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 מידע והוראות למשתתפים במכרז  -מסמך א' 

 
 כללי  .1

1.1. "( בע"מ  רעננה  "החברהמי  או  חוקהמזמין"  מתוקף  שהוקם  תאגיד  הינו  מים    "(  תאגידי 

 "(. החוק)" 2001 -וביוב, התשס"א 

ברעננה  23ת, הרצת גנרטור דיזל במכון המים החברה מזמינה בזאת הצעות לאספקת, התקנ .1.2

במסמכי   כמפורט  הכל  תחזוקה(,  שירותי  מהמציע  לבקש  למזמין  אפשרות  )כולל 

יים ופעיל  הינו מתקן ק  23לן, כאשר ידוע לספק/קבלן כי מכון  המכרז/חוזה וגם כמפורט לה

דיזל   בקרה,  לוחות  לוחות חשמל,  בו מותקנים משאבות,  רעננה,  בעיר  לאספקת מי שתייה 

 גנרטור וכו'.

 העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הטכני ולכתב הכמויות שבמכרז וכוללות בין היתר: .1.3

הדיזל גנרטור ומיכל הדלק החדש, כולל ביצוע הארקת יסוד    חופתמשטח הבטון עבור   ביצוע (1

 וכולל אישור מהנדס קונסטרוקטור לתוכנית המשטח. למשטח 

 .23( בחופה מושתקת במכון "ד"גוהתקנת דיזל גנרטור  )להלן: "אספקה  (2

 אספקה והתקנת מיכל דלק חדש לפי דרישת התקן והמפרט המצורף.  (3

 בין מיכל הדלק החדש לדיזל גנרטור החדש.להתקנה צנרת דלק חדשה  תאספק (4

מרח (5 תדלוק  עמדת  והתקנת  צנרת אספקה  היתר  בין  שכולל  מכלול  הדלק,  מיכל  של  וק 

הדלק למיכל  המתקן  שער  בין  יתמלא, מתכתית  המיכל  כאשר  תדלק  אשר  ביקורת  נורת   ,

 עמדה מתכתית עם מנעול רתק וכו'. 

הישן   (6 הפינוי  במצבו כפי שהוא  פינוי הד"ג  מבלי  היה באחריותו המלאה של המציע  יכאשר 

 של כך.או דרישה בו/בכל טענה  שהמציע יבוא

 

תחזוקה   (7 שירות  למתן  האחריות  תקופת  בתום  מהזוכה  לדרוש  למזמין  אפשרות  קיימת 

גנרטור   דיזל  למערכות  מונע  דעתו    –וטיפול  לשיקול  אופציונלי  הינו  האמור  כי  מובהר 

 הבלעדי של המזמין, כמפורט במסמכי המכרז ותנאיו. 
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 הערות:  (8

שינויים  ל ו ת מתקן טיפול במיםלהקמ מובהר בזאת כי במתחם המכון מתוכננות עבודות •

 .וחות חשמל שיבוצעו במסגרת מכרז נפרדותוספות בל

 "(.העבודות)להלן: " המצורףפירוט מורחב לתכולת העבודה נא לעיין במפרט הטכני  •

 

על המציע הזוכה יהיה לקבל את כל האישורים וההיתרים הדרושים לשם ביצוע העבודות  .1.4

הרשויות, ידי  על  הנדרשות  אלו  התשתיות    לרבות  משרד  החשמל,  מינהל  החשמל,  חברת 

הלאומיות, רשות החשמל, איכות הסביבה, חומרים מסוכנים, פקוד העורף ויתר הרשויות  

 והגורמים המוסמכים, לרבות לצורך חיבור הדיזל גנרטור לרשת חברת החשמל.

על   רישום קבלנים  מנהל עבודה ו/או  מובהר בזאת כי בכל עבודה אשר לצורך ביצועה נדרש .1.5

המציע   יעסיק  העבודות,  לביצוע  הדרושות  החשמל  עבודות  ביצוע  לצורך  לרבות  דין,  פי 

בפנקס   הרשום  משנה  קבלן  הנדרש(  בסיווג  רשום  אינו  הזוכה  והמציע  )במידה  הזוכה 

ו/או מנהל עבודה בהתאם   הקבלנים בסיווג ובהיקף הכספי הנדרש לביצוע העבודה הנדונה

 לצורך.

 רז תנאי הסף להשתתפות במכ  .2

רשאים להשתתף במכרז זה מציעים הרשומים כדין בישראל והעומדים, במועד הגשת ההצעות  

 ( המפורטים להלן: במצטברלמכרז, בכל התנאים )

 על המציע להיות ספק מורשה או בעל הרשאה מספק מורשה של יצרן הדיזל גנרטורים. .2.1

( פרויקטים שהסתיימו  3)  על המציע להיות בעל ניסיון קודם מוכח בביצוע של לפחות שלושה .2.2

(, שכל  2018-2020)  ד האחרון להגשת ההצעות למכרזהשנים שקדמו למוע  3בהצלחה במשך  

של   בהספק  גנרטור  דיזל  והתקנת  אספקת  כלל  מהם  חופה    kVA250אחד  בתוך  לפחות 

 מושתקת. 

בשלוש  .2.3 גנרטורים  ניסיון מוכח במתן שירותי אחזקה למערכות דיזל  בעל  על המציע להיות 

( שקדמו למועד פרסום המכרז, ברציפות. המציע הינו בעל 2018-2020ים האחרונות )( השנ3)

ובידיו  הצעתו,  במסגרת  המוצעת  למערכת   , העבודה  בימי  הפועל  והתקנה,  שירות  מערך 

להציג  המציע  על  )בתצהיר(.  בתקלות  לטיפול  מיומן  עובדים  וצוות  בישראל  חלפים  מלאי 

טכנאי שרות( מטעמו הינם עובדי המציע בעצמו     2ת  תעודות הסמכה כי עובדי השרות )לפחו

 ולא באמצעות קבלן משנה ועברו הכשרה לשירות טכני אצל יצרן הציוד המוצע. 
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₪ לפחות בכל אחת משלושת השנים האחרונות    900,000למציע מחזור כספי מינימאלי בסך   .2.4

 (.  2019 - 2017שקדמו להגשת המכרז )

 –ק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט  על המציע להיות קבלן רשום לפי חו .2.5

 ומעלה.  1-)חשמלאות(, בהיקף כספי א 160, בענף 1969

המציע הינו תאגיד הרשום כדין בפנקס רשם החברות בישראל או עוסק מורשה וברשותו כל  .2.6

המעיד כי הוא מנהל   1976  -האישורים לרבות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  

 שבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק. ספרי ח

 ( . 7על המציע לחתום על תצהיר היעדר הרשעות )נספח  .2.7

 המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. .2.8

המכרזיםהמציע   .2.9 ועדת  אולם   . קבלנים  מציעים/סיור  בכנס  לקבוע   השתתף  רשאית  תהא 

מיוחדות הנחיות/הוראות  בשל  זאת  חובה  לבטל  מגפת /לרבות  עם  בקשר  צווים/תקנות 

 .הקורונה

ולצרף אישור רשמי  .2.10 לציין מהו מעמדו המשפטי  במקרה של שותפות או תאגיד, על המציע 

 המעיד על שמו של המשתתף במכרז. 

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בכל התנאים המפורטים דלעיל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים   .2.11

 י המזמין לפסול את הצעתו. רשא -המעידים כי הוא עומד בתנאים דלעיל 

דעתו  .2.12 שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמו  שומר  המזמין  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

חסר   מידע  להשלים  למכרז,  ההצעות  הגשת  לאחר  מהמציעים,  אחד  מכל  לדרוש  הבלעדי, 

 ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.  

מר לעצמו המזמין את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו של המציע לביצוע  כמו כן, שו .2.13

התחייבויותיו על פי המכרז/חוזה, והמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לערוך בדיקות משלו  

במסגרת  תכללנה  תעשנה,  בכלל  אם  הנ"ל,  הבדיקות  תוצאות  המציע.  של  ניסיונו  בדבר 

 . המזמין לבחירת הזוכה במכרז שיקולי

 . ערבות הצעה למכרז 3

ישראלי,   3.1 בנק  של  מותנית  ובלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  המציע  על 

 2ש"ח חתומה כדין בנוסח המפורט בנספח    20,000לטובת תאגיד מי רעננה בע"מ על סך  

 )"הערבות"(. אין לבצע כל שינוי בנוסח הערבות .
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 ת המכרזים לא תדון בהצעתו.  מציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל ועד 3.2

ליום   3.3 עד  יהא  הערבות  של  תוקף    01.06.2021תוקפה  הארכת  את  לדרוש  רשאית  החברה 

למשך   תוקף    3הערבות  את  להאריך  כזה  במקרה  חייב  יהיה  והמציע  נוספים  חודשים 

 הערבות. 

החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא   3.4

בהת לאחר  יעמוד  וזאת  מאלה,  אחד  בו  התקיים  אם  או  המכרז  תנאי  פי  על  חייבויותיו 

 שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו: 

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  3.4.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;  3.4.2

לאחר   3.4.3 למכרז  שהגיש  מההצעה  בו  חזר  להגשת הוא  האחרון  המועד  חלוף 

 ההצעות במכרז;

במכרז שהן  3.4.4 לפי ההוראות הקבועות  הוא לא פעל  אחרי שנבחר כזוכה במכרז 

 תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

עבור   3.5 מראש  הצדדים  ידי  על  המוערך  מינימאלי  מוסכם  כפיצוי  ייחשב  הערבות  חילוט 

צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות   הנזקים שייגרמו לתאגיד עקב האמור, וזאת ללא 

את   לתבוע  ו/או  יותר,  גבוה  בסכום  נזקים  שיוכיח  במקרה  לפיצויים  המזמין  של  אחרת 

אכיפת ביצוע השירותים על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או 

 לנקוט בכל צעד אחר. 

רשאי, אך לא חייב, לקבל   מבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל מובהר כי המזמין יהא 3.6

הצעה, על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעתו, כי התקיימו כל התנאים 

ממשי   קושי  כל  יוצר  אינו  הפגם  ב.  ממש;  של  כלכלית  משמעות  אין  לפגם  א.  הבאים: 

אם  כזה,  במקרה  רשאי  יהא  המזמין  לב.  ובתום  בשוגג  נגרם  הפגם  ג.  הערבות;  בחילוט 

 נחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב.מצא זאת ל

לאחר   3.7 בסמוך  הערבות  את  החברה  תשחרר  תפסל,  או  תדחה  המציע  של  הצעתו  אם 

( משלושה  יאוחר  לא  מקרה  ובכל  דחייתה,  על  של 3ההודעה  האחרון  מהמועד  חודשים   )

מיום שהמציע    ( ימים3הגשת ההצעה. אם הצעתו תתקבל, תשוחרר הערבות תוך שלושה )

  3נספח  יחתום על ההסכם וימציא ערבות ביצוע להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח שב

 "(. ערבות ביצוע₪  )כולל מע"מ( )" 45,000להסכם בגובה 

ימים   7מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך   3.8

ר החברה  תהא  החברה,  ידי  על  לכך  שיידרש  הערבות מיום  סכום  את  לחלט  שאית 

וזאת   כך,  עקב  לה  ייגרם  אשר  הנזק  בגין  מראש  ומוערך  מוסכם  כפיצוי  וזאת  לטובתה, 

לתבוע  הזכות  לרבות  החברה  של  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  ומבלי  בהוכחתו,  צורך  ללא 

נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע השירותים על המציע ו/או לקבל הצעה 

 לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. אחרת ו/או
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מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן הערבויות, בדרך של הגשת מספר  3.9

 ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת.

להגשת   3.10 האחרון  המועד  באם  הערבויות  מועד  את  להאריך  רשאי  יהא    המזמין 

ההצעות יידחה, בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר 

  מכן.

היה   3.11 נוספת.  לתקופה  הנ"ל  הערבויות  הארכת  מהמציע  לדרוש  רשאי  יהא  המזמין 

ימים לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר   7והמציע לא ייענה לדרישה זו לפחות 

את  לממש  רשאי  המזמין  יהיה  כמי    שייקבע,  ייחשב  והמציע  מידי,  באופן  הערבות 

 שחזר מהצעתו.

 . השתתפות בכנס מציעים  4

, מכון  ביצוע העבודות באתר 10:00בשעה  26.01.2021-ה שלישיכנס מציעים יתקיים ביום   4.1

כפר   –  23  . רעננה  נחמן  דרך 

מודגש, כי ועדת המכרזים השתתפות המציע או נציג מטעמו בכנס המציעים הינה חובה.  

תהא לא   המכרזים  ועדת  אולם  המציעים,  לכנס  יגיע  לא  אשר  מציע  של  בהצעה  תדון 

 רשאית לבטל תנאי זה בשל הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם מגפת הקורונה.

במהלך   4.2 התקבל  אשר  מכרז  לתנאי  בקשר  מידע  לכל  מחייב  תוקף  יהיה  לא  כי  מודגש, 

שהוצ למידע  בקשר  תביעה  ו/או  טענה  כל  תהיה  לא  ולמציע  בקשר  הכנס,  ו/או  בפניו  ג 

מטעם  בכתב שתפורסם  בהודעה  ביטוי  לידי  מכן  לאחר  ניתן  הוא  כן  אם  אלא  לנכונותו, 

 החברה.  

   -מסמכי המכרז .5

המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מהווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז", ויהוו את  .5.1

 "החוזה": 

 מידע והוראות למשתתפים במכרז - מסמך א'  

 ה החוז - מסמך ב'   

 הטכניהמפרט  - מסמך ג'   

 כתב הכמויות - מסמך ד'   

 טפסים ונספחים  - מסמך ה'   

 כל המסמכים הנוספים המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרז.  
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מובהר בזאת כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע כי הוא ראה ובדק את  .5.2

לת האחריות הבלעדית לבדוק כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז. על המציע מוט

וכן   המכרז,  מסמכי  לרשימת  במלואם  מתאימים  לו  שנמסרו  המסמכים  שכל  ולוודא 

לרשימות השונות של תוכן העניינים. במקרה של חוסר דפים, יכול המציע לקבל מהמזמין 

 עותקים של הדפים החסרים בטרם הגשת הצעתו. 

י המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ואין  למען הסר ספק מודגש כי כותרות הסעיפים בכל מסמכ .5.3

להן נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות תנאי המכרז, לא יובא 

המכרז   מסמכי  כי  בעובדה  לראות  אין  ולפיכך  המנסח",  כנגד  "פרשנות  של  הכלל  בחשבון 

 הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם.

 ביטוחי המציעים: .5.4

לב 5.4.1 הקבלן   תשומת  ידי  על  ביטוחים  לקיום  המזמין  לדרישות  מופנית  המציעים 

" )להלן:  במכרז  הביטוחשיזכה  "דרישות  ו/או  הביטוח"  ו/או  הוראות   "

 ", בהתאמה(.הביטוחים הנדרשים"

בסעיף   5.4.2 כאמור  הביטוח  בדרישות  לעמוד  יידרש  הזוכה  ולהלן,    5.4הספק  לעיל  זה 

"ח ב'  במסמך  המפורטים  לתנאים  בהתאם  ההתקשרות"לרבות  )להלן:    וזה 

הספק"   13סעיף  "החוזה"(,   להסכם  ביטוחי  ונספחים"  "טפסים  ה'  ובמסמך   "

)א( לחוזה נספח אישור   4"תנאים כלליים לביטוחי הספק" נספח מס'    4נספחים   

)ב( לחוזה "הצהרת פטור    4"(, נספח  אישור ביטוחי הספק  קיום ביטוחים )להלן: "

 "(.  ת פטור מאחריותהצהרמאחריות לנזקים" )להלן: "

הביטוח  5.4.3 והוראות  דרישות  את  מבטחיו  לידיעת  להביא  מתחייב  ההצעה  מגיש 

לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן   השירותיםהמפורטות לעיל ולהלן ואת מהות  

הביטוחים   כל  את  עבורו  לערוך  התחייבות  ממבטחיו  קיבל  כי  בזאת  ומצהיר 

 הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 

מתחי 5.4.4 ההצעה  ולהפקיד מגיש  המכרז  במסמכי  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  יב 

 בידי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את: 

כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי "  ספק"אישור ביטוחי    לחוזה(  א')  4נספח   .א

 .הספק
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", כשהיא חתומה פטור מאחריות לנזקים  הספקהצהרת  לחוזה "  (ב')  4נספח   .ב

 . הספקעל ידי  כדין

  הספק (( החתום כאמור, מתחייב  א')  4)נספח    הספקבנוסף להמצאת אישור ביטוחי   5.4.5

בכתב   דרישה  לקבלת  בכפוף  "  מהמזמיןכי   הספק   לוימציא    "(הדרישה)להלן: 

עדכון   14בתוך   מתוספות  העתקים  הדרישה,  קבלת  ממועד  ימים  עשרה(  )ארבע 

 "(.טוחמסמכי הבילפוליסות הביטוח הנדרשות )להלן: "

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת    5.4.6

תתקבלנה   לא  ההצעה  הגשת  לאחר  לכך.  שנקבע  המועד  ובתוך  להבהרות  פניה 

 הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות הביטוח ו/או למסמכי הביטוח.

הסת  5.4.7 ו/או  שינויים  שייערכו  ככל  כי  במפורש  בזאת  לאילו  מובהר  ביחס  ייגויות 

מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על 

למסמכי  י  המזמין ,  הספקידי   שצורף  הנוסח  הינו  המחייב  והנוסח  מהן  תעלם 

 המכרז, החוזה ונספחיהם.

של    5.4.8 מקוריים  העתקים  המצאת  אי  של  במקרה  כי  בזה,  מובהר  ספק  הסר  למען 

לר הביטוח,  מאחריותב')   4נספח    בותמסמכי  פטור  מתן  על  הצהרה  בנוסח(   ו, 

חתו המציע,    םהמקורי  ידי  על  מועד י  המזמיןכדין  את  ממנו  למנוע  רשאי  היה 

 תחילת ביצוע העבודות בשל אי הצגת המסמכים כנדרש.

בסעיף    5.4.9 מהאמור  לגרוע  ומבלי  אי    5.4.8בנוסף  של  במקרה  כי  בזה,  מובהר  לעיל, 

כא הביטוח,  מסמכי  בסעיף  המצאת  לראות   המזמיןהא  ילעיל,    5.4.8מור  רשאי 

( )הספקבמציע  המציע  של  זכייתו  את  לבטל  ו/או  החוזה  את  שהפר  כמי  ( הספק( 

 במכרז. 

ידי    5.4.10 על  ייחתמו  הביטוח  מסמכי  כי  דרישה  אין  ההצעות  הגשת  בשלב  כי  יודגש 

, המהווים אישור והצהרת המציע כי אלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים  

ע והכיסויים  בדק  התנאים  הנוסח,  לגבי  הסתייגות  כל  להם  ואין  מבטחיו  ם 

 הביטוחיים הנדרשים. 

 לוחות זמנים למכרז  .6

 להלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים במכרז:  .6.1
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 תאריך שעה  הפעילות  

 19.1.2021בתאריך  מועד תחילת קבלת מסמכי המכרז 

 0001:בשעה  11.2.2021בתאריך  מועד אחרון לבקשת הבהרות 

 :0010בשעה  26.1.2021בתאריך  עד סיור הקבלנים/כנס מציעים מו

 0021:בשעה  1.2022.021בתאריך  מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז 

 201.01.202 תוקף ההצעה 

 2021601.0. תוקף ערבות המכרז 

  

המזמין יהיה רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות ו/או לדחות את המועדים   .6.2

כל המפורטים   תעמוד  לא  מהמציעים  ולמי  יותר,  או  אחת  נוספת,  קצובה  בתקופה  לעיל, 

 טענה ו/או דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור. 

 הגשת הצעות 

 קבלת מסמכי המכרז  .7

-בדוא"ל )אילעיל,    6.1המכרז ניתן לקבל, החל מהמועד הקבוע בטבלה בסעיף    מסמכיאת   .7.1

במשרדי התאגיד או    raanana.co.il-Rotemg@meiהגשת בקשה מסודרת בדוא"ל  מייל( ע"י  

 . 072-2772735/072-2772772טלפון  ,רותם גרנטרעננה אצל הגב'  56ברחוב אחוזה 

 מועד הגשת ההצעות  .8

מהמועד הקבוע בטבלה בסעיף  על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר   .8.1

"  יללע   6.1 למכרז)להלן:  הצעות  להגשת  האחרון  המוצבת המועד  המכרזים  לתיבת   ,)"

 .במשרדי המזמין 

הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא   .8.2

 יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.  

mailto:Rotemg@mei-raanana.co.il
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האחר .8.3 המועד  את  להאריך  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמו  שומר  ון המזמין 

 להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל משתתפי סיור הקבלנים. 

 אופן הגשת ההצעות  .9

ורק: .9.1 אך  יצוין  עליה  לכך,  המיועדת  במעטפה  הצעתו  את  להגיש  המציע  למכרז    על  "הצעה 

 ". פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן הכר נוסף. 001/2021מס' 

ו את מסמכי המכרז )לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות  בנוסף על המציע לצרף להצעת .9.2

שנשלחו למשתתפים במכרז( כאשר הם חתומים על ידי המציע, וכן את הערבות הבנקאית,  

 . ויתר האישורים והמסמכים כנדרש בתנאי המכרז

מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה   .9.3

 תפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. למכרז ובהשת

 חתימות   .10

ספר  .10.1 של  עמוד  בכל  לרבות  ההצעה,  ממסמכי  עמוד  וכל  מסמך  כל  על  לחתום  המציע  על 

 המכרז.  

הנדסיים אשר יוגשו בכריכה )לא בקלסר(, תספיק חתימת המציע על -לגבי מסמכים טכניים .10.2

  גבי הכריכה בלבד. 

את .10.3 המציע  מאשר  ובהגשתה,  ההצעה  על  המכרז    בחתימתו  במסמכי  האמור  לכל  הסכמתו 

 ובתנאיו.  

 בדיקת האתר   .11

על המציע לבקר באתר המיועד לביצוע העבודות, ולהשיג בעצמו ועל חשבונו את כל המידע   .11.1

 שדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה.

יערך   .11.2 במכרז,  להשתתף  המעוניינים  למציעים  הקבלנים  בסעיף  סיור  בטבלה  הקבוע  במועד 

המז  6.1 במשרדי  תהיה  לעיל  לסיור  ההתכנסות  העבודות,   10:30בשעה  מין.  ביצוע  באתר 

  .רעננה דרך כפר נחמן – 23מכון 
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סיור   .11.3 לקיים  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  רשאי,  יהיה  המזמין  כי  בזאת,  מובהר 

שלא   מציעים  של  במפגש  השתתפותם  את  לאפשר  מנת  על  לרבות  נוסף,  קבלנים/מציעים 

 השתתפו בסיור המקורי.

ומוב .11.4 את  מוצהר  יחייבו  לא  הקבלנים/המציעים  סיור  במהלך  יאמרו  אשר  דברים  כי  הר, 

המזמין, לא יהוו מצג כל שהוא ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז. בעצם השתתפותו  

לגרוע   מבלי  זה.  לתנאי  הסכמתו  את  המציע  נותן  כאמור  הקבלנים/המציעים  בסיור 

נאי המכרז במהלך הסיור, אלא אם מהאמור, לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמין לת

 היא באה לאחר מכן לידי ביטוי במסמך הבהרות בכתב.

כל  .11.5 מלהעלות  מנועים  יהיו  שלא,  ובין  הקבלנים/מציעים  בסיור  שהשתתפו  בין  המציעים, 

 .טענה בקשר לסיור

 תוקף ההצעה  .12

 .  לעיל 6.1המועד הקבוע בטבלה בסעיף ההצעה תהיה בתוקף עד   .12.1

לדרוש .12.2 רשאי  יהא  נוספת   המזמין  לתקופה  למכרז  הצעתם  תוקף  את  להאריך  מהמציעים 

וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את   שתקבע על ידו, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

 תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך.

 דין חל  .13

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם 

די בהליך לכל  השתתפות  לצורך  מתאים  משפטי  ייעוץ  שקיבלו  כמי  ייחשבו  והמציעים  ן, 

 והגשת ההצעות.

 הצעה בודדת   .14

או   .14.1 במציע,  ששולט  מי  על  גם  חל  לעיל  האמור  בלבד.  אחת  הצעה  להגיש  רשאי  מציע  כל 

המונח   מוגדר  כך  לצורך  בו.  גם  השולט  שלישי  גורם  ידי  על  הנשלט  או  ידו,  על  הנשלט 

מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות למנות    50%-של למעלה מ  "שליטה" כאחזקה

 מהדירקטורים.  50%-יותר מ

 לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.   .14.2



12 

 

 אופן בחינת ההצעות    .15

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או לשנות את היקף העבודות, וכן   .15.1

כד תוך  בתכניות  שינויים  במחירי להכניס  לשינוי  יגרום  זה  שדבר  מבלי  העבודה,  מהלך  י 

 היחידה. 

