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 002/2020 'מכרז מסתנאי 

 לאחזקה)באמצעות ביובית(,שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב

 כללי  1

 א"( הינו תאגיד שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"המזמין" או "החברהבע"מ )"רעננה מי  1.1
 ."(החוק)" 2001 -

 לוהכ שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב לאחזקה)באמצעות ביובית(,החברה מבקשת בזאת לקבל הצעות    1.2

 (."השירותים"בהתאם לתנאי המכרז וההסכם המצורף לו )

על ידי הספק הזוכה  ובוצעי שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב אחזקה)באמצעות ביובית(,עבודות ה 1.3
והוראות ההסכם שיחתם  במכרז, בהתאם למפרטים הטכניים והמועדים, הכל בהתאם לתנאי המכרז

 "(. ההסכםבין החברה לבין הספק הזוכה, על נספחיו )"

שלבי ) שלב ראשון איכות ושלב שני מחיר( הכולל בחינת ההצעות מבחינת -הנו מכרז פומבי דוהמכרז  1.4
רוף כלל המסמכים הדרושים, בחינת איכות המציעים באמצעות מתן ציון עמידה בתנאי הסף, צי

בחינה עצמאית של החברה מול לקוחות המציעים. ואיכותי על בסיס החומר שהוגש על ידי המציעים 
אפשריות  100נקודות מתוך  65מציעים שיעמדו בתנאי הסף וגם ציון האיכות שלהם יעבור ציון סף של 

יפתח הצעתם הכספית )שתוגש במעטפה נפרדת וסגורה( ותשוקלל ביחד עם יעברו לשלב הבא, בו ת
 50%מהניקוד המשוקלל, והצעת המחיר תהווה  50%מרכיב האיכות כך שמרכיב האיכות יהווה 

 מהניקוד המשוקלל.

 

 תנאי סף 2

צד בדרך של הסתמכות על עמידת לא תותר עמידה בתנאי סף  - הסף תנאי בכלעל המציע לעמוד בעצמו 

של  קבלן משנהגם אם הצד השלישי האמור הנו אורגן של המציע, או עובד או , כלשהו בתנאי הסף שלישי

 .למעט המצוין במפורש בתנאי הסף, קשורה למציעשלובה במציע או או חברה  המציע,

בכל התנאים המצטברים רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד 

  ואלה התנאים:, שלהלן

עבודות דומות לעבודות  3בעל ניסיון קודם ומוכח בביצוע לפחות  -תנאי ניסיון קודם להצעה  2.1

)שלוש(  3נשוא המכרז ובהיקף לא קטן מהיקף העבודות נשוא המכרז, אשר בוצעו במהלך 

 כולל(.  2018עד  2016השנים שלפני פרסום מכרז זה )השנים 

המציע להיות בעל מחזור כספי בהיקף נומינלי ממוצע שלא על  -תנאי מחזור כספי להצעה  2.2

)שלוש( השנים האחרונות  3במהלך ( שלושה מיליון שקלים חדשים)₪  3,000,000 -יפחת מ

מדובר בעבודות רגישות, כולל(, זאת מטעם ש 2018עד  2016זה )השנים  שלפני פרסום מכרז

 הדורשות ניסיון ומיומנות מקצועית.  

על המציע להחזיק בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או ברשותו במסגרת שכירות  -כלי רכב וציוד  2.3

)יש להציג הסכם שכירות / חוזה התקשרות לכל תקופת החוזה בתוקף ו/או חוזה התקשרות 

 עם המזמין(, לפחות את כל כלי הרכב ו/או הציוד כמפורט להלן :
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עלה לפתיחת ומ 2012מסוג ביובית משולבת לחץ, משנת ייצור ( 1אחת )ביובית  2.3.1

אשר תכלול את הציוד הבא: משאבה לפתיחת  -סתימות ולשטיפת קווים  

ליטר/דקה, ובלחץ שאיננו  300 -תהיה בעלת ספיקה שאיננה נמוכה משסתימות 

אטמוספרות, מיכל למי שטיפה ומיכל לקליטת ביוב ובוצה בנפח  150 -נמוך מ

מתוך המיכל או מתוך מ"ק, כך שניתן יהיה לשאוב את המים  10כולל של לפחות 

 ברזי השריפה הקיימים בשטח העיר, תוך הקפדה על הפרדת מערכות המים;

ומעלה לפתיחת  2012מסוג ביובית משולבת לחץ, משנת ייצור ( 1אחת )ביובית  2.3.2

אשר תכלול את הציוד הבא: משאבה לפתיחת  -סתימות ולשטיפת קווים  

טר/דקה, ובלחץ שאיננו לי 300 -סתימות תהיה בעלת ספיקה שאיננה נמוכה מ

אטמוספרות, מיכל למי שטיפה ומיכל לקליטת ביוב ובוצה בנפח  250 -נמוך מ

 .מ"ק 10כולל של לפחות 

ליטר/דקה,  500מסוג ביובית לחץ לספיקה מינימלית  -לחץ גבוה ( 1אחת )ביובית  2.3.3

 3000-אטמוספרות, משאבת וואקום לא פחות מ 200-לחץ שלא יקטן מ

מ"ק משנת  14-שפכים / בוצה( , נפח מיכל מפוצל שלא יקטן ממ"ק/שעה )ליניקת 

 ומעלה.  2012ייצור 

 ומעלה. 2012, משנת ייצור לפחות קו"ב 15משאית שאיבה גדולה,  1 2.3.4

ביצוע שירותי ביובית זה לעיל וככל שהמציע יבחר להציג קבלן משנה לצורך   2.3חרף האמור בסעיף 

זה  2.3יהא רשאי המציע להסתמך לצורך עמידתו בסעיף  -(2.3.3)סעיף בלחץ גבוה מטעמו 

בודות על הציוד של קבלן המשנה מטעמו וזאת אך ורק ביחס לעבודות בהן נדרש ביצוע ע

 .2.3.3כאמור בסעיף  באמצעות  ביובית בלחץ גבוה

מעביד בין המציע  -על המציע להעסיק במישרין )במובן קיום יחסי עובד  -כוח אדם מקצועי  2.4

. )שני( פועלים לפחות 2העובדים הנ"ל( לכל הפחות שני צוותי עבודה וכל צוות יכלול  לבין

  .תנאי זה יצרף תלושי שכר ו/או חוזה העסקהלהוכחת עמידה ב

היותו המעידה  ובתוקף מפעיל מערכת הצילום )הצלם( עבר הכשרה ובידו תעודה המאשרת 2.5

 יצרף :הוכחת עמידה בתנאי זה. ליםרשות המ על ידיע"י גוף מאושר וצלם מורשה על היותו 

שמאושר ע"י רשות המים. כמו את צילום תעודת ההסמכה של אישור הגוף המסמיך  המציע

 .מפעילשל ה תלושי שכר ו/או חוזה העסקההמציע  כן, יצרף 

 º360צילום, למערכות ביוב, כולל מד מטרים, מד שיפוע וכיוון ניידות למעבדות  (2שתי ) 2.6

  לצילום ועינית מסתובבת להסתכלות גם למעלה וגם למטה.
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הסכם חתום עם מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י הרשות להסמכת מעבדות לפיענוח צילומי  2.7

 צנרת הביוב ומתן דוחות ממוחשבים עפ"י הנחיות ודרישות רשות המים.

ון מוביל המציע הינו בעל הרישיונות תקפים הנדרשים לצורך שירותי הובלה, לרבות רישי 2.8

)בסיווג המתאים(, מטעם משרד התעבורה והמפקח על התעבורה, לפי חוק שירותי הובלה, 

והתקנות שהותקנו לפיו, או כל חוק ו/או תקנה אשר באו ו/או יבואו במקום  1997 -התשנ"ז 

 הוראות הדין האמורות. 

מנהל ספרי  הואהמציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי  2.9

 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.המציע  2.10

 המציע השתתף בכנס מציעים.  2.11

רשם החברות מקרה של שותפות או תאגיד, על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי ולצרף אישור ב 2.12

לרבות כנדרש במסמכי  של המשתתף במכרזמעמדו המעיד על או רשם השותפויות ) לפי העניין( 

 . המכרז
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 ערבות הצעה 3

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

אין לבצע כל "(. הערבות)" נספח ג'המפורט בחתומה כדין בנוסח  ש"ח 40,000 בע"מ על סךרעננה 

 נספח ג'.שינוי בנוסח הערבות 

 בהצעתו. דון תמציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל ועדת המכרזים לא  3.2

החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך  01.09.2020תוקפה של הערבות יהא עד ליום  3.3

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

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

בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות 

 להשמיע את טענותיו:

 ;הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים  (1)

 ;ותי בלתי מדויקהמכרזים מידע מטעה או מידע מה תלוועדהוא מסר  (2)

 ;הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (3)

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת  (4)
 ההתקשרות של החברה עמו.

 מוגרשיי יםנזקה עבורמראש הצדדים  ל ידיעמוערך ה מינימאליחילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם  3.5

 לפיצויים המזמיןעקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  לתאגיד

 ועל המציע ו/א השירותיםגבוה יותר, ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע  בסכוםבמקרה שיוכיח נזקים 

 לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

הא רשאי, אך לא חייב, לקבל הצעה, על אף י המזמיןאמור לעיל מובהר כי כ המציע בחובת לפגוע לימב 3.6

. לפגם אין א: הבאים התנאים כל התקיימו, כי ופגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעת

ג. הפגם נגרם בשוגג  ;ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות ;משמעות כלכלית של ממש

הא רשאי במקרה כזה, אם מצא זאת לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או י המזמין .ובתום לב

 .הערב מהבנק לרבותתיקון 

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

אחרון של הגשת ההצעה. אם הצעתו תתקבל, ( חודשים מהמועד ה3ובכל מקרה לא יאוחר משלושה )

להבטחת  ביצועהסכם וימציא ערבות ה( ימים מיום שהמציע יחתום על 3) שלושהתשוחרר הערבות תוך 

ערבות )כולל מע"מ( )" מהיקף ההצעה 10%להסכם בגובה  ה'נספח שבמילוי התחייבויותיו בנוסח 

  "(.ביצוע

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

לכך על ידי החברה, תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם 

ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות 

 השירותיםים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע אחרת של החברה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדול

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

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

 אם בין, יידחה ההצעות להגשת האחרון המועד באם הערבויות מועד את להאריך רשאי יהא המזמין  3.10

 .מכן לאחר אם ובין, ההצעות הגשת בטרם ירסב זמן שתינתן בהודעה

ענה יילתקופה נוספת. היה והמציע לא הנ"ל ת יוהא רשאי לדרוש מהמציע הארכת הערבוי המזמין  3.11

 לממשרשאי  המזמין יההי, או במועד אחר שייקבע ימים לפני מועד פקיעת הערבות 7לדרישה זו לפחות 

 מהצעתו.מידי, והמציע ייחשב כמי שחזר את הערבות באופן 

 

 השתתפות בכנס מציעים  4

 רעננה(. ,56אחוזה )רחוב  התאגיד במשרדי :0011בשעה  22.01.2020-רביעי הביום  םיתקיימציעים כנס  4.1

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

 בהצעה של מציע אשר לא יגיע לכנס המציעים. 

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

לאחר  כן הוא ניתן אלא אםתהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר למידע שהוצג בפניו ו/או בקשר לנכונותו, 

  שתפורסם מטעם החברה. מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב

 

 שעל המציע לצרף להצעתו המסמכים 5

 המציע לצרף להצעתו: המסמכים שעל  להלן פירוט

כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, מסמכי התשובות וההבהרות שנשלחו למשתתפי המכרז, ככל  5.1

מסמכי המכרז לרבות עדכונים והבהרות מפורסמים באתר  שנשלחו, חתומים על ידי המציע בכל עמוד.

האינטרנט של תאגיד מי רעננה וניתנים להורדה והדפסה משם. באחריות המציע לוודא שהדפיס והגיש 

 את מהדורת המסמכים העדכנית  מאתר התאגיד נכון ליום הגשת המכרז.

 .אישור רו"ח / עו"ד בדבר זהות המורשים להתחייב בשמו 5.2

תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות של המציע, לרבות דו"ח מרשם החברות. בנוסף על  במקרה של  5.3

המציע לצרף אישור עו"ד/רו"ח, לפיו התאגיד הינו תאגיד פעיל וקיים ועל היותם של החותמים בשם 

התאגיד על מסמכי המכרז מורשה החתימה של התאגיד, כך שחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר 

 '(.נספח אורף בהצהרת המציע )ועניין בנוסח המצ

 אם המציע הינו יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו, מס' תעודת הזהות, כתובתו וחתימתו.  5.4

אם המציע הינו שותפות, יחתמו השותפים הזכאים לחתום בשם השותפות, בצירוף ייפוי כוח או  5.5

ם וירשמו בגוף ההצעה הוכחה אחרת מאושרת על ידי עורך דין המעידה על זכותם לחתום בשם השותפי

 את שמות וכתובת יתר השותפים. 

 אישור על שם המציע מקורי / נאמן למקור תקף בדבר ניכוי מס במקור.  5.6
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אישור על שם המציע מקורי / נאמן למקור תקף בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק  5.7

 . 1976 –תשל"ו  עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס(,

 .נספח א'מסמך תכולת המעטפה בנוסח המצוי ב 5.8

 .נספח א'אישור של פרטי המציע והצהרתו כמפורט ב 5.9

 .נספח ב'תצהיר בנושא שכר מינימום והעסקת עובדים זרים, כמפורט ב 5.10

מך שיפרט את כלל ניסיונו של המציע בעבודות מסוג זה בהתאם למפורט בדרישות תנאי הסף מס 5.11

, וכן מסמכים, אישורים, נספח ד'בות פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר כמפורט בלר 2.1שבסעיף 

  המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.

  2.2אישור רו"ח בדבר מחזור כספי מינימאלי כנדרש בסעיף  5.12

 .ג'נספח ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח  5.13

 .וכנספח ח' 1נספח ב', בנוסח המצ"ב כ1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 5.14

 פרוטוקול כנס מציעים ואישור כי המציע השתתף בסיור ככל וזה נמסר על ידי המזמין.  5.15

שכירות ו/או חוזה התקשרות הסכם ו/או בתוקף  תיש לצרף רישיונו 2.3להוכחת עמידה בתנאי סף  5.16

לפחות את כל כלי הרכב ו/או  לכל תקופת החוזה עם המזמיןו יון בתוקף למכרז זהשבו יוצג הריש

 בסעיף.הציוד כמפורט 

הסכם חתום עם מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י הרשות יש לצרף  2.7סף תנאי להוכחת עמידה ב  5.17

להסמכת מעבדות לפיענוח צילומי צנרת הביוב ומתן דוחות ממוחשבים עפ"י הנחיות ודרישות רשות 

 .המים

רישיונות תקפים הנדרשים לצורך שירותי הובלה, לרבות רישיון מוביל )בסיווג המתאים(, מטעם   5.18

והתקנות שהותקנו  1997 -משרד התעבורה והמפקח על התעבורה, לפי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 

 .לפיו, או כל חוק ו/או תקנה אשר באו ו/או יבואו במקום הוראות הדין האמורות

 צרף תלושי שכר ו/או חוזה העסקהלכוח אדם מקצועי יש ל 2.4סף תנאי עמידה בלהוכחת  5.19

שמאושר את צילום תעודת ההסמכה של אישור הגוף המסמיך  יש לצרף 2.5להוכחת עמידה בתנאי  5.20

 מפעיל.של ה תלושי שכר ו/או חוזה העסקה ף ע"י רשות המים. כמו כן, לצר

רשאי, אך לא חייב, לפסול אותה מטעם זה  מיןהמז יהאהצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור,  5.21

. על או למחול על הפגם, או לאפשר השלמות והבהרות, על פי שיקול דעתה של ועדת המכרזים בלבד

המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ )תעודת עוסק 

ככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף  מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה.

 אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 אישור הבנת תנאי המכרז 6

מתן כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל  6.1
 .השירותים
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תנאיהם את  ומקבל על עצמ ואאותם, וכי ה ןאת מסמכי המכרז, קרא והבי והמציע יאשר, כי קיבל לידי 6.2
 לתנאי המכרז. וכנספח ז' נספח ו'כמצורף  יםנוסח האישור ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם.

 למסמכי המכרזושינויים בקשת הבהרות  7

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם השונות, תגבר ההוראה  7.1
עדי של החברה. בכל מקרה נדרש הספק להודיע לחברה המיטיבה עם החברה, לפי שיקול דעתה הבל

 על הסתירה ולקבל ממנה הנחיה לגבי ההוראה הגוברת.