במחיר  .15.2 שינוי  יהיה  שבגינם  בעבודות  שינויים  ו/או  הפחתות  ו/או  תוספות  כי  בזאת  מובהר 

ידי  ו/או הפחתות ו/או שינויים בעבודות שנדרשו ואושרו על  החוזה, יהיו אך ורק תוספות 

 המזמין מראש ובכתב.

תוך מכון פעיל וכי לא ניתן לעצור את העבודה. ייתכן והקבלן   מובהר כי העבודה תתבצע ב .15.3

מועד   וכל  וחגים  שבוע  סופי  לילה  ערב,  עבודות  לרבות  שגרתיות  לא  בשעות  לעבוד  יצטרך 

אחר שיידרש בהתאם לאילוצים בשטח, לא תשולם כל תוספת כספית בגין עבודות בשעות  

 לא שגרתיות והקבלן ייקח זאת בחשבון במחירי הצעתו.

מחיר  .15.4 וכי  המכרז,  מסמכי  כל  את  ראה  כי  המציע  מצהיר  ובהגשתה  ההצעה  על  בחותמו 

 הצעתו נקבע בהתחשב בכל התנאים הכלולים בהם. 

 הבהרות ושינויים  .16

וסוג שהוא,   .16.1 מין  מכל  ותיקונים,  שינויים  המכרז  במסמכי  להכניס  עת,  בכל  רשאי,  המזמין 

ות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות ו/או לשלוח למשתתפי סיור הקבלנים/מציעים מסמך הבהר

בין   הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  וזאת  המכרז,  במסמכי  הכלולים  לאלו  נוספות  הוראות  או 

 ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.  

ספק   .16.2 לו  יהיה  ו/או  התאמות  אי  ו/או  שגיאות  סתירות,  המכרז  במסמכי  המציע  ימצא  אם 

למזמין,    בכתב בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך    כלשהו

לידי   למזמין,  אלקטרוני  דואר  גרנטבאמצעות  אלקטרוני    רותם  -Rotemg@meiבדואר 

raanana.co.il     מציע לוודא קבלת לעיל. על ה  6.1לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה שבסעיף

 . 072-2772735/772בטלפון   רותם גרנטהדוא"ל עם הגב' 

הפניה תכלול פרטים כדלקמן: פרטי השואל, כתובת דוא"ל, שם המכרז, מס' עמוד, הסעיף   .16.3

קובץ   גבי  על  תוגשנה  השאלות  השאלה.  ופירוט  השאלה  מתייחסת  אליו   WORDבמכרז 

  (:PDFם או מסמכים בפורמט בלבד בטבלה במבנה הבא )לא יתקבלו מסמכים סרוקי

במכרז/   מס' עמוד  מס"ד פירוט  .1סעיף 

mailto:Rotemg@mei-raanana.co.il
mailto:Rotemg@mei-raanana.co.il
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 השאלה  הסכם 

2.     

 

תשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים סיור המציעים. מסמכי התשובות   .16.4

להצעה,   התשובות  מסמכי  את  לצרף  מציע  כל  ועל  המכרז,  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו 

 ולחתום עליהן. 

מו .16.5 ספק  הסר  שינתנו למען  הסבר  ו/או  פירוש  לכל  אחראי  אינו  המזמין  כי  בזאת  בהר 

"הבהרות"( שנמסרו   )להלן:  ותיקונים  תשובות  שינויים,  ורק  פה,  בעל  במכרז  למשתתפים 

 בכתב יחייבו את המזמין. 

בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר   .16.6

ב ההבהרות.  במסמכי  יגבר האמור  עצמם,  ובין  ההבהרות  מסמכי  בין  סתירה  של  מקרה 

 האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

 הסתייגויות  .17

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או הערה ו/או מחיקה שיעשו על ידי המציע   .17.1

)להלן:  שהיא  צורה  ו/או  דרך  בכל  לגביהם,  הסתייגות  כל  ו/או  המכרז  במסמכי 

 זמין: "הסתייגויות"(, רשאי המ

 לפסול את הצעת המציע למכרז;  .17.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן;  .17.1.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד;  .17.1.3

בכדי   .17.1.4 אין  כאמור  שבתיקון  ובלבד  ההסתייגויות,  את  לתקן  מהמציע   לדרוש 

 לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה;    

רויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג ההחלטה בין האפש .17.2

בסעיף   המנויות  האלטרנטיבות  אחת  להסכים    16.1.2  –  16.1.4לפי  יסרב  והמציע  לעיל, 

להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על  

 ידי המציע. 
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 הצהרות המציע  .18

המציע .18.1 של  הצעתו  המכרז    הגשת  פרטי  שכל  וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו 

והיכולות   הכישורים  הידע,  כל  את  לו  יש  וכי  לו,  ונהירים  ידועים  המכרז/החוזה  ומסמכי 

 -המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז

 הכל כמפורט במסמכי המכרז/חוזה. 

הצעתו .18.2 לבסס  המציע  ביחס    על  ובאחריותו  ידו  על  שנערכו  תחזיות  ו/או  בדיקות   על 

 לכל נתון רלבנטי להצעתו, ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה.  

המצגים   .18.3 כי  וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו   הגשת 

אומ המכרז  במסמכי  המזמין  ידי  על  לו  נמסרו  אשר  הפרטים  ו/או  הנתונים   תו ו/או 

כלפי  חבות  ו/או  אחריות  כל  תהיה  לא  מטעמו  מי  ו/או  למזמין  וכי  ידו,  על   ונבדקו 

 המציע בגין הנתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.  

בקשר   .18.4 הבנה  אי  או  טעות  בדבר  טענה  כל  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  לאמור   בהמשך 

המכרז   מפרטי  כלשהם  לפרטים  או  כלשהו  הגשת   -לפרט  לאחר  תתקבל   לא 

 עה ההצ

 : ביטוחים .18.5

אנו מתחייבים, ככל שהצעתנו תזכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז   18.5.1

" ב'  במסמך  המפורטים  לתנאים  התקשרות",  בהתאם  ביטוחי  "    13סעיף  חוזה 

ובנספח  הספק  "4  " )להלן:  הקבלן  לחוזה  לביטוחי  לא תנאים  בידיכם  ולהפקיד   )"

 תחילתן את: יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי ל

" ( א) )להלן:  הספק  ביטוחי  לפוליסות  התוספות  של  מקוריים  מסמכי העתקים 

 "( אשר נערכו בהתאם לדרישות הביטוח.הביטוח

 , חתום כדין על ידי חברת הביטוח. אישור ביטוחי הספק )א'( 4נספח  (ב)

לנזקים  )ב'(  4נספח   (ג) מאחריות  פטור  בדבר   המקורי,   הצהרה  בנוסחה   ,

 חתומה על ידנו כדין.

בנוסחו המקורי, חתום )ג'( תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום  4נספח   (ד)  ,

 . על ידנו כדין

הנכללות   18.5.2 הביטוח  הוראות  את  מבטחינו  לידיעת  הבאנו  כי  מצהירים  הננו  כן  כמו 

במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך  

י על  הנדרשים  הביטוחים  כל  את  כהצעה  עבורנו  הצעתנו  תיבחר  בו  במקרה  דכם. 

וחוזה   המכרז  במסמכי  כמפורט  ביטוחים  לעניין  דרישותיכם  במלוא  נעמוד  הזוכה 

 ההתקשרות, על נספחיהם.  
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לעיל   18.5.3 נפעל כאמור  לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר, אם לא  כי     –מבלי  אנו מסכימים 

עול כלפינו כמי  תהיו רשאים  למנוע מאתנו את מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או לפ

 שהפר את החוזה ו/או לא עמד בתנאי המכרז. 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .19

יחד עם   הרי על המציע להגיש  דרישה אחרת הכלולה במסמכי המכרז,  לגרוע מכל  מבלי 

 הצעתו את המסמכים המפורטים להלן: 

 -ו   3מילוי וחתימה על כל הטפסים המצורפים במסמך ה' של מסמכי המכרז )למעט נספחים  .19.1

 שימולאו, יחתמו וימסרו למזמין לאחר הודעת זכיה(.  4

תוקף  אישור   .19.2 כנדרש בר  הכספי,  ובהיקף  בסיווגם  הקבלנים  בפנקס  רשום  המציע  היות   על 

 לעיל.  2.5בסעיף   

ב' המצורף למסמך ה' לצורך הוכחת ניסיונו 5-א ו  5של נספח  ואימות עו"ד  מילוי וחתימה   .19.3

 לעיל.  2.3-ו 2.2של המציע כנדרש בסעיף 

רו"ח על המחזור .19.4 כספיים חתומים או אישור    2.4להוכחת סעיף    2017-2019לשנים    דוחות 

בסך   מינימאלי  כספי  מחזור  למציע  השנים    900,000לפיו  משלושת  אחת  בכל  לפחות   ₪

 (.  2019 - 2017ת שקדמו להגשת המכרז )האחרונו

גודל,   .19.5 הספק נומינלי, ניסיון בשוק,  פרטים לגבי הדיזל גנרטור לרבות: דגם, נתונים טכניים, 

המצורפות  הטבלאות  מילוי  כולל  המוצעת,  המערכת  של  קטלוגים  וכן  הניתנת  האחריות 

 במפרט הטכני )מסמך ג' למסמכי המכרז(.

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של המציע.  .19.6

פקודת  .19.7 פי  על  חשבונות  ספרי  ניהול  על  המעיד  רו"ח  ו/או  שומה  מפקיד  תקף   אישור 

 מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.  

 אישור בדבר היותו ספק מורשה או בעל הרשאה מספק מורשה של יצרן הדיזל גנרטור.  .19.8

אישור תקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות של המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .19.9

 . 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו

 :הבאים המסמכים את לצרף עליו, כדיןשהוקמה  חברה הוא המציע אם .19.10

  כך   על  התאגיד   ד"מעו  אישורתעודת התאגדות )נאמן למקור(, תקנון )נאמן למקור(,   -
  כדין   החלטה  קיבל  התאגיד  כי,  התאגיד  סמכויות  במסגרת  הינו  העבודות  ביצוע  כי

  המוסמכים   האנשים   י"ע  חתומה  התאגיד  הצעת  כי,  זה  מכרז  תנאי  י"עפ  הצעה  להגיש
 וכי   המכרז  מסמכי  על  בחתימתם  התאגיד  את  ולחייב  התאגיד  שם ב  לחתום

  למסמכי   בהתאם   הינם  המכרז  נשוא   העבודות  ביצוע  וכן  במכרז  ההשתתפות

 .ההתאגדות 

 .התאגיד מנהלי שמות -

 .התאגיד את מחייבת ושחתימתם התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים שמות -

 .התאגיד של הרשום משרדו כתובת -
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 אישור   לצרף  עליו,  אופן  באותו  להתאגד  לו  מאפשר  שהדין  ובתנאי,  תפותשו  הינו  המציע  אם .19.11

  של   כדין  החלטה  וקבלת  השותפות   בשם  החתימה  זכויות  בדבר  השותפות  ח"רו  /ד"עו

 .במכרז והשתתפות ההצעה הגשת בעניין השותפות

כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל כל מסמכי המכרז וכן   .19.12

 יו, פרוטוקול סיור הקבלנים וכן סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי המציע. שיה

המכרז. .19.13 ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  המציעים  ידי  על  שיוגשו  הנתונים  ו/או   המסמכים 

  י " ע  להיפסל   עלולה,  לעיל   המפורטים  והאישורים  המסמכים  כל  אליה  יצורפו  שלא  הצעה

 .המכרזים ועדת

 

 הצעת המציע   .20

המצ .20.1 תצוין  הצעת  המחיר  מעטפת  במסגרת  ובתנאים    אחידה  כהנחהיע  בלבד  באחוזים 

מע"מ וללא  חדשים(  )שקלים  מהמחירים בש"ח  זו  שלהלן  הזמנה  במסמכי  נקבעו  אשר   ,

הצעה שלא תהא אחידה כאמור, תפסל ביחס לכל פרקי כתב הכמויות,  בגין ביצוע העבודות

 על הסף.

 . ות[על כתב הכמויות יחולו רק הנחות ]ללא תוספ

 ההנחה חייבת להיות נקובה באחוזים בלבד, בשבר עשרוני וחייבת לכלול שתי ספרות לאחר

 (  -% _ _. _ _ )  -הנקודה העשרונית,. דהיינו

 ".00במקרה שלא יצוינו ספרות לאחר הנקודה העשרונית, יחשב כאילו נכתב "

הנק שאחרי  כלשהן  בספרה/ספרות  הצעות,  מספר  בין  כלשהו  שוני  של  ודה  במקרה 

.  העשרונית, הגרלה  ביניהן  תערך  ולא  זהות  כהצעות  יחשבו  שיכלול    לא  מציע  כי  מובהר 

 באופן מיידי.  הצעתו תיפסל –במסגרת הצעתו תוספת על מחירי כתב הכמויות 

 הצעת המשתתף תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה במכרז לבין התאגיד.  .20.2

 פית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכס .20.3

על    המזמין .20.4 לחתום  לא  ו/או  המכרז  את  לבטל  סיבה שהיא,  מכל  הזכות,  את  לעצמו  שומר 

החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, לרבות עקב העדר לאישור תקציבי ו/או רגולוטורי,  

 הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין. 

ל את המכרז, או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה,  אם יחליט המזמין לבט .20.5

כלפי   שהוא  סוג  מכל  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  תביעה  כל  במכרז  למשתתפים  תהיה  לא 

 המזמין.  

שלהם  .20.6 שהצעות  המציעים  בין  הגרלה  לערוך  המזמין  רשאי  זהות  הצעות  מספר  התקבלו 

 זהות.  ההגרלה תתבצע בנוכחות המציעים הנ"ל. 

)העדפת  התאגיד .20.7 המכרזים  חובת  בתקנות  וכקבוע  כאמור  הארץ  לתוצרת  עדיפות   ייתן 

התשנ"ה   הארץ(,  לצרף  1995  –תוצרת  המציע  על  ההעדפה כאמור,  לקבלת  כתנאי  לפיכך   , 

ההצעה,   במחיר  הישראלי  המרכיב  מחיר  שיעור  בדבר  חשבון  רואה  מאת  אישור   להצעה 

הצהרה עזה,  עוטף  מאזור  טובין  של  העדפה  מאזור    ולעניין  טובין  של  היא  הצעתו   ולפיה 

 עוטף עזה שהתקיימו בה דרישות התקנות הנ"ל . 
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 הודעה לזוכה והתקשרות  .21

 יודיע לזוכה בכתב על הזכייה במכרז.   המזמין .21.1

עם    בקשרימים ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו    7תוך   .21.2

תר המסמכים והאישורים שעליו להמציא  השתתפותו במכרז בערבות הביצוע, וימציא את י

 כמפורט בחוזה, לרבות אישור קיום הביטוחים ויחתום על החוזה. 

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר  -יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא  המזמין .21.3

 זכייתו וקודם לחתימת החוזה.  

מס  לא .21.4 כל  ו/או  הביצוע  ערבות  המציא  לא  /ואו  החוזה  על  הזוכה  שנדרש  חתם  אחר  מך 

 רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחלט את ערבותו.  -להמציאו 

החוזה,   .21.5 וחתימת  הזוכה  המציע  ידי  על  לעיל  המפורטים  התנאים  מילוי  לאחר    יודיע רק 

המזמין, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז, ויחזיר את הערבות  

 פותם במכרז. שהומצאה על ידם בקשר עם השתת

 תנאים כלליים .22

ביותר  .22.1 בעקיפין,  או  במישרין  כלשהו,  באופן  מעורב  יהיה  ולא  יגיש  לא  המציע 

 מהצעה אחת.

הסף   .22.2 על  לפסול  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  את  לעצמה  שומרת  החברה 

מציעים אשר היה לה, או לעיריית רעננה או לתאגיד המים והביוב אחר או לגורם 

עירו או  עירוניות(,  ממשלתי  וחברות  עיריות  ממשלתיות,  חברות  )לרבות  אחר  ני 

בסטנדרטים  עמדו  לא  אם  היתר,  בין  עמו,  הקשור  גורם  עם  או  עמו  שלילי  ניסיון 

הנדרשים לעבודה, לרבות העדר עמידה בלוחות זמנים לביצוע או שקיימת לגביהם  

ידי   על  בהגשת ההצעה  על טיב עבודתם. החברה רואה  דעת שלילית  המציע,  חוות 

 הסכמה לפניה מסוג זה לגורמים כאמור לעיל. 

מבלי לגרוע מסמכותה על פי כל דין, החברה תהא רשאית לדחות הצעה במקרה בו   .22.3

היא סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי ההצעה אינה תואמת את תנאי המכרז,  

 אולם היא רשאית גם למחול על פגמים שנפלו בהצעות.

למצ .22.4 תוחזר  המכרז  הזוכה.  ערבות  המציע  עם  ההסכם  שייחתם  לאחר  מיד  יעים, 

בפני  הערבות  כתב  הצגת  ידי  על  וזאת  הערבות,  את  לממש  רשאית  תהא  החברה 

 הבנק, אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, בכל מקרה בו המציע:

 נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; או  .22.5

 מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; או מסר לוועדת המכרזים  .22.6
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לאחר .22.7 למכרז  שהגיש  מההצעה  בו  ההצעות  חזר  להגשת  האחרון  המועד   חלוף 

 ; או במכרז

 אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי .22.8

 ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.   מוקדם

 עד האחרון להגשת ההצעות ועל פי שיקול דעתה החברה רשאית, בכל עת עובר למו .22.9

ביוזמתה      בין  וזאת  זה את תנאי ההסכם,  ובכלל  הבלעדי, לשנות את תנאי המכרז 

בסעיף   כאמור  המציעים  לבקשות  בתשובה  סעיף    13ובין  או  להבהרות(   4)בקשה 

האינטרנט  באתר  שתפורסם  בהודעה  ייעשה  המכרז  תנאי  שינוי  המציעים(.   )כנס 

  תופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.ו/או ש

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה, לחברה תהיה שמורה הזכות:  .22.10

 שלא לבחור בהצעה כלשהי. .22.10.1

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .22.10.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.  .22.10.3

 , אם יוכח לכאורה קשר כזה. לפסול הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים .22.10.4

 לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.  .22.10.5

לשנות את תנאי המכרז, וזאת גם לאחר תחילת מתן השירותים ו/או במהלכם או  .22.10.6

 לבטל אותו בכל עת.

לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, לרבות האפשרות שלא לנהל משא   .22.10.7

 ומתן כאמור.

שיקול   .22.10.8 כל  אף  לשקול  וזאת  אחר  שיקול  וכל  תקציביים  שיקולים  לרבות  רלוונטי, 

לאחר בחירת ההצעה הזוכה, ולא תהיה למי מן המשתתפים בהליך זה, לרבות המציע  

 שיזכה בו, כל דרישה או תביעה בגין החלטת החברה כאמור.

במקרה בו תוגש במכרז זה הצעה יחידה, או במקרה בו תיוותר הצעה יחידה לדיון   .22.10.9

ועד יחידה  בפני  הצעה  באותה  לבחור  רשאית  תהא  החברה  החברה,  של  המכרזים  ת 

כהצעה זוכה, או לחילופין תהא רשאית להחליט על ביטול המכרז, לפי שיקול דעתה  

 הבלעדי.

שני"  .22.11 "כשיר  ייבחרו  שלא  בהצעות  לראות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה 

לע ההצעה  תקופת  כל  למשך  וזאת  כאמור,  הצעה  כל  לדירוג  ובמידה בהתאם  יל, 

הפועל או תבוטל, מכל סיבה   וההתקשרות עם המציע שייבחר כזוכה לא תצא אל 
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הבא   המציע  הצעת  את  לקבל  דעתה,  שיקול  פי  על  רשאית,  תהא  החברה  שהיא, 

 בדירוג או כל הצעה שהיא. 

תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול הודעת הזכייה לכדי קיבול ההצעה, הינו, בין  .22.12

 קי הביטוחים כנדרש בהסכם וחתימת החברה על ההסכם.היתר, המצאת העת

ותוגשנה  .22.13 בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה  לדיני מדינת ישראל,  זה כפוף  הליך 

 בהתאם לכל דין.

מאת   .22.14 שיפוי  לכל  זכאי  יהא  ולא  בהליך,  השתתפותו  בהוצאות  לבדו  יישא  המציע 

 החברה בגין הוצאות אלה.

התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על    המציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל .22.15

 הצעתו ועל מתן השירותים כאמור בתנאי המכרז. 

והבין   .22.16 קרא  המכרז,  מסמכי  את  לידיו  קיבל  כי  הצעתו,  הגשת  עם  מאשר  המציע 

 אותם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם.

מושתק .22.17 יהיה  המציע  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  טענה   למען  כל  מלהעלות  ומנוע 

ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז  

תנאיו   הוראותיו,  לרבות  ממנו  הנובע  ו/או  בו  הקשור  ו/או  הכרוך  בכל  ו/או 

דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה  

 ג שהוא כאמור.ו/או טענה מכל סו

הכחול" .22.18 ה"עיפרון  זה    -עיקרון  ממכרז  הנובע  ו/או  הקשור  ו/או  הנוגע  עניין  הובא 

הוראה   כי  מוסמכת,  ערכאה  אותה  ופסקה  מוסמכת  שיפוטית  ערכאה  בפני 

ו/או מכל   הדין  בדרישות  זה פסולה, משום שאינה עומדת  מהוראות מסמכי מכרז 

במי צומצמה  כאילו  הוראה  אותה  תיראה  אחר,  הנדרשת טעם  ביותר  הפחותה  דה 

זה,  הוראות מכרז  ביתר  יפגע  ביטול או צמצום כאמור לא  בתוקפה.  כדי שתעמוד 

והוראות אלו תיוותרנה בתוקף מחייב זולת אם ועדת המכרזים של המזמין תחליט,  

במסמכי  לערוך  יש  כאמור  צמצום  או  ביטול  עקב  כי  המוחלט,  דעתה  שיקול  לפי 

 טל את המכרז.המכרז שינויים נוספים או לב

משפטיות   .22.19 לערכאות  פניות  ותהיינה  היה  כי  מבהירה,  המזמין  של  המכרזים  ועדת 

בהקשר למכרז, אין היא, או כל גורם הקשור עמה ו/או הפועל מטעמה עושה כלפי  

המשתתפים במכרז כל מצג בעניינם ובעניין האפשרות שצו שיפוטי יעכב ו/או יגביל  

 תנאיו.  ו/או ישנה את הליכי המכרז ו/או את

ובהגשתה   .22.20 במכרז  הצעתו  על  בחתימתו  זה,  במכרז  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

ועדת   כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  תהיה  לא  כי  המציע,  מאשר 

המכרזים של המזמין, כלפי המזמין ו/או כלי כל גורם אחר הקשור עמם ו/או הפועל  
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הוצאות   לעניין  ולא  דברים  של  לגופם  לא  מין  מטעמם,  מכל  נזקים  ו/או  שהוציא 

לזכייה  ולהערכתו  למכרז  הקשור  ובכל  הצעתו  בהכנת  לו  נגרמו  אשר  שהם,  וסוג 

בשל   אם  לרבות  השיפוטית,  הערכאה  שתקבל  מהחלטות  הנובע  בכל  אפשרית, 

 החלטות כאמור יעוכבו הליכי המכרז, ישונו תנאי המכרז או יבוטל המכרז.

 

  

 
______________________________ _______ 

 מי רעננה בע"מ
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 החוזה –מסמך ב'   
  
  
  

 שנערך ונחתם ב __________ ביום ____ לחודש _________ לשנת_______;  
  
  
  
  
 " "מי רעננה בע"מ  :    ב י ן 

 רעננה;  56רח' אחוזה מ 
 "(התאגיד/המזמין)להלן: " 
   
  

  
 _________________   :    ל ב י ן 

 מרח' ________________  
 ___________________ _ 
 "( הספק)להלן: " 

  
 
 

  
  

והמזמין מעוניין באספקה, התקנה, הרצה )עם אפשרות לתחזוקה( של דיזל גנרטור  ו ה ו א י ל  

המים   למכון  החשמל  אספקת  העבודות    23לגיבוי  לביצוע  הדרוש  יתר  וכל  ברעננה 

" ו/או העבודותבהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז וחוזה זה )להלן: "

 (.דיזל גנרטוראו " ו/הפרויקט"

 לביצוע העבודות, והספק הגיש הצעה למכרז.  001/2021ם מכרז מס' המזמין פרס ו ה ו א י ל 

והספק זכה במכרז, והוא התחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות מסמכי   ה ו א י ל

חברת   לרבות  המוסמכות,  הרשויות  ולדרישות  הספק  להצעת  ונספחיו,  זה  חוזה 

 החשמל.

 .ברצון הצדדים להעלות על הכתב את המוסכם ביניהםו   א י לו ה ו 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

  כללי .1

 המבוא לחוזה זה והנספחים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.   .1.1
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מובהר בזאת כי כל מסמכי המכרז מצורפים כנספח לחוזה זה ומהווים חלק בלתי   .1.2

 נפרד ממנו.

ת לספק, והספק מקבל בזאת מאת המזמין את ביצוע העבודות,  המזמין מוסר בזא .1.3

 הכל בהתאם ובכפוף לתנאי חוזה זה ונספחיו.

המכרז,   .1.4 מסמכי  כל  )לרבות  ונספחיו  החוזה  תנאי  את  ובדק  קרא  כי  מאשר  הספק 

התנאים   כל  לאשורם  לו  וברורים  ידועים  וכי  והתוכניות(,  הטכני  המפרט  כולל 

י יש בידיו את כל הדרוש לשם ביצוע העבודות, וכי  וההתחייבויות המפורטים בו, וכ

להוראות,   ובהתאם  הנ"ל,  ולנתונים  לתנאים  בהתאם  העבודות  את  יבצע  הוא 

 להנחיות ולתנאים שיקבל מדי פעם בפעם מאת המזמין. 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק:  .2

התכנ  .2.1 להנחיות  המכרז,  במסמכי  לקבוע  בהתאם  העבודות  את  שבמפרט לבצע  ון 

לקבל   חייב  הספק  כי  בזאת  מובהר  הספק.  של  ואחריותו  חשבונו  על  הכל  הטכני, 

 אישור מאת המזמין וחברת החשמל לתכנון המפורט, בטרם יחל הספק בעבודות.

מעולים,    .2.2 ובאיכות  ברמה  גנרטור,  דיזל  של  להתקנתו  הדרוש  הציוד  כל  את  לספק 

ה ו/או  הטכניים  המפרטים  דרישות  כל  מילוי  לוח  תוך  פי  על  המחייבים  תקנים 

 הזמנים לשביעות רצונו המלאה של המזמין, הכל על חשבונו ואחריותו של הספק.  

חשבונו   .2.3 על  הכל   , גנרטור  הדיזל  להתקנת  הדרושות  התשתיות  כל  את  לבצע 

 ואחריותו של הספק. 

לעמוד בקשר עם נציגי המזמין, ולתאם עימם את דרכי ושלבי ביצוע תכנון, אספקה   .2.4

קבל ולמלא אחר כל הוראות המזמין. לעמוד בכל הוראות הבטיחות, בקשר וכן ל

לא   לספק  כלשהן  הוראות  מתן  כי  בזאת,  מודגש  אולם  הנ"ל.  המערכות  להתקנת 

 ישחרר את הספק מאחריות ו/או התחייבות כלשהי.
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לבצע את העבודות בהתאם להוראות חוזה זה, ולהיות אחראי לפעילותם התקינה    .2.5

גנרטור הדיזל  הספק  של  כי  בזאת  מובהר  הספק.  של  ואחריותו  חשבונו  על  הכל   ,

יבצע את התקנת הדיזל גנרטור מבלי לפגוע במערכות החשמל האחרות, והוא יהיה  

הדיזל   ככל שלצורך התקנת  נזק שיגרם למערכות הנ"ל עקב עבודתו.  אחראי לכל 

ותקן גנרטור יידרש הספק להזיז ו/או לבצע שינויים כלשהם בחדרי החשמל בהם י

כל   כאשר  ובכתב,  מראש  המזמין  אישור  את  לקבל  יהיה  עליו  גנרטור,  הדיזל 

חשבון  על  יהיו  כאמור,  המזמין  אישור  קבלת  לצורך  שיוכנו  ותוכניות  המסמכים 

 הספק בלבד. 

לרבות   .2.6 המוסמכות,  הרשויות  מכל  הדרושים  וההיתרים  האישורים  כל  את  לקבל 

גנר הדיזל  והתקנת  תכנון  לצורך  החשמל,  לרשת חברת  חיבורו  לצורך  וכן  טור, 

 החשמל, הכל על חשבונו ואחריותו של הספק. 

המזמין,    .2.7 לידי  מתקן,   15להעביר  תיק  גנרטור,  הדיזל  התקנת  השלמת  בטרם  יום 

הכולל את כל המידע והמסמכים הדרושים להפעלתם התקינה והרציפה של הדיזל  

טכ מפרטים  הרלוונטיים,  והרישיונות  ההיתרים  לרבות  ציוד,  גנרטור,  פרטי  ניים, 

הוראות הפעלה, הנחיות לאיתור תוכניות מדידה, כללי בטיחות, תעודות אחריות,  

הנתונים   עם  המותקנים  החלקים  של  רשימה  מונעת,  לאחזקה  הוראות  התקלות, 

לרכישה מומלצים  חילוף  חלקי  רשימת  וכן  וכו'  המידע    הטכניים שלהם  וכיוצ"ב. 

" ובעותק קשיח )מודפס( וכן בקבצים על  והמסמכים יועברו במרוכז, "בתיק מתקן

בקבצי  CDגבי   יועברו  החשמל  כבלי  תוואי  של  עדות  תוכניות   .DWG  

 בקואורדינטות ארציות חדשות.

ממועד   .2.8 החל  )שנתיים  והאחריות  הבדק  תקופת  במשך  גנרטור  הדיזל  את  לתחזק 

מסירתם למזמין(, בהתאם להוראות החוזה, המפרט הטכני, הוראות יצרני הציוד  

והנחיות היועץ ההנדסי מטעם המזמין, ובכלל זה, לבצע את כל עבודות התחזוקה  

הדיזל  של  אחזקה  בספר  מתאים  תיעוד  ולקיים  מלאה,  שבר  ותחזוקת  השוטפת 

 . גנרטור על ביצוע הפעולות הנ"ל

לרבות    .2.9 דין,  כל  פי  על  כנדרש  באתר  והגיהות  הבטיחות  ונהלי  כללי  כל  על  לשמור 

(.  8טיחות המצורף כנספח להסכם זה )מסמך ה', טופס  בהתאם למפורט בנספח הב

ועברות   בטיחות  עברות  בגין  קנסות  הספק  על  להטיל  הזכות  שמורה  למזמין 

של   בסכום  באתר  שונות  מקרה.  500משמעת  לכל  מע"מ,  בתוספת  מודגש   ₪, 

ומובהר בזאת כי עבודה בשטחים שבאחריות מקורות מחייבת תדריך בטיחות של 

 חברת מקורות בטרם ביצוע העבודות.ממונה בטיחות של 
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לרשות   .2.10 להעמיד  הספק  מתחייב  למזמין,  גנרטור  הדיזל  מסירת  וטרם  בנוסף, 

המזמין כח אדם מקצועי לצורך הדרכה מקצועית בכל הקשור להפעלה ותחזוקה 

 של הדיזל גנרטור.

במפרט   .2.11 הנדרשים  המרכיבים  כל  את  כוללות  זה  המכרז  נשוא  העבודות  תכולת 

הכמויו פעולה  ובכתב  להבטחת  נדרשים  אך  מפורטים  שלא  מרכיבים  לרבות  ת, 

 תקינה של הדיזל גנרטור.

 תקופת החוזה .3

הבדק    .3.1 תקופת  בתום  ויסתיים  הצדדים  שני  חתימת  עם  לתוקפו  יכנס  החוזה 

" )להלן:  גנרטור  הדיזל  של  ההפעלה  ממועד  שנתיים  היינו  תקופת  והאחריות, 

 "(. החוזה

מוסכם  .3.2 לעיל,  מהאמור  לגרוע  )עד    מבלי  העבודות  של  הביצוע  תקופת  כי  בזאת 

 חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה.   12מסירת המערכת למזמין( הינה עד 

מוסכם הזאת כי המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, להאריך את תקופת האחזקה,    .3.3

 באותם התנאים, לתקופה נוספת כפי שתיקבע על ידו. 

תקופ  .3.4 בתום  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  יהיה למען  שהיא,  סיבה  מכל  החוזה,  ת 

המזמין רשאי לתחזק את הדיזל גנרטור בעצמו ו/או באמצעות אחרים, הכל על פי 

תביעה   או  דרישה  טענה,  כל  תהיה  לא  ולספק  המזמין,  של  הבלעדי  דעתו  שיקול 

 בהקשר זה. 

 התמורה  .4

זה מתחייב המזמין לשלם   .4.1 חוזה  פי  על  כל התחייבויותיו של הספק  ביצוע  תמורת 

וזאת בהתאם לתנאי  לספ בכתב הכמויות והמחירים,  ק את הסכומים המפורטים 

 התשלום המפורטים להלן. 

ולא    .4.2 וסופיים,  הינם קבועים  בכתב הכמויות  הנקובים  כי המחירים  בזאת,  מוסכם 

את   מהווים  והם  שהיא,  סיבה  מכל  ריבית  ו/או  הצמדה  הפרשי  אליהם  יתווספו 

ן ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה התמורה המלאה והסופית המגיעה לספק בגי

 זה ונספחיו על כל הכרוך בכך.
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מובהר בזאת כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות, מהווים את התמורה הסופית   .4.3

שהוא  סוג  ו/או  מין  מכל  ההוצאות  כל  את  ויכללו  לקבלן,  המגיעה  והמוחלטת 

כנון, הרישוי,  הדרושות לשם ביצוע העבודות במלואן, לרבות אך לא רק עלויות הת

אספקת דיזל גנרטור, שמירה, אחסנה, החומרים, המוצרים, האנרגיה, כוח האדם, 

וצוינו   פורטו  אם  בין  החוזה,  פי  על  הקבלן  התחייבויות  לקיום  הדרוש  יתר  וכל 

 באופן מפורש ובין אם לאו.  

 כל התשלומים על פי הסכם זה ישולמו כנגד חשבונית מס כדין. .4.4

סכומים שישולמו על ידו כל סכום שיהיה חייב בניכויו על  המזמין רשאי לנכות מה  .4.5

 פי הדין ו/או חוזה זה.

ההיטלים    .4.6 מכס,  עמיל  ע"י  סחורה  שחרור  נמל,  מיסי  המכסים,  המיסים,  כל 

ותשלומי החובה, פרט למס ערך מוסף, הנובעים מהעסקה נשוא חוזה זה, יחולו על  

 הספק, וישולמו על ידי הספק. 

תנודות בשכר העבודה או במחירי הציוד והחומרים, אשר   מוסכם במפורש כי שום  .4.7

ישנו   לא  הובלתם למקום העבודות(,  הוצאות  )כולל  לפי החוזה  על הספק לספקם 

 את שכר החוזה. 

נגרם עיכוב על ידי הספק בביצוע העבודות ולא ניתנה לספק ארכה לפי דרישתו הוא   .4.8

העבודות   פ  –להשלמת  לספק  המגיעה  מהתמורה  המזמין  מוסכמים  יקזז  יצויים 

מודגש ומובהר בזאת, כי כל עיכוב בביצוע  ₪ לכל יום איחור.  2,000מראש בסך של 

פרויקט זה יסב למזמין נזק כספי כבד, לרבות בגין אובדן הכנסות ממכירת חשמל 

 ממתקן המעכלים האנאירובים. 

באשמת    .4.9 המזמין שלא  ע"י  יעוכב  הספק,  לזכות  כלשהו  סכום  של  ותשלום  במידה 

, תשולם לספק תוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן עבור הסכום המעוכב  הספק

לסכום  ריבית  תוספת  כל  תשולם  לא  הנ"ל  במקרה  העיכוב.  לתקופת  בהתאם 

 שישולם לזכות הספק. 
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 אופן הגשת חשבונות   

על מנת למנוע אי הבנות ו/או עיכובים בתשלום, יגיש הקבלן כל חשבון באמצעות    .4.10

המזמין, שיועבר לבדיקת ואישור ראשון של המפקח מערכת ממוחשבת שבבעלות  

יהיה  יפסלו והמזמין לא  במערכת הממוחשבת  יוגשו  ושל המזמין. חשבונות שלא 

יוגש  במערכת  החשבון  של  ראשון  אישור  לאחר  בתשלום.  העיכוב  על  אחראי 

 החשבון לאישור סופי לתשלום ע"י המזמין כולל חתימת הקבלן והמפקח. 

מוד  .4.11 ספק,  הסר  העברתם  למען  או  למשרדי המזמין,  כי הגשת חשבונות  בזאת,  גש 

דרך עובדי המזמין, במקום הגשתם למפקח, כאמור לעיל, עלולה לעכב את תהליך 

, ולגרום לאיחור במועד התשלום. יובהר בזאת כי לקבלן לא  אישורםבדיקתם ו/או  

למ כאמור.  לאיחורים  בקשר  כלשהן  תביעות  ו/או  טענות  ו/או  דרישות  ען  תהיינה 

הסרת ספק מוצהר בזאת שתאריך שיוטבע )אם יוטבע( ע"ג החשבונות עם כניסתם  

למזכירות המזמין לא ייחשב כתאריך הגשתם, והתאריך הקובע יהיה בכל מקרה  

 תאריך קבלתם על ידי המפקח. 

החשבונות שיגיש הקבלן למפקח יהיו מקוריים )לא עותקים או צילומים( וחתומים    .4.12

וגשו באמצעות פקסימיליה. החשבון יהיה ערוך במתכונת זהה  על ידי הקבלן, ולא י 

הכמויות,   כתב  של  ותת   לרבותלזו  לפרקים  חלוקה  עם  סעיפים,  של  זהה  מספור 

דף, סיכומי   כל  ובראש  ו"מהעברה"( בתחתית  )"להעברה"  ביניים  פרקים, סיכומי 

עיף  פרקים ותת פרקים, דף ריכוז וכיו"ב. חשבונות שיוגשו שלא בהתאם לאמור בס

 זה, לא יטופלו ולא יועברו לתשלום, וייראו כאילו לא הוגשו.  

הדרך המפורטות להלן, יגיש הספק למפקח חשבון   אבנילאחר השלמת כל אחת מ  .4.13

אליה   הדרך  לאבן  עד  שבוצעו  העבודות  כל  של  ערכן  בו  שיפורטו  נספחיו,  כל  על 

 מתייחס החשבון:

 אחוז לתשלום  פירוט השלב   

 10% יות ואישורם ע"י המזמין  הגשת מסמכים ותכנ 1

 20% הכנת משטח בטון בדיזל גנרטור  2

3 
אספקת, התקנה, והרצת ד"ג חדש על כל מרכיביו 

 50% במקום הזמני )אופציונאלי(* 

4 
התאמת משטח בטון, מיקום ד"ג ומיכל סולר חדשים 

 20% מעליו כולל הפעלתם וגם פינוי ד"ג ישן   

 100% סה"כ  
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  התאגיד יהיה רשאי לשנות את אבני הדרך בהתאם לשיקול דעתו   למען הסר ספק  .4.14

 .בגין כךכלפי התאגיד ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה  הבלעדי

למזמין שמורה הזכות, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, לשלם חלקי אבן דרך, בכל שלב   .4.15

 .בהתאם להתקדמות העבודה בפועל

יום ממועד הגשת החשבון למפקח,    15בדיקת כל חשבון ביניים ע"י המפקח: תוך    .4.16

 .ע"י המפקחהחשבון אישור יום ממועד  45והתשלום לספק בתוך 

 חשבונות ביניים עבור ביצוע העבודות  

ה  .4.17 ליום  ועד  כל    5  -אחת לחודש  על  יגיש הספק למפקח חשבון  חודש  )חמישי( לכל 

מי הכמויות  כתב  במסגרת  העבודות שבוצעו  כל  של  ערכן  בו  שיפורטו    ום נספחיו, 

 התחלת ביצוע העבודה עד למועד אליו מתייחס החשבון.

יום ממועד הגשת החשבון למפקח,    15בדיקת כל חשבון ביניים ע"י המפקח: תוך    .4.18

 .ע"י המפקחהחשבון אישור יום ממועד  45והתשלום לספק בתוך 

 יובהר בזאת שהגשת החשבונות תבוצע באמצעות מערכת ממוחשבת של התאגיד. .4.19

 ויקט חשבון סופי לפר 

תוך    .4.20 יוגש  בפרויקט  העבודות  מלוא  עבור  סופי  אבן   60חשבון  השלמת  לאחר  יום 

  4.13.2בטבלה שבסעיף    3לעיל או אבן דרך מס'    4.13.1שבסעיף  בטבלה    2דרך מס'  

תיק  קבלת  לאחר  לרבות  החוזה,  עפ"י  הקבלן  התחייבויות  מלוא  והשלמת  לעיל 

 המזמין.   מתקן כנדרש בחוזה, והוצאת תעודת גמר לקבלן ע"י

בתוך    .4.21 המפקח  ע"י  ייבדק  הסופי  המזמין   15החשבון  לבדיקת  ידו  על  ויועבר  יום 

ואישורו. היתרה המגיעה לקבלן בחשבון הסופי שיאושר ע"י המזמין תשולם תוך 

 פקח לחשבון. מאישור היום ממועד  45

רק לאחר קבלת ערבות בדק    .4.22 יבוצע  לעיל  יובהר כי תשלום החשבון הסופי כאמור 

בגובה אוטונ )שנתיים(,  והאחריות  הבדק  תקופת  למשך  בתוקף  תהיה  אשר  ומית, 

 )ב'(  3מסכום החשבון הסופי )כולל מע"מ( בנוסח זהה לנספח  5%של 
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תשלום החשבון הסופי יבוצע רק לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים במסמכי   .4.23

בל החוזה, לרבות תוכניות לאחר ביצוע, וכן קבלת כתב העדר תביעות בנוסח המקו

 אצל המזמין. 

 יובהר בזאת שהגשת החשבונות תבוצע באמצעות מערכת ממוחשבת של התאגיד. .4.24

 

 בדיקת הדיזל גנרטור  .5

את   .5.1 הספק  מבצע  בו  מקום  ובכל  עת  בכל  לבקר,  רשאי  כוחו  בא  ו/או  המזמין 

התחייבויותיו על פי החוזה, לרבות בבית המלאכה, על מנת לבדוק את ייצור הדיזל  

חלק   כל  )או  קבלתם,  גנרטור  לפני  אספקתם,  או  יצורם  משלב  שלב  בכל  מהם(, 

בשעת התקנתם או אחרי התקנתם, והספק יאפשר למזמין או לבא כוחו לבצע את 

 הבדיקות האמורות בכל עת מתקבלת על הדעת. 

מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי החוזה, רשאי המזמין או בא כוחו, כבר משלב   .5.2

בה הכרוך  חלק  כל  לפסול  לפגוע  ההתחלתי,  מבלי  וזאת  גנרטור,  הדיזל  תקנת 

בהתחייבויות הספק לגבי טיב ואיכות הדיזל גנרטור גם לאחר אספקתם והתקנתם 

 כמותנה בחוזה. 

, כאמור    .5.3 גנרטור  הדיזל  יותר מהחלקים הכרוכים בהתקנת  פסל המזמין, אחד או 

הבחינות   5.2בסעיף   מכל  שיתאימו  באופן  מיד,  להחליפו  הספק  מתחייב  לעיל, 

 ותנה בחוזה, לרבות במפרט הטכני, כל זאת על חשבונו של הספק. למ

ידי    .5.4 על  שתעשה  בין  זה,  בסעיף  כמפורט  המזמין  של  הבדיקה  בזכות  לראות  אין 

המזמין ובין שלא תעשה, כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי ו/או כדי לשחרר  

יו. לפיכך, את הספק מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי כל הוראות החוזה ותנא

מובהר כי זכות הבדיקה הנ"ל מהווה אך ורק אמצעי ביקורת, פיקוח והשגחה על 

 מנת להבטיח כי הספק מקיים את הוראות החוזה במלואן.

 אישור הדיזל גנרטור לפני ייצורו  .6

מותנה בזאת במפורש, כי הספק לא יחל בייצור הדיזל גנרטור, בטרם קבלת אישור   .6.1

החשמל  בכתב, חברת  מאת  הדיזל   הן  של  המפורט  לתכנון  המזמין,  מאת  והן 

 גנרטור, לרבות בדבר התאמתו להנחיות התכנון שבמפרט הטכני.
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 אישור הדיזל גנרטור  לפני התקנתו .7

מובהר בזאת כי הספק לא יתחיל להתקין את הדיזל גנרטור, בטרם קבלת אישור    .7.1

הח לדרישות  הבחינות  מכל  מתאים  גנרטור  הדיזל  כי  המזמין  מאת  וזה, בכתב 

 ולתכנון המפורט שהוכן על ידי הספק ואושר על ידי חברת החשמל והמזמין. 

הדיזל    .7.2 אם לדעתו  כל חלק ממנו,  גנרטור, או  הדיזל  רשאי לדרוש החלפת  המזמין 

גנרטור, או כל חלק ממנו, אינו מתאים לדרישות החוזה, ו/או התקנים הרלוונטיים  

החשמל, או אם מצא המזמין כי  ו/או לדרישות הרשויות המוסמכות, לרבות חברת  

שנקבעו   החומרים  מאותם  לא  יוצרו  כי  או  בליקויים,  ו/או  בחסרונות  לוקים  הם 

 בחוזה ו/או במפרטים. 

הספק   .7.3 מתחייב  לעיל,  כאמור  ממנו,  כל חלק  ו/או  גנרטור  הדיזל  את  המזמין  פסל 

חברת   דרישות  /ואו  החוזה  לדרישות  שיתאימו  גנרטור  בדיזל  ולהחליפו  לסלקו, 

וזאת תוך  הח זמן    14שמל,  ימים מעת שנפסלו כאמור, או אם יקבע המזמין פרק 

שנפסל  גנרטור   הדיזל  את  במועד  הספק  סילק  לא  זמן.  פרק  אותו  תוך  אחר, 

ההוצאות   בכל  הספק  את  ולחייב  עיניו,  ראות  לפי  לסלקו  המזמין,  רשאי  כאמור, 

 הכרוכות בכך.

הטעינה,             הוצאות  בכל  ישא  לבדו  גנרטור  הספק  הדיזל  של  הן  והפריקה,  ההובלה 

גנרטור שיספק לאתר המזמין במקום   הדיזל  והן של  ומוחזר למחסן הספק,  שנפסל 

 החלקים הפסולים. 

בטרם התקנת הדיזל גנרטור, מתחייב הספק לקבל, באחריותו ועל חשבונו, את כל   .7.4

כל   מאת  גנרטור  הדיזל  והפעלת  התקנת  לצורך  הדרושים  והאישורים  ההיתרים 

הדיזל   חיבור  לצורך  החשמל  חברת  מאת  אישור  לרבות  המוסמכות,  הרשויות 

 גנרטור לרשת החשמל.

באופן    .7.5 ולהחליף,  להשלים  להיטיב,  לתקן,  חשבונו,  ועל  באחריותו  מתחייב,  הספק 

שוטף ו/או על פי דרישתו הראשונה של המזמין ו/או של הרשויות המוסמכות, את  

חסרונות שיתגלו בדיזל גנרטור, אשר סופק  כל הפגמים, הליקויים, הקלקולים, וה

 על ידו, וזאת במשך כל תקופת החוזה )לרבות תקופת הבדק והאחריות(.  
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 תקופת הבדק  .8

מהמועד שבו הדיזל גנרטור    שנתייםלצורך חוזה זה, תקופת הבדק והאחריות הינה    .8.1

 נמסר למזמין לרבות בדיקתו ע"י חברת החשמל. 

א  .8.2 הליקויים והקלקולים שהתגלו  הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו  כל הפגמים,  ת 

לוח  פי  ועל  המזמין  של  ולהוראותיו  להנחיותיו  בהתאם  הבדק,  תקופת  במהלך 

ניתנים   אינם  הקלקולים  או  הליקויים  והפגמים,  במידה  ידו.  על  שיקבע  הזמנים 

לתיקון, יהיה ספק חייב להחליף את הדיזל גנרטור הפגום על חשבונו בציוד חדש 

המזמין בסכום השווה למלוא עלות האספקה וההתקנה של הדיזל    או לפצות את

 גנרטור.

ו/או    .8.3 פגמים  הבדק  בתקופת  ונתגלו  במידה  כי  ספק,  הסר  למען  בזאת  מובהר 

שהקבלן  חלקו,  או  כולו  גנרטור,  הדיזל  של  תקינה  בלתי  פעולה  ו/או  ליקויים 

"י הקבלן אחראי לו כאמור לעיל, תוארך תקופת הבדק, לאחר ביצוע התיקונים ע

ולגבי הדיזל גנרטור התקול בלבד, לתקופה של שנתיים נוספות שיחלו במועד סיום  

בתקופת   המוארכת"(.  הבדק  "תקופת  )להלן:  המזמין  ע"י  וקבלתם  התיקונים 

המקורית   הבדק  בתקופת  התחייבויותיו  כל  הקבלן  על  יחולו  המוארכת,  הבדק 

שניתנ הבדק  ערבות  את  בהתאמה  להאריך  יידרש  לתום  והקבלן  עד  למזמין  ה 

 תקופת הבדק המוארכת.