גב' להמציעים רשאים לבקש מהחברה הבהרות למסמכי המכרז, בבקשה בכתב אשר תופנה  7.2
. הבקשות raanana.co.il-naamak@meiבדוא"ל  של התאגיד אחראית מכרזים –נעמה קדמי 

-שלישי ה עד לא יאוחר מיום, (WORD)וורדלהבהרות יוגשו בטבלה מסודרת, בפורמט 

 .14:00בשעה  04.02.2020
 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה. תשובת  החברה 7.3
מובהר, באתר החברה ותהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. לשאלות ההבהרה תינתן  החברה

 .כאמור ניתנה על ידהלמסמכי המכרז אלא אם  החברהכי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של 

החברה תפרסם את תשובותיה לשאלות ההבהרה בדוא"ל לכתובות שיינתנו ע"י המציעים בסיור  7.4
 תובת: בלבד ובאתר האינטרנט של החברה בכ מציעים/הקבלנים

ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹmei-raanana.co.il "(ובאחריות המציעים לוודא ולהתעדכן אתר האינטרנט של החברה .)"

 בפרסומי התשובות וההבהרות למסמכי המכרז כאמור עד למועד הגשת ההצעות. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית שלא להתייחס לפניות ו/או השגות, כולן  7.5
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי; לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד או חלקן, ו

  שנקבע לצורך הגשת ההצעות, יראו בכך דחיית פניית המציע.

אי  ,סבירותאי יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  בסעיף זה לעיל, כאמורלחברה שלא יפנה כל מציע  7.6
 במסמכי המכרז. טעות וכיו"ב ,בהירות, שגיאות, אי התאמות

 השתתפות במכרז  8

 ללא תשלום, במשרדי החברה,ולקבלם כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין במסמכי המכרז,  8.1
באתר או  09:00-15:00בין השעות  23.02.2020-ראשון הועד ליום  12.01.2020-המיום ראשון החל 

 .האינטרנט של החברה

מובהר כי לא ניתן יהיה להגיש הצעה על גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט של החברה. ההצעה  
 תאגיד מי רעננה.תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז שנמסרו ומוספרו על ידי 

המכרז כל הבהרה, שינוי או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי  8.2
המצויים במחלקת מכרזים ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז 

 וכן בכל הבהרה, שינוי ועדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

 ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע ת המחירהצע 9

 :המחיר תהצע

 את הצעות המחיר הבאות: בנספח י'על המציע למלא    .8.1

כהנחה מול שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב  )באמצעות ביובית(, לאחזקהחיר המוצע על ידי המציע מ  
 "(.לאספקההצעת המחיר כתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז )"מחירי 

mailto:naamak@mei-raanana.co.il
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 . בלבד הנחה באחוזיםבעת מילוי הצעת המחיר על המציע לנקוב  .8.2

 המחירים הנקובים בהצעת המציע הינם סופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או ריבית    

 מכל סוג שהוא וזאת, אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, מלבד המפורט   

 בהסכם.   

ידי , דהיינו תוספת של מחיר, וכל סימון יפורש על לא יתקבל אחוז הנחה שלילימובהר בזאת כי  .8.3

 .החברה כהפחתה מן המחיר בלבד

בהגשת הצעתו מצהיר המציע, כי המחירים הנקובים בהצעתו יכללו ביצוע מלא של על הפעולות  .8.4

וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה כל העבודות, הציוד, החומרים, חומרי 

הדרוש לביצוע העבודה על פי  העזר, כוח האדם, עלויות בגין קבלת האישורים לביצוע העבודה וכל

 מסמכי המכרז. 

למזמין שמורה הזכות לבטל, לצמצם או לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות, ולהכניס  .8.5

 בהצעת המציע.  ההנקובההנחה בתוכניות במהלך העבודה, מבלי שהדבר יגרום לשינוי  שינויים

 בתוך מעטפת הצעתנפרדת הצעת המחיר, בנוסח המצוי בנספח י' תוכנס לתוך מעטפה סגורה  .8.6

 .)מכרז דו שלבי( המציע והיא תפתח לאחר בחינת הניקוד האיכותי של ההצעות  

 ובחירת ההצעה הזוכה : שקלול ההצעות .8.7

 מבליאת ( הגבוה ביותר, וזCמבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל ) (1)

לגרוע מכל סמכות או זכות של המזמין, לפי כל דין, לרבות מסמכותו לנהל מו"מ ושלא לקבל 

 רה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.הצעה בלתי סבי

מתוך הציון הסופי, ומשקלו של הרכיב הכספי  %50( יהא Aשל הרכיב האיכותי בהצעה ) משקלו (2)

 מתוך הציון הסופי. 50%( יהא Rבהצעה )

 
 : אלה ראשיות מידה אמות לפי תעשה( A) הרכיב האיכותי של ההצעהבחינת 

 
 אופן הניקוד ניקוד מירבי  אופן ההוכחה  רכיב 
הקף עבודות  נשוא המכרז בכל          .1

בסך  2018עד  2016אחת מהשנים 
3,000,000  ₪ 

 ד' לפי נספח מס'
 שבמכרז

 נקודות15
 מקסימום

כל פרויקט יזכה את 
נקודות  2 -המציע ב

 20 -ולא יותר מ
 נקודות

חוות דעת והמלצות של תאגידים /  .2
רשויות מקומיות. בנוסח שלפי המפרט 

 2018עד  2016הטכני / חוזה  מהשנים 
כמו כן, המזמינים יהיו רשאים לקבל 

חוות דעת גם מלקוחות או גורמי מקצוע 
-אשר עבדו עם המציע, אשר לא צוינו על

 למכרז.ידי המציע במסגרת הצעתו 
  הערה: רשימת פרוייקטים

באופן  הפרויקטשבהם מנהל 
רנדומלי יבחר לקבל את חוות 

 דעת המזמין

המציע יצרף 
רשימת 

פרויקטים 
וממליצים לכל 

 פרויקט

 נקודות 25
 מקסימום

 
 

כל פרויקט יזכה את 
 5 -ל 0המציע בין 

 -נקודות ולא יותר מ
 נקודות בסך הכל.  25

 *טופס מוגמר
 
 

 15פעילות: החברה פועלת מעל שנות  .3
 שנים 10-שנים / פחות מ 10שנה / 

אישור עו"ד / 
 רואה חשבון

נקודות  5עד 
 מקסימום

 

 15נקודות מעל  5
 שנה
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 אופן הניקוד ניקוד מירבי  אופן ההוכחה  רכיב 
  10נקודות מעל  1

 15שנים ומתחת 
 שנה.

 נקודות מתחת 0
 שנים 10-ל       

 
היקף כח אדם של מערך השירות של  .4

 המציע
הקבלן יצרף 
אישור רואה 
החשבון של 

 החברה

 נקודות 20
 מקסימום

לפי כמות עובדי מערך 
 השירות:

עובדים  15-נק' ל 20
 ויותר 

 10בין -נק' ל 10
 עובדים 15-עובדים ל

 10-נק' לפחות מ 5
 עובדים

מספר תביעות או הליכים משפטיים או  .5
בוררויות בהם היה מעורב המשתתף 
במכרז, כתובע או כנתבע, והתקבלו 

י דין או פסק בוררות או בעניינם פסק
 7-הכרעת דין )להלן: "פסקי דין"(, ב

השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה 
והליכים המתנהלים במועד הגשת 

ההצעות בהן המציע הינו התובע או 
 הנתבע הראשיים או הנאשם.

( אמת מידה זו אינה 1.מובהר בזאת: 
כוללת הליכים אשר הסתיימו בהסכמי 

של פסק דין  פשרה אשר קיבלו תוקף
( אמת מידה זו אינה 2בשנים הנ"ל. 

כוללת תביעות נזיקין בין המציע לצד ג' 
]ספקים וקבלני משנה לא ייחשבו כצד 
( 3ג'[, אלא אם יוצג היקף תביעות חריג, 

וכן אינה כוללת תביעות העוסקות ביחסי 
 עבודה בין המציע לצד ג'.

הצהרה מאושרת 
ע"י עו"ד ובצירוף 

רשומות בתי 
פט, "דו"ח המש

איתור תיקים 
עפ"י גורם" של 

בתי המשפט 
בישראל, עדכני 

למועד הגשת 
ההצעה, חתום 
 ע"י אותו עו"ד  

 נקודות 10
 מקסימום

( 0במצב בו אין )
תביעות, הליכים 

 –משפטיים, בוררויות 
 נק' 10
 

במצב בו קיימים בין 
תביעות, הליכים  1-2

 5 -משפטיים, בוררויות
 נק'

 
 3בין במצב בו קיימים 

תביעות, -ומעלה 
הליכים משפטיים, 

 נק' 0 -בוררויות

איתנות פיננסית: על מנת שהמציע יוכל  .6
לקבל את הציון הנקוב בסעיף זה עליו 

להציג מסמך מהבנק המאשר כי הקבלן 
יש בחשבונו סכום נזילים בסכומים 

 הרשומים:

מקסימום  אישור בנק
 נקודות 10

 10 -₪  מליון  3מעל 
 נקודות

ומתחת                 ₪ מליון  מעל
 7 - ₪מליון  3-ל

 נקודות
 ₪ עד מליון 

 ותנקוד 2

)אין  1-ב 260למציע קיים סיווג קבלני  .7
 דרישה במכרז( אך מוסיף נקודות איכות

הקבלן יצרף 
אישור רשם 

 הקבלנים

הקבלן יצרף אישור  נקודות 10
 רשם הקבלנים

בדרישות מכון התקנים  המציע עוומד .8
  ISO 9001לתקני 

צילום תעודה 
עדכנית של 

 אישור מת"י

 נקודות 5תעודה תזכה  נקודות 5

 

 הינה כדלקמן:( A)הנוסחה לחישוב ציון מדד האיכות 

 

 X  50%ניקוד   האיכות   של   הקבלן   המציע           
_____________________________________________________ 

 
 ניקוד האיכות המרבי של הקבלן שקיבל 
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 את ניקוד האיכות הגבוה ביותר מבין
 המציעים שהגישו הצעה ועמדו בתנאי המכרז

 

 

על אף  לא תתקבל. %65-הצעה אשר ציון האיכות שקיבלה יהא נמוך מ - דרישת סף איכות מינימאלי .8.8

  ורשאי, לפי שיקול דעת האמור, במקרים מיוחדים, יהא המזמין

 שלא עמדה בסף האיכות האמור, וזאת בהתחשב בנתונים  הצעה לקבל, והבלעדי המקצועי  

 שקיבלו את הניקוד המינימאלי  המציעים מספר, של אותה הצעה הציון גובההבאים:   

 הנדרש תחת אמת מידה זו, פער הציונים באותה אמת מידה ופער הציונים הכולל, יתרונות   

 . אין באמור כדי להוות רשימה סגורה.וכיוצ"ב ההצעה מיוחדים ויוצאי דופן של   

 : ( Cשקלול הציון הסופי )  .8.9

 בהתאם לנוסחה –( יחושב תוך שקלול רכיב האיכות והרכיב הכספי iהציון הסופי של כל הצעה )  

 הבאה:   

Ci   = 0.5(R1/Ri) + 0.5Ai  

   

 מקרא :

R1   הקמת המערכת ושרותי תחזוקה = הצעת המחיר הזולה ביותר מבין משתתפי המכרז עבור

 בתקופת האחריות.

Ri  הצעת המחיר של מציע =i .עבור הקמת המערכת 

Ai  =ציון איכות. 
 

 הזוכה המציע קביעת אופן .8.10

לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, ולאחר שתפתחנה ההצעות )למעט ההצעות הכספיות(, יבחן  (1)

זים על מנת לוודא כי הן עומדות במלוא המזמין ו/או מי מטעמו את ההצעות שהוגשו לתיבת המכר

 .תנאי הסף

 בשלב השני תערך בחינה וניקוד האיכות של ההצעות. (2)

 בשלב השלישי תפתחנה ההצעות הכספיות, ויקבע הציון הסופי של כל הצעה. (3)

בין שיקוליו של המזמין בבחירת ההצעה הזוכה, רשאי המזמין להתחשב, בין היתר, באמות המידה  (4)

ו/או בחלק מבין אמות המידה, המעניקות את מירב היתרונות למזמין לבחירת ההצעה הזוכה 

 . 1993 –)א( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג  22במכרז, והמפורטות בתקנה 

 ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא. המזמין אינו מתחייב לקבל את  (5)

 וההסכם המכרז במסמכי האמור כל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה ההצעה הגשת (6)

 .סייג כל ללא להם מסכים והוא אותם הבין, נספחיו על המצורף

 –לאחר הגשת הצעה  -הבלעדי, לדרוש מכל מציע  ורשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעת המזמין (7)

מהסוג ובהיקף  שירותים ליתןראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו וכישוריו יכל הוכחה ש

הא רשאי לדרוש ראיות בדבר כושר המימון והרמה המקצועית ינשוא המכרז, וכן  השירותיםשל 
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את מלוא המידע להנחת  למזמיןספק לא י המציעיהא רשאי שלא לקבל הצעה אם ו, של המציע

כמו כן המזמין רשאי לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו ואת כושרו של המציע  .ודעת

לבצע את החוזה נשוא המכרז וכן את ניסיונו של המזמין עם אותו מציע בעבר. בנוסף, רשאי המזמין 

 ם מראש עם המציע. לבצע סיור בבית העסק של המציע לשם התרשמות וזאת בתיאו

המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לערוך כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול הלקוחות להם ניתן  (8)

שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש מן המציע ראיות בדבר ניסיונו 

את מלוא  למזמיןספק י לאהמציע יהא רשאי שלא לקבל הצעה אם והקודם בתחום נשוא מכרז זה, 

  .והמידע להנחת דעת

רשאי לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות  היהי המזמיןכי  ,הסרת ספק מובהר בזאתל (9)

 והן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא תהא מוטלת עלי

כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות 

מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות 

 המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת

 .הצעתו

המזמין רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר  (10)

בלתי  הצעת הנחההתייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

 לגרום לפסילת ההצעה.  העלול הסביר

השלמת פרטים חסרים או ם לפנות למציע לש המזמין יהיה רשאי בכל עת לפני בחירת הזוכה,  (11)

 הבהרות לפרטים קיימים או כל עניין הדרוש לצורך בחירת הזוכה. 

 

 כללי הגשת ההצעות .9

 התאמה לתנאי המכרז 10.1

אין לבצע כל שינוי, הערה, הסתייגות,  ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. (1)

שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה תהא רשאית, על פי החברה  התניה, תוספת או השמטה. 

 .שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז

על אף האמור לעיל, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, לרבות בהסכם, או כל הסתייגות  (2)

בכל דרך אחרת, ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או 

 לא יחייבו את החברה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי החברה.

על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים  (3)

 הנדרשים.

בנוסף, רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף  (4)

ם המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית ואימות הנתוני

 של הצעתו. 

 תומה ואישור זכויות חתימהחהצעה  10.2
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 הההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יהיו חתומים בחתימה מלאה של מורש

הדבר נדרש בכל טופס החתימה מטעם המציע, כשהחתימות מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד, ככל ש

. יש לצרף טופס אישור זכויות חתימה בנוסח מסמך וכן חתימה על כל אחד מהעמודים בראשי תיבותו

 .בנספח ט'המצורף 

 הגשת ההצעות 10.3

, תכולת מעטפת הצעה, המצורף 1המציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים בטופס מס'  (1)

 למכרז זה.

 ויצרף את הטופס להצעה.  1בטופס מס'  המציע ימלא את טור "ביקורת המציע" (2)

 002/2020( עותקים במעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז מספר 2שני )בההצעה החתומה תוגש  (3)

 לעיל(.  10ושם המכרז )כפי שהוגדר בסעיף 

 שלישימיום , לא יאוחר המכרזים של החברה אשר במשרדי החברההמעטפה תוכנס לתיבת  (4)

 .11:00בשעה  25.02.2020

שתתקבלנה במשרדי החברה לאחר המועד והשעה שלעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות  ההצעות

  שהן.

 עותק הצעה מושחר .10

גיש עותק אחד נוסף של ההצעה שבו רשאי המציע לה, לעיל 3ס"ק  10.3על האמור בסעיף  בנוסף 11.1

המידע שהמציע רואה בו מידע סודי, שלדעת המציע הוא מהווה סוד מסחרי או מקצועי  הושחר

 שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית".

אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר הטוב מובהר בזאת,  החברה 11.2

אחרים מידע אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין תבחר לגלות למציעים ה שהחברהכי ככל 

למציע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות  החברהלגלותו, תודיע 

 שעות כדי לערער על החלטה זו. 48בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של 

 החברהלעיל, תהא  11.1ף למען הסר ספק, במידה והמציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעי 11.3

רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי 

  שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 תוקף ההצעה 12

  ( חודשים מיום פתיחת המעטפות.6לשישה )עד  ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה 12.1

כל מועד ע"פ מכרז זה דעתה הבלעדי, להאריך  החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול  12.2

  .את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, אחת או יותרלרבות 

 בקשת הבהרות 13
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הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה  13.1

 .המצורף על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג

תהא רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או  החברה 13.2

, בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן

 .לרבות מסמכים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף

 החברהד שקבעה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המוע לחברההמציעים יעבירו  13.3

 .תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנההחברה.  בפנייתה, לפי כתובת

לי את ההצעה ארשאית להזמין את המציעים )או מי מהם( להציג בפניה באופן פרונט החברה 13.4

 ולקבל הבהרות לגביה.