 מגבלות בביצוע העבודות  .9

כל העבודות תבוצענה בתוך מכון קיים ופעיל ברציפות כל הזמן. לא ניתן להפסיק    .9.1

את פעולת המכון הנ"ל, ועל כן כל עבודות הפירוק, החיבור למערכות החשמל של 

על  השפעה  להן  שיש  הפעלות  או  דרושות  חשמל  הפסקות  או     המערכות   המכון 

 החשמל הקיימות יבוצעו רק בתאום ובאישור בכתב של המזמין. 

לא ניתן להפריע בשום תנאי ומצב לפעולה התקינה של המערכות  החשמל והבקרה    .9.2

 של המכון . 

בהתאם   .9.3 שגרתיים,  לא  ובמועדים  הלילה  בשעות  לביצוע  יידרשו  והעבודות  ייתכן 

 להוראות המזמין ובהתאם לנסיבות. 
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רק אותם המקומות שבהם  המקומות    .9.4 יהיו  זה  חוזה  לפי  שבהם תבוצענה עבודות 

כל עבודותיו לאותו תחום,   יצמצם את  צריכות להתבצע עבודות ההתקנה. הספק 

של  הביצוע  לצורכי  ורק  אך  ניתנה  השימוש  שזכות  וידוע  ברור  הדבר  ויהיה 

 העבודות.

ה  .9.5 דרישות  עם  עבודתו  לתאם  עבודותיו,  ביצוע  במהלך  חייב  ובכך הספק,  מזמין 

לא   הספק  מכך,  יתרה  העבודות.  באתרי  המתקנים  של  רצופה  פעולה  להבטיח 

 יתערב בפעולת כל אדם אחר העובד עבור המזמין באתרי העבודות.

לקראת סיום עבודתו, יתקן הספק את כל הנזקים שנגרמו )ככל שנגרמו( על ידו או    .9.6

העב באתרי  אחרים  למתקנים  וכו'  כליו  ציודו,  עובדיו,  יהיו  ע"י  התיקונים  ודות. 

כאלה שיביאו את המקומות הניזוקים למצב בו היו לפני שנגרם הנזק ע"י הספק.  

במידה ויידרש, יהיה הספק חייב להביא את השטח בדיוק לאותו מצב בו היה עם 

לעיל,   לאמור  בהתאם  התיקונים  כל  המזמין.  של  רצונו  לשביעות  עבודתו,  תחילת 

 יהיו על חשבון הספק בלבד.

 ול החוזה ביט .10

מבלי    .10.1 וזאת  הבאים  מהמקרים  אחד  בכל  ההסכם  את  מידית  לבטל  רשאי  המזמין 

 לגרוע מהתחייבויותיו של הספק שלהלן: 

שהספק נפטר, פשט רגל או שהוצא לו צו פירוק )במקרה של חברה( או שמונה לו   .1

 כונס נכסים. 

 שהספק הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, ללא הסכמת המזמין.  .2

 סיק קבלן משנה ללא אישור והסכמת המזמין בכתב. שהספק מע .3

 שהוכח להנחת דעתו של המזמין כי הספק הסתלק מביצוע החוזה. .4

 שהוכח להנחת דעתו של המזמין כי הספק מתרשל בזדון בביצוע החוזה. .5

התמורה  את  נזקיו,  עבור  בכפוף לשיפוי  לספק,  המזמין  ישלם  לעיל  כאמור  ההסכם  בוטל 

בי למועד  על  לו  המגיע המגיעה  כל  של  ומוחלט  גמור  לסילוק  וזאת  ההסכם,  טול 

 לספק.  

 העדר יחסי עובד ומעביד  .11
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ובלתי   .11.1 עצמאי  קבלן  בתור  פועל  הוא  הרי  החוזה  בביצוע  כי  בזאת  מצהיר  הספק 

תלוי, וכי לא יחולו יחסי מעביד ועובד בין המזמין לבין הספק ו/או עובדיו ו/או כל  

 מי שמטעמו. 

ה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות נושא הספק מתחייב לשלם שכר עבוד  .11.2

 החוזה, ויקיים את תנאי עבודה הוגנים כלפי עובדיו. 

 אחריות הספק .12

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי כל דין, יהא הספק אחראי לכל נזק ו/או אובדן   .12.1

ו/או מי מטעמו  ידי הספק  על  כלשהו  ו/או לצד שלישי  ו/או הפסד שיגרם למזמין 

 ביצוע החוזה, או תוך כדי ביצוע פעולה או עבודות על פי החוזה. בקשר עם 

הספק מתחייב שלא לעשות דבר שיהא בו משום נזק, מפגע, מכשול, הפרעה לרבים,    .12.2

עבודות   למבצעי  ו/או  המזמין  באתר  המשתמשים  ולכל  ולעובדיו,  למזמין  ובפרט 

 אחרים המועסקים באתר המזמין. 

לגוף שייגרם לכל אדם, במישרין ו/או בעקיפין,    הספק אחראי לכל נזק לרכוש ו/או  .12.3

לרבות למזמין ולספק, לעובדיהם ו/או למי שפועל בשמם או מטעמם בשל מעשה 

 או מחדל של הספק, של עובדיו, של שליחיו ושל מי הפועל בשמו או מטעמו בביצוע 

 החוזה או בקשר לכך.

פג  .12.4 רכוש,  או  גוף  נזק  לגבי  כלשהי  באחריות  ישא  לא  נזק  המזמין  או  הפסד  יעה, 

או   החוזה  ביצוע  עקב  מכוחו,  לבאים  או  שליחיו,  לעובדיו,  לספק,  שיגרמו  כלשהו 

 בקשר לכך. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, הספק מתחייב לפצות את המזמין, בנוסף    .12.5

בין  שיגרמו,  אובדן  או  הפסד  נזק,  כל  על  זה,  בחוזה  הכלולה  אחרת  הוראה  לכל 

ין, עקב או כתוצאה מאי קיום או הפרה של הוראה מהוראות במישרין ובין בעקיפ

 החוזה על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או מי שפועל בשמו או מטעמו. 

בגין    .12.6 לשלם  יחויב  שהמזמין  סכום  כל  במלוא  המזמין  את  לשפות  מתחייב  הספק 

תביעה שתוגש נגדו ושהספק אחראי לה לפי החוזה ו/או הדין, לרבות שכר טרחת  

וכן ברור   עו"ד,  עם  או  אלה  הליכים  עם  בקשר  למזמין  שתגרם  הוצאה  כל  עבור 

 התביעה שתוגש נגדו.
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 : ביטוחי הספק .13

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי הדין, מתחייב  הספק לפני מועד  

החתימה על חוזה זה ו/או לפני מועד תחילת  אספקת הציוד ו/או ביצוען של עבודות ההתקנה  

הלן: "העבודות"( נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם משניהם(, לערוך )ל

אחרת   תקופה  כל  ו/או  זה  חוזה  נשוא  העבודות  ביצוע  תקופת   כל  במשך  חשבונו  על  ולקיים 

הביטוחים  את  בישראל,  לפעול  כדין  המורשית  ביטוח  חברת  באמצעות  זה,  בחוזה  כמפורט 

תנאים ף לחוזה זה והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה )להלן: "המצור  4המפורטים בנספח  

 "(.כלליים לביטוחי הקבלן

 

 ערבות ביצוע  .14

למזמין   .14.1 הספק  ימסור  זה,  חוזה  לפי  הספק  של  התחייבויותיו  כל  ביצוע  להבטחת 

במעמד חתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי תלויה, לטובת המזמין,  

____, אשר תהא בתוקף בכל משך תקופת החוזה.    ₪  45,000__  -בסכום השווה ל

 ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/או חידושה, תחולנה על  .14.2

 הספק בלבד. 

מבלי    .14.3 הספק.  ע"י  החוזה  הוראות  כל  של  מדויק  למילוי  כבטחון  תשמש  הערבות 

 יל, תשמשנה הערבות להבטחת ולכיסוי של: לגרוע מכלליות האמור לע

כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או   .1

 אי מילוי של תנאי כלשהו מתנאי החוזה. 

עלול   .2 ו/או  הוציא  שהמזמין  לספק  הקשורים  והתשלומים  ההוצאות  כל 

 להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

 שקיבל הספק ואשר הוא נדרש להחזיר למזמין. כל תשלום יתר  .3

בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות, כולה או מקצתה,   .14.4

בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

 והתשלומים כאמור. 
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  7בתוך    בכל מקרה של מימוש הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הספק להשלים,   .14.5

 ימים ממועד מימוש הערבות, את סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל.

תקרה    .14.6 או  הגבלה  כל  לשמש  כדי  לעיל  כנזכר  בגובה הערבות  אין  כי  בזאת  מובהר 

 להתחייבויותיו ו/או לאחריותו של הספק כלפי המזמין על פי חוזה זה.

ביצוע לידי המזמין, לא  מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה, לרבות המצאת ערבות ה  .14.7

 יפגע בכל זכות שישנה בידי המזמין לפי החוזה ו/או לפי כל דין. 

 קבלני משנה  .15

מובהר בזאת כי קבלני משנה שיועסקו ע"י הספק בביצוע עבודות שונות הקשורות    .15.1

רישום,   הטעונות  גנרטור  הדיזל  חשמל להתקנת  לעבודות  קבלנים  וקבלני    לרבות 

הרשובניה קבלנים  רק  יהיו  הנדסה ,  לעבודות  קבלנים  רישום  לחוק  בהתאם  מים 

 . 1969 -בנאיות 

 . העסקת קבלן משנה על ידי הספק כפופה לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב .15.2

מסירתה של עבודה כל שהיא ע"י הספק לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את   .15.3

אחראי   יישאר  והספק  החוזה,  עפ"י  מחובותיו  כלשהיא  ומחובה  מאחריות  הספק 

כל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו ע"י קבלן משנה, או  ל

על  נגרמו  או  עצמו  הספק  ע"י  נעשו  כאילו  דינם  ויהא  התרשלותו,  מחמת  שנגרמו 

 ידיו. בנוסף יהיה הספק אחראי על הבטיחות והביטוח של עבודות קבלן המשנה.

 ניהול יומן  .16

"(  היומןהנהוג אצל המזמין )להלן: "  חשב ממוהספק ינהל יומן עבודה על גבי טופס    .16.1

העובדתי במהלך   ביומו, פרטים המשקפים לדעתו את המצב  יום  בו, מדי  וירשום 

 ביצוע העבודות, ובין השאר:

ולסוגיהם   .א למקצועותיהם  העובדים  של  בביצוע  מספרם  ידו  על  המועסקים 

 תוך סימון חלקי העבודות בהם הם מועסקים.  העבודות,

 מיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו. כמויות החומרים ל .ב

 כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בעבודות. .ג
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 הציוד המכני המובא לאתר והמוצא ממנו.  .ד

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.  .ה

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר. . ו

 התקדמות בביצוע העבודות במשך היום. .ז

 דיווח על ביקורים באתר. .ח

 רישת המפקח.פרטים נוספים, לפי ד .ט

 קח לספק מעת לעת פרטים בכתב ו/או כדי לעזור לספק בניהול היומן ימסור המפ .16.2

 ירשום ביומן, את הנושאים הבאים: 

לספק  .א שנמסרה  הוראה  כדין  דינה  כזאת  הוראה  וכל  לספק,  שניתנו  הוראות 

 בכתב. 

 הערותיו של המנהל ו/או המפקח ו/או המתכנן בדבר מהלך ביצוע העבודות.  .ב

אחר .ג דבר  במהלך    כל  העובדתי  המצב  את  לשקף  כדי  בו  יש  המפקח  שלדעת 

 ביצוע העבודות.

והם    .16.3 היומן,  ניהול  לצורך  בהם  ולהיעזר  הנ"ל  הפרטים  על  להסתמך  חייב  הספק 

 יחייבו את הספק לכל דבר ועניין.

בו   .16.4 מהרישומים  חתום  והעתק  הספק,  וע"י  המפקח  ידי  על  יום  כל  ייחתם  היומן 

כוחו   לבא  או  למפקח  פרט  יימסר  מכל  להסתייג  רשאי  יהיה  המפקח  המוסמך. 

ידי  על  וזאת  כאמור,  ממנו  ההעתק  מסירת  לאחר  ביומן  הרשומים  מהפרטים 

מסירת הודעה בכתב לספק. דבר הסתייגותו של המפקח יירשם ביומן, והוא יחייב  

 את הספק לכל דבר ועניין. 

שומים אלה  המפקח רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות, ורי  .16.5

 יחייבו את הספק. 
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לא הכין הספק את היומן כנדרש לעיל, יהיה המפקח, או בא כוחו המוסמך, רשאי    .16.6

ובמקרה כזה רואים את הספק כאילו אישר   להכין את היומן במקומו של הספק, 

 את נכונות הפרטים שנרשמו ביומן ע"י המפקח. 

ראיה בין הצדדים על רישומים ביומן, פרט לאלה שהמפקח הסתייג מהם, ישמשו כ  .16.7

ביצוע העבודות, אולם בשום מקרה לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום  

 על פי החוזה.

כל הודעותיו, הוראותיו והחלטותיו של המפקח הרשומות ביומן העבודה תחשבנה    .16.8

בנוכחותו   נרשמו  בין אם  בכתב ותחייבנה אותו בהתאם,  כהודעות שנמסרו לספק 

רשמו שלא בנוכחותו, וזאת מבלי שהמפקח יהיה חייב להעיר של הקבלן ובין אם נ

מותנה   יהיה  שהדבר  ומבלי  העבודה  ביומן  לרשום  הספק  של  לבו  תשומת  את 

 בחתימתו של הספק על היומן. 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים  .17

הספק מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה )להלן:   .17.1

העבוד" ביצוע  תחילת  ורצוף,  ותמועד  שוטף  באופן  ולהשלימו  בו  להתקדם   ,)"

" )להלן:  זה  בחוזה  הקבועים  למועדים  העבודותבהתאם  ביצוע  סיום  "(, מועד 

 בהתאם ללוח הזמנים, ולשביעות רצון המזמין והמנהל. 

ביצוע   .17.2 לצורך  הנדרשים  האדם  וכוח  המשאבים  כל  את  להקצות  מתחייב  הספק 

 העבודות בהתאם ללוח הזמנים. 

 ם מפורט לוח זמני .18

( יום ממועד חתימת הצדדים על החוזה, ימציא הספק למנהל 15תוך חמישה עשר )  .18.1

כל  את  יכלול  אשר  גאנט"(,  "שיטת  )להלן:  "גאנט"  בשיטת  זמנים  לוח  לאישור, 

של   הביצוע  משלבי  שלב  בכל  בחוזה  הכלול  כל  להשלמת  הדרושות  הפעילויות 

ם המפורט יבוצע בהתבסס על העבודות )להלן: "לוח הזמנים המפורט"(. לוח הזמני 

 לוח הזמנים הכללי, הנתונים, תקופת הביצוע ושלבי הביצוע המפורטים להלן: 

 לוח זמנים כללי:  .18.2

תוך       .18.2.1 המזמין  לאישור  והעברתם  ותכניות  מסמכים  מיום    15הכנת  ימים 

 מתן צו התחלת העבודה 
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התקנה,    ביצוע     .18.2.2 אספקה,  הקיים.  החשמל  לוחות  מבנה  של  בטון  משטח 

תוך  והר ישן  ד"ג  פינוי  כולל  מרכיביו  כל  על  החדש  הד"ג  ימים    75צת 

 מתן הוראה בכתב ע"י המזמין או מי מטעמו על כך. מיום 

₪ על    500אי עמידה בלוחות הזמנים לעיל יגרור קנס. גובה הקנס יהיה       .18.2.3

 כל יום פיגור. 

 

   ויכלול את האלמנטים הבאים :    MSPROJECTלוח זמנים מפורט יוכן בשיטת  .18.3

 רשימת פעילות על פי רצף מספרי .א

  –מיון הפעילות על פי זמן ציפה  .ב

 תאריך זמן סיום מוקדם  –תאריך זמן התחלה מוקדם 

 תאריך זמן סיום מאוחר –תאריך זמן התחלה מאוחר 

מקצוע   .ג פי  על  הפעילויות  מוקדם    –מיון  התחלה  התחלה  –תאריך  תאריך 

 מאוחר. 

 . יטי של העבודות  והפעילויות נתיב קר  .ד

                                                                                                   

לביצוע   .18.4 הנדרשות  הפעילויות  של  ההדדית  והתלות  הרצף  את  יציג  הזמנים  לוח 

פעילויות   למקטעי  העבודות   ביצוע  יחולק  הזמנים,  לוח  הכנת  בעת  העבודות. 

הזמנ לוח  באורכם.  בעבודת סבירים  הקשורות  הפעילויות  את  רק  לא  יציג  ים 

לוחות  כגון  ההתקדמות,  כל שאר הפעילויות שמשפיעות על  גם את  הביצוע, אלא 

 זמנים לאספקת ציוד, רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב. 

הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע החוזה בלוח הזמנים   .18.5

מהשלמ הספק  את  יפטור  השלמה  לא  תאריך  בתחום  שנדרשה  העבודה  כל  ת 

 שנקבע, על אף אישורו של המנהל  את לוח הזמנים.  

שבתות, חגים יהודים, מוסלמים ונוצרים, מועדי ישראל, ערבי שבתות וערבי חגים,   .18.6

וכן ימי שבתון אחרים יילקחו בחשבון בהכנת לוח הזמנים על ידי הספק. תנאי מזג  

העבודות יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של    אויר אופייניים לעונה במקום

 כל עבודה המושפעת על ידי מזג אויר.  

 בטיחות וגהות בעבודה  .19

בכפוף להוראות כל מסמכי החוזה, ובפרט נספח הבטיחות המצורף כנספח לחוזה    .19.1

קיום   8)טופס   ולהסדיר  להבטיח  הספק  באחריות  המכרז(,  מסמכי  של  ה'  בחלק 

הבטיחות נושא  של  למען    נאות   , המים  המכון  באתר  הנ"ל  העבודות  ביצוע  בעת 

במתחם  הנמצאים  כלל  בטיחות  למען  וכן  מטעמו,  ומי  עובדיו  הספק,  בטיחות 

 המכון המים . 
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מובהר בזאת, כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה    .19.2

טיל אחריות  זה ו/או שתינתן מפעם לפעם לספק על ידי המזמין או מי מטעמו, לא ת

כלשהי על המזמין ולא תפטור את הספק מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין  

לבטיחות עובדיו או מי מטעמו, לרבות לנמצאים במקום, וזאת כתוצאה מפעולות  

נוהג   ו/או  דין  פי  על  עליו  המוטלת  חובה  כל  על  תוסיף  אלא  מטעמו,  ומי  הספק 

 בטיחות.

מ  .19.3 קבלני  עובדיו,  הספק,  הבטיחות מחובת  דרישות  בכל  לעמוד  מטעמו,  ומי  שנה 

הקבועות בחוקים ובתקנות הבטיחות בעבודה וע"פ כל דין, לרבות ובמיוחד: חוק 

; פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(,  1954 -ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

( ותקנותיו; תקנות הבטיחות בעבודה  1954)  -; חוק החשמל התשי"ד  1970  -תש"ל  

התשנ"ז  )ציו אישי(,  מגן  התקנים;  1997  –ד  מכון  מפרטי  ישראלים;  תקנים   ;

 הוראות יצרן ועוד.      

 

 ממונה בטיחות לפיקוח , הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודות הקבלן :     מינוי 19.3.1

         הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו , בעל " אישור כשירות " בתוקף , למתן   19.3.1.1

 יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה .הנחיות , 

התכנית   19.3.1.2  . העבודות  לביצוע  מפורטת  בטיחות  תכנית  יכין  הבטיחות  ממונה 

הסיכונים   עם  להתמודדות  בטיחות  הוראות   , ,תרחישים  סיכונים  סקר  תכלול 

תוך   וזאת  ולחירום  לשגרה  עבודה  ונהלי  צו    15שהועלו  קבלת  ממועד  ימים 

 רה לפיקוח לעיון . התחלת עבודה ויעבי 

 לא ישולם לקבלן כל תשלום ביניים ללא הגשת תכנית הבטיחות . 

סיכונים    19.3.1.3 בעלות  עבודות  ביצוע  לפני  באתר  יבקר  הקבלן  של  הבטיחות  ממונה 

 מיוחדים ו/או במידת הצורך . 

לטיפול    19.3.1.4 והנחיות   " ביקור  ממצאי  דו"ח   " יעביר  הבטיחות  ממונה  ביקור  בכל 

                                                                                                                                          . בטיחות והעתק יועבר למפקחהעבודה , הדו"חות יישמרו בתיק הלמנהל 

ורי  .19.4 אישורים  בעלי  זרים  עובדים  או  ישראל  אזרחי  יהיו  הספק  עובדי  שיונות  כל 

ששהייתם   זרים  עובדים  להעסיק  הספק  על  איסור  חל  בישראל.  תקפים  עבודה 

. לא תתאפשר העסקת עובדים 18בארץ אינה חוקית בארץ או עובדים מתחת לגיל  

כל העובדים במתן השירותים   משטחי הרשות הפלשתינית, אלא באישור המזמין.

 נשוא המכרז יהיו מבוטחים בהתאם לדרישות כל חוק.
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אותן  קבל  .19.5 העבודות  לסוג  הסמכות  בעלי  יהיו  בפרויקט  הספק  מטעם  משנה  ני 

בהתאם   הקבלנים  בפנקס  רשומים  וקבלנים  ההסכם  לבצע במסגרת  נדרש  הקבלן 

התשכ"ט   בנאיות,  הנדסה  לעבודות  קבלן  רישום  חוק  ע"פ  העבודה  לסוג    -לנדרש 

 ותקנותיו, בסיווג המתאים לסוג העבודה. 1969

, במקום בולט לעין, בכל אתר שבו מבוצעות פעולות בניה,  הספק יציג  -הצגת שלט    .19.6

 שלט ע"פ המפרט והנוסח שיקבע המזמין, ושיכלול לפחות את הפרטים הבאים:

 ( שם מבצע הבניה ומענו. 1)

 ( שם מנהל העבודה ומענו. 2)

 ( מהות העבודה המתבצעת.3)

בין    .19.7 שתכלול,  השונים,  הביצוע  לשלבי  אתר"  ארגון  "תכנית  יכין  היתר:  הספק 

לאתר,   ויציאות  כניסות  גישה,  דרכי  התארגנות,  שטחי  ציוד,  מנופים,  מיקום 

האישורים הנדרשים מהרשויות השונות ונוהל לקבלתם וכו'. התוכנית תאושר על 

 ידי המנהל מטעם המזמין. 

 ניקוי האתר עם גמר העבודות  .20

כך  .20.1 על  הנחייה  קבלת  עם  מייד  וכן  לזמן,  מזמן  העבודות,  מאתר  יסלק    הספק 

מהמפקח, את עודפי החומרים והפסולת, ומיד עם גמר העבודות יחזיר הספק את 

המיתקנים   כל  את  ממנו  ויסלק  האתר,  את  ינקה  הקודם,  למצבו  העבודות  אתר 

וימסור  שהוא,  סוג  מכל  הארעיים  והמבנים  הפסולת  החומרים,  שיירי  הארעיים, 

 את אתר העבודות כשהוא נקי לשביעות רצונו של המנהל. 

מ  .20.2 )לא  קטן  סעיף  הוראות  את  הספק  על  1ילא  לבצען  רשאי  המזמין  יהא  לעיל,   )

חשבון הספק, והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודות הניקוי. המזמין  

או  המגיע  סכום  מכל  לעיל  כאמור  הוצאותיו  את  לנכות  ו/או  לגבות  רשאי  יהיה 

 ן בכל דרך אחרת. שיגיע לספק מאת המזמין בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבות

 הערכת שינויים  .21

ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים בכתב חתומה על ידי המזמין,    .21.1

ו )ב(  )א(,  לתנאים שבפסקאות  בכפיפות  המנהל  ע"י  אין  -ייקבע  ואולם  דלהלן,  )ג( 

הספק רשאי לעכב את ביצועה של ההוראה בשל העדר הסכם מראש על ערכו של 

 השינוי. 
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 -עתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה שבהוראת השינויים  א. אם לד

 יקבע ערכם של השינויים לפי מחירי היחידה בחוזה.

 -ב. אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים דומים לאלה שבהוראת השינויים  

 ייקבע ערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבחוזה.