החברה רשאית במקרה שמציע לא יעביר לחברה נתונים, מסמכים או הבהרות כאמור, תהיה  13.5

  להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול הצעה מסיבה זו בלבד.

 חתימת ההסכם והשבת ערבות המכרז 14

ימים ממועד ההודעה על הזכייה, יחתום המציע הזוכה על ההסכם )בנוסח המצורף  7תוך  14.1

למכרז( וימסור לחברה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט  כנספח יא'

 בהסכם.

 ערבות המכרז תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם ההסכם עם המציע הזוכה. 14.2

החברה תהיה רשאית לממש את הערבות שהעמיד מי מהמציעים, לרבות המציע הזוכה, בכל  14.3

 .המימושמלהשמיע כל טענה כנגד  יםנועמ יויה המציעיםו להלן, 16.5מקרה כמפורט בסעיף 

 שמירת זכויות 15

לפי שיקול דעתה הבלעדי של  ל, הכולקבל את ההצעה כולה או חלק ממנהרשאית החברה  15.1

 .לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך הזוכה לא יהיה זכאי, והחברה

 י לחייב את החברה. מדן בלבד, ואין בהן כדוהכמויות המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך א 15.2

החליטה החברה כאמור לעיל, לא תהווה החלטתה זו עילה לשינוי בהנחה המוצעת ו/או  15.3

  לתביעת פיצוי מצד המציע.

החברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שיש בה פער משמעותי בינה לבין האומדן  15.4

 של המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא לדחות הצעות של מציעיםהחברה רשאית  15.5

 . שביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתהל
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 :את הזכות לעשות כל אחד מאלה ושומר לעצמהמזמין מובהר בזאת כי  16

העבודות נשוא הדרוש לביצוע התקציבי לחתום על ההסכם עם הזוכה קודם לאישור לא  16.1

קיומם של מקורות כן וקיום שאר האישורים הדרושים על פי חוק ובתקציב המזמין  המכרז

 כספיים הלכה למעשה, לביצוע העבודות נשוא המכרז.

 .המזמיןלהורות על האטת קצב העבודות, ככל שהדבר יהיה נחוץ, לדעת  16.2

-שנים) 12 -לרך מעבר אילהורות על הפסקה זמנית בביצוע העבודות, ובלבד שההפסקה לא ת 16.3

 רצופים. ( שבועותעשר

די מקורות כספיים  וגיע למסקנה כי אין להמזמין י, אם בכל שלבההסכם, את לבטל  16.4

 להמשיך או לסיים הפרויקט נשוא המכרז. -להתחיל, כמו גם 

, לרבות אך מבלי קיום שאר האישורים הדרושים על פי חוקלהתנות את ביצוע העבודות ב 16.5

 היתרי בנייה כדין.לגרוע, קבלת 

הזוכה במכרז לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או יפר את , אם בכל שלב, לבטל את ההסכם 16.6

ההסכם ובכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם כל צד שלישי, 

 ככל שימצא לנכון )לרבות, אך מבלי לגרוע, להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז

של המזמין לא תזכה את המציע )המשתתף( ו/או הזוכה בכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או  כל פעולה כאמור 17

החזר כספי כלשהו והמציע ו/או הזוכה מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

בעניין זה כלפי המזמין ו/או עיריית רעננה ו/או מי מטעמם. המציע במכרז מודע לכך, כי בתנאים 

תישמר למציע הזכות לביצוע העבודות, וזאת אם המזמין ו/או מי מטעמו יחזור לבצען, מסוימים 

הוראות  ( ממועד ביטול המכרז או ביטול ההסכם, לפי העניין.1בתקופה שלא תעלה על שנה אחת )

 (מפורטות בעניין זה נקבעו במסגרת ההסכם )נספח ג'

 תנאים כלליים 18

והם נמסרים למציע החברה כי מסמכי המכרז הם רכושה של  ,למען הסר ספק מובהר בזאת 18.1

לשם השתתפותו בהליך זה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא למטרה זו וזאת גם לאחר 

 שמולאו על ידי המציע. 

 המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין או בעקיפין, ביותר מהצעה אחת. 18.2

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף מציעים אשר החברה שומרת לעצמה את הזכות 18.3

ביוב אחר או לגורם ממשלתי או עירוני אחר המים והאו לתאגיד רעננה היה לה, או לעיריית 

)לרבות חברות ממשלתיות, עיריות וחברות עירוניות(, ניסיון שלילי עמו או עם גורם הקשור 

ם לעבודה, לרבות העדר עמידה בלוחות עמו, בין היתר, אם לא עמדו בסטנדרטים הנדרשי

זמנים לביצוע או שקיימת לגביהם חוות דעת שלילית על טיב עבודתם. החברה רואה בהגשת 

  ההצעה על ידי המציע, הסכמה לפניה מסוג זה לגורמים כאמור לעיל.
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רשאית לדחות הצעה במקרה בו היא סבורה,  החברה תהאמבלי לגרוע מסמכותה על פי כל דין,  18.4

פי שיקול דעתה הבלעדי, כי ההצעה אינה תואמת את תנאי המכרז, אולם היא רשאית גם על 

 .למחול על פגמים שנפלו בהצעות

תהא  ערבות המכרז תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם ההסכם עם המציע הזוכה. החברה 18.5

 , אחרי שנתנה למציעזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנקו ,את הערבות לממשרשאית 

 :בכל מקרה בו המציעהזדמנות להשמיע את טענותיו, 

 נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; או 18.6

 מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; או 18.7

 חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; או 18.8

 אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  18.9

 ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.      

 רשאית, בכל עת עובר למועד האחרון להגשת ההצעות ועל פי שיקול דעתה  החברה 18.10

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

 כנס ) 4או סעיף )בקשה להבהרות(  13 ףבתשובה לבקשות המציעים כאמור בסעי    

 שתפורסם באתר האינטרנט שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה  (.המציעים   

  לתי נפרד מתנאי המכרז.בשתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק ו/או     

 לחברה תהיה שמורה הזכות:מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה,  18.11

 שלא לבחור בהצעה כלשהי.   18.11.1

 לדחות את כל או חלק מההצעות.   18.11.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.   18.11.3

כאורה לאם יוכח , שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחריםלפסול הצעה    18.11.4

 .קשר כזה

 לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.   18.11.5

את תנאי המכרז, וזאת גם לאחר תחילת מתן השירותים ו/או לשנות    18.11.6

 במהלכם או לבטל אותו בכל עת.

לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, לרבות האפשרות שלא   18.11.7

 לנהל משא ומתן כאמור.

לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר    18.11.8

ולא תהיה למי מן המשתתפים בהליך זה, וזאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה, 

 לרבות המציע שיזכה בו, כל דרישה או תביעה בגין החלטת החברה כאמור.
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במקרה בו תוגש במכרז זה הצעה יחידה, או במקרה בו תיוותר הצעה    18.11.9

יחידה לדיון בפני ועדת המכרזים של החברה, החברה תהא רשאית לבחור 

לחילופין תהא רשאית להחליט על ביטול באותה הצעה יחידה כהצעה זוכה, או 

 המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לראות בהצעות שלא ייבחרו "כשיר שני" בהתאם לדירוג    18.12

 במידהלעיל, ו 12כל הצעה כאמור, וזאת למשך כל תקופת ההצעה כמפורט בסעיף 

, מכל סיבה שהיא, או תבוטל הפועללא תצא אל כזוכה וההתקשרות עם המציע שייבחר 

או כל הצעה  לקבל את הצעת המציע הבא בדירוג , על פי שיקול דעתה,תהא רשאית החברה

 שהיא. 

תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול הודעת הזכייה לכדי קיבול ההצעה, הינו, בין היתר,    18.13

נספח העתקים מפוליסות הביטוח שנערכו על פי הוראות המכרז והחוזה לרבות את המצאת 

וחתימת כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי הספק כנדרש בהסכם ( 1נספח ג' )הביטוחים  קיום

 החברה על ההסכם.

ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם  הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת.   18.14

 לכל דין.

בגין  החברהשא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת יהמציע י   18.15

 הוצאות אלה.

מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ה 18.16

 .כאמור בתנאי המכרז מתן השירותיםועל 

, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין אותם, וכי הוא עם הגשת הצעתו אשרמהמציע  18.17

 .מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה אתמובהר בז ספקלמען הסר  18.18

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

הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, 

 והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

 ערכאה בפני זה ממכרז הנובע או/ו הקשור או/ו הנוגע עניין הובא -"הכחול עיפרון"ה עיקרון 18.19

 זה מכרז מסמכי מהוראות הוראה כי, מוסמכת ערכאה אותה ופסקה מוסמכת שיפוטית

 כאילו הוראה אותה תיראה, אחר טעם מכל או/ו הדין בדרישות עומדת שאינה משום, פסולה

 לא כאמור צמצום או ביטול. בתוקפה שתעמוד כדי הנדרשת ביותר הפחותה במידה צומצמה

 המכרזים ועדת אם זולת מחייב בתוקף תיוותרנה אלו והוראות, זה מכרז הוראות ביתר יפגע

 לערוך יש כאמור צמצום או ביטול עקב כי, המוחלט דעתה שיקול לפי, תחליט המזמין של

 .המכרז את לבטל או נוספים שינויים המכרז במסמכי

 בהקשר משפטיות לערכאות פניות ותהיינה היה כי, מבהירה המזמין של המכרזים ועדת 18.20

 במכרז המשתתפים כלפי עושה מטעמה הפועל או/ו עמה הקשור גורם כל או, היא אין, למכרז
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 המכרז הליכי את ישנה או/ו יגביל או/ו יעכב שיפוטי שצו האפשרות ובעניין בעניינם מצג כל

 .תנאיו את או/ו

, המציע מאשר ובהגשתה במכרז הצעתו על בחתימתו, זה במכרז האמור מכלליות לגרוע מבלי 18.21

 כלפי, המזמין של המכרזים ועדת כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי

 ולא דברים של לגופם לא, מטעמם הפועל או/ו עמם הקשור אחר גורם כל כלי או/ו המזמין

 ובכל הצעתו בהכנת לו נגרמו אשר, שהם וסוג מין מכל נזקים או/ו שהוציא הוצאות לעניין

, השיפוטית הערכאה שתקבל מהחלטות הנובע בכל, אפשרית לזכייה ולהערכתו למכרז הקשור

 .המכרז יבוטל או המכרז תנאי ישונו, המכרז הליכי יעוכבו כאמור החלטות בשל אם לרבות
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 תכולת מעטפת הצעה - 1טופס 

 ."המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע 

  1טופס המציע יכין עותק נוסף של. 

  המקורי למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של החברה. 1טופס המציע יכניס את 

  ישמש למציע כאישור על הפקדת הצעתו בתיבת המכרזים של החברה. ,1טופס העתק חתום של 

  נפרדת לתוך מעטפה סגורה  יש להכניס ,הצעת המחיר, בנוסח המצוי בנספח י'יוזכר כי את
 . המציע והיא תפתח לאחר בחינת הניקוד האיכותי של ההצעות בתוך מעטפת הצעת

 

 רשימת נספחים לתכולת מעטפת ההצעה 

 ביקורת המציע הנספחתיאור  שם הנספח

  פרטי המציע והצהרתו. נספח א

תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים; תצהיר בדבר  נספח ב

הצהרה לפי העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום; 

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

  נוסח הערבות הבנקאית. נספח ג 

יסיון קודם של המציע בהתאם לדרישות נ -המציע ון הוכחת ניסי נספח ד

 .2.2תנאי הסף 

 

  פירוט תביעות, הליכים משפטיים ובוררויות נספח ה'

  התחייבות לעמידה בתנאי המכרז. נספח ו

  אישור הבנת תנאי המכרז. נספח ז

  .1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו נספח ח

  החתימה.אישור זכויות  נספח ט

 הנספח יוכנס למעטפה סגורהההצעה הכספית של המציע ) נספח י

 (.ונפרדת

 

  ההסכם. נספח יא

  כתב הכמויות. נספח יב
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 ביקורת המציע תיאור הנספח שם הנספח

 , או תעודת עוסק מורשהתעודת התאגדות ומסמכי רשם החברות -

 לתנאי המכרז; 0 ףאמור בסעיאת ההמאשר 

 

לעיל )בנוסח המצורף בנספח  3בהתאם לדרישות סעיף הערבויות  -

 ג'(;

 

 4, לעמידה בתנאי סעיף אישור על השתתפות בכנס מציעים 

  לעיל;

 

של המציע ותדפיס רשם החברות  מסמכי ההתאגדותעותק מ 

 עדכני;

 

כשהוא חתום בכל עמוד על ידי המציע לרבות אישורי  - ההסכם 

 עותק של מסמכי המכרז וכן צירוף החתימה הנדרשים בהסכם,

 ;מכתבי ההבהרה כשהם חתומים על ידוו

 

 
 

 
 
 

  :נציג המציע

  חתימה:

  תאריך:
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 והצהרתו  פרטי המציע – נספח א'

 פרטי המציע א. 

 ___________;_________________     :מלא שם

 _________________;___________     :כתובת

 _________________;___________   שם איש קשר

 _________________;___________     טלפון

 _________________;___________   פקסימיליה

 _________________;___________  כתובת דואר אלקטרוני

 _________________;___________  מספר עוסק מורשה

 _________________;___________   מספר החברה

 _________________;   פרטי חשבון הבנק

 בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז: שמות

 חתימה דוגמת פרטי שם משפחה שם זהות מספר

    

    

    

    

 

 הצהרת המציעב.  

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ולאחר שהתייעצנו עם כל הגורמים 

 המקצועיים הנוגעים בדבר, מתחייבים ומצהירים בזאת, כדלקמן:

הצעתנו הוגשה לאחר הבנה ובחינה מעמיקה של מסמכי המכרז, אנו מסכימים לאמור בכל מסמכי המכרז  .1

שבנדון. אנו מתחייבים, כי לא נציג כל תביעות, או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי 

 המכרז. אנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

שים מן המציעים המשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות אנו עומדים בכל התנאים הנדר .2

שבמסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז והחוזה, ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודה שבנדון, בהתאם 

 לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו. 

שר ו/או תיאום עם מציעים אחרים. למיטב ידיעתנו, לא נעברה על ידנו כל הצעתנו מוגשת מבלי שנעשה כל ק .3

 עבירה על חוקי מדינת ישראל ולא הושג כל יתרון בלתי הוגן באמצעים שאינם כשרים. 

)שישה( חודשים, לאחר  6הצעתנו זו הינה הצעה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, או שינוי ותהא תקפה למשך  .4

 ת ההצעות למכרז. המועד האחרון להגש

להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו, מצ"ב למסמכי הצעתנו ערבות כנדרש במסמכי המכרז. קראנו בעיון  .5

 את תנאי מימוש הערבות והבנו את מכלול המקרים, אשר במהלכם עלולה הערבות להיות בת מימוש. 
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ם, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם אנו מבינים, כי המזמין ונציגיו המוסמכים יהיו זכאים, אך לא חייבי .6

 משום התקשרות מחייבת בינינו לביניכם. 

 ביטוחי המציע:  .7

)להלן:  שיזכה במכרז קבלןלקיום ביטוחים על ידי ה מזמיןתשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה 7.1

 ", בהתאמה(. הביטוחים" ו/או "הביטוח הוראות" ו/או "דרישות הביטוח"

נספח יא' ההסכם למתן תנאים המפורטים בהתאם לב הביטוחהמציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות  7.2

אישור ביטוחי להסכם )להלן: "( 1) ג'נספח וב( י הקבלןביטוח) 7סעיף שירותים )להלן: "ההסכם"( ב

 . "(קבלןה

ואת לעיל ולהלן, הוראות הביטוח המפורטות דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  7.3

התחייבות  בזאת כי קיבל ממבטחיו והוא מצהיר ,במלואןוההסכם  המכרזלפי מסמכי  השירותיםמהות 

 לעיל ולהלן. כמפורטלערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

לא יאוחר  בידי המזמין ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצעמגיש ההצעה מתחייב,  7.4

כשהוא חתום  קבלןאישור ביטוחי ה (1נספח ג' ), את םוכתנאי לתחילת ן השירותיםמתממועד תחילת 

 כדין על ידי החברה המבטחת.

לא יאוחר ממועד  בידי המזמין להפקידבנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן  7.5

ביטוחי הקבלן )להלן: תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם, העתקים מקוריים מהתוספות לפוליסות 

 .המפורטות לעיל ולהלן "מסמכי הביטוח"( אשר נערכו בהתאם לדרישות הביטוח

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך מובהר בזאת במפורש כי  7.6

דרישות הוראות הביטוח ו/או ללהמועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות 

 . ו/או למסמכי הביטוח הביטוח

מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח  7.7

ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי הקבלן, המזמין יתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח 

 .שצורף למסמכי המכרז, החוזה ונספחיהם

, חתום כדין על קבלןאישור ביטוחי ה (1נספח ג' )אי המצאת במקרה של סר ספק מובהר בזה, כי למען ה 7.8

, פטור מנזקים חתומה כדין על ידי הקבלן –הצהרת הקבלן   )א'( (1) ג'לרבות נספח ידי מבטחי המציע, 

 מיםהחתו המסמכיםבשל אי הצגת  אספקת הציודרשאי למנוע ממנו את מועד תחילת  יהא המזמין

 כנדרש.

נספח אישור ביטוחי אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 7.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  7.9

כמי שהפר את ההסכם  קבלןלעיל, יהיה המזמין רשאי לראות ב 7.8כאמור בסעיף , (1נספח ג' ) קבלןה

 .במכרז קבלןו/או לבטל את זכייתו של ה

 בחתימה אלאיודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים,  7.10

, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי המציע של וחותמת

 .הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים
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ורטים לעיל חתומים כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי נספחי הביטוח המפמסמכי ומובהר בזאת כי המצאת  7.11

 .לקיומו של החוזה על נספחיו

)שבעה( ימים ממועד ההודעה על הזכייה, נחתום על מסמכי  7במידה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים, כי בתוך  .8

מכרז , העתקים מפוליסות הביטוח שערכנו בקשר עם העבודות נשוא החוזה ונפקיד בידכם את ערבות הביצוע

 כנדרש בחוזה.  (, חתום כדין על ידי מבטחינו1)נספח ג' )ביטוחים האישור קיום את ו זה

עד המצאת ערבות הביצוע בהתאם לחוזה, תשמש הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו במכרז להבטחת כל  .9

 התחייבויותינו על פי המכרז.

היה ומסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו במכרז  .10

תוגש לגביה לידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. אין ולא תהא לנו כל 

 דרישה ו/או תביעה לגבי סעיף זה והוא מוסכם עלינו. 

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע ובשמו מוגשת ההצעה, ואנו זכאים לחתום הצעתנו הינה  .11

 בשם המציע על הצעה זו, ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. .12

 

 )חתימת מורשה החתימה חתימת המציע

 מטעם המציע + חותמת המציע(

 

 תאריך 

 מספר טלפון  כתובת

 

 כתובת דואר אלקטרוני

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת, כי ביום____________ הופיע 
 -בפני מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז. מספר______________ ו

מר/גב'________________ נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר 
יהיו צפוי לעונשים שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/

הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל 
 וחתם/ וחתמו עליה בפני. 

אני מאשר כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי 
ה ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו, וכי חתימת ה"

 המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
 

 _______________, עו"ד    
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 אישור עו"ד בדבר פרטי המציע

 לכבוד

 בע"מ  מי רעננה

 א.ג.נ.,

 )שם המציע( ____________________________ הנדון:

 הריני לאשר בזאת, כדלקמן:"המציע"(, כעורך דינו של המציע שבנדון )

  שמו המלא של המציע:  .1

  מס' ח.פ. של המציע:  .2

  המניות של המציע: שמות בעלי  .3

  שמות המנהלים של המציע:  .4

  שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את המציע:  .5

  הרכב החתימות הדרוש על מנת לחייב את המציע:  .6

 

 

"(, מאשר את נכונות המידע המציעאני הח"מ, עוה"ד של ______________ מס' ח.פ ______________ )"

לאחזקה)באמצעות ביובית(,שטיפה, ניקוי,  _______הגשת הצעה במסגרת מכרז פומבי המופיע במסמך זה וכי 

"(, ביצוע העבודות נשוא המכרז והתקשרות המציע בהסכם לביצועה הינה במסגרת המכרז)"צילום קווי ביוב 

  סמכויות המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע, להסכמים שהמציע הינו צד להם, ועל פי כל דין.

   

 ____________, עו"ד

 

 תאריך 
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  002/2020 'מכרז מס
 

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים – 'בנספח 

נושא/ת ת.ז.  -נושא/ת ת.ז. מספר_______________ ו _________________אני/ אנו הח"מ, 

מספר______________ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/ נעשה כן, מצהיר/ים בזאת בכתב, כדלקמן:

"(, המכהן/ מכהנים המציע________________ )"אני/אנו בעל/י השליטה ב_______________ ח.פ.  .1

 למכרז פומביכמנהל המציע ומוסמך/ ומוסמכים ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם במסגרת 

 "(. המכרז")לאחזקה)באמצעות ביובית(,שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב ________ 

 .1981 –כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א  –" בעל שליטה"

אני/אנו מצהיר/ים, כי המציע, בעל/י השליטה במציע ו/או חברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע  .2

מקיימים את חובותיהם בעניין זכויות עובדים על פי חוקי העבודה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים 

  , לרבות חוקי העבודה להלן:הקיבוציים הרלוונטיים לענף

 . 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  .א

 .1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  .ב

 .1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  .ג

 .1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א  .ד

 .1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד  .ה

 .1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו  .ו

 .1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג  .ז

 .1953 –חוק החניכות, תשי"ג  .ח

 .1949 –)החזרה לעבודה(, תש"ט חוק חיילים משוחררים  .ט

 .1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח  .י

 .1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג  .יא

 .1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה  .יב

 .2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב  .יג
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במציע ו/או חברות  המציע ו/או בעל/י השליטה בשלוש השנים האחרונותכמו כן, אני/אנו מצהיר/ים, כי  .3

אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע לא הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על פי חוקי העבודה 

המפורטים לעיל ו/או על פי צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הרלוונטיים לענף. וכי מינהל 

ו/או חברות אחרות  ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת לא קנס את המציע, בעל/י השליטה במציע

בבעלות בעל/י השליטה במציעה בקנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו 

 למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 או

המציע ו/או בעל/י השליטה במציע ו/או חברות  בשלוש השנים האחרונותכמו כן, אני/אנו מצהיר/ים, כי 

במציע הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על פי חוקי העבודה אחרות בבעלות בעל/י השליטה 

 המפורטים לעיל ו/או על פי צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הרלוונטיים לענף.

בו יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעל/י השליטה במציע ו/או חברות  יש לצרף תצהיר בכתב

אחרות בבעלות בעל/י השליטה בחברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע, וכן כל הקנסות שהושתו על 

מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, בגין ההפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים 

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.האחרונות 

 [.יש למחוק את הסעיף המיותר]

בדבר ההרשעות והקנסות כאמור, או  אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"תהמציע יצרף 

 העדרם.

 זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת. 

 תאריך

 

 שם פרטי ושם משפחה 

 

 תפקיד אצל המציע  תעודת זהותמספר 

 

 חתימה  כתובת

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת, כי ביום____________ הופיע בפני 

 -מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז. מספר______________ ו

מר/גב'________________ נושא/ת.ז. מספר________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/  אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו

יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. 

מוסמך/מוסמכים לחתום על מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ 

 תצהיר זה בשם המציע וחתימתו/ חתימתם מחייבת את המציע.

 _______________, עו"ד    
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

נושא/ת ת.ז.  -נושא/ת ת.ז. מספר______________ ו ________________אני/ אנו הח"מ, 

מספר______________ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים 

 הקובעים בחוק אם לא אעשה/ נעשה כן, מצהיר/ים בזאת בכתב, כדלקמן:לעונשים 

"(, הקבלן" ו/או "המציעאני בעל הזיקה במציע ________________ ח.פ.________________ )" .1

 002/2020למכרז פומבי המכהן כמנהל המציע ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם מכרז 

 "(.המכרז)"(,שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב לאחזקה)באמצעות ביובית

, 1976 –ההגדרות והמונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .2

 שחלקן מובאות להלן:

 ;1981 –כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התמ"א  –" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" .א

 לה:כל אחד מא –" בעל זיקה" .ב

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; (1

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2

i. ;בעל השליטה בו 

ii.  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב כאמור של

 הקבלן, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן;

iii. ם הקבלן לתשלום שכר עבודה;מי שאחראי מטע 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  –אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3

 מהותית בידי מי ששולט בקבלן;

i. "הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון  -בעבירה –" הורשע

 (;2002באוקטובר  31תשס"ג )

ii. "חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –" חוק עובדים זרים

 ;1991 –הוגנים(, התשנ"א 

iii. "1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –" חוק שכר מינימום; 

iv. "עבירה לפי חוק עובדים זרים, או לפי חוק שכר מינימום; –" עבירה 

v. "י שליטה החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצע –" שליטה מהותית

 בחבר בני אדם;

אני/ אנו מצהיר/ים, כי המציע, בעל הזיקה במציע, מתקיימת אחת מבין האפשרויות המפורטות להלן בסעיף  .3

 זה:

  



29 
 

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  לא הורשעוהמציע ו/או בעל הזיקה במציע  .א

 שקדמה למועד חתימת התצהיר.

בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  הורשעוהמציע ו/או בעל הזיקה במציע  .ב

 זרים, אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ]יש למחוק את המיותר[. 

ת להלן בסעיף אני/אנו מצהיר/ים, כי המציע, בעל הזיקה במציע, מתקיימת אחת מבין האפשרויות המפורטו .4

 זה:

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום. לא הורשעוהמציע ו/או בעל הזיקה במציע  .א

בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  הורשעוהמציע ו/או בעל הזיקה במציע  .ב

 תצהיר זה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  הורשעוהמציע ו/או בעל הזיקה במציע ו  .ג

 חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ]יש למחוק את המיותר[. 

 זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.  .5

 

 חתימה   תאריך

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת, כי ביום____________ הופיע בפני 

 -מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז. מספר______________ ו

מר/גב'________________ נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ 

יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/

יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. 

מוסמך/מוסמכים לחתום על מר/גב'_________________ ומר/ גב'_____________________ 

 תצהיר זה בשם המציע וחתימתו/ חתימתם מחייבת את המציע.

 _______________, עו"ד    
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 1נספח ב'
 

 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הצהרה
 
 

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

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

 ("המשתתף"_______________________ )ב________________ כ משמש הנני .1

 שם המשתתף                 תפקיד                                                    

 .המשתתף מטעם זה תצהיר לתת מוסמך והנני

 משתי יותרלא הורשעו* ב ואו בעל זיקה* אלי משתתףלמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ה נכון .2

 *;עבירות

 -לחילופין

 ההצעות להגשת האחרון במועד אךשתי עבירות*, מ ביותר* והורשע ואו בעל זיקה* אלי משתתףה

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. הלמכרז חלפ

חוק עסקאות גופים ציבוריים, לב)א( 2בסעיף  םכהגדרת –"בעל זיקה"; "הורשע"; "עבירה"  *

 ;1976-תשל"ו

3.  

 לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד נכון .3.1

 על המשתתף;  חלות לא"( זכויות שוויון חוק)" 1998-"חהתשנ, מוגבלות עם

 

  – לחילופין  

 על המציע והוא מקיים אותן; חלות זכויות שוויון לחוק 9סעיף  הוראות .3.2

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  ,לפחות עובדים 100מעסיק  משתתףבמידה וה .3.2.1

 והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה כימצהיר ומתחייב  משתתףה

, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

 ; ישומןלשם קבלת הנחיות בקשר לי –ובמידת הצורך 

 

 -לחילופין

הל הכללי של משרד העבודה הרווחה פנה בעבר למנ כימצהיר  המשתתף .3.2.2

לחוק שוויון זכויות  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 . ליישומן פעלגם  הוא, בעניין הנחיות קיבל ואםלעיל,  3.2.1בהתאם להוראות סעיף 
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 . זכויות שוויון לחוק 9 בסעיףכהגדרתו  –"מעסיק" *  

  סעיף לפי שמסר מהתצהיר העתק יעביר כי, בזאת ומתחייב מצהיר המשתתף    

  בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של"ל למנכזה לעיל,  3.2    

 האחרון להגשת ההצעות במכרז.  מהמועד ימים 30   

 אמת. דלעילהנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי  .4

 

                   _________________ 

 המצהיר חתימת                                                              

 

 

 

 חתימה  מותאי

 

אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

וכי יהא/תהא  ____________, ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 

 עליו בפני.

 

__________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד 
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  002/2020 'מכרז מס
 

  'גנספח 
 

 נוסח ערבות בנקאית להצעה
 
 

 לכבוד
 מי רעננה בע"מ

 
 א.נ.,ג.
 

 כתב ערבות מס' ____________הנדון:  
 

 
עם קשר "( בהחייב: "להלן_______________ )ח.פ./ת.ז. __________________ על פי בקשת  .1

, הננו ערבים אספקה, ליווי ההתקנה והרצה של מתקן לקליטת ביוביותבנושא  002/2020מכרז מס' 
 ארבעים)במילים: ₪  40,000-השווה לכולל עד לסך  לפי דרישתכם בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום

ית מדד י(, בתוספת הפרשי הצמדה בגין על"הסכום היסודי: "( בלבד )להלןאלף שקלים חדשים
"(, בין המדד המדד": כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן ,המחירים לצרכן

שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות ובלבד 
 לא יפחת מהסכום היסודי.הערבות שסכום הערבות במועד חילוט 

 
ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ( עשרה) 10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

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

 .החייבתחילה את סכום הערבות מאת 
לשיעורין יכול שתהיה הנ"ל, ערבות סכום הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום 

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

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3
 
מסר לנו לא יאוחר יוכל דרישה על פיה צריכה לה 01.09.2020עד לתאריך ערבותנו זו תישאר בתוקפה  .4

 מהמועד הנ"ל. 
 
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 
 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ______________________. .6

 שכתובתו: ____________________________________________________. 
  

 
                   
 בכבוד   רב,         

 
 בנק ______________

 סניף ________
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  002/2020 'מכרז מס
 

 ד'נספח 
  2.1בהתאם לנדרש תנאי סף  המציעקודם של סיון ינפירוט בדבר 

עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז ובהיקף לא קטן מהיקף  3ניסיון קודם ומוכח בביצוע לפחות פירוט 
 2018עד  2016)שלוש( השנים שלפני פרסום מכרז זה )השנים  3העבודות נשוא המכרז, אשר בוצעו במהלך 

  כולל(. 

 מס' טלפון
 איש הקשר

שם איש 
הקשר של 

הלקוח 
 ותפקידו

ערך כספי 
של הסכם 
ההתקשרו

 ת

פירוט  
תאריכי 
תקופת 

ההתקשרו
 ת

תיאור כללי של היקף 
העבודות במסגרת 

 ההתקשרות

  שם הלקוח

      
 

1. 

      
 

2. 

      
 

3. 

      
 

4 

      
 

5 

      
 

6 

 
 
 

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:
 

 _____________________________________    שם המציע:
 

 _____________________________________    תפקיד המציע:
 
 

 אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל
 

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום 
___________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות _________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ______

מס' ___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל לאחר שהסברתי להם את 
 משמעותה המשפטית של חתימתם.

חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה  כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי
 .לפי כל דין זו ולמסמכי המכרז

 
_______________ _____________________ ___________ _____________ 

 מס' רישיון           חתימה                  כתובת                                   שם עורך הדין           
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 מכרז מס' 002/2020
 

 ה'נספח 
 פירוט תביעות, הליכים משפטיים ובוררויות

 

אני הח"מ ____________________ ת.ז. ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
1.  

לאחזקה)באמצעות ביובית(,שטיפה, ניקוי, צילום  002/2020מכרז מס' הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי  .א
תאגיד מי "( להמציע)להלן: " ____________________על  ידי ________________  ח.פ.  קווי ביוב 

 .רעננה

 הנני משמש כמנהל המציע. .ב

 

משפט, במועד הגשת ההצעה במכרז, בארץ ובחו"ל, -להלן פירוט כל התביעות האזרחיות התלויות ועומדות בבתי  .2

כנגד המציע ו/או מטעם המציע ו/או כאלה שהמציע הוא צד להם, וכן בוררויות שבהן המציע ו/או בעליו ו/או 

 להן, כתובעים או כנתבעים:נושאי המשרה במציע ו/או מנהליו ו/או עובדיו )בתוקף תפקידם(, הם צד 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ם בארץ ובחו"ל, להלן פירוט כל ההליכים הפליליים, לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיי   .3

, כנגד המציע ו/או בעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או מנהליו ו/או עובדיו במועד הגשת ההצעהאשר מתנהלים, 

 )בתוקף תפקידם במציע(:

_________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

 

השנים שקדמו למועד  7-להלן פירוט כל הכרעות דין, פסקי הדין ופסקי הבוררויות שבהם היה המציע מעורב ב   .4

פרסום מכרז זה, ו/או בעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או מנהליו ו/או עובדיו )בתוקף תפקידם במציע(, למעט 

 תביעות צד ג':

_________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

 

 "דו"ח איתור תיקים עפ"י גורם" עדכני של בתי המשפט המתייחס למכלולמצורף לתצהירי זה    .5

 הם מעורבת החברה במערכת המשפט עד חודש טרם המועד הקבוע להגשת מכרז זה.ההליכים המשפטיים ב

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

 ____________________________ תאריך: __________  חתימה מלאה: 
 
 

 אישור
 

_____________, מאשר/ת אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, 
בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' 
______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את 

 ונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל הע
_________________ 

 תחתימה + חותמ
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  002/2020 'מכרז מס
 

 נספח ו' 
 התחייבות לעמידה בתנאי המכרז

 
 

 תאריך: ________________
 

 לכבוד
 בע"מ מי רעננהתאגיד 

 
 א.ג.נ.,

 
 צילום קווי ביובלאחזקה)באמצעות ביובית(,שטיפה, ניקוי,  002/2020 'מכרז מס הנדון:

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז שבנדון, בין המצורפים ובין שאינם 
 מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

עדכונים ו/או שינויים שנערכו נו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות א .1
 בהם מעת לעת בכתב.