נ לא  המנהל  של  לדעתו  אם  לאלה ג.  דומים  או  זהים  פריטים  בחוזה  מצאים 

שבהוראות   הפרטים  של  היחידה  מחירי  את  המנהל  יקבע  השינויים,  שבהוראת 

בניה ותשתיות המעודכן לחודש ביצוע השינוי  דקל לעבודות  לפי מחירון  השינויים 

אחרת  תוספת  כל  או  ראשי"  קבלן  "אחוזי  או  ראשי  קבלן  רווח  של  תוספות  )ללא 

מהסכומים הנקובים במחירון, כתמורה מלאה  15%ן( ובהנחה של שמופיעה במחירו

 ושלמה בעבור כל ההוצאות הכלליות לרבות הנהלת העבודה והרווח הקבלני.

בחישוב ערך העבודה יילקחו בחשבון תעריפי שכר העבודה, שנקבעו על ידי האיגוד    .21.2

ההטבות    המקצועי בו מאורגן המספר הגדול ביותר של העובדים במקצוע הנדון וכן

שיעור  על  יעלה  לא  ששיעוריהם  ובלבד  הקבלן,  ידי  על  המשולמות  הסוציאליות 

 ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן ע"י האיגוד המקצועי האמור לעיל. 

בחישוב ערך החומרים יילקחו בחשבון מחירי החומרים, כפי שפורסמו ע"י הלשכה   .21.3

דקל, כאשר מהם יקוזז אחוז    המרכזית לסטטיסטיקה, מחירוני היצרנים, מחירון

 ההנחה הנקוב לעיל. 

היחידה    .21.4 במחירי  לשינויים  יגרום  לא  לעיל,  כמפורט  העבודות  בהיקף  שינוי  כל 

 שבחוזה.

 החובה להגיש ניתוח תמחירי .22

דרישת    .22.1 עפ"י  חייב  הספק  יהא  בפרויקט,  שינויים  לעבודות  מחירים  קביעת  לצורך 

היחי מחירי  של  תמחירי  ניתוח  להמציא  שהם  המנהל  בין  שהם,  כל  לפרטים  דה 

כלולים בחוזה ובין שהם קשורים בעשיית השינויים. ניתוח תמחירי יבוצע בהתאם  

 לאמור בחוזה או להנחיות המפקח ויכללו גם חישובי כמויות.  

 מגבלות בביצוע העבודות  .23

 מכון המים עובד באופן שוטף במשך כל שעות היממה.  .23.1
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כולל הכנת מכלולים ותתי  אי לכך, הספק יבצע את כל ההכנות הנדר  .23.2 שות מראש, 

פעולתו   רציפות  כך שתשמר  במקביל,  שיעבדו  מתאימים  צוותים  ארגון  מכלולים, 

 התקינה של המכון. 

כל פעילות שתתבצע בשטח המכון תבוצע בתאום מראש עם המזמין, והנהלת מכון    .23.3

 התאגיד.

למער  .23.4 החיבור  הפירוק,  עבודות  כל  המכון.  פעולת  את  להפסיק  ניתן  או  לא  כות 

הפעלות שיש להן השפעה על המערכות הקיימות יבוצעו רק בתאום ובאישור בכתב 

 של המזמין. 

 לא ניתן להפריע בשום תנאי ומצב לפעולה התקינה של יתר המערכות הפועלות.  .23.5

ובמועדים לא שגרתיים, בהתאם   .23.6 הלילה  בשעות  בשלבים,  יידרשו  והעבודות  ייתכן 

 להוראות המזמין ובהתאם לנסיבות. 

 חום העבודותת .24

רק אותם המקומות שבהם    .24.1 יהיו  זה  חוזה  לפי  המקומות שבהם תבוצענה עבודות 

עבודותיו   כל  את  יצמצם  הספק  ההתקנה.  האספקה  עבודות  להתבצע  צריכות 

לצורכי  ורק  אך  ניתנה  השימוש  שזכות  וידוע  ברור  הדבר  ויהיה  תחום,  לאותו 

 הביצוע של העבודות.

ההפעלה    .24.2 ולשטחי  למתקנים  למקומות  הגישה  תוגבל  המכון  באתר  הקיימים 

 ותחומים מוגדרים כפי שיקבעו ע"י המזמין. 

הספק ישמור על הציוד והחומרים שבאתר. המזמין לא יהיה אחראי בשום צורה   .24.3

 שהיא לכל נזק או גניבה שתיגרם לציוד ו/או לחומרים מכל סיבה שהיא.
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 זכויות במקרקעין וזכויות אחרות .25

ות מכל מין ו/או סוג שהוא במקומות בהם יותקן הדיזל מובהר בזאת כי כל הזכוי  .25.1

גנרטור, על כל חלקיו, מתקניו וציודיו, תהינה למזמין בלבד, ולפיכך מצהיר בזאת  

גנרטור, הועמדו   הספק כי ידוע לו שהשטחים באתרי העבודות בהם יותקן הדיזל 

לא תהיה לו וכי אין לו ולרשותו אך ורק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה,  

ו/או   המכון  במקרקעי  אחרת  זכות  ו/או  קניינית  זכות  כל  החוזה  תקופת  בכל 

 . במתקניו

המזמין יהיה רשאי במקרה של הפרה יסודית של החוזה ע"י הספק, להורות לספק    .25.2

' ברעננה ולסלק את ידו מהם, ולספק לא 7לפנות את מקרקעי אתר המכון המים א

 ך. תהיה כל תביעה ו/או טענה בקשר לכ

מובהר בזאת כי הספק יפצה את המזמין על כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או    .25.3

הוצאה שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות 

יוצרים או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, לרבות בגין הדיזל  

 גנרטור שיספקו על ידי הספק. 

 הסבת החוזה  .26

הספק אינו רשאי להסב לאחר את החוזה, כולו או מקצתו, ואין הוא רשאי להעביר    .26.1

אלא   זה,  מחוזה  הנובעת  חובה  או  זכות  כל  לאחר  לשעבד  ו/או  למסור  ו/או 

 בהסכמת המזמין מראש ובכתב. 

לרבות    .26.2 מקצתה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע  את  לאחר  להעביר  רשאי  הספק  אין 

 לא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.  לקבלני משנה מטעמו של הספק, א

נתן המזמין את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה על   .26.3

המזמין חבות כלשהי, ואין היא פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותיו על פי  

של   התקין  לביצועו  המלאה  באחריות  ישא  והספק  דין,  כל  פי  על  ו/או  החוזה 

 החוזה. העבודות לאורך כל תקופת



43 

 

 קיזוז .27

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק על פי החוזה, כל חוב, בין שקצוב ובין שאינו קצוב,  

גורעות   פי כל דין. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן  המגיע לו מהספק על פי החוזה ו/או על 

 מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

 סמכות שיפוט  .28

וסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבית משפט המוסמך  מ  .28.1

ו/או  תביעה  בכל  לדון  השיפוט  סמכות  תהיה  העניין,  לפי  יפו  אביב  תל  בעיר 

 מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט    .28.2

תה לא  פי  המוסמך  על  הספק  התחייבויות  ביצוע  לעיכוב  ו/או  לשיהוי  עילה  ווה 

 החוזה.

 ויתורים ושינוי ההסכם  .29

כל ויתור, ארכה או שינוי מטעם אחד הצדדים, לא יהיו ברי תוקף, אלא אם נעשו    .29.1

 בכתב ונחתמו על ידי אותו צד.

תשמש    .29.2 לא  מסוים  במקרה  החוזה  מתנאי  אחד  ממילוי  לסטייה  המזמין  הסכמת 

 ו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. ולא ילמד

לא השתמש המזמין במקרה מסוים בזכות מזכויותיו לפי החוזה, לא יחשב הדבר    .29.3

דומים   מקרים  לגבי  ולא  המסוים  המקרה  לגבי  לא  אלה,  זכויותיו  על  כויתור 

 שלאחר מכן.

על    .29.4 כויתור  יחשבו  לא  המזמין  מצד  ארכה  או  מפעולה  הימנעות  ויתור,  שינוי,  כל 

 אלא אם כן ויתר על כך באופן מפורש ובכתב.זכויותיו, 

 שינוי החוזה .30

 אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים. 
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וכל  .31 להסכם,  בכותרת  הצדדים  כתובת  לפי  רשום  בדואר  תשלחנה  החוזה  לפי  ההודעות  כל 

בחלוף   לתעודתן  הגיעו  כאילו  תחשבנה  כאמור  שתשלח  מעת    72הודעה  בבית  שעות  מסירתן 

 דואר בישראל, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום 

  
  
  
  
  
  
  __________________________   ____________________________ 

 הספק      המזמין    
 



45 

 

 המפרט הטכני   -מסמך ג' 

 מצורף בנפרד.
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 כתב הכמויות   –מסמך ד'  

 )מצורף בנפרד( 
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 טפסים ונספחים  –מסמך ה'  

 

 הצעת המציע –)א'(  1נספח מס' 

 הצהרות המציע –)ב'(  1נספח מס' 

 נוסח ערבות מכרז  – 2נספח מס' 

 נוסח ערבות ביצוע לקיום החוזה   – )א'( 3נספח מס' 

 נוסח ערבות לאחריות )ערבות בדק(  –)ב'(  3נספח מס' 

 תנאים כלליים לביטוחי הספק  – 4נספח מס' 

 ביטוחי הספק. אישור  -)א'(  4נספח מס' 

 הצהרת פטור מאחריות לנזקים.  –)ב'(  4נספח מס' 

 תנאים מיוחדים לעבודות בחום.  –)ג'(  4נספח מס' 

 אישור בדבר ניסיון קודם של המציע  –א'  5נספח מס' 

 תצהיר על מערך שרות והתקנה   -ב'  5נספח מס' 

 זרים כדין ותשלום שכר מינימום תצהיר בדבר העסקת עובדים  - 6נספח מס' 

 תצהיר היעדר הרשעות - 7נספח מס' 

 נספח בטיחות  -8טופס מס' 
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 הצעת המציע    -)א'(  1 נספח מס' 

 :הנחיות למילוי טופס הצעת המחיר
 אין להוסיף על גבי טופס הצעת המחיר הערות כלשהן או להתנות את ההצעה בתנאים כלשהם או  ▪

 לשנותה. 
 את טופס הצעת המחיר בעט כחול בלבד )ולא בעיפרון(, בכתב קריא וברור. יש למלא  ▪
 

 : שיעור ההנחה המוצע

לאספקה, התקנה, הרצה )עם אפשרות לתחזוקה( של דיזל גנרטור לגיבוי    שיעור ההנחה המוצע ל

המים   למכון  החשמל  על  23אספקת  בכתבי הכמויות -ברעננה  המפורטים  מהמחירים  מכלל  ידי 

 ורפים למסמכי המכרז הוא:  והמחירים המצ

 % _______ )במילים: ____________________________________________(. 

על   יחול  ההנחה  שיעור  ספקות,  והמחירים,   כלללמניעת  הכמויות  בכתבי  המפורטים  הסעיפים 
 , באופן אחיד ובכל כמות שתידרש. 2ז'-ו 1מסמכים ז'

 זאת מפורשות.  )אפס אחוז( יציין 0%מציע אשר מבקש להציע 

 למחירים המפורטים בכתב הכמויות יתווסף מע"מ כדין. 

יובהר, כי עבור הסדרים זמניים ישולם לקבלן  לפי המפורט בפרקים השונים של כתב הכמויות 
להסדרים  בהתייחס  בין  נקבעו,  שכבר  להסדרים  בהתייחס  בין  סופי,  גלובלי  כסכום  והמחירים 

, משטרת ישראל, מנהל הפרויקט או כל גורם רשות אחר  חדשים שיידרשו ע"י  מי רעננה בע"מ
ההסדרים  בגין  המזמין  של  מרבי  ההשתתפות/תשלום  את  מהווים  הם  וכי  בכך,  שסמכותו 

 הזמניים. 

וכוללים   העבודות  ביצוע  בגין  וסופי  מלא  תשלום  מהווים  הכמויות  בכתב  המפורטים  המחירים 
-ן וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות עלאת כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מי

לרבות  ההסכם,  מושא  המציע  התחייבויות  לכל  מלא  כיסוי  ומהווים  בשלמות  המכרז  תנאי  פי 
 תשלום בגין כוח אדם, ציוד, ביטוחים, חומרים, מסים, רישיונות וכיו"ב. 

 
 שם המציע: __________________ 

 
       חתימה וחותמת המציע ________________ 

 
 תאריך: ________________ 

     
 ______________________________________________________________________ 

 אישור עו"ד )במקרה שהמציע הוא תאגיד( 

  ,______________ מרחוב   ,)__________ )מ.ר  עו"ד   ,_________________ הח"מ  אני 

ביום __________,   כי  בזה  מאשר/ת  בשם _____________,  המוגש  דלעיל  טופס ההצעה  בפני  נחתם 
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" )להלן:   ______________ תאגיד:  מס'  עלהמציע___________________,  מר/גב' -"(,  ידי 

_______________, נושא ת.ז מס' _________________ ומר/גב' ____________________, נושא  

פי כל  -י היסוד של המציע ועל פי מסמכ-ת.ז מס' ____________________, המורשים והמוסמכים על

 דין לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.

 

 _________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 

 

 

 

 

מס'   • המציע  –)ב'(    1נספח  חלק  הצהרות  המהווים  המסמכים  כל  את  שבחנו  לאחר 
המפרט החוזה,  טופס  למשתתפים,  והוראות  מידע  כגון:  המכרז,  ממסמכי  נפרד  המיוחד   בלתי 

ו/או   המכרז  במסמכי  הנזכרים  וזרים  ישראליים  תקנים  ביטוחים,  ערבויות,  טכני,  תאור  ו/או 
 החוזה, וכל המסמכים האחרים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;

כגון  • המיוחדים  התנאים  כל  את  ובדקנו  גנרטור,  הדיזל  יותקן  בו  במכון  שביקרנו  ולאחר 
בעת   הקיימים  המתקנים  פעולת  למתקניםרציפות  בסמוך  עבודות  העבודות,  פעילים    ביצוע 

הקשורים   האחרים  הגורמים  וכל  ציבוריים,  שירותים  גישה,  דרכי  בשלבים,  עבודה  וקיימים, 
 לביצוע העבודות;

ולאחר שבדקנו את כל הפרטים בקשר לתכנון, ייצור, אספקת והתקנת הדיזל גנרטור במכון   •
הע ביצוע  את  ולהשלים  לבצע  מתחייבים  הננו  החוזה ,  ו/או  מכרז  מסמכי  לכל  בהתאם  בודות 

 תמורת הסכום, הכולל והסופי הנקוב בכתב הכמויות.

הננו מצהירים בזה, כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות בחוזה בשלמותן וכי  •
באפשרותנו לבצע את העבודות ע"י הכוחות הטכניים והמקצועיים וע"י הציוד שברשותנו לפי לוח  

לב שהם הזמנים  איזה  להפרשים  כלשהן  בתביעות  נבוא  ולא  בחוזה  המפורטים  העבודות  יצוע 
וכל ההוצאות  הרווחים  כל  כי מחירי הצעתנו כוללים את  הננו מצהירים  בקשר למחירי החוזה. 

 הכלליות והאחרות העלולות להידרש לביצוע העבודות  בכל היקפן ושלמותן. 

ו  • רשומים כעוסק מורשה. מצ"ב אישור מאת  הננו מצהירים כי אנו מנהלים חשבונות כחוק 
 רואה חשבון או פקיד שומה המאשר זאת. 

תנאי  • פי  על  להארכה  הניתנת  במכרז,  הקבועה  לתקופה  בהצעתנו  לעמוד  מתחייבים  הננו 
 המכרז, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 

ן לכך,  ימים מדרישת המזמי  7הננו מתחייבים, אם הצעתנו תתקבל, לחתום על החוזה בתוך   •
להמציא לכם את ערבות הביצוע ואישור עריכת הביטוח כנדרש בתנאי החוזה ולהתחיל בעבודה  

ימים מיום קבלת הצו להתחלת העבודה ולהשלים את כל העבודות הכלולות בחוזה תוך    14תוך  
 הזמן שנקבע לכך בחוזה. 

 המכרז. להבטחת קיום הצעתנו, אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית להצעה כנדרש בתנאי  •
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התחייבות  • מתקיימת  ולא  במקרה  כי  חוזרת  בלתי  בצורה  כוחכם  את  מייפים  אנו 
מהתחייבויותינו על פי תנאי הבקשה לקבלת הצעות ו/או החוזה, הנכם רשאים לגבות ערבות זו  
צעד   לכל  להתנגד  זכות  כל  על  מראש  מוותרים  ואנו  התראה  או  הודעה  כל  לנו  שתשלח  מבלי 

 בות הנ"ל.שתנקטו כדי לגבות את הער

 ידוע לנו שאין אתם חייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. •

 

 שם המציע: __________________ 

 

     חתימה וחותמת המציע ________________ 
  

 

 תאריך: ________________ 

     

 ________________________________________________________________
 ______ 

 
ה ______________,  אני  מרחוב   ,)__________ )מ.ר  עו"ד   ,_________________ ח"מ 

בשם  המוגש  דלעיל  טופס ההצעה  בפני  נחתם  ביום __________,  כי  בזה  מאשר/ת   ,_____________

" )להלן:   ______________ תאגיד:  מס'  עלהמציע___________________,  מר/גב' -"(,  ידי 

ס' _________________ ומר/גב' ____________________, נושא  _______________, נושא ת.ז מ 

פי כל  -פי מסמכי היסוד של המציע ועל -ת.ז מס' ____________________, המורשים והמוסמכים על

 דין לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.

 

 _________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 מכרז  נוסח ערבות  - 2נספח מס' 

 

 

 לכבוד 
 מי רעננה בע"מ

 56אחוזה 
 רעננה

 

 הנדון: ערבות מס' ________________ 

 

ש"ח )במילים: עשרים אלף ש"ח( בלבד   20,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  
להלן   )שייקרא   _____________________________ מאת  לכם  להגיע  העשוי  או    –המגיע 

לאספקה, התקנה, הרצה )עם אפשרות לתחזוקה( של דיזל    001/2021כרז מס'  מ"החייב"(, בקשר עם  
 ברעננה 23גנרטור לגיבוי אספקת החשמל למכון המים 

ואנו נשלם לכם מפעם    התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הינה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת
דרישתכם, בלי שיהיה עליכם  ימים לאחר קבלת דרישתכם בכתב כל סכום שיצוין ב  14לפעם, תוך  

להסביר, לנמק, או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, 
 בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל. 

יע בכתב  ועד בכלל, וכל דרישה על פיה, צריכה להג  01.6.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך  
ועד   האמור  התאריך  עד   ,_______________________ הוא:  שמענו  מטה  החתום  הסניף  לידי 

 בכלל בשעות בהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל.

 דרישה שתגיע לאחר המועד האמור, לא תיענה. 

באמצעות  לבנק  שתגיע  דרישה  כוללת  אינה  לעיל,  כאמור  בכתב"  "דרישה  כי  בזה,  מודגש 
וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות  הפקסימיליה, מב כל אמצעי אלקטרוני אחר  רק או 

 זה.

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה.

 

 בכבוד רב,
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 נוסח ערבות ביצוע לקיום החוזה   -)א'(  3מס' נספח  

 לכבוד  
 מי רעננה בע"מ 
 56אחוזה  
 רעננה 

 

 א.נ., 

 

 

)להלן   .1 פי בקשת _____________________  ו  -על  להבטחת התחייבויותיו של  "המבקש"(, 
לאספקה, התקנה, הרצה )עם אפשרות לתחזוקה(    001/2021פי חוזה מס'  -המבקש כלפיכם על

לגיבוי אספקת החשמל למכון המים   גנרטור  דיזל  כלפיכם  ברעננה  23של  בזאת  הננו ערבים   ,
_ של  לסך  עד  סכום  כל  לכם  בתוספת    45,000לשלם  ש"ח(   ___________ )במילים:  ש"ח 

המרכזית    הפרשי הלשכה  ע"י  לעת  מעת  המתפרסם  לצרכן,  המחירים  למדד  הצמדה 
 "סכום הערבות"(.  -לסטטיסטיקה )להלן 

הבסיס"   .2 "מדד  זו:  )בנקודות    -בערבות  ההצעות  הגשת  במועד  הידוע  האחרון  המדד  יהיה 
הקובע"   ו"המדד  עפ"י    -____(,  בפועל  התשלום  ביצוע  במועד  הידוע  האחרון  המדד  יהיה 

 ערבות זו.

ימים מהמועד בו הגיע אלינו דרישתכם    3הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות תוך   .3
חובה כלשהי להוכיח או לנמק  כל  ומבלי להטיל עליכם  כל תנאי  וזאת ללא  בכתב,  הראשונה 
ועצם  המבקש,  מאת  הערבות  סכום  את  תחילה  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את 

 ותנו בתשלום הסכום הנקוב בדרישה.דרישתכם כאמור לעיל תחייב א

ערבותנו זו היא אוטונומית, מוחלטת ובלתי תלויה ולא נהיה זכאים לבטלה בשום פנים ויש לה   .4
במסירה  או  רשום  בדואר  לנו  להימסר  צריכה  פיה  על  דרישה  וכל   ,______ ליום  עד  תוקף 

 אישית לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 

 הסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו אינה ניתנת ל .5

 
 בכבוד רב,

 
 בנק _____________ 
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 )ערבות בדק( נוסח ערבות לאחריות -)ב'(  3נספח מס' 

 

 
 לכבוד 

 מי רעננה בע"מ

 

 א.ג.נ., 

 

 ערבות מס' ___________ הנדון: 

 

 

" )להלן   _______________ לסילוקהחייבלבקשת  בע"מ,  רעננה  מי  כלפי  בזה  ערבים  אנו  כל   "(, 
סכום עד לסכום של _______________ ₪ )במילים: _______________ שקלים חדשים(, אשר  
עם   בקשר  החייב,  מאת  תדרשו  ואשר   ____________ מתאריך  לצרכן  המחירים  למדד  יוצמד 

בי בהתחייבויותיו  החייב  חוזהעמידת  פי  על  הבדק,  לתקופת  )עם    חס  הרצה  התקנה,  לאספקה, 
  001/2021ז מכר, ברעננה 23יזל גנרטור לגיבוי אספקת החשמל למכון המים  אפשרות לתחזוקה( של ד

 . 19.1.2021 -ה מיום

 

תוך   הנ"ל  הסכום  את  לכם  נשלם  שתהיו שבעה)  7אנו  מבלי  בכתב,  הראשונה  מדרישתכם  ימים   )
כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר   דרישתכם ומבליחייבים לנמק את   הגנה  כלפיכם טענת  לטעון 

 יכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. לחיוב כלפ

לשיעורין   יכול שתהיה  הנ"ל,  הערבות  סכום  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
זה לא  כתב ערבות  כל התשלומים מכוח  ובלבד שסך  יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור  והתשלום 

 יעלה על סכום הערבות.

 

ד ליום _____________ועד בכלל. לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה  ערבות זו תישאר בתוקפה ע
 ומבוטלת. 

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ____________________________. 

 

 שכתובתו: ____________________________________________________. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

 

 חתימה: ___________________  ________ תאריך: ___________
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 אישור עריכת ביטוח  –  4נספח מס'  

 

   

פי כל דין ו/או על פי האמור  -מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הספק על .1
נשוא   השירותים  מתן  ו/או  העבודות  תחילת  מועד  לפני  כי  הספק  מתחייב  זה,  בחוזה 

הצב ו/או  "העבודות"(  )להלן:  זה  )המוקדם חוזה  העבודות  באתר  כלשהו  ציוד  ת 
מהמועדים הנ"ל( על ידו ו/או עבורו, ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות, לרכוש ולקיים  
על חשבונו הוא, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין, את הביטוחים, בהתאם  

נאים תלחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "  4נספח  לתנאים המפורטים ב
הספק לביטוחי  לכלליים  וכן  ")א'(    4נספח  "(  )להלן:  המכרז  ביטוחי  למסמכי  אישור 

 "(, אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל:הספק
 

 . ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 1.1
 

 .פרק א' ביטוח העבודות .א

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

 של העבודות בקשר עם חוזה זה.

 .פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי .ב

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את אחריותו החוקית של הספק  
 על פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה. 

 .פרק ג' חבות מעבידים .ג

מעב  חבות  פקודת ביטוח  פי  על  הספק  של  אחריותו  את  המבטח  ידים 
-הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם  

בעקיפין  1980 ו/או  מטעמו  ו/או  ידו  על  המועסקים  העובדים  כל  כלפי   ,
משנה   קבלני  קבלנים,  לרבות  זה  חוזה  עם  בקשר  העבודות  בביצוע 

 ועובדיהם.