נו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות א .2
והיכולת לביצוע השירותים נשוא המכרז באופן מקצועי  ןשבמסמכי המכרז, כי ברשותנו הידע, הניסיו
הציוד, הכלים המתאימים לביצוע השירותים מבחינת  וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל

האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז 
 .שובהתאם ללוח הזמנים שיידר

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז  .3
ינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל במהימנות ואמ

מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא 
 במסגרת מכרז זה.

המכרז, ננו מתחייבים לבצע את השירותים המפורטים במסמכי המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .4
בסך כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, לרבות, בין השאר, הסכם ההתקשרות 

 במסגרתו. 

ננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או ה .5
ו זכאים, אך לא חייבים, כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהי

לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו 
רשאים לנהל כל הליך שעניינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל 

 השירותים.מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד תחילת 

יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, , יד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהמ .6
 חוזה המחייב אותנו.

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  .7
 ו את הצעתנו. הוצאות השירותים ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנ

 להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז.  .8
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אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת  .9
מתנו ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתי

 על הצעה זו.
 
 
 
 
 
  בכבוד רב, 

____________________________ 
   חתימה וחותמת המציע

 
 
 

 אישור
 

___ אשר חתמו על _____________________________הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________
 .וענייןחברתכם לכל דבר עם מחייבות את המציע בהתקשרותו בצירוף חותמת החברה, בפני,  טופס זה

 
 
 

______________________  ________________ 
   חתימה    שם עו"ד
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  002/2020 'מכרז מס
 

 ישור הבנת תנאי המכרזא -' זנספח 
 

 תאריך: ________________
 

 לכבוד
 בע"מ מי רעננהתאגיד 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 קווי ביובלאחזקה)באמצעות ביובית(,שטיפה, ניקוי, צילום   002/2020 'מכרז מס הנדון:
 

הרינו לאשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז על כל נספחיהם, למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו 
מתן בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על 

הבנה של דרישות, תנאים -עה או איידי-, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באיהשירותים
 מתן השירותים.או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על 

 
 

  בכבוד רב,  
 

____________________________ 
   חתימה וחותמת המציע  
 
 
 

 אישור
 

___ אשר חתמו על _____________________________הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________
 .חברתכם לכל דבר וענייןעם מחייבות את המציע בהתקשרותו בצירוף חותמת החברה, בפני,  טופס זה

______________________  ________________ 
   חתימה    שם רו"ח / עו"ד
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  002/2020 'מכרז מס
 

 ח'נספח 
תשלום חובות מס, שכר מינימום  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,

 1976-והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו
 
 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה _____________ ת"ז _____________, "מאני הח
 בזה בכתב, כדלקמן: ה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ה/צפוי

 
"(, התאגידבע"מ )" מי רעננה –"( התקשרתי / מעוניין להתקשר עם התאגיד המתקשראני )"  .1

 בעסקה למכירת נכס או למתן שירות;
 

אני משמש כ______________ )תיאור תפקיד( ב______________ )שם חברה מלא(   
"(, התאגידבע"מ )" מי רעננה –"(, אשר התקשר/מעוניין להתקשר עם התאגיד המתקשר)"

 צהיר זה מטעם המתקשר ובשמו.בעסקה למכירת נכס או למתן שירות. הוסמכתי כדין לעשות ת
 
גם בעל השליטה בו או  –ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם -המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על .1

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, 
ילותו של המציע, וכן מי שאחראי ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פע

מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית )החזקה 
גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה( 

כמשמעם בחוק הבנקאות  –ה" "אמצעי שליט -מהותית בידי מי ששולט במציע )"החזקה", "שליטה" ו
ו/או  1987-(, לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1981-)רישוי(, תשמ"א

הרשעה בפסק דין חלוט בעבירה  –)לענין סעיף זה "הרשעה"  1991-לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א
במועד ההתקשרות עם  –ר (, ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמו31.10.2002שנעברה אחרי יום 

 הרשות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
 

 זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת., זה שמי .3
 
 

______________________   _______________________ 
   חתימת המצהיר      תאריך       

 
 

 אישור
 

מאשר בזה כי , __________________שכתובתי  _________________________עו"ד אני הח"מ, 
על  ה/עצמו תה/, שזיהה________________________ גב'/מרהופיע/ה בפני  _______________ביום 

להצהיר  ה/כי עליו ה/זהרתיולי באופן אישי, ואחרי שה ת// המוכר ____________ידי תעודת זהות מספר 
את נכונות  ה/כן, אישר תעשה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה ה/צפוי תהיה/את האמת וכי יהיה

 עליה בפני. ה/דלעיל וחתם ה/הצהרתו

 

 

 

  ____________________   _________________ 
 עורך הדין                   תאריך                        
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  002/2020 'מס מכרז 
 

 זכויות חתימהישור א -נספח ט' 
 

 תאריך: __________________
 

 לכבוד
 בע"מ מי רעננהתאגיד 

 
 א.ג.נ.,

 
 

 אישור זכויות חתימההנדון: 
 

 מאשר בזאת כדלקמן: ________________________הנני, עו"ד 

החתום/ים על ההצעה שהוגשה  _______________________________________________ ה"הכי 
 'מכרז מס"( ועל שאר המסמכים הנדרשים במסגרת יעהמצ)" ________________________על ידי 

לחייב את המציע  מוסמך/ ים ,לאחזקה)באמצעות ביובית(,שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב, 002/2020
 בחתימתו/ ם בצירוף חותמת החברה.

 
 בכבוד רב,

 
____________________ 

 חתימת עו"ד/רו"ח המציע
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  002/2020 'מכרז מס
 

 הצעת המציע -נספח י' 
 

, יש להכניס לתוך מעטפה סגורה נפרדת זה יוזכר כי את הצעת המחיר, בנוסח המצוי בנספח
 . בתוך מעטפת הצעת המציע והיא תפתח לאחר בחינת הניקוד האיכותי של ההצעות

 
 

 תאריך: _______________         לכבוד
 

 בע"מ מי רעננהתאגיד 
 

 א.נ.,
 

 לאחזקה)באמצעות ביובית(,שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב    002/2020 'מכרז מס הנדון:
    

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם מחייב  1

  .ובינינ

יום ממועד קבלת הודעתכם על כך, לבוא למשרדכם  14במידה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים תוך  2
העתקי פוליסות הביטוח שנערכו בקשר עם את  ,ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם המצורף

, ואת כל המסמכים כשהוא חתום כדין על ידי מבטחינו ((1)נספח ג' ) יםהביטוחאישור קיום החוזה ואת 

 .והראיות הנוספים הטעונים המצאה

  ___________ ליוםהצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד  3

הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז  יאנו מתחייבים למנוע את גילוי פרט 4

 .נשוא הצעתנו זו בפרט

כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם בהתאם  5

הערבויות , פוליסות הביטוחהעתקי לאחר שנפקיד בידיכם את כתב ערבות זה יוחזר לידנו  .המכרזלתנאי 

  .והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו

ו/או את המסמכים האחרים  ((1ים )נספח ג' )הביטוחאישור קיום את  את הערבויות ו/או במידה ולא נפקיד
 -תשל"א ה ,)תרופות בשל הפרת חוזה(הנזכרים בהסכם, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים 

ם תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך כ, ומבלי לפגוע ביתר זכויותי1970

 .מראש על כל הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ

היתר, הסכם מחייב, הינו, בין ידוע לנו ומקובל עלינו, כי תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול ההסכם לכדי  6
 ,כשהוא חתום כדין על ידי מבטחינו ((1ים )נספח ג' )הביטוחאישור קיום העתקי הפוליסות לרבות המצאת 

 וכן חתימת החברה על ההסכם.הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם 

 

 :הצעת המציע 7

על פי הנחה ממחירי יהיה לאחזקה)באמצעות ביובית(,שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב המחיר המוצע  7.1
 )%(: ________בשיעור הנחה( 01כתב הכמויות )פרק 

 המחירים המפורטים לעיל אינם כוללים מע"מ. 7.2

ההצעה,  לפסילת שיבוש יביאו או שגיאה במילים. כל בספרות הכתוב בין תאימות על היטב להקפיד יש 7.3
 כי תשתכנע אם כך, על למחול דעתה הבלעדי, שיקול לפי לנכון, המכרזים ועדת תמצא כן אלא אם

 השוויון. בעקרון כדי לפגוע בו היה לא וכי לב בתום נפל השיבוש

 

 ,בכבוד רב
 

__________________________ 
 חתימה וחותמת המציע
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 אישור
 

אשר חתמו  ,_________________________________________הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ___
 .חברתכם לכל דבר וענייןעם על הצעה זו בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבות את המציע בהתקשרותו 

 
 
 

 ________________  _______________________ 
 חתימה וחותמת של עו"ד /רו"ח    תאריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________     _________________ 
חותמת המציע       חתימת המציע
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 ההסכם   –נספח יא' 
 

 מצורף בנפרד.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________     _________________ 
 חותמת המציע       חתימת המציע
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 )אומדן למכרז הנחה( הכמויותמפרט הטכני וכתב  –נספח יב' 
 

 מצורף בנפרד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________     _________________ 
 חותמת המציע       חתימת המציע



 הסכם - יא'נספח 
 

 הסכם

 ________ביום _____ לחודש ___________ שנת  עננהרשנערך ונחתם ב

 בע"ממי רעננה   ב י ן:

 56מרחוב אחוזה   

 רעננה  

             ("התאגיד/המזמין: ")להלן  
 מצד אחד

 

 _________________ ל ב י ן:

 _____________, __________מרח'   

 מצד שני              ("קבלןה" :)להלן  

 

 

, אשר פועל, 2001 -תאגיד בעל רישיון מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א  והינמזמין וה הואיל
 ;בתחומה המוניציפאלי של העיר רעננה

" או העבודה)להלן: " על נספחיו מסמכי המכרזב כמפורט עבודותהחליט לבצע  והמזמין הואילו
 ; "(העבודות"

העבודות, הכל בכפוף  צועיבלהזמנה להגשת הצעות  __________ביום המזמין ולצורך כך הוציא  והואיל
)באמצעות  לאחזקה 002/2020מס' וכמפורט בתנאים, במפרטים ובדרישות הקבועים במכרז 

 (;, בהתאמה"הפרויקט" -" והמכרז")להלן:  של המזמין(,שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב ביובית

הצעה לביצוע הפרויקט, והוא מצהיר, כי הוא בעל   __________ביום למזמין והקבלן הגיש  והואיל
 הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים והאמצעים הדרושים לביצועו;

את לאשר  ,__________מיום המזמין, של ועדת המכרזים במסגרת ישיבת  ,החליטוהמזמין  והואיל
 ;הצעת הקבלן ולהתקשר עמו בהסכם זה

למסור לקבלן, והקבלן מעוניין לקבל על עצמו, את ביצוע הפרויקט, בכפוף לתנאי ן מעונייוהמזמין  והואיל
 הסכם זה להלן;

 ;ת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות חוזה זהוהצדדים חפצים להגדיר את מערכ והואיל

 

 

 :והותנה בין הצדדים כדלקמן , הוצהרלפיכך הוסכם

 



 2 

 מוקדמות -פרק א' 

 ונספחים מבוא .1

ם המפורטים להלן )בין אם מצורפים ובין אם אינם נספחיההמבוא להסכם, המסמכים ו .1.1
  (."ההסכם"מהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  מצורפים להסכם(

 מסמכי המכרז - מסמך א'

 נספח פיצוי מוסכם  נספח ב' 

 רשימת חוקי עבודה - מסמך ד'

 "אישור ביטוחי הקבלן" - (1ג')נספח 

 "הצהרה על מתן פטור מאחריות" - ()א(1ג')נספח 

 "הצהרת הקבלן עבודות בחום" - (ב()1ג')נספח 

 ערבות לביצוע הפרויקט - (2ג')נספח 

 חלקים מתוך חוק עבודות נוער - (3נספח ג')

 טכנימפרט  - (4)ג' נספח

 כתב כמויות  - (5)'ג נספח

 (פים)לא מצורתקנים ישראלים  - (7נספח ג')

 משרדית )לא מצורף(-המפרט הכללי לעבודות בנייה של הועדה הבין - (8)ג' נספח

לבין ( (8ג') מסמך)אם קיימת אי התאמה בין המפרט הטכני הכללי של הועדה הבינמשרדית  .1.2
התאמה בין  של איבכל מקרה  ., יכריע המפרט הטכני המיוחד((4מסמך ג'))המפרט הטכני 

בין המסמכים בהתאם  , תינתן העדיפותלעיל 1.1המפורטים בסעיף האחרים מסמכי ההסכם 
 למכרז שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.עד  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. פיםבסעילאמור 

. בכל מקרה תכריע , אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה("עדיפות בין המסמכים")
 .האחרונה שתינתן בכתבהמפקח הוראת 

הקבלן יחזיק באתר עותק מעודכן ונקי של ההסכם, על כל המסמכים המהווים אותו, לשימוש  .1.3
 , בכל עת.ווכל מי מטעמ מזמיןה

 פרשנות והגדרות  .2

כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות, ואין לעשות בהן שימוש לצורך  .2.1
 ות ההסכם או כל תכלית אחרת.פרש

לצורך הסכם זה תהיה למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם, זולת אם עולה  .2.2
 כוונה אחרת מהקשר הדברים:

 .רעננהעיריית  - "העירייה"

או י מהנדס המזמין, מונה על ידמי מטעמו, אשר ו/או המזמין מהנדס  - " המפקח"
 .המזמיןמנכ"ל על ידי 

בהתאם  ,המקבל על עצמו את ביצוע העבודה ,האדם או הגוף המשפטי - "הקבלן"
לתנאי ההסכם, כמוגדר בגוף ההסכם, לרבות נציגיו, יורשיו, מורשיו, 
שליחיו המוסמכים, עובדיו, ולרבות קבלני משנה הפועלים בשמו או 

ועובדים של קבלני משנה כאמור ו/או כל מי עבודות עבורו בביצוע ה
 .מזמיןהרך חוקית ובהסכמה בכתב של בדבמקומו שיבוא 

או  "יםאתרה"
 "העבודה יאתר"

נה בוצעתהמקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם,  -
, לרבות מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך העבודות

ההסכם, לרבות מקרקעין המשמשים כדרכי גישה לאזורי העבודה אף 
 הבלעדית.אם לא נמסרו לקבלן לרשותו 
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מלחמה מוכרזת, פלישת אויב או אסון טבע.  למען הסר ספק, מובהר  - "כוח עליון"
כי ימי גשם, רוחות חזקות, גיוס למילואים, שביתות והשבתות 
ומחסור בכוח אדם אינם נחשבים ככוח עליון לצורך הסכם זה וכך גם 

או אירועים הנובע ו/או הקשור עם השטחים המוחזקים על ידי צה"ל ו/
 תוצאה של אירוע כזה. םשטחי האוטונומיה, או שהינ

החקיקה הראשית והמשנית של מדינת ישראל, לרבות חקיקת התכנון  - "דין"
והבנייה, חקיקת התברואה וחקיקת הבטיחות, תקנים וסטנדרטים 
מקובלים, פסקי דין וצווים של הטריבונלים השיפוטיים של מדינת 

ל רשות מוסמכת, כפי שיהיו בתוקף ישראל, וכן כל הוראה והנחיה ש
 מעת לעת.

רשות "
 "מוסמכת

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

 וכל רשות או תאגיד אחר הנוגעים לעניין.

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

 .האחרונה

הסכום הנקוב כתמורה לביצוע ההסכם, לרבות כל תוספת שתיווסף  - "התמורה"
בהתאם להוראות ההסכם ולהוציא כל פחת שיופחת , לסכום הנקוב

 .מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם

כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה , המחירים לצרכןמדד  - " מדד"
יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או אם או ב ,המרכזית לסטטיסטיקה

 יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר

   

החסר עדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיו, ימולא יבמקרה של ההצדדים מסכימים, כי  .2.3
 עבודות ולבין קבלנים המבצעים עבורהמזמין על פי התנאים המקובלים בין  ,או יפורש הספק

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

" המוגדר במבוא להסכם זה מורכב מיותר מגורם אחד, ייחשבו גורמים אלה הקבלןמקום ש" .2.4
 . כחבים ביחד ולחוד

" או הקבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור, מסירת הודעה או הוראה לאחד מאלה המהווים את "
 פעולה עם אחד מהם תראה כמחייבת או מזכה בהתאמה את האחרים. 

 הקבלןוהתחייבויות הצהרות  .3

 ומאשר בזאת כדלקמן:  , מתחייבהקבלן מצהיר

ולמיטב ידיעתו גם לא  -ננקטה נגדו  לאכי וישראל,  כי הוא מאוגד ופועל כדין לפי דיני מדינת .3.1
כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, פשיטת  -עתידה להינקט נגדו 

 רגל שלו או תוצאה דומה אחרת.

או הסכם, להתקשרותו בהסכם ו/כלשהי, לרבות מכוח דין  כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה .3.2
התחייבויותיו על פיו כל ו וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיכל זה ולביצוע 

 או הסכם כאמור. ו/אינם מהווים הפרה של כל דין 

 כי הסכם זה מחייב אותו ואכיף כלפיו, וכי אושר כדין על פי מסמכי התאגדותו ונהליו הפנימיים.  .3.3

דין לניהול הנדרשים על פי כל  ,שיונות ו/או ההיתריםיכי הוא בעל כל האישורים ו/או הר .3.4
בפרט, לרבות כמפורט  ,התחייבויותיו על פי הסכם זהכל פעילותו הכללית, בכלל, וביצוע 

 בהזמנה להציע הצעות. 

והאמצעים  , כוח האדםכי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, היכולות .3.5
 התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולה. כל כנדרש לצורך ביצוע 
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, לרבות כתב זה כל פרטי הסכם, וכי ולרבות ההסכם מסמכי המכרז בדק ובחן את כלכי  .3.6
כתב וכן כי ; ידועים ונהירים לופרויקט הכמויות והתיאורים הטכניים הקשורים בביצוע ה

הכמויות ומחירי היחידות בהצעתו כוללים את כל ההוצאות הדרושות לשם קיום ההסכם, על 
נספחיו וכי ידוע לו כי לא יקבל כל תמורה בגין עבודות שאת מחיריהן השמיט מכתב הכמויות, 

 להלן. להסכם 19.1.2כמפורט בסעיף 

וכל גורם אחר, העשוי להשפיע על אופן ביצוע  בדק ובחן את כל הנתונים הפיזיים והמשפטיים .3.7
בהתאם להסכם זה, העבודות ; וכי בהתבסס על בדיקות אלה הוא מעריך, כי ביצוע העבודות

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

בביצוע העבודות, כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים  ,הקבלן מצהיר בזאתבאופן מיוחד,  .3.8
 ואת מצב רשתות המים והביוב העירוניות בעיר רעננה.

הוראות הסכם זה ובפרט המפרט הטכני  הוא יבצע את העבודות במלואם ובדייקנות, לפי  .3.9
 ובכפוף להוראות המפקח, כפי שיינתנו, מעת לעת, בהתאם להוראות הסכם זה.

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

האישורים וההיתרים, הנדרשים לצורך  כליפעל על חשבונו לשם קבלת  ובנוסףלבטיחות וגהות, 
ביצוע העבודות על פי הסכם זה, לרבות אישורים מאת העירייה, מאת משטרת ישראל וכן כל 

 רשות סטטוטורית אחרת, כנדרש על פי הוראות כל דין.

ודה אל מול המזמין ועד לסיום תקופת הקבלן מצהיר ומתחייב כי מיום צו  תחילת עב 3.10
פרטיים, עסקים, לצרכנים ההתקשרות לא יתן שירותי הזמנת ביובית או פתיחת סתימות ביוב 

  , למעט במסגרת הסכם זה.מוסדות וכד' בתחומי העיר רעננה

 מהותה של ההתקשרות  .4

בהתאם לתנאי , העבודותמוסר בזאת לקבלן, והקבלן מקבל בזאת על עצמו, את ביצוע המזמין  .4.1
 . המזמיןהמלאה של  ומעת לעת, לשביעות רצונ, המזמיןשל  וההסכם ולהנחיותי

, גם העבודותלמען הסר ספק מובהר, כי הקבלן יבצע את כל המטלות הדרושות לצורך ביצוע 
אם אינן מפורטות במפורש בהסכם זה, ומטלות אלה תיחשבנה ככלולות מלכתחילה במסגרת 

 התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה. 

, בהתאם ובשלמות ביצועית של כל אלמנט בעבודה ברמה מקצועית מעולההעבודות תבוצענה  .4.2
המפקח רורים של ילאמור בנספחים ובהתאם לתכניות, לשרטוטים, למפרטים, להוראות ולב

בין אם  ,או כל מי שנתמנה על ידו לצורך זה במסגרת הכללית של נספחים המצורפים להסכםו/
בהתאם לסטנדרטים וכללים וכן  לת העבודה ובין במהלך הביצועיהוראות אלה תינתנה בתח

 מקצועיים מעולים, ובהתאם להוראות כל דין.

חשבונו, את כל ההיתרים והאישורים במסגרת זו מתחייב הקבלן להשיג, על אחריותו ו .4.3
על פי כל דין, וכן את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין העבודות הנדרשים לצורך ביצוע 

 לצורך גמר הפרויקט.

 המזמיןנהלי העבודה מול  .5

 הגורם המוסמך .5.1

רשאי או חייב לבצעה על פי ההסכם, יכול  שהמזמיןאו פעולה למזמין סמכות שנתייחדה 
המזמין, באמצעות הגורמים המוסמכים לכך שתיעשה על ידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי 

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

את  ושמלהוציא אל הפועל בהמפקח בזאת את ך מסמי המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור, 
ת המוקנות לו על פי הסכם זה ולבצע את כל הפעולות שהוא רשאי או חייב לבצען כל הסמכויו

 על פי הסכם זה, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה.  

 המפקחפקידיו וסמכויותיו של ת .5.2

להפעיל את המפקח בזאת את  ךמסמי המזמיןבנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  .5.2.1
כל הסמכויות ולבצע את כל הפעולות אשר הפעלתן וביצוען מסורות על פי הסכם זה 

לפרש את התוכניות, המפקח מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל, רשאי . המפקחבידי 
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המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב 
למען הסר ספק מובהר, האחרון בנושא זה. הפוסק המפקח הבנתו. בכל מקרה יהיה 

להפעיל את הסמכויות ולבצע את הפעולות  המזמיןשל  וכי אין בכך כדי לגרוע מסמכות
 . המפקחידי בו/או לבדוק ו/או לתקן את המאושר כאמור  והאמורות בעצמ

הקבלן מצהיר ומסכים בזה, כי כל עניין שבהסכם זה ובנספחיו, הנתון לטיפולו ו/או 
סופית )בכפוף לסמכות  המפקח, תהא החלטתו של המפקחלו ו/או להכרעתו של לשיקו

 כאמור לעיל( ותחייב את הצדדים ללא ערעור.המזמין 

רשאי לבדוק את  המפקחזה, יהיה הסכם לפי למפקח בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת  .5.2.2
העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם ביצוע 

לבדוק אם  המפקח. כן רשאי ההסכםידי הקבלן בביצוע  וטיב המלאכה שנעשית על
 ואת הוראותיו הוא. המזמין, את הוראות ההסכםהקבלן מפרש כהלכה את 

במקום העבודה וכן בכל בית מלאכה ובכל  ,בכל עת ,לבקרלמפקח הקבלן חייב לאפשר  .5.2.3
ם הוצאה לפועל וזאת ידי הקבלן או עבורו לש מקום אחר אשר בו נעשית עבודה על

צוע יקורת של העבודה, של טיב העבודה, של טיב החומרים ושל קצב הביבביצוע לצורך 
 ימצא לנכון.הבלעדי, לפי שקול דעתו , שהמפקחולצורך כל מטרה אחרת 

נעשתה והודעה בכתב מצד  , אשררשאי לאשר או לפסול כל עבודה או מלאכה המפקח .5.2.4
רשאי לבדוק  המפקחמטעמו במקום העבודה תיחשב כמספקת. מי לקבלן או  המפקח

 כל חומר שמשתמשים בו לביצוע העבודה. באמצעות מי מטעמו,ולבחון בעצמו או 

כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא בהתאם  ,בדעהוהמפקח היה  .5.2.5
ש רשאי אך לא חייב להעמיד את הקבלן על כך ולדרו המפקחזה, יהיה הסכם להוראות 

או חלק מהאמצעים שעל הקבלן ו/בין באופן כללי ובין בצירוף כל  ,ממנו לבצע פעולות
במלואן  המפקחלנקוט כדי לתקן את המצב והקבלן מתחייב למלא אחר דרישות 

 ובמועדן.

או ו/או לתכניות ו/אשר אינו מתאים לעבודה  ,רשאי לפסול כל חומר המפקח .5.2.6
להחליף חייב יהיה הקבלן  -חומר כלשהו או ו/עבודה מסוימת  המפקחלמפרטים. פסל 

ו/או לתקן ו/או להרוס ו/או לשנות ו/או לעשות מחדש ו/או להפסיק את העבודה 
הכל כפי שיהיה  -או שלא אושרו ו/הנדונה ו/או את השימוש בחומרים שנפסלו 

 המקרה, וכן לסלק חומרים כאלה ממקום העבודה.

רשאי להודיע לקבלן בכל עת ובכל שלב של העבודה על החלטתו לקבוע עדיפות  המפקח .5.2.7
של כל עבודה שהיא או חלק הימנה לגבי העבודות האחרות, והקבלן יהיה חייב לבצע 

וזאת בין אם נקבע מראש  המפקחעל ידי את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שיקבע 
 סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל.

 חיות הנ .5.3

השוטפות  וביצוע הפרויקט יהיה בהתאם להנחיות המפורטות בהסכם זה ולהנחיותי .5.3.1
 מעת לעת.   המזמיןשל 

התאמה או שאלה לגבי פירושם, משמעותם או דרך -הקבלן נדרש להביא כל סתירה, אי .5.3.2
של  ואו הנדסיים להכרעת םמכאנייהפעלתם של ביטויים, הוראות, מסמכים טכניים, 

 .  המזמין

מתן הנחיות כאמור, אין בהם כדי לשחרר את  הסר ספק מובהר, כי מתן או אילמען  .5.3.3
 הקבלן מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה. 

על ביצוע  המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי הפיקוח המופעל על ידי 
הקבלן , וכי אין בו כדי לשחרר את המזמיןהפרויקט אינו אלא אמצעי ביקורת לטובת 
 מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה.

 אישורים .5.4

, לא תבוצענה המזמיןשל  ואישוראת אשר לפי המוגדר בהסכם זה מחייבות  ,עבודות .5.4.1
 או לא תיחשבנה כאילו בוצעו, לפי העניין, אלא לאחר קבלת האישור כאמור.  

ה היא בהקשר של קבלת אישורים, הכוונ המזמיןבכל מקום בהסכם זה המאזכר את  .5.4.2
ה לגורם שאיננו הגורם המוסמך י, ופניבמסגרת המזמין לאישורו של הגורם המוסמך

 גורם כאמור, הרי הם חסרים כל תוקף.  אותו ואישורו של 
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 על פי הסכם זה יהיה תקף רק אם ניתן בכתב.  המזמיןאישור  .5.4.3

מתן אישור כאמור, אין בהם כדי לשחרר את  למען הסר ספק מובהר, כי מתן או אי .5.4.4
 הקבלן מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה. 

 נזיקין אחריות ו  .6

 מניעת מטרדים  .6.1

הולכי הקבלן מאשר, כי ידוע לו שביצוע הפרויקט ייעשה בשטח, בו קיימת גם תנועה רבה של 
הקבלן מתחייב שביצוע הפרויקט  .שונותפעילויות ות מתקיימרגל ובמסגרתו ו/או בסמוך אליו 

ייעשה תוך פגיעה מזערית ככל שניתן בנוחיות הציבור, לרבות בנוחיות השימוש בדרכים או 
בשימוש ברכוש או ההנאה מהם, וינקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך כך, לרבות בהתאם 

 להוראות כל דין.

אשר  ,, ימנה הקבלן נציג מוסמך מטעמוזה לעיל ולהלן 6.1בסעיף האמור כלליות מבלי לגרוע מ
בור הגרים או עובדים בקרבת אזורי העבודה ייהיה אחראי לקיום קשר רציף עם נציגי הצ

בור כתוצאה יהנוחות הנגרמת לצ את אי ולטיפול בפניותיהם וזאת במטרה לצמצם למינימום
להניח  אשר סביר ,העבודה בשטח. נציג הקבלן יתקשר עם הדיירים ו/או אנשי העסקיםביצוע מ

( הנוצרות כתוצאה צא באלהכי יושפעו ו/או יפגעו כתוצאה מתופעות הלוואי )רעש, לכלוך וכיו
בור לזהותו ייאפשרו לצ זה. נציג הקבלן יפרסם בשכונה פרטים אשרהסכם מעבודתו במסגרת 

 .ולהתקשר אליו בכל הקשור לבעיות הנוצרות כתוצאה מהעבודה

אשר הגיעה אליו מהדיירים ו/או העובדים בקרבת  ,על כל תלונהלמפקח נציג  הקבלן ידווח 
 .אתרי העבודה ומהות הפעולות אשר ננקטו על ידו לטיפול בתלונות אלו ולפתרונן

 נזק לגוף ולרכוש .6.2

ו/או למזמין  מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה הקבלן יהא אחראי לכל נזק  .6.2.1
לבעל חיים ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני ו/או  הלעיריי

מעשה ו/או מחדל ו/או שהו מחמת כל שלישי כלמשנה, עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד 
אי אי ביצוע ההסכם ו/או או ו/הסכם הר בביצוע גורם אחר הקשוכל או ו/מקרה אסון 

או ו/או מצד שכיריו ו/או קבלני משנה שיעסיק ו/בשלמות מצד הקבלן ההסכם ביצוע 
ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות  שכירי קבלני המשנה

נורות י, צכבישיםל, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק המזמין
קרקעיות, -קרקעיות ועל-, למערכות תת, כבלי חשמל וטלפוןאו דלק מים או ביוב

וכל סוגי עבודות ציבוריות אחרות, לרבות נזקים הנגרמים  ציבורית ו/או פרטיות
ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או כתוצאה משימוש בכלי רכב, וכן יהיה אחראי לכל נזק 

ועל הקבלן וכדומה , רוח סערה תשיטפונומחמת לעבודות המבוצעות  מושייגרהוצאה 
, כאמור, מושנגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כל נזק  ,על חשבונו ,לתקןיהיה 

ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מייד עם דרישה או לשלם פיצויים בגין הנזק 
העירייה על חשבונו בגין כל תביעה ו/או המזמין ולפצות את  המזמיןראשונה מאת 

כתוצאה מביצוע  מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה תוגש בקשר עם כל נזק ש
 .העבודותו/או אי ביצוע ו/או אי ביצוע בשלמות של 

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכות 
לפרויקט, כמי שהייתה לו השליטה והמלאה והבלעדית ולמתקנים, אשר הובאו לאתר ו

עליהם, כמי שממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק 
כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר,  -על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 

ת של הפרויקט ושל המתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של המערכו
 והמתקנים שהם מיטלטלין.

טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע 
 עליו נטל ההוכחה. -העבודה או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

 אין בסעיף זה להקנות לצד שלישי כל זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית לו לפי כל דין. .6.2.2

 כויות קנייניותפגיעה בז .6.3

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

 הפרויקט.ביצוע לשם זכויות דומות, במהלך שימוש בציוד ובחומרים שיסופקו על ידי הקבלן 
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 שיפוי .6.4

מתחייב הקבלן לפצות  -זה  6סעיף על פי מיוחד ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו ב .6.4.1
הנזיקין )נוסח חדש(, פקודת על פי בגין כל תביעה  העירייהו/או המזמין ולשפות את 

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

 ,העירייהו/או את המזמין יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות את בנוסף לאמור לעיל,  .6.4.2
העירייה לשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל, ו/או המזמין חויב יבגין כל סכום ש

לשאת  ועלישב בו ו/או יהעירייה בפועל את הסכום שנתחיו/או המזמין  םקודם ששיל
מכל סכום שיגיע לקבלן כאמור העירייה זכאי לנכות סכום ו/או המזמין היה יבו וכן 

לשלם פיצויים ו/או תשלום ץ אלייו/או העירייה שהמזמין ובכל מקרה  את המזמיןמ
הקבלן מתחייב  -כאמור ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה נזק לאחר כלשהו בקשר 

הפרשי הצמדה וריבית והוצאות  בתוספתלשלם כל פיצוי או תשלום כאמור וכל זאת 
שכר טרחת עורך דין ולרבות הוצאות , בהן בקשר לכך ועמדו/או העירייה שהמזמין 

לקבלן  הודעה על קבלת הדרישה  ןנתשהמזמין והכל בכפוף לכך והכנת עדים ומומחים, 
 לקבלן  את האפשרות להתגונן. ןמייד עם קבלתה ונת

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

על פי סעיפים  המזמיןלהבטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את  .6.4.3
לנכות או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו לקבלן על  המזמין, רשאי 6.4.2 - 6.4.1

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

בהתאם  ,הקבלןעל ידי הופקדה אשר  ,מוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע
העירייה ו/או צדדים שלישיים ו/או המזמין , נועדה גם לפיצוי להלן להסכם 9.1לסעיף 

כהגדרתם בפקודת  ,כלי רכבעל ידי גרמו יבגין הנזקים בסעיף זה לעיל, לרבות נזקים שי
 .1970 -הרכב המנועי )נוסח חדש(, תש"ל 

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

 .זה 6בסעיף בגין הנזקים שפורטו העירייה 

נקבעו בכל דין מוטלת על שהאחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות  .6.4.4
ו/או מי מטעמם אחריות, המפקח ו/או המזמין הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על 

, או על פי חוק ארגון הפיקוח על 1970 -על פי פקודת הבטיחות בעבודה )נ"ח(, תש"ל 
, או על פי תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר 1951 -העבודה, תשי"ד 

לעובדים המועסקים בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין 
המזמין יפצה הקבלן את  -דין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת "מפקח", בין מ

ו/או מי מטעמם, ביחד ולחוד, בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתוצאה המפקח ו/או 
 מכך וישפה כל אחד מהם בגין כל חיוב שהוטל עליהם.

באחריות כלשהי כלפי  ו/או מי מטעמם לא ישאוהמפקח ו/או המזמין מוסכם ומוצהר בזה, כי  .6.5
הקבלן בגין מעשה ו/או מחדל כלשהם של מי מהמתכננים ו/או של מודד ו/או של בעלי חוזה 

 ו/או מי מטעמם.המפקח ו/או המזמין אחרים עם 

ו/או המזמין למען הסר ספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן לקבלן על ידי  .6.6
לרבות, אישור תוכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, אישו  -ו/או מי מטעמם המפקח 

חשבונות, אישורים במסגרת פעולות רישוי, אישור זהות קבלני המשנה, ספקים, יצרנים, 
המפקח ו/או המזמין לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על  -חומרים, ציוד וכיוצא באלה 

לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו לפי הסכם זה ו/או מי מטעמם ו/או כדי 
 ו/או לפי הוראות כל דין.   

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות  .6.7
זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן  6אין בהוראות סעיף וכן כי זה  6הקבלן ו/או אחריותו לפי סעיף 

 על פי הסכם זה או על פי כל דין.

  :י הקבלןביטוח .7
פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם -מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על 7.1

זה, מתחייב הקבלן כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא הסכם זה )להלן: 
"העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות )המוקדם מהמועדים הנ"ל( על ידו ו/או 
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שך כל זמן ביצוען של העבודות, לרכוש ולקיים על חשבונו הוא, על שמו, על שם עבורו, ולמ
קבלני המשנה ועל שם המזמין ו/או העירייה, את הביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים 

אישור ביטוחי למסמכי המכרז )להלן: "( 1( לרבות בנספח ג' )7ביטוחי הקבלן ) סעיף זהב
 כדין לפעול בישראל. "(, אצל חברת ביטוח המורשיתהקבלן

 
 .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 1.1.7

 .פרק א' ביטוח העבודות .א

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

 בקשר עם הסכם זה.

 .אחריות כלפי צד שלישי פרק ב' .ב

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן על פי  
 זה. הסכםדין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם 

 .פרק ג' חבות מעבידים .ג

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין  
, כלפי כל 1980-למוצרים פגומים, תש"ם )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות 

העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר 
 זה לרבות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. הסכםעם 

 ביטוחי חבויות: 21.7.

 .ביטוח אחריות מקצועית .א

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה 
שהוגשה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית ו/או דרישה 

במשך תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק שמקורם במעשה או מחדל 
 הסכםוא הרשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם העבודות נש

 שבנדון. 
חודשים  6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 

 . לאחר תום תקופת הביטוח
הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין 

 . כלפיו בגין ביצוע העבודות
העתקים  על פי דרישת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין

 מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.
 

 .חבות המוצרביטוח  .ב

בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן 
 . זה )להלן: "המוצר"( הסכםבקשר עם 

חודשים  12תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח
 .  לאחר תום תקופת הביטוח

הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין 
 . כלפיו בגין ביצוע העבודות

על פי דרישת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין העתקים 
 מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

 

 :ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי 3.1.7

הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ההנדסי שבבעלותו ו/או  .א
בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים בביטוחי 
חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח 

כלשהו עקב מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי 
השימוש בכלי הרכב, בגבולות האחריות המקובלים בענף הביטוח למקרה 

 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 

כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין היתר  .ב
ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד 
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ש"ח לתובע,  900,000חשמלי בגבול אחריות  בסך של  מכני ו/או הנדסי ו/או
למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים 

 הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.

למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" הינו בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח  .ג
 , על תיקוניה.1970 –]נוסח חדש[, תש"ל  כלי רכב מנועי

זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור על כל  19.7.3הביטוחים המפורטים בסעיף  .ד
זכות תחלוף )שיבוב( כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן, 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם 

 בזדון. שגרם לנזק 

זה יורחבו לכלול את המזמין ו/או  19.7.3ביטוחי האחריות, הנערכים על פי סעיף  .ה
העירייה ו/או הבאים מטעמן בגין אחריותן למעשי ו/או מחדלי הקבלן, וזאת 
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

 אחד מיחידי המבוטח. 

ת במפורש כי רכוש המזמין ו/או העירייה שבו פועל הקבלן, כמו כן יצוין בפוליסו .ו
א' "ביטוח העבודות" לעיל ולמעט  7.1.1למעט רכוש המבוטח על פי האמור בס"ק 

אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של 
 הקבלן ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה.

לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך  בנוסף לאמור לעיל, ומבלי 7.2
כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש 
אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק 

 או על פי כל דין./ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי הסכם זה ו

 7.1.1ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלן כאמור בסעיף  7.3
לעיל, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה 
)בביטוח אחריות מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו 

יטוחי הקבלן לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או בגין כל מעשה ו/או מחדל ב
 "(.יחידי המבוטחשל הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "

להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם  הקבלן מתחייב 7.4
ביטוחי אחריות מקצועית זה, במשך כל  התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. עם זאת, את 

וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי הדין לכל 
 פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.

)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל זכות  7.1.1סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  7.5
תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו, ובלבד שהאמור 

 בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  בזדון. 

לסעיף  כפופה מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן 7.6
"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.

פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור  7.7
שי יורחבו לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריות שתוטל על מי מהם למע

נספח הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן ) –ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו 
 (.(1ג' )

כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש המזמין  שבו פועל  7.8
)א'( לעיל בפרק א'  7.1.1סעיף הקבלן, אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 

ביטוח העבודות(, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה למעט אותו חלק של הרכוש 
 שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן. 

במועד חתימת הסכם זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, הקבלן  7.9
סות הביטוח אשר ערך בקשר עם הסכם זה לרבות את אישור ימציא למזמין  העתקים מפולי

בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח.  ((1נספח ג' ))ביטוחי הקבלן 
מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום 

 ההסכם על נספחיו.

הקבלן להמציא לידי המזמין , לא יאוחר ממועד  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב 7.10
חתימת הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, מכתב הצהרה 
 לפטור מאחריות המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
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להסכם זה ומסומנת פטור מאחריות לנזקים", המצורפת  -לנזקים בהתאם לנוסח "הצהרה 
 חתום כדין על ידי הקבלן. (א') (1נספח ג' )כ

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות  7.11
נשוא הסכם זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג 

בהתאם למפורט בהסכם זה לרבות בהתאם כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח 
 (.(1נספח ג' )לתנאים ולסכומים הנדרשים בסעיף ביטוח זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן )

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או מנהליו  7.12
בות עבודות אשר ו/או עובדיו בגין מעשה או מחדל בביצוען של העבודות נשוא הסכם זה, לר

יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מנהליו 
ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי 
מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם 

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. בדן ו/או נזק כאמור מכוסהאו

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר נערכות  7.13
)ביטוחי הקבלן( לעיל ולהלן ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על זה  7בסעיף כמפורט 

או עובדיו כדי לממש את זכויותיהם על פי ידי המבטח ו/או על ידי המזמין ו/או מנהליו ו/
תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו, 

 על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידם.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על  7.14
)ביטוחי הקבלן(, מתחייב הקבלן לפנות  זה 7סעיף לנערכים בהתאם פי איזה מהביטוחים ה

באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע 
ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח 

 ו כל מידע שידרוש.ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר ל

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב  7.15
לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן מתחייב 
לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והמזמין  מתחייב להעביר אל 

ברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק הקבלן את הסכום שתשלם ח
מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח 
)לרבות ההשתתפות העצמית(  וכי המזמין  לא יהא חייב לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות 

 כאמור.

מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה,  7.16
, בגין נזקי רכוש, ישולמו (ביטוח העבודות) פרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות

ישירות למזמין , אלא אם הוא הורה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח 
הביטוח  תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת

כאמור, בשלמותו, לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או המפקח מטעם המזמין, או שטרם 
קיבל מהמזמין  תשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב  המזמין  להורות למבטח בכתב 
על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או 

 הנזק.

בסעיף מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות בנוסף ומבלי לגרוע  7.17
)ביטוחי הקבלן( לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב למזמין . הקבלן מתחייב לשתף פעולה  זה 7

עם המבטח ו/או המזמין  ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות המזמין על פי 
לן, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין  ו/או הפוליסה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקב

 מי מטעמו לנהל המשא ומתן בעצמו.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על  7.18
הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת 

 העבודות מטעמם. הביטוח ו/או המזמין  ו/או מנהל ו/או מפקח

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ו/או  7.19
מנהליו ו/או עובדיו, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין  ו/או מנהליו ו/או עובדיו, 

מהם באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי מי 
 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.

כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בדבר עלות  7.20
תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את 

 הנזקים מטעם חברת הביטוח.
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ן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל 7.21
מנהליו ו/או עובדיו באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי 
הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או 

 מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על ידי  7.22
המזמין  וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף 

לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59ביטוחי המזמין , לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 ענת "ביטוח כפל" כלפי המזמין  וכלפי מבטחיו.ולרבות כל ט 1981 –

פוליסות ביטוחי הקבלן הנערכות על פי האמור לעיל ולהלן לרבות כמפורט בנספח אישור  7.23
(יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או (1נספח ג' )ביטוחי הקבלן )

"(, תקופת הביטוחלשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן: "
יום  (60שישים )אלא אם כן תישלח למזמין  ולקבלן, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, 

מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי 
המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 

 הימים ממועד משלוח ההודעה. (60)שישים 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות  לקבלן ולמזמין בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  7.24
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח  7.23בסעיף משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

ת ביטוח מחדש ולהמציא למזמין  תוספות מעודכנות לפוליסות הביטוח לרבות אישור עריכ
 חדש, לפני מועד השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.

הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מנהליו  7.25
ו/או עובדיו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים 

(, ו/או (1נספח ג' )עבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן ))ביטוח ה 1שנערכו לפי סעיף 
בהסכם זה  בהתאם לנדרשהפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או 

והוא פוטר בזאת את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו מה מכל אחריות לנזק כאמור לרבות 
האמור לעיל בדבר פטור מאחריות, בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד ש

 אדם שגרם לנזק בזדון. לא יחול לטובת

האמור בהסכם זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בהסכם מוסכם בזה כי  7.26
למען הסר כל ספק מובהר זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו. 

ם הנעוצים בביצוע העבודות נושא הסכם זה על ידי האמור בסעיף זה מתייחס לנזקי כי
 הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל  7.27
אחריות כלשהי על המזמין  ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם 

 התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין.  ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או

( ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן שבעה) 7 -לא יאוחר מ 7.28
לחזור ולהפקיד העתק מפוליסת/ות הביטוח ואת אישור עריכת הביטוח, בגין הארכת 

ר ביטוחי הקבלן, במועדים תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישו
הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי ההסכם על 

 נספחיו.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת העתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( לרבות  7.29
ידי את "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן והצהרות חתומות כדין על 

הקבלן, מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות 
כאמור בהתאם להסכם, המזמין  יהיה רשאי למנוע מן הקבלן את תחילת ו/או המשך ביצוע 

 העבודות נשוא הסכם זה, וזאת בנוסף לכל סעד השמור למזמין  עפ"י ההסכם או הדין.

צאת מסמכי הביטוח )העתקי הפוליסות( לרבות אישור מוסכם בזה במפורש כי אין בהמ 7.30
ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי להוות אישור בדבר  ((1נספח ג' )עריכת ביטוחי הקבלן )

התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע 
ן  ו/או על מי מהבאים מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמי

 מטעמו.

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת מסמכי הביטוח )העתקי הפוליסות( לרבות אישור  7.31
הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויותיו /או לא תגרע 

פי הסכם זה על נספחיו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, -מאחריותו של הקבלן על
כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא לביצוע 

ההסכם גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר בשל אי הצגת 
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מסמכי הביטוח והאישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 
 ה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם להסכם זה.ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצור

)ביטוח העבודות(  1סעיף פי -הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על 7.32
(, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא השווי (1נספח ג' )) באישור עריכת ביטוחי הקבלן

 ר עם הסכם זה. של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקש

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  7.33
המתחייבים מן האמור בהסכם זה והמפורטים במסמכי הביטוח )הפוליסות( ובאישור 
עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו 

ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  לנזקים ולחבויות
בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או 
תביעה כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח 

 ימאליים כאמור.ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינ

המזמין  ו/או מי מטעמו רשאים )אך לא חייבים( לבדוק את מסמכי הביטוח )הפוליסות(  7.34
ואת אישורי הבטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או 
תיקון שיידרש על ידי המזמין  על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף 

 זה על נספחיו. הביטוח בהסכם

הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין  ו/או מי מטעמו ביחס למסמכי  7.35
הביטוח )הפוליסות( אישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן 
כמפורט לעיל ו/או פוליסות הקבלן, אינה מטילה על המזמין  ו/או על מי מטעמו כל חובה 

ת שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם וכל אחריו
של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא הסכם זה 

 ונשוא כל דין.

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  7.36
עשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף במלואם ובמועדם, לא ל

הביטוחים ולהמציא, לבקשת המזמין  בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח, לדאוג 
ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא הסכם 

 זה ו/או התחייבותו על פי ההסכם על נספחיו. 

יל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה בתום לב בנוסף לאמור לע 7.37
ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו 
ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על 

 פי ביטוחים אלו.

במלואם ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה לא ביצע  7.38
, ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על פי אך לא חייב, יהא המזמין  רשאי או בחלקם

)בהתאם להחלטתו של המזמין ( תחתיו  במלואם או בחלקם דין, לערוך את הביטוחים 
הקבלן. ובלבד שהמזמין  הודיע לקבלן על כוונתו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של 

יום מראש ובכתב. כל סכום שהמזמין  שילם או התחייב בתשלומו כאמור  14לעשות כן 
יוחזר מיד למזמין  על פי דרישתו הראשונה. לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין  על פי 

יגיע ממנו לקבלן בכל זמן סעיף זה,  המזמין   יהא רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום ש
 שהוא וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב  7.39
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות 

קנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהות
בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם 
זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

 שעל פי החוקים הנ"ל.

בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום  7.40
דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( וכל 
הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות 

הסכם זה, לרבות אלה האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא 
שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, מורשים לנהוג 
 ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות  7.41
והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או המשרד  החוקים
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לאיכות הסביבה ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים 
 באתר העבודות.

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו על פי הביטוחים  7.42
ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת  הנ"ל לקבלת שיפוי

למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הרשויות או הגופים המתאימים. 
 הקרובה לנזק.

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין  ו/או המבטחים בכל הקשור  7.43
או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/

 ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  7.44
 העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  7.45
רתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מסי

מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי 
הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין. המזמין   מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך 

 התחייבות כנ"ל.