 .ביטוחי חבויות: 1.2
 

 .אחריות מקצועיתביטוח  .א

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריותו של הספק על פי דין בשל  
דרישה   ו/או  חובה  תביעה  הפרת  בשל  ו/או  מקצועית  רשלנות  בגין 

נזק מקצועית   ו/או  גופנית  פגיעה  בגין  הביטוח,  תקופת  במשך  שהוגשה 
עובדיו  ו/או  מנהליו  ו/או  הספק  של  רשלני  מחדל  או  במעשה  שמקורם 

 עם העבודות נשוא החוזה שבנדון.  בקשר
 

בין  פוליסת הביטוח  והפוליסה לא תחודש, תכלול  היה  כי  בזה  מוסכם 
 . חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6היתר, תקופת גילוי של 

 
חובה   קיימת  להיות  עלולה  עוד  כל  זה  בביטוח  להחזיק  מתחייב  הספק 

תשלום פרמיה  )למעט במקרה של אי    שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות
 או מרמה(.

 
בתוך   בכתב, מתחייב הספק להמציא למזמין  דרישת המזמין  פי   14על 
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בסעיף   כאמור  הביטוח  מפוליסת  העתקים  הדרישה  קבלת  ממועד  יום 
 זה.

 

 .ביטוח חבות המוצר .ב

ביטוח לאחריותו של הספק בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב  
 .  שר עם חוזה זה )להלן: "המוצר"(העבודות המבוצעות על ידי הספק בק

 
בין  פוליסת הביטוח  והפוליסה לא תחודש, תכלול  היה  כי  בזה  מוסכם 

 . חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 12היתר, תקופת גילוי של 
 

חובה   קיימת  להיות  עלולה  עוד  כל  זה  בביטוח  להחזיק  מתחייב  הספק 
תשלום פרמיה    )למעט במקרה של אי  שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות

 או מרמה(.
 

בתוך   בכתב, מתחייב הספק להמציא למזמין  דרישת המזמין  פי   14על 
בסעיף   כאמור  הביטוח  מפוליסת  העתקים  הדרישה  קבלת  ממועד  יום 

 זה.
 

 

הוא   .2 חשבונו  על  יבטח  הספק  כי  בזה  מוסכם  ממנו,  לגרוע  ומבלי  לעיל,  לאמור  בנוסף 
ודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העב

וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת  
בפני כל נזק ו/או אבדן פיזי פתאומי ובלתי צפוי אשר הספק אחראי להם לפי תנאי חוזה  

 זה ו/או על פי דין. 

ידי הספק כאמור בסעיף   ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על .3
וקבלני    1.1 קבלנים  כלפי  ו/או  בגין  הספק  של  אחריותו  את  גם  היתר  בין  יכסו  לעיל, 

משנה )בביטוח אחריות מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( 
יורחבו ביטוחי הספק לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או בגין כל מעשה  

 "(.יחידי המבוטחמחדל של הספק ו/או בגין מי מהבאים מטעמו )להלן: "ו/או 

נשוא    הספק מתחייב .4 הנדרשים בקשר עם העבודות  כל הביטוחים  בתוקף את  להחזיק 
חוזה זה, במשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות  

מת לספק אחריות על פי  מקצועית וחבות המוצר על הספק להחזיק בתוקף כל עוד קיי
 הדין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו. 

פי   .5 על  הנערך  כל    1.1סעיף  ביטוח הספק  על  ויתור  יכלול  העבודות(,  )פרק א'  לעיל  )א'( 
ובלבד   עובדיו,  ו/או  ו/או מנהליו  כלפי המזמין  של מבטחי הספק  )שיבוב(  זכות תחלוף 

 ל זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  בזדון.  שהאמור בדבר הוויתור ע

לסעיף   מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק כפופה .6
"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי  

 המבוטח.

הנערכות על ידי הספק יכללו   פוליסות ביטוחי האחריות )למעט ביטוח חבות מעבידים( .7
תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור יורחבו לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו 
בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או קבלני משנה מטעמו.  
מוסכם בזה כי פוליסת חבות מעבידים תורחב לשפות את המזמין היה ויקבע כי המזמין 

הספק  נוש מעובדי  מי  של  כמעביד  בחבות  הספק   –א  ביטוחי  באישור  כמפורט  הכול 
 (. )א'( 4נספח )

כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הספק כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש המזמין  שבו   .8
פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף   על  בוטח  לעיל    1.1סעיף  פועל הספק, אשר לא  )א'( 

חשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה למעט אותו חלק  בפרק א' ביטוח העבודות(, יי
 של הרכוש שבו פועל הספק והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הספק.  



56 

 

למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות   .9
לאמור    בהם פועל הספק במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף

 . לעיל

זה,  .10 חוזה  נשוא  העבודות  ביצוע  לתחילת  צו  לקבלת  כתנאי  זה,  חוזה  חתימת  במועד 
הספק ימציא למזמין  העתקים מפוליסות הביטוח אשר ערך בקשר עם חוזה זה לרבות 

בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת  )א'(( 4)נספח את אישור ביטוחי הספק 
את אישור ביטוחי הספק חתום כאמור לעיל מהווה תנאי הביטוח. מוסכם בזה כי המצ

 יסודי לקיום החוזה על נספחיו. 

יאוחר   .11 לא  המזמין,  לידי  להמציא  הספק  מתחייב  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
זה,   חוזה  נשוא  העבודות  ביצוע  לתחילת  צו  לקבלת  וכתנאי  זה  חוזה  חתימת  ממועד 

מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו/או  
מטעמה "הצהרה    העבודות  לנוסח  בהתאם  לנזקים",    -לנזקים  מאחריות  פטור 

 חתומה כדין על ידי הספק.  )ב'(( 4)נספח המצורפת לחוזה זה ומסומנת 

יאוחר   .12 לא  המזמין,  לידי  להמציא  הספק  מתחייב  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
זה חוזה  חתימת  זה,    ממועד  חוזה  נשוא  העבודות  ביצוע  לתחילת  צו  לקבלת  וכתנאי 

לחוזה זה ומסומן   נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף
 ,  כשהוא חתום כדין על ידי הספק. (3) 4כנספח 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות   .13
זה   חוזה  הספק  נשוא  מתחייב  הספק,  מטעם  משנה  ספק  ידי  על  יבוצעו  מהן  חלק  או 

לדאוג כי בידי ספק המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות 
בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בסעיף ביטוח זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק  

 (. )א'( 4נספח )

שא באחריות כלפי המזמין ו/או מנהליו  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק הוא הנו .14
ו/או עובדיו בגין מעשה או מחדל בביצוען של העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות  
ו/או לפצות את המזמין  יהיה אחראי לשפות  והוא  ידי קבלני המשנה,  על  יבוצעו  אשר 

כל אובדן בגין  ו/או מפקח העבודות מטעמה  ו/או מנהל  עובדיו  ו/או  ו/או    ו/או מנהליו 
נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני  

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.  המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

נערכות   .15 אשר  הספק  ביטוחי  פוליסות  דרישות  כל  את  בדייקנות  לקיים  מתחייב  הספק 
ב' זה  כמפורט   לעיל ולהלן ולעשות כל פעולה כלליים לביטוחי הספק  תנאים)בנספח   )

אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו כדי 
לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של  

ידרש לכך על ידם ובלבד המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו, על פי פוליסות הביטוח, אם י
 שאין בכך כדי לפגוע באינטרס הספק.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על  .16
הנערכים בהתאם   כלליים לביטוחי הספק(,    זה  4לנספח  פי איזה מהביטוחים  )תנאים 

על קרות האירוע ולדאוג מתחייב הספק לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה  
כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הספק לפעול 
מידע   כל  לו  להעביר  לרבות  הנדרש,  ככל  לו  ולסייע  הבטוח  חברת  נציג  הוראות  פי  על 

 שידרוש. 

המצב   .17 להשבת  שתידרשנה  הפעולות  כל  את  לבצע  מתחייב  הספק  לעיל,  לאמור  בנוסף 
מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הספק מתחייב לקדמותו 

לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והמזמין  מתחייב להעביר אל  
הספק את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק 

שיועבר על ידי חברת הבטוח  מובהר כי הספק יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור  
לכיסוי   תשלום  כל  לספק  חייב  יהא  לא  המזמין   וכי  העצמית(   ההשתתפות  )לרבות 

 ההוצאות כאמור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על  .18
( הקבלניות  העבודות  לביטוח  בפוליסה  א'  פרק  העבודותפי  רביטוח  נזקי  בגין  כוש,  (, 

, אלא אם הורה המזמין אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי   ישולמו ישירות למזמין 
פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הספק בעצמו נזק המכוסה לפי 
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מטעם  המפקח  ו/או  העבודה  מנהל  רצון  לשביעות  בשלמותו,  כאמור,  הביטוח  פוליסת 
, מתחייב  המזמין   המזמין, או שטרם קיבל מהמזמין  תשל ום עבור העבודה שניזוקה 

להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הספק עד לסכום הדרוש 
 לשם קימום האבדן או הנזק. 

המפורטות  .19 מהפוליסות  איזו  המחיל  אירוע  בקרות  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
לעיל    זה  4בנספח   לביטוחי הספק(  כלליים  בכתב למזמין.  )תנאים  כך  על  יודיע הספק 

הדרוש  בכל  מטעמם  מי  ו/או  המזמין   ו/או  המבטח  עם  פעולה  לשתף  מתחייב  הספק 
למימוש זכויות המזמין על פי הפוליסה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק, וזאת  
ומתן   המשא  לנהל  המזמין  מטעם  מהבאים  מי  ו/או  המזמין  מזכויות  לגרוע  מבלי 

 בעצמם.

גרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על מבלי ל .20
חברת  מטעם  ידי שמאי  על  לו  שיימסרו  לנהלים  בהתאם  לפעול  החובה  מוטלת  הספק 

 הביטוח ו/או המזמין  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם. 

ת המזמין ו/או  הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויו .21
ו/או  מנהליו  ו/או  למזמין   שיגרמו  לנזקים  אחראי  הספק  יהא  עובדיו,  ו/או  מנהליו 
עובדיו, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות,  

 כלפי מי מהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. 

הל ו/או מפקח העבודות מטעמו בדבר עלות כל מחלוקת בין הספק לבין המזמין  ו/או מנ .22
תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק  

 את הנזקים מטעם חברת הביטוח.

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או  .23
שר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי  מנהליו ו/או עובדיו באופן מלא בגין כל נזק א

הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או 
 מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו. 

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על   .24
המז בדבר  ידי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  מוותרים  הספק  מבטחי  וכי  מין  

בסעיף   כאמור   זכות  ו/או  טענה  כל  לרבות   , המזמין  ביטוחי  חוזה    59שיתוף  לחוק 
 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמין  וכלפי מבטחיו.  1981 –הביטוח התשמ"א 

לעי  .25 האמור  פי  על  הנערכות  הספק  ביטוחי  בנספח  פוליסות  כמפורט  לרבות  ולהלן  ל 
)נספח   הספק  ביטוחי  רשאי    4אישור  אינו  המבטח  פיו  על  מפורש  תנאי  יכללו  )א'(( 

)להלן:   זה  חוזה  נשוא  העבודות  ביצוע  תקופת  במשך  לרעה  לשנותם  ו/או  לבטלם 
"(, אלא אם כן תישלח למזמין  ולספק, הודעה בכתב,  באמצעות דואר תקופת הביטוח"

יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או   (30שלושים )רשום,  
לשינוי לרעה  שכאלו לגבי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו אם לא נשלחה הודעה בכתב  

 הימים ממועד משלוח ההודעה. (30שלושים )כאמור לעיל ובטרם חלוף 

הספק עומד להיות    כי מי מביטוחי  לספק ולמזמין  בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע   .26
כאמור   מבוטל,  ו/או  לרעה  אותו   25בסעיף  משונה  את  לערוך  הספק  מתחייב  לעיל, 

ולהמציא למזמין  תוספות מעודכנות לפוליסות הביטוח לרבות אישור   הביטוח מחדש 
 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.

ט .27 כל  לו  תהיה  לא  כי  מצהיר,  ו/או  הספק  המזמין  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  ענה 
מנהליו ו/או עובדיו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי  

  4נספח  )ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הספק )  1הביטוחים שנערכו לפי סעיף  
ו/או  )א'( הנ"ל  מהפוליסות  איזו  מתנאי  תנאי  הפרת  ו/או  ו/או  (,  חסר  בהתאם ביטוח 

מכל    לנדרש מה  עובדיו  ו/או  מנהליו  ו/או  המזמין  את  בזאת  פוטר  והוא  זה  בחוזה 
ובלבד   בפוליסה,.  הנקובה  העצמית  ההשתתפות  בגין  לרבות  כאמור  לנזק  אחריות 

 אדם שגרם לנזק בזדון. שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת

כי   .28 בזה  לעמוסכם  זה  בחוזה  אחרת  האמור  הוראה  כל  על  יגרע(  )ולא  יוסיף  ולהלן  יל 
למען הסר כל בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו.  

האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה  ספק מובהר כי
 זה על ידי הספק ו/או כל מי שבא מטעם הספק. 
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כי   .29 במפורש,  בזה  כדי מוסכם  בשינויים,  ו/או  המצאתם  הספק,  ביטוחי  בעריכת  אין 
להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מי מטעם המזמין ו/או להוות אישור בדבר  
פי   על  הספק  של  התחייבויותיו  ו/או  מאחריותו  לצמצם  כדי  ו/או  למוסכם  התאמתם 

 חוזה זה או על פי כל דין. 

תקופת איזה מביטוחי הספק, מתחייב הספק  ( ימים ממועד תום  שבעה)  7  -לא יאוחר מ .30
 4נספח  לחזור ולהפקיד העתק מפוליסת/ות הביטוח לרבות את אישור עריכת הביטוח  

ולהפקיד את אישור  )א'( נוספת, הספק מתחייב לחזור  בגין הארכת תוקפם לתקופה   ,)
בעריכת   מחויב  הינו  עוד  וכל  ביטוח  תקופת  מדי  הנקובים,  במועדים  הספק,  ביטוחי 

 יטוחים על פי החוזה על נספחיו. הב

31. ( הביטוח  מפוליסות  העתקים  שהמצאת  לו  ידוע  כי  מצהיר  הביטוחהספק  ( מסמכי 
לרבות את "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין על ידי מבטחי הספק והצהרות חתומות  
ביטוח   עריכת  אישור  קיום  ובהעדר  ומקדים  מתלה  תנאי  מהווים  הספק,  ידי  על  כדין 

ור בהתאם לחוזה, המזמין  יהיה רשאי למנוע מן הספק את תחילת  ו/או הצהרות כאמ
ו/או המשך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, וזאת בנוסף לכל סעד השמור למזמין  עפ"י  

 החוזה או הדין.

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת מסמכי הביטוח )העתקי הפוליסות( לרבות אישור   .32
ו בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי להוות אישור )א'(( ו/א  4עריכת ביטוחי הספק )נספח  

ו/או  היעדרם  או  היקפם  תוקפם,  טיבם,  למוסכם,  הספק  ביטוחי  של  התאמתם  בדבר 
להטיל   כדי  או  הספק  מטעם  מהבאים  מי  על  ו/או  הספק  של  מאחריותו  לגרוע  כדי 

 אחריות כלשהי על המזמין  ו/או על מי מהבאים מטעם המזמין. 

אי המצאת מסמכי הביטוח )העתקי הפוליסות( לרבות אישור  למען הסר ספק מובהר כי   .33
תגרע   לא  /או  בהתחייבויותיו  תפגע  לא  לעיל  כאמור  במועד  הספק  והצהרות  הבטוח 

פי חוזה זה על נספחיו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  -מאחריותו של הספק על
כל התחיי כל תשלום שחל על הספק, והספק מתחייב לקיים את  נשוא  לביצוע  בויותיו 

בשל אי   ציוד לאתר  ו/או  ו/או הכנסת רכוש  ביצוע עבודות  יימנעו ממנו  גם אם  החוזה 
הצגת מסמכי הביטוח והאישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים 
בהתאם   הספק  מהתחייבות  כלשהי  בצורה  לגרוע  או  לצמצם  כדי  הספק  ידי  על  הנ"ל 

 לחוזה זה.

לעדכ .34 מתחייב  עלהספק  הנערך  הבטוח  בגין  הבטוח  סכום  את  )ביטוח  פי  -ן  א'  פרק 
ביטוחי הספק עריכת  באישור  כדי שישקף תמיד  )א'(  4נספח  )  העבודות(  (, מעת לעת, 

את מלוא השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר  
 עם חוזה זה. 

ו/א .35 הביטוח  סכומי  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  תנאי  למען  ו/או  האחריות  גבולות  ו 
)הפוליסות(   הביטוח  במסמכי  והמפורטים  זה  בחוזה  האמור  מן  המתחייבים  הביטוח 
ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הספק, ועל הספק לבחון  
ו/או  גבולות האחריות  ו/או  ולקבוע את סכומי הביטוח  ולחבויות  לנזקים  את חשיפתו 

בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או   תנאי הביטוח
דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם בכל הקשור 

 לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

חייבי  .36 לא  )אך  רשאים  המזמין  מטעם  מי  ו/או  הביטוח המזמין   מסמכי  את  לבדוק  ם( 
מתחייב  והספק  לעיל  כאמור  הספק  ידי  על  שיומצאו  הבטוח  אישורי  ואת  )הפוליסות( 
לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי המזמין  על מנת להתאימם להתחייבויות הספק  

 כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו.

המזמי .37 של  הביקורת  זכות  כי  ומתחייב  מצהיר  ביחס  הספק  המזמין  מטעם  מי  ו/או  ן  
למסמכי הביטוח )הפוליסות( ולאישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור 
ביטוחי הספק כמפורט לעיל ו/או פוליסות הספק, אינה מטילה על המזמין  ו/או על מי  
טיבם,   כאמור,  לביטוחים  הקשור  בכל  שהיא  אחריות  וכל  חובה  כל  המזמין  מטעם 

תוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי הספק ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא היקפם, ו
 המוטלת על הספק נשוא חוזה זה ונשוא הדין. 

דמי  .38 את  לשלם  ידו,  על  הנערכות  הביטוח  פוליסות  תנאי  אחר  למלא  מתחייב  הספק 
הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את 
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יטוחים ולהמציא, לבקשת המזמין  בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח, תוקף הב
העבודות   תקופת  כל  במשך  בתוקף  תהיינה  הספק  ביטוחי  פוליסות  כי  ולוודא  לדאוג 

 נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.  

רה בתום בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הספק כי הפ .39
לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או  
שיפוי  לקבלת  עובדיו  ו/או  מנהליו  ו/או  המזמין  בזכויות  יפגעו  לא  עובדיו  ו/או  מנהליו 

 ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. 

במלואם  ה זה לא ביצע ו/או לא קיים הספק את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוז .40
, ומבלי לפגוע בזכויות המזמין לפי חוזה זה  אך לא חייב, יהא המזמין  רשאי  או בחלקם

לערוך את הביטוחים   דין,  פי  על  בחלקם  או  או  (    במלואם  )בהתאם להחלטת המזמין 
תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הספק. ובלבד שהמזמין  הודיע לספק על 

ום מראש ובכתב. כל סכום שהמזמין  שילם או התחייב בתשלומו י  14כוונתו לעשות כן  
בזכויות   לפגוע  ומבלי  לחילופין  הראשונה.  דרישתו  פי  על  למזמין   מיד  יוחזר  כאמור 
המזמין  על פי סעיף זה,  המזמין   יהא רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו  

 ל דרך אחרת. לספק בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותם מהספק בכ

החוזה  .41 ביצוע  שלבי  בכל  לעיל,  זה  בסעיף  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
לביטוח  והחוק  לאומי  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר  למלא  הספק  מתחייב 
בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך  

באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל
ביצוע העבודות  כל תקופת  ובמשך  בכל עת  יהיו  זמני,  באופן מקרי או  זה,  חוזה  נשוא 

 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר כל   .42
התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( דרישות והוראות פקודת  

לפגוע   מבלי  אך  ובעיקר,  הנ"ל,  החוקים  לפי  שהותקנו  וכדומה,  התקנות  הצווים,  וכל 
בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, 

וב בכל עת  יהיו  זמני,  באופן מקרי או  זה,  לרבות אלה שיועסקו  חוזה  כל תקופת  משך 
עם  בקשר  אחר  חוק  הוראות  וכל  הנ"ל  החוקים  פי  על  מנועי  ברכב  לנהוג  מורשים 

 העבודות נשוא חוזה זה.

כל  .43 את  לקיים  הספק  מתחייב  זה,  בחוזה  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או 

נזקים  המש ומניעת  זהירות  אמצעי  בדבר  אחרת  רשות  כל  ו/או  הסביבה  לאיכות  רד 
 אותם יש לקיים באתר העבודות. 

פי   .44 על  עובדיו  ו/או  מנהליו  ו/או  המזמין  של  זכותם  לפיו  סעיף  יכללו  הספק  ביטוחי 
אישורים   ו/או  רישוי  העדר  עקב  תיפגע  לא  פיצוי  ו/או  שיפוי  לקבלת  הנ"ל  הביטוחים 

למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או  שויות או הגופים המתאימים.  מתאימים מאת הר
 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק. 

הספק מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין  ו/או המבטחים בכל הקשור   .45
הנוגע   כל  ובמפורש  לרבות  מסירתן  לאחר  ו/או  ביצוען  בשלבי  העבודות  על  להגנה 

 גנה כנגד נזקי טבע.להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי ה

הספק מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר  .46
 ביצוע העבודות.

ו/או  .47 עבודותיו  ביצוע  בכל שלבי  כי  הספק  מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
הזכות  בעלי  החברות  ו/או  הגופים  דרישות  כל  את  במלואן  לקיים  מסירתן,  לאחר 

לביצוע  במקרק אישורם  את  ולהשיג  זה  חוזה  נשוא  העבודות  מתבצעות  בהם  עין 
העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין. המזמין   מתחייב  

 להעביר אל הספק כל מסמך התחייבות כנ"ל.

בגין  .48 הביטוח  דמי  לתשלום  האחריות  כי  במפורש  בזה  מוסכם  ספק  כל  הסר  למען 
הנערכים נספח    הביטוחים  פי  כלליים לביטוחי הספק( וההשתתפויות    4על  )תנאים  זה 

העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על  
 ידו יחולו על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על המזמין  ו/או על מי מטעם המזמין.  
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טוחי הספק( בקשר לביטוח  זה )תנאים כלליים לבי  4מובהר בזאת כי כל הוראה בנספח   .49
אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים  

 באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .50
זה )תנאים כלליים    4ום לו הינו זכאי על פי תנאי נספח  המזמין  יהא רשאי לעכב כל סכ

לביטוחי הספק( מהתמורה העומדת לזכות הספק בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה  
)שבעה( ימים מראש. מוסכם בזה על המזמין     7זה, ובתנאי שהודיע על כך לספק, בכתב,  

כם על המזמין ,  כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוס
עם   בקשר  נגרמו(  )באם  למזמין   שנגרמו  הוצאות  בניכוי  המעוכב  הסכום  לספק  יושב 

 התביעה לתגמולי הביטוח. 

בקשר לביטוח  תנאים כלליים לביטוחי הספק,  זה    4מובהר בזאת, כי כל הוראה בנספח   .51
  אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים 

 באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

נספח   .52 הוראות  הפרת  כי  בזה  ומוצהר  מוסכם  לעיל  באמור  לפגוע  )תנאים    4מבלי  זה 
 כלליים לביטוחי הספק(, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

לבצע על פי    לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך הספק את הביטוחים אשר התחייב .53
חוזה זה במלואם או בחלקם, יהא המזמין רשאי, מבלי לפגוע בזכויותיו לפי חוזה זה או  

מוסכם בזה על המזמין     על פי הדין, לעכב כל תשלום המגיע ממנו לספק לפי חוזה זה.
( לרבות נספח אישור מסמכי הביטוחכי עם הצגת העתקים בתוקף מפוליסות הביטוח )

(, בהתאם לנדרש על פי החוזה ולמוסכם על המזמין, ישולם  )א'(  4נספח  ביטוחי הספק )
 לספק הסכום המעוכב, כאמור.
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 אישור עריכת ביטוחים  -)א'(  4נספח 

 _____________ תאריך הנפקת האישור  ביטוח עבודות קבלניות  -אישור קיום ביטוחים 

יסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פול
בפולי האמור  יגבר  הביטוח  בפוליסת  הקבועים  התנאים  לבין  זה  באישור  שמפורטים  התנאים  בין  סתירה  של  במקרה  זאת,  עם  יחד  וחריגיה.  סת  הפוליסה 

 ם מבקש האישור. הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב ע

מען הנכס המבוטח / כתובת   המבוטח  מבקש האישור* 
 ביצוע העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 

  שם: שם: 

  001/2021מכרז     ☒
לאספקה, התקנה, הרצה  
דיזל   של  ותחזוקה 

א'   7גנרטור במכון המים  
 ברעננה.

 

 

מים  097)  ☒ תאגיד   )
 וביוב/מכון טיהור שפכים.

 חברה עירונית. ☒

  ירותים. מקבל ש ☐

  מי רעננה בע"מ 

 __________ ת.ז./ח.פ.:  __________ ת.ז./ח.פ.: 

 56מען: רחוב אחוזה 
 רעננה

 

 מען:
 

 

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות / סכום  
 ביטוח / שווי העבודה

וקף  כיסויים נוספים בת
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח  
 מטבע סכום ד'

עבודות   הסיכונים  כל 
הרחבות   קבלניות 
לפרקי   בהתאם 

 הפוליסה:

 
_________ 

 
________ 

 
________ 

 
_____________ 
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מוטב לתגמולי ביטוח    -  324
 מבקש האישור.

 
 ראשוניות. – 328

    ופריצה  גניבה
 

 

    רכוש עליו עובדים 
מינימום    10% העבודות,  משווי 

150,000  ₪ 

    רכוש סמוך 
מינימום    10% העבודות,  משווי 

150,000  ₪ 

מינימום    10%    פינוי הריסות  הנזק,  מגובה 
150,000  ₪ 

מתכננים   שכ"ט  הוצאות 
ומומחים   אדריכלים 

 אחרים 
   

מינימום    10% העבודות,  משווי 
150,000  ₪ 

מתכנון    ישירנזק   כתוצאה 
או   לקויים  חומרים  לקוי 

 עבודה לקויה 
   

מינימום  מ  10% העבודות,  שווי 
150,000  ₪ 

מתכנון    עקיףנזק   כתוצאה 
או   לקויים  חומרים  לקוי 

 עבודה לקויה 
 מלוא סכום הביטוח    

ונזקי  אדמה  רעידת  סיכוני 
 בתוקף.    טבע 

 חודשים  12    תקופת תחזוקה מורחבת

לשיקום   מיוחדות  הוצאות 
 ₪  150,000    נזק

 צד שלישי 
לפרקי  בהתאם    הרחבות 

 הפוליסה: 

 
_________ 

 
________ 

 
________ 5,000,000  ₪ 

 אחריות צולבת  - 302
הרחבת צד ג' קבלנים    -  307

 וקבלני משנה. 
 

כיסוי בגין נזק שנגרם    -  312
 משימוש בצמ"ה. 

לתביעות    -  315 כיסוי 

מפגיעה    ישיר נזק  
וכבלים   צינורות  במתקנים, 

 תת קרקעיים 
  כלול    

 ₪  250,000   מפגיעה    תוצאתינזק  
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וכבלים   צינורות  במתקנים, 
 תת קרקעיים 

 המל"ל. 
נוסף    -  318 מבקש    -מבוטח 

 האישור. 
מבקש האישור מוגדר    -  322

 כצד ג'.
 ות.ראשוני  – 328
האישור    רכוש מבקש  -  329

  ייחשב כצד ג'.

 ₪  500,000    רעד והחלשת משען 

  חבות מעבידים 
 

 ________ 

 
 

 ________ 

 
 

 ________ 

 
20,000,000    

ובמצטבר   לתובע 
 לתקופת הביטוח.

 
 ₪ 

וקבלני    -  307 קבלנים 
 משנה.

תחלוף    -  309 על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור.

נוסף    -  319 היה    –מבוטח 
מי   של  כמעבידם  וייחשב 

 מעובדי המבוטח.
  ראשוניות – 328

  חבות המוצר 
 

 ________ 

 
 

 ________ 

 
 

 ________ 

2,000,000 
 

 רטרואקטיביות 
 

___ ________ 

תחלוף    -  309 ₪  על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור.

מבוטח נוסף בגין מעשי    321
מבקש    -או מחדלי המבוטח  

 האישור . 
 ראשוניות – 328
גילוי    -  332   12  -תקופת 

 חודשים. 

  אחריות מקצועית 
 

 ________ 

 
 

 ________ 

 
 

 ________ 

 
2,000,000 

 
 רטרואקטיביות 

 
 ___________ 

 
 ₪ 

 מסמכים.אבדן  - 301
השמצה    -  303 דיבה, 

 והוצאת לשון הרע.
תחלוף    -  309 על  ויתור 

 לטובת מבקש האישור.
בגין    -  321 נוסף  מבוטח 

המבוטח   או מחדלי    -מעשי 
 מבקש האישור.

יושר    -  325 ואי  מרמה 
 עובדים.

 פגיעה בפרטיות. - 326
עקב    -  327 עיכוב/שיהוי 

 מקרה ביטוח.
 ראשוניות. – 328
גילו  -  332  6)  –י  תקופת 

 חודשים(. 
 

 *: (ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 ( תחזוקת ציוד 098מכירת ציוד )( 046)
 

 

 : הפרה בתום לב 
מבקש האישור  ליסות הביטוח על ידי הספק, לא יפגעו בזכויות  הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפו

 לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו. ו/או מנהליו ו/או עובדיו
 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
ייכנס לתוקף אלא   לאחר משלוח הודעה למבקש    )שלושים( יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא 

 ינוי או הביטול.האישור בדבר הש
 מהדורת הפוליסה : 

  הערות __________  ביט מהדורה  __________  חברה
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.באישור ביטוח כללי * 
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   הצהרה על מתן פטור מאחריות - )ב(' 4נספח  

 תאריך __________ 

  לכבוד
 מי רעננה בע"מ

 65רחוב אחוזה 
 )להלן: "החברה"( רעננה 

 א.ג.נ., 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים ] מכרז _______ [ 

 _________________________________________. שם הספק: 

 _________________________________________ כתובת:

  23ור במכון המים זוקה של דיזל גנרטלאספקה, התקנה, הרצה ותח 001/2021מכרז  תיאור העבודות :
 "(.עבודותה)להלן: " ברעננה

____________________,    ____________________הנני   _______________מרחוב  ח.פ. 

 ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת :

ו/או טכני  א. חפירה  הנדסי לרבות ציוד  ו/או בציוד  ברכוש  בביצוען של העבודות שבנדון  הנני משתמש 
 .חשמלי ו/או אלקטרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לצורך ביצוען של העבודות שבנדון ו/או

 על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן: ב.
מטעמם  . 1  העבודות  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  עובדיו  ו/או  מנהליו  ו/או  החברה  את  פוטרים  הננו 

לציוד האמור לעיל א נזק  בגין אובדן או  ו/או מי מכל חבות  ידנו  על  שר מובא לאתר העבודה 
לנזק   שגרם  מי  כלפי  למעט  זאת  כל  העבודות,  עם  בקשר  פעילותנו  לשם  עבורנו  ו/או  מטעמנו 

 בזדון.
מטעמם  . 2  העבודות  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  עובדיו  ו/או  מנהליו  ו/או  החברה  את  פוטרים  הננו 

ור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב פריצה ו/או גניבה של הציוד האמ   מכל אחריות לגבי נזקי
מטעמם   העבודות  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  עובדיו  ו/או  מנהליו  ו/או  החברה  כלפי  )תחלוף( 

 במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה. 
העבו . 3  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  עובדיו  ו/או  מנהליו  ו/או  החברה  את  פוטרים  מטעמםהננו   דות 

שלישי   צד  ו/או  משנה  קבלני  ו/או  מטעמנו  מי  ו/או  שלנו  ולרכוש  לגוף  נזק  בגין  חבות  מכל 
כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו  

 לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 
או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד היה ותעלה טענה ו/ . 4 

מטעמו   מי  ו/או  החברה  את  לשפות  מתחייבים  הננו  כלשהו,  שלישי  צד  לרבות  לעיל,  לאמור 
לרבות מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה 

 טיות. שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפ
המוצר,  . 5  וחבות  מקצועית  אחריות  לביטוח  פוליסות  ונחזיק  נערוך  כי  בזה  מצהירים  הרינו 

( הספק  ביטוחי  עריכת  באישור  לנו   4נספח  כאמור  קיימת  בה  התקופה  כל  במשך  לחוזה(, 
 אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין.

 

 ל החתוםולראיה באנו ע

 בכבוד רב 

 

 )תאריך(  )חתימת המצהיר(  )שם המצהיר(  
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 תנאים מיוחדים לעבודות בחום  - )ג(  4נספח 

 תאריך __________ 

  לכבוד
 מי רעננה בע"מ
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 56רחוב אחוזה 

 )להלן: "החברה"( רעננה 

 א.ג.נ., 

 

   תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

בקיום  הננ מותנה  מטעמנו,  הפועל  כל  ו/או  ידנו  על  בחוזה  כמוגדר  עבודות  ביצוע  כי  בזאת,  מאשרים  ו 
 הנוהל שלהלן: 

בריתוך, הלחמה קשה רכה,   . 1 כלשהן הכרוכות  ביצוע עבודות  פירושו:  בחום"  המונח "עבודות 
ד חיתוך  עבודות קידוח, השחזה,  ואיטום(,  זיפות  חיתוך,  )כגון  יסק, עבודות באמצעות מבער 

 הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.

כי   -ככל שנבצע "עבודות בחום", נמנה אחראי מטעמנו )להלן   . 2 "האחראי"( שמתפקידו לוודא 
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה. 

העבו . 3 יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע  ביצוע העבודות בחום,  ויוודא  בטרם תחילת  דות 
מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום,    10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של  

שמיכת   כגון  דליק,  בלתי  במעטה  לכסות  יש  להרחיקם  ניתן  שלא  דליקים  חפצים  כאשר 
 אסבסט או מעטה ברזנט רטוב. 

)להלן   . 4 אש  כצופה  ישמש  אשר  אדם  ימנה  באמצע  -האחראי  המצויד  אש"(,  כיבוי  "צופה  י 
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ניצוצות   . 5 או  אש  כי  ביצועה,  עת  כל  להשגיח  שמתפקידו  אש"  "צופה  יוצב  העבודה  ספק  ליד 
 אינם מתפתחים לכלל שריפה. 

לפחות   . 6 העבודה,  סביבת  על  ולהשגיח  להמשיך  אש"  "צופה  ביצועה,  30על  מתום  תוך    דקות 
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל  
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל. 

 ני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה. הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבל

 ולראיה באנו על החתום

 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(   )חתימת המצהיר( 
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 אישור בדבר ניסיון קודם של המציע  –א' 5נספח מס' 
 

  
 לכבוד  
 מי רעננה בע"מ 
 רעננה, 56אחוזה  

 

שהוזהרתי לאחר   ,______________ ת.ז.  בעל/ת   ___________ הח"מ,  את   אני  להצהיר  עליי  כי 
 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

"( ומוסמך המציעאני מנהלה/ת של _________________ ח.פ./ע.מ ______________ )להלן: " .1
כחלק   זה  תצהיר  ליתן  למכרז  מטעמו  המציע  )עם    001/2021מהצעת  הרצה  התקנה,  לאספקה, 

המים   למכון  החשמל  אספקת  לגיבוי  גנרטור  דיזל  של  לתחזוקה(  פירוט   23אפשרות  להלן  ברעננה 
 : פרויקטים בהם סופק והותקן דיזל גנרטור על ידי המציע

 
 

שם המזמין ושם   
 המתקן 

תיאור הדיזל גנרטור )כולל שם יצרן  
 (והספק דגם

שנת השלמת   
 הביצוע 

 איש קשר לברורים

 

1 

     

 

2 

     

 

3 

     

 

4 

     

 
 

 אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

    
          _____________ 
 חתימת המצהיר             
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 אישור 
 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר  

ודת זהות שמספרה _______________/ המוכר ____________, אשר זיהה עצמו באמצעות תע

צפוי   יהיה  כן  יעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר  אישי,  באופן  לי 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי. 

 ________________       ___________________ 

 חתימה          תאריך            
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 2.3תצהיר על מערך שרות והתקנה כמפורט בתנאי סף  -ב'  5נספח מס' 
 

עלי   כי  לאחר שהוזהרתי   ,_________________ ת.ז.  בעל/ת   _________________ הח"מ,  אני 

להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב  

 כלהלן:

מנהלה   )"אני   ______________ ח.פ.  בע"מ   _________________ חברת  ומוסמך המציעשל   )"

 001/2021מכרז מס'  מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה במסגרת

השעות   .1 בין  העבודה  בימי  זמין  המוקד  בתקלות,  וטיפול  והתקנה  שירות  מוקד  מפעיל  המציע 

 טיפול בתקלות. , למציע מחלקת שירות וצוות עובדים לתיקון ו07:00-19:00

הריני לאשר כי עובדינו עברו הכשרה אצל __________ )שם היצרן( והם מורשים על ידו לבצע   .2

 עבודות דומות לעבודות נשוא מכרז זה.

........................מעסיקה לפחות   .3 כטכנאי שרות למתן תמיכה   2חברת  )עובדי החברה(  עובדים 

 ה.טכנית ואחזקה למתקני החברה אצל לקוחותי

 המציע מחזיק מלאי חלקים בישראל.  .4

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 ______________          _______________ 

 תאריך                                                        חתימת המצהיר/ה          
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 ה לדיזל גנרטור: הלן פירוט פרויקטים בהם אנו מספקים שירותי אחזק

 
 
שם המזמין ושם   

 המתקן 
תיאור הדיזל גנרטור )כולל שם יצרן  

 ודגם(
תקופת  

 האחזקה  
 איש קשר לברורים

 

1 

 

 

    

 

2 

 

 

    

 

3 

 

 

    

 

4 

 

 

    

 
 

 אישור 
 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר  

אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר   ____________,

צפוי   יהיה  כן  יעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר  אישי,  באופן  לי 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי. 

 ________________       ___________________ 

 חתימה          תאריך            
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תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום   - 6נספח מס'  
 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 
צפוי/ה ל וכי אהיה  עלי להצהיר את האמת  כן, מצהיר/ה  כי  בחוק אם לא אעשה  עונשים הקבועים 

 בזאת בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר  . 1
בתמיכה   למכרז  זה  אפשרות    שעניינו  001/2021להצעה  )עם  הרצה  התקנה,  אספקה, 

, ושפורסם על ידי  ברעננה 23ן המים ה( של דיזל גנרטור לגיבוי אספקת החשמל למכולתחזוק
 )להלן: "המכרז "(.  מי רעננה בע"מ

 הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: . 2

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.  )א(  

עד למועד האחרון להגשת הצעות בבקשה לקבלת הצעות לא הורשעו המציע ובעל  )ב(
 קה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים. זי

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי   )ג(
כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד    -חוק עובדים זרים   

 האחרון להגשת הצעות. 

 אחד מאלה:הנני מצהיר כי מתקיים במציע  . 3

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

עד למועד האחרון להגשת הצעות בבקשה לקבלת הצעות לא הורשעו המציע ובעל  )ב(
 זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום. 

לוט בשתי עבירות או יותר לפי  אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ח )ג(  
כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד    -חוק שכר מינימום   

 האחרון להגשת הצעות.

 לעיל:  3-ו 2לעניין סעיפים 

 ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה"  

 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 

 בני אדם שנשלט על ידי הספק;   ( חבר1)

( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי 2)
מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר 
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ראי מטעם הספק על תשלום שכר  בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג( מי שאח
 העבודה; 

מהותית  3) שליטה  שנשלט  אדם  בני  חבר  הוא  הספק  אם  שליטה    -(  שנשלט  אחר,  אדם  בני  חבר 
 מהותית בידי מי ששולט בספק  

בעבירה   )  -"הורשע",  התשס"ג   בחשון  כ"ה  יום  אחרי  שנעברה  בעבירה  חלוט  דין  בפסק    31הורשע 
 (;  2002באוקטובר

 .  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -" "חוק עובדים זרים

 ;  19876-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;  -"שליטה מהותית" 

 

 עיל אמת. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דל . 4

 

 

 ______________ 
 חתימת המצהיר/ה 

 

 אישור

 

ביום  כי  בזאת  מאשר/ת   ,__________________ מרחוב  דין,  עורך   ,_________ הח"מ  אני 
ושזיהה  המציע,  מטעם  לחתום  המוסמך   ,___________ מר/גב'  במשרדי  הופיע/ה   _________

ה כי עליו/ה להצהיר את האמת עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/
וחתם   דלעיל  הצהרתו  נכונות  את  אישר  כן,  יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי 

 עליה בפני. 

 ________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 תצהיר העדר הרשעות  - 7נספח מס' 

ניות המציע או בעל השליטה כהגדרתו על ממ 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 
 ( פקודת מס הכנסה( ל9)32שליטה" מוגדר בסעיף 

 2021/001מס' מכרז פומבי   

 : ומתחייבים בזאת, כדלקמןאנו הח"מ מצהירים   .1

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

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים   10במהלך  (ב)
 קירה בקשר עם עבירה פלילית.בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו ח

פיסקלי  -"עבירה פלילית"   עבירה שנושאה  עבירות  כולל  לפי סעיפים   כל עבירה,  עבירה פלילית   )עבירות שוחד(   290-297או  
לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים   383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים    1977  -לחוק העונשין, התשל"ז

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג  438עד  414
, 2001-, התשס"ב חוק מניעת הטרדה מאיימתשהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי  

כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת  
 . קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(

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

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

 צרופות  .2

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

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

 )ב( לעיל.1 -)א(ו1לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)

_________________  _____________ _____________________________      ______ 
 

 תאריך                     חתימה וחותמת עו"ד    תאריך        שם חתימה וחותמת 
 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע  של המציע/חבר במציע 

 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין   
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על   ;
 יים לעונשים הקבועים ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפו  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 

_________________  _____________ _____________________________      ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד    תאריך         שם + חתימה

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

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
 

https://www.hilan.co.il/מרכז-ידע/בסיס-ידע/מילון-לתנאי-עבודה/פ/פקודת-מס-הכנסה-נוסח-חדש-תשכא-1961/
http://www.kolzchut.org.il/he/חוק_מניעת_הטרדה_מאיימת
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 נספח בטיחות  – 8טופס 

נאות של נושא הבטיחות בכפוף להסכם מול המזמין, באחריות הקבלן להבטיח ולהסדיר קיום   .1
לאספקה, התקנה, הרצה )עם אפשרות לתחזוקה( של דיזל גנרטור בעת ביצוע עבודות בפרויקט 

המים   למכון  החשמל  אספקת  ובטיחות  ברעננה    23לגיבוי  עובדיו  הקבלן,  בטיחות  למען   ,
 הנמצאים באתרים. 

כאמור   .2 הנחיה  ו/או  והגיהות  הבטיחות  בתחום  דרישה  שום  כי  בזאת  ו/או  מובהר  זה  בחוזה 
שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין 
ולא תפטור את הקבלן מאחריותו, ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו, קבלני משנה 
בשלטי   תקלה  או  כשל  לרבות  מעבודתו  כתוצאה  באתרים,  כלשהוא  אורח  עובר  כל  או 

שהקים ו/או מתחזק במסגרת מכרז זה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על    הפרסומת
 פי דין ו/או נוהג בטיחות.

בחוקים   .3 הקבועות  הבטיחות  דרישות  בכל  לעמוד  משנה,  וקבלני  עובדיו  הקבלן,  מחובת 
הפיקוח  חוק ארגון  חוק החשמל ותקנותיו,  דין, לרבות:  כל  וע"פ  ובתקנות הבטיחות בעבודה 

העבוד התשי"ד  על  תש"ל  1954  -ה,  חדש(,  )נוסח  בעבודה  הבטיחות  פקודת  תקנות  1970  -;   ;
התש"ז   בגובה  עבודה  הבטיחות  תקנות  אישי,  מגן  רלוונטים,  2007  –ציוד  ישראלים  תקנים   ,

 מפרטים ועוד. 

בפקודת   .4 כהגדרתה  "בניה"  עבודת  גם  יכללו  זה,  הסכם  במסגרת  הקבלן,  ועבודות  במידה 
, הקבלן בחתימתו על הסכם זה, יהיה "קבלן ראשי" ויוגדר "כמבצע    1970הבטיחות בעבודה  

)להלן: "תקנות    1988  –הבניה" כמפורט  בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח  
עליו  יחולו  הבניה"  "מבצע  על  בתקנות  המוטלות  החובות  וכל  בניה"(,   הבטיחות 

מנה מינוי  לרבות  הבטיחות,  תנאי  לקיום  האחראי  על  והינו  מתמיד  לפיקוח  מוסמך  עבודה  ל 
 עבודות הבניה. 

 מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן:  .5

5.1. " בשלבי  זה  מכרז  גנרטור  במסגרת  דיזל  והתקנת  המים    אספקת  רעננה    במכון 
בעל "אישור  בטיחות מטעמו,  יעסיק ממונה  ובתקופת האחזקה, לאחר התקנתו, הקבלן 

בתוק ראשי  כשירות"  עבודה  מפקח  של  משרד    –ף  והבריאות  הבטיחות  מנהל  ראש 
המתקנים   להתקנת  העבודה  ביצוע  על  בטיחותי  ופיקוח  יעוץ  הנחיות,  למתן  הכלכלה, 

 ואחזקתם השוטפת, בהתאם להסכם. 

לפני תחילת העבודות, ממונה בטיחות יכין סקר סיכונים הכולל תרחישים לביצוע   .5.2
בטיחו הוראות  זה,  במכרז  עבודה  העבודות  ונהלי  שהועלו  הסיכונים  עם  להתמודדות  ת 

 לשגרה ולחירום ויגיש למפקח מטעם המזמין. 

הקבלן:   .5.3 עבודות  על  לבקרה  שוטפות  ביקורות  יבצע  הקבלן  של  הבטיחות  ממונה 
לפני תחילת ביצוע עבודות ההתקנה של המערכות, אחת לשבוע לפחות ו/או בדרישה של 

יועץ הבטיחות מטעם המזמין ופיקוח ומעת לעת, בתקופת האחזקה, לאחר    המפקח או 
נוקטים  ועובדיו  שהקבלן  הבטיחות  ממונה  יוודא  הסיור  במהלך  המתקנים.  התקנת 

 אמצעי הבטיחות והבקרות שקבע שנדרשים בסקר הסיכונים שהכין. 

למען הסר ספק ההוצאות בגין ממונה הבטיחות של הקבלן יהיו על חשבון הקבלן כחלק  
 מחוזה זה. 
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ק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, ו/או עם קבלת הוראה מאת ממונה  הקבלן יסל .5.4
 הבטיחות שלו או מכל אדם המוסמך לכך מטעם המזמין. 

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא   .6
של התאגיד     הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני המשנה מטעמו , מפקחים ומהנדסים

וכן עובדי מכון המים השוהים הנמצאים   שונות  או לבדיקות  פיקוח  או מטעמו הבאים  לבצע 
 בסביבת העבודה ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז. 

הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע   .7
  -עפ"י כל חוק לרבות ע"פ תקנות הבטיחות )ציוד מגן אישי( התשנ"ז  עבודתו, או כפי שנדרש

אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן  -. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן 1997
לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, ציוד בטיחות לעבודה בגובה וכל ציוד אחר  

מחובת  הבטיחות לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.  בנוסף שיומלץ ע"י ממונה
 הקבלן לפקח ולוודא כי עובדיו משתמשים בציוד המגן. 

 להלן "המתקן": –תכנון ואישור להתקנת דיזל גנרטור במכון המים   .8

מתקני החשמל יותקנו ע"י חשמלאי מוסמך לגודל הזרם. מערכת החשמל תעמוד   .8.1
הח ותקנות  החשמל  חוק  החשמל  בדרישות  חברת  דרישות  וע"פ  הרלוונטיות  שמל 

 לישראל. 

תחנת  .8.2 מול  המתקן  מיקום  את  לאשר  המתקן,  להתקנת  כתנאי  הקבלן,  באחריות 
ומניעת   אש  בטיחות  סידורי  את  ולקבל  המתקן  מותקן  שבתחומה  האזורית  אש  כיבוי 
דליקות הנדרשים למתקן, בסיום הקמת המתקן על הקבלן לקבל את אישור כיבוי אש  

 רי הכבאות בוצעו ע"פ דרישתם. שסידו 

מבנה המתקן ויציבותו, עמידותו בכוחות רוח, חלקיו, חיבוריו ואופן קיבועו   .8.3
למבנה, לרבות אמצעי גישה למתקן: סולמות קבועים, משטחי תחזוקה, מעקות  

וגידורים, קווי חיים להתחברות בפני נפילה מגובה, יאושרו בידי מהנדס אזרחי רשום 
 העתק מהאישור יועבר למזמין ע"פ דרישתו.  ורשוי מטעם הקבלן.

 אחזקת המתקן בתקופת הבדק והאחריות:  .8.4
 

מפגעי   8.5.1 לאיתור  מתאים  מקצוע  בעל  ע"י  תקופתית,  ביקורת  יערוך  הקבלן 
 בטיחות, אחת לחצי שנה לפחות. 

תבוצע   8.5.2 אחרת,  סטטוטורית  דרישה  ע"פ  או  לפחות  שנה  לחצי  בדיקה  אחת 
מוסמך חשמלאי  ע"י  לשנ  תקופתית  דרישה ואחת  ע"פ  או  לפחות  ה 

ע"י   גנרטור  הדיזל  של  בדיקה  תבוצע  מבינהם,  המוקדם  אחרת,  סטטוטורית 
 ."חשמלי בודק"בעל רישיון 

סמוך   8.5.3 למתקן  החשמל  הזנת  לניתוק  בטיחות  חשמל  מפסק  יהיה  מתקן  לכל 
 לכניסה למתקן של התאגיד. 

 הנחיות מיוחדות לביצוע עבודות במתקני התאגיד   .9

9.1. / עובדיו ומי מטעמו לשטח תחנת המים  או למתקנים אחרים של    כל כניסה של הקבלן 
 התאגיד, מחייבת תיאום מראש מול "נציג התאגיד" שאחראי על העבודה. 
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חל איסור על הקבלן / עובדיו להיכנס לאזורים בשטחי תחנת המים או במתקני התאגיד,  .9.2
ע"י נציג    שאינם במסגרת עבודתו בפרויקט, למעט הגישה לאזור העבודה בדרך שאושרה

 התאגיד. 

במקומות בהם ניתן לבצע הפרדה בין אזור העבודות לשטח התחנה הקבלן יתקין גידור   .9.3
כאמור   הפרדה  לבצע  ניתן  לא  בהם  ובעבודת  במקומות  אזהרה.  שילוט  כולל  מתאים 
ינקוט הקבלן אמצעי בטיחות הנדרשים בהתאם לאופי העבודה, תיאום העבודות מראש  

אזהר שלטי  תליית  כניסה ולרבות  ולמניעת  לבקרה  עובדים  והצבת  מפגעים  ומניעת  ה 
 לאזור העבודה. 

 העבודה תבוצע בפיקוח מתמיד של מנהל אחראי מטעם הקבלן. .9.4

 בודד.   עובדהקבלן לא יבצע עבודה או ישאיר בשטחי התאגיד  .9.5

כל עובדי הקבלן המיועדים לבצע את העבודה בתחנת השאיבה, לרבות באי כוחו, יעברו  .9.6
בטיחות   בטיחות  הדרכת  ובסיכוני  זה  נספח  דרישות  לרבות:  בעבודה  בסיכונים 

מדריך   שהינו  בטיחות  ממונה  ידי  על  תבוצע  ההדרכה  השאיבה.  לתחנת  אופייניים 
 בטיחות מוסמך, בעל ידע בסיכונים האופייניים בתחנות שאיבה ובעבודה. 

ני הרמה,  אין להשתמש בציוד / מכונות / אביזרים, לרבות: מנופים, מלגזות, במות ומתק .9.7
פיגומים, סולמות וכו', השייכים לתאגיד, ללא קבלת אישור מפורש וגם בהינתן אישור,  

 רק באמצעות מפעילים מוסמכים, מקצועיים ומיומנים. 

מניח  .9.8 הוא  בו  ההתארגנות  אזור  שטחי  לרבות  העבודה  שטח  את  לגדר  הקבלן  על  חובה 
מתאימים אזהרה  שלטי  באמצעות  ולשלט  ופסולת  חומרים  קיים    ציוד,  בו  האזור  את 

סיכון בטיחות כתוצאה מעבודתו. הגידור יהיה ע"פ סוג ומהות העבודה ו/או יידרש על ידי 
 נציג האיגוד, כך שימנע גישה וסיכון לפגיעה.  

עבודות באש גלויה לרבות: ריתוך, חיתוך, השחזה או כל סיכון   -אין לבצע בשטח התחנה  .9.9
 כמפורט להלן:אש אחר ללא קבלת היתר מנציג התאגיד,  ו

של   .9.9.1 במרחק  להידלק,  העלולים  מחומרים  ופנוי  נקי  יהיה  העבודה   10אזור 
 מטרים לפחות )או כיסויים במחיצה עמידת אש(. 

הארקה  .9.9.2 הסדרי  וקיימים  תקינים  יהיו  הרתכת  לרבות  חמה  לעבודה  הציוד 
 נאותים. 

כיבוי   .9.9.3 אמצעי  והצבת  אש  כצופה  שומר  המצאות  ללא  באש  עבודה  לבצע  אין 
 תקינים. 

 לאחר סיום העבודה יש לוודא ניקוי המקום וסילוק כל החלקים החמים.  .9.9.4

 שימוש בגזים לצורך ריתוך והלחמה יהיה בהתאם לייעודם.  .9.9.5

 ביצוע עבודות חשמל  .10

התשי"ד   .10.1 החשמל  לחוק  בהתאם  יהיה  חשמלי  במתקן/ציוד  ותקנותיו    1954הטיפול 
 . 1990ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )החשמל( התש"ן 
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ו/ .10.2 "חשמלאי"    הקבלן  רשיון  בעל  הוא  אם  אלא  בחשמל  עבודה  יבצע  לא  מטעמו   מי  או 
לנדרש  ובהתאם  במתקן,  הזרם  לגודל  מתאים  ותקנותיו,  החשמל  חוק  פי  על  בתוקף 

 לביצוע העבודה ולסוג המתקן והציוד. 

שלא   .10.3 חשמל(,  לעבודות  מוסמכים  )שאינם  לעובדיו  מתאימות  הוראות  יפרסם  הקבלן 
ה ברשת  לטפל  או  חשמלאי  לעסוק  של  טיפולו  שמחייב  חשמלי  אביזר  בכל  או  חשמל 

למתקן  כניסה  לצורך  או  חשמל,  ניתוק  או  לחיבור  הקשורות  עבודות  לרבות  מוסמך, 
 חשמל, והכל בהתאם לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק החשמל ותקנותיו. 

העלול   .10.4 בחלק  או  חי  במתח  עבודות  לבצע  מטעמו,  מי  או  עובדיו  הקבלן,  על  איסור  חל 
חלק לה של  בחדירה  הכרוכה  עבודה  כל  לרבות  במיתקן,  העבודה  ביצוע  בשעת  לחי  פוך 

המפורט   ע"פ  אלא  חי,  במיתקן  עבודה  לתחום  שבידו  ציוד  או  החשמלאי  מגוף  כלשהו 
 . 2014בתקנות החשמל )עבודה במיתקן חי או בקרבתו( התשע"ד, 

 ניתוק/ חיבור מתקן חשמלי במתח נמוך  .10.5

נ .10.5.1
חשמלי   מתקן  חיבור  או  של  יתוק  ובהסכמתו  בידיעתו  ורק  אך  יבוצעו 

 האחראי מטעם התאגיד. 

ח .10.5.2
ובה לנעול את המפסק ע"י התקן נעילה אמין אשר יהיה בשליטת מבצע  
"אין   להפעיל",  "אסור  לעין  נראה  אזהרה  בשלט  זאת  לסמן  העבודה. 

התאריך    –להפעיל   החשמלאי,   שם  את  ולציין  בטיפול",  המכונה 
 והשעה. 

ח .10.5.3
 באמצעות בדיקת היעדר מתח.  ובה לוודא את הניתוק

ב .10.5.4
מסוג   יהיו  העבודה  כלי  כל  חשמל  מתקני   / ובלוחות  חשמל  עבודות 

 מבודד בלבד. 

ט .10.5.5
בדיקה  לבצע  חובה  על  שנותק  מעגל   / ללוח  מתח  הפעלת   / חיבור  רם 
כלי  הוחזרו למקומם,   המגן  לוחות  כל  כי  מוסמך,  חשמלאי  באמצעות 

 העבודה סולקו ואין במקום עובדים. 

ב .10.5.6
ש מקרה  את  כל  מחדש  לחבר  ,אין  לתקלה  חשש  או  וודאות  חוסר  ל 

 אספקת החשמל ללא אישור נציג התאגיד. 

 ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה בציוד אשר מופעל באנרגיה חשמלית  .10.6

ח .10.6.1
הורדת   חשמל,  לחדרי  כניסה  התאגיד  נציגי  עם  לתאם  הקבלן  ובת 

 מפסקים חשמליים וניתוק חשמל לצורך עבודה. 
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ב .10.6.2
ן / חיבור / תחזוקה של מכונות / מכשירים  כל מקרה של עבודה תיקו

חשמליים, ינותק הציוד ממקור מתח אנרגיה חשמלית; הניתוק יתבצע  
באמצעות מפסק של הציוד באופן גלוי לעין וישמר על ידי התקן נעילה 
התחזוקה;  או  התיקון   , החיבור  עבודות  מבצע  בשליטת  אשר  אמין 

"אי יאמר:  לעין שבו  נראה  בשלט  יסומן  להפעיל  המפסק  המכונה    –ן 
 בטיפול". 

ב .10.6.3
להבטיח   חייב העובד  נעילה,  מאפשר  אינו  הקיים  הציוד  בהם  מקרים 

 באופן אחר ניתוק המתח ואי חיבורו מחדש עד לסיום העבודות. 

ל .10.6.4
מים  צנרת  לרבות  הארקה,  של  רצף  מהווים  אשר  חלקים  פירוק  פני 
יבטיח את   או פס הארקה, יתקין העובד גשר אשר  מתכתית, מד מים 

 ציפות הארקה. ר

 עבודה על  גגות המבנה: .11

 גישה לגג  .11.1

מחובת הקבלן לבדוק קיומן של דרכי גישה בטוחות לגגות המבנים בהם יותקנו  .11.1.1
מודגש שבדיקת הקבלן תבוצע גם אם הוסכם שדרכי הגישה יבוצעו  המערכות. 

המזמין במידה  ע"י  העבודה  תחילת  בטרם  למפקח  לפנות  הקבלן  מחובת    .
 אינה תקינה או בטוחה. והגישה לאתר העבודה

יציבות   .11.1.2 בדיקת  חובה  קבוע"  "סולם  באמצעות  לגג  הגישה  בהם  במקומות 
על   עולה  שגובהו  קבוע  בסולם  העלייה,  סולם  ותקינות  בדיקה   6שלמות  מ' 

 שקיים ותקין כלוב מגן.  

על   .11.1.3 עולה  שגובהו  סולם  באמצעות  לגג  והגישה  העובדים   2במידה  כל  מטרים, 
 "לעבודה בגובה" בתחום "סולמות".  העולים יהיו בעלי הסמכה

 פעולות מקדימות בטרם תחילת העבודה על הגג: .11.2

העבודה,  .11.2.1 בסביבת  שונים,  פיזיים  מכשולים  בדיקת  העבודה:  סביבת  בדיקת 
 במסלול העלייה ובמשטח העבודה. 

  33,000מ' מקו מתח של עד     4בדיקת אי קרבה לקווי מתח )מרחק של לפחות   .11.2.2
 וולט(  33,000 מ' מקו מתח מעל 10 -וולט ו

 עבודה על גגות קלים/ שבירים / תלולים / חלקלקים: .11.3

עבודה על גגות שבירים ותלולים תבוצע על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה   .11.3.1
 . 1986על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו 

ע"י מהנדס  .11.3.2 יבוצע סיור מקדים  ותלולים  גגות שבירים  על  ביצוע עבודה  בטרם 
מטעם הקבלן, בליווי המבצע לקביעת האפשרות לביצוע  בניין )קונסטרוקטור(  

 העבודה, תכנון העבודה ואופן ביצוע העבודה. 

 תנאי לביצוע העבודה אישור והנחיות בכתב לביצוע העבודה של המהנדס. .11.3.3
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עבודה על גגות מותרת ללא שימוש בציוד למניעת נפילה כאשר מתקיימים כל התנאים   .11.4

 הבאים:

 או חלקלק.  הגג אינו גג קל/שביר, תלול .11.4.1

להיתר,  .11.4.2 )בקשה  והבניה  התכנון  בתקנות  הנדרש  ע"פ  מעקה  המבנה,  גג  בהיקף 
ואגרות(   תקן  1970תנאיו  לדרישות  יתאים  המעקה  ומסעדים    1142.  מעקים 

מחובת הקבלן להתריע למפקח בטרם תחילת העבודה ס"מ לפחות.    105בגובה  
 על חוסר במעקה או שהמעקה אינו עומד בדרישות התקן.

ס"מ לפחות( לא מבוצעת הטיית גוף מעבר    105עם מעקה תקני )בגובה של  בגג    .11.4.3
 מעלות מקו המעקה.  45-ל

מ' משולי    2בגג ללא מעקה או ללא מעקה תקני, העובד אינו נמצא בתחום של   .11.4.4
מחובת הקבלן לסמן ולגדר ולשלט בכל זמן הגג בכל זמן שהותו על הגג מגובה.  

אמצעי   לעובדים להתקרב ללא נקיטתמ' אליו אסור  2העבודה את  התחום של 
 אבטחה בפני נפילה מגובה. 

 הדרכות: .12

 
הקבלן, ידאג להדרכות בטיחות תקופתיות של עובדיו וקבלני משנה מטעמו, בנושא   .12.1

הצפויים   בעבודה  ובסיכונים  היתרהבטיחות  בין  הכוללים,  כללית,  בעבודה,  בטיחות   :
אי מגן  בציוד  שימוש  חשמל,  וסיכוני  בעבודות  "עבודות  בטיחות  בגובה,  עבודה  שי, 

 חמות", עבודות הנפת ציוד. 

ההדרכות יינתנו ע"י מדריך בטיחות מוסמך או ממונה בטיחות, בהתאם לתחומים   .12.2
 בהם הם מוסמכים.  

וכן את  .12.3 בהדרכה,  הנאמר  והבינו את  כך שהם קבלו  על  עובדיו  הקבלן יחתים את 
 החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי. 

תן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה תינ .12.4
 ההדרכה יועברו למזמין ע"פ דרישה.

 עבודות בגובה  .13

כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול    -"עבודה בגובה"   .13.1
 מטרים,  ולרבות עבודה:  2לעומק העולה על  

 מעקה תקני;  ( המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או 1)

מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח    45  -( המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ2)

 העבודה. 

 ( המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן. 3)
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 (. 2007עבודה בגובה תבוצע ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה ) .13.2

ויוסמכ .13.3 הדרכה  יעברו  בגובה  משרד  ,  והעובדים  ע"י  ומוסמך  מקצועי  מדריך  ע"י 
והרלוונטי לעבודה,   בגובה, בהתאם לתחום העבודה הנדרש  עבודות  התמ"ת להדרכת 

 (.2007כמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה )

( מתוך בימות הרמה מתרוממות 3( מתוך סלים להרמת אדם; )2( על סולמות; )1) 
(  7( מעל גגות; )6( מעל לפיגומים נייחים; )5) ( בתוך מקום מוקף;4ופיגומים ממוכנים; )

 מעל מבנה קונסטרוקציה;

הסכנה" .13.4 בגובה,   -"אזור  עבודה  מתבצעת  בו  למקום  בסמוך  או  מתחת  האזור 
למניעת   וישולט  יסומן  אורח,   ועוברי  עובדים  ממונעים,  כלים  תנועת  בו  שקיימת 

בדים, יהיה בקשר עין הימצאות אנשים בו; כן יימצא באזור זה תמיד אדם נוסף על העו
 עמם וימנע, ככל האפשר, הימצאות של אנשים בו. 

גגות  .13.5 )כגון:  חלקים  או  תלולים  שבירים/  גגות  על  לדרוך  או  עבודות  לבצע  אין 
/ פלסטיק / תקרות רביץ / תקרות גבס, מתכת דקה או חומרים שבירים  אסבסט 

אמצעי ונקיטת  ורשוי  רשום  אזרחי  מהנדס  אישור  קבלת  ללא  למניעת  אחרים(  ם 
 נפילה מגובה.

בין משטח העבודה  .13.6 ובמקומות בהם קיימים הפרשי גובה  בורות, תעלות, פתחים 
מטרים, הקבלן ידאג לסגרם בצורה נאותה   2וקיימת סכנת נפילה לעומק העולה  

או לגדר בגידור קשיח ויציב, הכולל אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל. גובה הגידור של  
 ס"מ. 105לפחות 

 ונות וציוד הרמה: הפעלת מכ .14

 ההפעלה מכונות וציוד הרמה תתבצע על ידי בעלי הסמכה כדין . .14.1

 לא תתבצע הכנסת ציוד או הוצאתו כאשר נמצא עובד מתחת לעומס.  .14.2

 בכל עבודת הנפה העובדים באזור, יהיו חבושים בקסדות ובאפוד זוהר.  .14.3

 דרישות ואישורים נדרשים לביצוע עבודת הרמה ע"י מנוף: .15

 בתיאום עם חברת העגורנים. –יהיה על קרקע יציבה מיקום העגורן  .15.1

 תעודת בדיקה בתוקף של "בודק מוסמך" לעגורן. .15.2

 תעודת עגורנאי מוסמך, ע"פ סוג ודרגת העגורן, למפעיל של המנוף. .15.3

 טבלת כושר הרמה של המנוף, כולל פירוט "כושר ההרמה" בהטיית הזרוע. .15.4

 תעודת בדיקה בתוקף של בודק מוסמך אביזרי ההרמה. .15.5

 סולמות:   .16
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 . 1847סולמות ניידים יהיו בעלי תו תקן ישראלי  .16.1
 סולמות לעבודות חשמל יהיו מחומרים מבודדים.  .16.2

 

וקבלת   .17 דין  כל  ע"פ  הנדרשת  אחרת  בדיקה  כל  או  מוסמך  בודק  ע"י  לבדיקה  ידאג  הקבלן 
אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו, ובכלל זה: מדחסים, מיכלים, קולטי  

רציפות  אויר בדיקת  תמיכות,  פיגומים,  סולמות,  עגורנים,  ואביזריו,  ציוד  הרמה,  מתקני   ,
הארקה לציוד נייד וקבוע, גנראטור וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה 

 חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.

במקו .18 ראשונה  )עזרה  הבטיחות  תקנות  ע"פ  לעובדיו  ראשונה  עזרה  ציוד  יספק  מות  הקבלן 
דוד  1988   -עבודה(, התשמ"ח   ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן  נפגעים,  לפינוי  ציוד  כולל   ,

שמתבצעות  זמן  בכל  העבודה.  באתר  ראשונה  עזרה  להגשת  אחרת  מוסמכת  רשות  או  אדום 
חולים   בית  או  רפואי,  למתקן  נפגעים  לפינוי  שישמש  רכב  האתר  בשטח  יימצא  באתר  עבודות 

 בשעת חירום.  

באתר תעשה עפ"י התמרורים והסדרי התנועה המסומנים ובהתאם לחוקי התעבורה של  נהיגה   .19
מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת  
אנשים   ע"י  זאת  וכל  וכד',  לאחור  כבד  רכב  מכווני  לעגורנים,  מאותתים  כגון:  נלווה,  אדם  כח 

 ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.  שהוסמכו והוכשרו לכך

הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות מטפים   .20
שיהיו באתר העבודה ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מאת  

 מכבי האש.

 עבודה בקרבת קווי חשמל  .21

מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד   3.25-ה באתר במרחק קטן מלא תבוצע כל עבוד )א(  
 33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על    5  -וולט, או במרחק קטן מ   33,000

 וולט, אלא בתנאים האמורים בתקנת משנה )ב(. 

על אף האמור בתקנת משנה )א(, אם מתבצעת העבודה במרחקים קטנים מן האמור בה,    )ב(
 לנקוט צעדים אלה: יש

 (   העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח;1)

(2( פסקה  לפי  הדרישה  אם  מיוחדים  1(   אמצעים  יינקטו  העניין,  בנסיבות  מעשית  אינה   )
כגון התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר, או בלתי ישיר, של אדם בתילים של  

תחת הנמצאים  חשמל  גדרות   קווי  או  מחיצות  של  פירוק  או  התקנה  בעת  מתח; 
 כאמור, יהיו הקווים החשמליים מנותקים ממקור אספקת המתח.

או  )ג(   החשמל  בתילי  נגיעה  כל  שתימנע  כך  תתבצע  חשמל  קווי  בקרבת  תנועה  או  עבודה 
 העמודים, לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר אליהם.

י הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל לא ישונו פנ  )ד( 
ימצא   כאמור  אישור  בע"מ;  לישראל  החשמל  חברת  בידי  בכתב  הדבר  אושר  כן  אם  אלא 

 באתר בצמוד לפנקס הכללי.
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תאונה,   .22 כמעט  או  תאונה,  מסוכן,  אירוע  כל  על   , ידווח  מיידיהקבלן  מטעם   באופן  למפקח 
לשם ויפעל  ממונה   המזמין,  וכו'.  העבודה  עצירת  או  המשך  תדרוך,  בטיפול,  הנחיות  מתן 

האירוע   נסיבות   על  דו"ח  למזמין  מיידית  ויעביר  מקיף  בירור  יבצע  הקבלן  של  הבטיחות 
 והמלצות לטיפול. 

אגף הפיקוח על העבודה, משרד התמ"ת, באופן מיידי, ולא    -הקבל ידווח למפקח עבודה אזורי   .23
נעדר עובד למשך    ימי עבודה,  3  -יאוחר מ ימים ומעלה, בטופס    3על כל תאונת עבודה שבשלה 

מתאים, ויעביר עותק למזמין. הקבלן ידווח למפקח עבודה אזורי על כל מקרה מסוכן כמפורט  
)הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה(, תשי"א-בתקנות התאונות ומחלות משלח -היד 

1951 . 

ווה אשר משמשים את הקבלן ועובדיו באתר יהיו תקינים,  כלי העבודה, האביזרים והציוד הנל  .24
 הקבלן ידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית   .25
 תחול על הקבלן בלבד. 

צעו ללא תיאום מוקדם וקבלת אישור  עבודות בשעות הלילה ו/או בתנאי מזג אויר קשים לא יבו .26
 מאת המזמין. 

 צעדים ואמצעים לרבות הפסקת עבודת הקבלן בגין הפרת חוקי הבטיחות  .27

הקבלן, יפסיק כל עבודה המתבצעת באתרי התאגיד, אשר נעשית בניגוד לחוקים,   .27.1
תקנות, ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה 

נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר   זה, או כל
לעיל,   האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  דין.  פי  על  הנדרש  עפ"י  מי העבודה  ו/או  המזמין 

שהוסמך לכך על ידו, יהיה רשאי להורות על הפסקת כל עבודה כנ"ל המבוצעת בניגוד  
 העבודה לא הופסקה ע"י הקבלן.  להוראות הבטיחות והגיהות, וזאת במקרים בהם

מיידי  .27.2 סילוק  על  להורות  רשאי  המזמין,  מטעם  הבטיחות  ממונה  ו/או  המפקח 
מהאתר, באופן זמני או לצמיתות, של כל עובד או ציוד, אשר, עבר על חוקי הבטיחות או 
על התנהגות בלתי בטיחותית. הקבלן יחליף מיידית את העובד או הציוד, כך שלא תגרם 

 הלך העבודה, וללא תשלום נוסף לקבלן. הפרעה למ

פי חוזה   .27.3 על  יותר מהוראות ודרישות הבטיחות  או  בכל מקרה שהקבלן יפר אחת 
נוהג ו/או  דין  כל  ו/או  לא   זה  העבודות  באתר  הקבלן  מעובדי  ואחד  במידה  )לדוגמא: 

שחובה   ציוד  בדיקת  אי  בגידור,  חוסר  בטיחות,  נעלי  ינעל  לא  או  מגן  קסדת  יחבוש 
ו של  כו'(  לבודקו  בסכום  הקבלן  את  לקנוס  רשאי  המזמין  הפרת   2,000יהיה  לכל   ₪

בודדת את  בטיחות  לקנוס  המזמין  של  ובזכותו  לעיל,  באמור  אין  כי  בזאת,  מובהר   .
המוקנית  כלשהי  מזכות  לגרוע  כדי  והגיהות,  הבטיחות  הוראות  הפרת  עקב  הקבלן 

דין,   כל  ו/או  החוזה  פי  על  הלמזמין  עבודות  הפסקת  להפסקת לרבות  עד  באתר  קבלן 
 הפרת הוראות הבטיחות. 

מפר   .28 הקבלן  כי  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  התאגיד,  מטעם  המפקח  וימצא  במידה 
לתן   המפקח  באמצעות  התאגיד  יוכל  דנן,  הנספח  נשוא  מהתחייבויותיו  כלשהיא  התחייבות 

עד קבלת ימים ממו  7התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך  
סיום   ומועד  זה,  הסכם  פי  על  הקבלן  עם  התקשרותה  את  להפסיק  התאגיד,  יוכל  ההתראה, 

 ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה. 
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למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות  
 העומדים לרשות התאגיד במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין. 

סר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, כדי להוות רשימה  סופית ומוחלטת של למען ה
 כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה. 

מן   אותו  פוטרת  ו/או  אינה משחררת  כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל  יודגש  כן,  כמו 
פי על  עליו  על החברה הזוכה   החובות החלות  פי הדרישות הספציפיות החלות  על  וכן  דין  כל 

 במכרז זה. 

 

 

 