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים למען הסר כל ספק  7.46
הנערכים על פי סעיף זה )ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או 
תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל 

 מקרה לא על המזמין  ו/או על מי מטעמו. 

ר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות מובה 7.47
ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים 

 בהסכם זה ו/או על פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  7.48
הא רשאי לעכב כל סכום לו הינו זכאי על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה המזמין  י

העומדת לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם הסכם זה, ובתנאי שהודיע על כך 
)שבעה( ימים מראש. מוסכם בזה על המזמין  כי עם תשלום תגמולי הביטוח  7לקבלן, בכתב, 

מוסכם על המזמין , יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי במלואם ויישוב התביעה בהתאם ל
 הוצאות שנגרמו למזמין  )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח.

בקשר לביטוח אינה באה לגרוע  ביטוחי הקבלן, זהזה  7מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  7.49
יגרמו כאמור מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם 

 בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

זה )ביטוחי הקבלן(,  7מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  7.50
 כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות .8

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

 טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית  .8.1

אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו, בגין כל אירוע באתר  המזמיןהקבלן יידע את  .8.1.1
או סמוך לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות העצמית, 

  ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור.

, בגין נזקים שאירעו, והקבלן בדבר כל דרישה כספית שתוגש לידע בכתב את יהמזמין  .8.1.2
באתר העבודה, עד לגובה ההשתתפות של הקבלן על פי טענת המתלונן, בעת פעילותו 

 .לעיל 7העצמית על פי פוליסת הביטוח כאמור בסעיף

( יום ממועד שיגור המכתב אליו, ואחד-עשרים) 21 הקבלן מתחייב, בתוך תקופה של
הודעה  המזמיןכתב ויתור או סילוק מצד המתלונן, או להעביר אל למזמין למסור 

 בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדה.

כל תביעה עד לסך בו תעמוד ההשתתפות לסלק  המזמיןהקבלן מסמיך בזאת את  .8.1.3
 והעצמית כלפי המבטח, מעת לעת, וזאת על חשבונו של הקבלן, ועל פי שיקולי
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סעיף קטן במסגרת  הודעה כאמור הקבלן , ובלבד ששוגרה אלהמזמיןשל הבלעדיים 
 לעיל. 8.1.2

הא רשאי לחייב את חשבון הקבלן בכל עת, אשר יהא חייב לפרוע את הסכום, המזמין י .8.1.4
 ( ימים ממועד קבלת הדרישה.שבעה) 7 תוך

 טיפול בתביעות קטנות .8.2

תביעה הנופלת הקבלן מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת כ .8.2.1
לתביעות קטנות, ולגרום לחיובו, בכל מקרה, בגובה בית המשפט לסמכותו של 

 ההשתתפות העצמית.

, וחיובו של הקבלן המזמיןשל  וביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבונ
 לעיל. 8.1.4ידו יהא על פי סעיף קטן  על

 ו, כתביעה קטנה, בין אם הוגשה נגדועביר לקבלן כל תביעה המוגשת נגדהמזמין י .8.2.2
, ובין אם הוגשה גם כנגד אחרים ביחד עם הקבלן ובאופן בלעדי, ובין אם הוגשה נגד

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

 בבית משפט, באם יחפוץ בכך. ולייצג עצמ המזמיןאין באמור כדי לגרוע מזכות 

לתביעות בבית המשפט א וחויב היהא זכאי לחייב את הקבלן בכל סכום בו המזמין י .8.2.3
לרבות קטנות, בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו של הקבלן, ולתחום עבודתו, 

 קטן מפורט בסעיףבהתאם ל המזמין בהליך בו נמנע הוא מלייצג עצמו, ובלבד שפעל
 לעיל. 8.2.2

תחול בכל עת שהיא, לרבות  הז 8.2למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי הוראת סעיף  .8.2.4
 ום העבודות ועריכת חשבון סופי.לאחר סי

הא רשאי לקזז כספים המגיעים, או אשר המזמין ילמען הסר ספק, מוצהר בזאת כי  .8.2.5
לקבלן, מכל מקור שהוא, לרבות על פי כל הסכם אחר שנחתם עמו  ועשויים להגיע ממנ

 .ואו שיחתם עמו, מכל סכום לו יהא זכאי כלפי

 ביצוע ערבות .9

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה , למזמיןימציא הקבלן  ,ד חתימת הסכם זהמבמע .9.1
בנוסח המצורף להסכם זה התחייבויותיו על פי ההסכם, מלוא ובלתי מותנית, להבטחת מילוי 

 ."(הערבות לביצוע)להלן: " ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (2')ג נספחכ

כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד האחרון בו , תהא צמודה למדד הערבות לביצוע
הוגשו ההצעות למכרז והמדד הקובע יהיה המדד הידוע בחודש בו תחולט הערבות. הערבות 

ף , בהתאם לאמור בסעיתום תקופת ההסכם( יום משלושים) 30תעמוד בתוקפה עד תום לביצוע 
 בע"מ".מי רעננה הערבות תינתן לפקודת ". להלן 18

הערבות לביצוע תינתן, בין היתר, בקשר עם התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה על נספחיו, 
זה  במסגרת הסכם, התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שייקבע מבלי למעטלרבות, אך 

העירייה ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים, כאמור ו/או המזמין וכן להבטחת פיצוי  ונספחיו
 לעיל. 6 בסעיף

 ואת הזכות, לפי שיקול דעת ולעצמ שומרהמזמין מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל ולהלן, 
הבלעדי, להקטין את סכום ערבות הביצוע, הנדרשת מהקבלן וזאת לאחר חלוף פרק זמן 

 מתחילת ביצוע העבודות ובהתאם להתקדמותן.

כנדרש על פי הוראות הפרויקט, הקבלן לא יתחיל בביצוע באם מוסכם בזה בין הצדדים, כי  .9.2
זכאי  אהי, המפקחהקבלן ללא אישור על ידי , או בכל מקרה של הפסקת עבודה הלןל 14 סעיף

 לחלט ולממש את הערבות לביצוע שנתן הקבלן.המזמין 

והביטוחים לשינויים בהיקף ההסכם הקבלן מתחייב להתאים את סכום הערבות לביצוע  .9.3
 .המפקחעשו בכתב על פי הוראות ישי

רף הקבלן להצעתו במכרז לא תוחזר יערבות לביצוע, הערבות שצ היה והקבלן לא ימסור למזמין .9.4
 רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.והמזמין 
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ביצוע, את הערבות ללמזמין כדי לגרוע מחובתו של הקבלן ליתן לעיל אין באמור בסעיף זה 
 כמפורט לעיל.

.  לשיעורין, כולו או חלקו, בפעם אחת או לביצוע הא רשאי לגבות את סכום הערבותהמזמין י .9.5
סכום כלשהו, ישלים הקבלן מיידית את סכום הערבות לביצוע  הערבותמגבה והמזמין היה 

 לסכומה המקורי. לביצוע 

על ידי הקבלן הוראה או בכל עת בה הופרה לביצוע  הא רשאי לחלט את הערבותהמזמין י .9.6
וכן לגביית לעיל  9.1 ףכמוגדר בסעי ,אשר להבטחת קיומן נתנה הערבות ,הצהרה על פי הסכם זה
 הקבלן על פי הסכם זה.את מלמזמין כל הכספים המגיעים 

במקרה בו תוקף הערבות עומד לפקוע בתוך לביצוע,  רשאי לחלט את הערבותהמזמין הא יכן 
לעיל  9.1למרות שטרם הגיע המועד האמור בסעיף וזאת ( ימים ואחד-עשרים) 21 -מ פחות

 .  )כפוף להארכת תקופת ההסכם על ידי המזמין( והקבלן לא האריך את תוקפה של הערבות

המצאת  או על פי כל דין, במצב של איו/על פי הסכם זה , המזמיןשל  ומבלי לגרוע מזכויותי .9.7
רשאי לעכב את פירעונם של המזמין הא יהארכתה כנדרש,  השלמתה או אי , אילביצוע הערבות

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

 הנובעות מעצם הפרת ההסכם או הנובעות מאי, המזמיןאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות 
הארכתה, ואין בזכות העיכוב הנזכרת לעיל כדי  השלמתה או אי , אילביצוע מסירת הערבות
 לעכב, לקזז או להפחית סכום אחר לפי הוראות אחרות של ההסכם.המזמין לפגוע בזכויות 

ערבות לביצוע, לרבות מס ה השלמת או הארכתהוצאת, ות הכרוכות בהקבלן ישא בכל ההוצא .9.8
 .)אם וככל שתחול חובת ביול( בולים

ת וניתנת לחילוט על יאוטונומית, בלתי מותנ ההינערבות הביצוע, כי  ,יובהר ,למען הסר ספק .9.9
ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש , המזמיןפי פנייה חד צדדית של 

 .מאת הקבלןלביצוע תחילה את סכום הערבות 

 

 הכנות -פרק ב' 

 צוות העבודה של הקבלן .10

 צוות העבודה .10.1

הקבלן ימנה צוות עבודה של אנשי מקצוע מעולים ובעלי ניסיון בביצוע העבודות  .10.1.1
הכלולות במסגרת הפרויקט, בהרכב ובמספר ותוך הקצאת שעות עבודה כנדרש לביצוע 

"צוות )להלן: לפי הוראות הסכם זה באופן המיטבי בהתאם לקצב הדרוש והפרויקט 
 (.  העבודה"

מומחה ימנה הקבלן מנהל עבודה לעיל,  10.1.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .10.1.2
ברציפות במהלך כל תקופת ביצוע בקביעות ומצא באתר ימטעם הקבלן, אשר י

בכל הימים ובכל שעות ביצוע העבודה, , המזמיןהפרויקט ועד למסירת הפרויקט לידי 
יבין את התכניות, המפרטים הטכניים ושאר מסמכי ישגיח על ביצוע הפרויקט, אשר 

ד וויעמההסכם, יקבל את ההוראות, הדרישות והביאורים מטעם מנהל הפרויקט 
על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה בכל עת.  המזמיןלרשות 

 .בתנאי המכרז מסמך א'יהיה עובד מקצועי בעל ניסיון כנקוב נהל העבודה מטעמו. מ

בנוסף לאמור לעיל, מנהל העבודה מטעם הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי על 
הבטיחות במקום העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות 

משנה ו/או על ידי והפעולות המבוצעות בו, לרבות עבודות המבוצעות על ידי קבלני 
"קבלנים אחרים". מנהל העבודה יחזיק בתעודה מתאימה לעניין היותו אחראי על 

 הבטיחות, בהתאם להוראות כל דין.

אשר ניתנה למנהל העבודה מטעם הקבלן, תיחשב המזמין, כל הודעה או הוראה מאת 
 כאילו ניתנה לקבלן. 

 . מבוטל .10.1.3

 .מבוטל .10.1.4
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מנהל )לרבות, ל אחד מאנשי צוות עבודתו רשאי להורות לקבלן להחליף כהמפקח  .10.1.5
יד מן האתר כל אחד מאנשי צוות יאו להורות לקבלן להרחיק ממטעם הקבלן( העבודה 

ישא בגין כך בכל אחריות כלפי יהבלעדי, ומבלי ש ועבודתו, בכל עת ועל פי שיקול דעת
 הקבלן או כלפי אנשי הצוות. 

הנקוב  פיצויים מוערכים מראש בסךלמזמין בגין הפרת הוראת סעיף זה ישלם הקבלן 
 וזאת לכל יום בו יעסיקו הקבלן בניגוד להוראת סעיף זה. , בנספח ב'

הקבלן אחראי להשגת כל האישורים מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה לעיל ולהלן,  .10.1.6
  דין להעסקת עובדים זרים בישראל.על פי כל הנדרשים 

ותיו ולא יפריעו לעבודות הקבלן יבטיח, כי עובדיו לא ישוטטו באתר ובסביב .10.1.7
, כי עובדיו לא יביאו משקאות חריפים לאתר וכי יהיו י העבודותהמתבצעות באתר

 פיכחים בכל שעות עבודתם.

לביצוע הפרויקט יועמדו ללא תשלום נוסף ומחיר המזמין העובדים שיועמדו לרשות  .10.1.8
 זה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד. 10.1ביצוע האמור בסעיף 

 .עבודה במצבי חירום .10.1.9

העבודות ימשיכו להינתן גם בשעת חירום )לרבות אך מבלי למעט, מלחמה,  .10.1.9.1
אסון טבע, פיגוע וכיוצא באלה(. על הקבלן לקחת בחשבון שכל העבודות 
המפורטות במסגרת ההסכם ובפרט המפרט הטכני יימשכו כסדרן גם 
בשעת חירום, ועל הקבלן יהא להתארגן עם כוח האדם והציוד המתאימים 
לכך, שבשעת חירום ניתן יהיה לעמוד בדרישות ההסכם במלואן 

צוות העבודה שהוגדר בהתאם הקבלן מתחייב לריתוק  ובמועדיהן;
מים ממשלתית לרשות ההל פי הוראות בשעת חירום עלהוראות הסכם זה 

 משרד הכלכלה. ולביוב והוראות 

בשעת חירום המזמין ישקול להסתפק בעבודות מינימאליות, אולם, עם  .10.1.9.2
גמר מצב החירום, על הקבלן יהא להשלים את מלוא העבודות, עד לביצוע 

 מושלם, כאילו העבודות ניתנו ובוצעו במצב פעילות רגיל;

לוותר על כל או חלק מהעבודות במצב חירום  מודגש, כי ההחלטה האם .10.1.9.3
הינה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או 

 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 תנאי עבודה .10.2

הקבלן יהא אחראי לבדו להספקת סידורי נוחיות ותנאי עבודה נאותים ובטוחים  .10.2.1
תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בכלל זה, מתחייב הקבלן להבטיח . לצוות העבודה

כפי שיידרש על  -בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית 
 .1954 - ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה של עבודות מיוחדות ידאג הקבלן להספקת בגדי 
 עבור צוות העבודה. עבודה מיוחדים 

הקבלן יהא אחראי לקיום כל דרישות הדין לגבי העסקת צוות העבודה ולגבי עבודתו  .10.2.2
 בפרויקט, ולהשגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור:

הקבלן יקיים את האמור בחוקי העבודה על תקנותיהם וכל חקיקת משנה  .10.2.2.1
האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים,  הקשורה להם, וכן את

תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקנו -יברשהינם 
 בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

הפרויקט שכר עבודה, בהתאם הקבלן ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע  .10.2.2.2
לתעריף שנקבע על ידי איגוד מקצועי מוכר על ידי הממשלה וכן ישלם לפחות 

 .1987 -שכר מינימום, כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(,  .10.2.2.3
או שיותקנו על , כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו 1968 - תשכ"ח
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פיו ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי 
 קיים את התחייבויותיו לפי סעיף זה.

 1952 -הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג  .10.2.2.4
א' לחוק הנוער  33 -ו 33"(, ואת הוראות סעיפים חוק הנוערבכלל, )להלן: "

 י הוא מתחייב לקיים את הוראות חוק הנוער.בפרט, וכ

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

 הסכם ו/או הדין, זכות לבטל הסכם זה.ה

של פועלים טחוני ואפשרויות העסקתם יכי ידוע לו המצב הב ,הקבלן מצהיר .10.2.2.5
 :משטחי יהודה, שומרון ועזה )יש"ע(, ומשטחי האוטונומיה )להלן

"(. הקבלן ינקוט בכל האמצעים האפשריים כולל העסקתם של השטחים"
יגרם שום פיגור בקצב יובלבד שלא )בכפוף להוראות כל דין( פועלים זרים 

ההתקדמות בעבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט ושלבי הביניים של 
 וח הזמנים.ל

שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של פועלים מהשטחים לא תתקבל כעילה 
 לעיכובים, לפיגור בקצב העבודה וכיו"ב.

מבלי לגרוע באמור לעיל, עיכוב ו/או פיגור בקצב התקדמות העבודה בשל 
בעיות הכרוכות בהעסקתם של פועלים מהשטחים תהא הפרה של 

בכל סעד ו/או המזמין ותזכה את  התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה
  א זכאי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.ותרופה לה ה

, את כל הנתונים והאישורים הנדרשים ו, לפי דרישתוהא רשאי לקבל לידיהמזמין י .10.2.3
לעיל  10.2.2 - 10.2.1לצורך מעקב אחר קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי סעיפים 

 . חבות ו/או אחריות כלשהי ווזאת מבלי שהדבר יטיל עלי

באות כדי לעיל  10.2.1למען הסר ספק מובהר, כי התחייבויותיו של הקבלן על פי סעיף  .10.2.4
להוסיף על חובות הקבלן על פי כל דין או הסכם ולא לגרוע מהן, וכי אין בהן כדי ליצור 
הסכם לטובת צד ג' כלשהו, לרבות עובדי הקבלן, עובדי קבלני משנה או קרנות הביטוח 

 הסוציאלי. 

 מברזי כיבוי האש במרחב העיר רעננה. מים לצורך מילוי מכליי הביוביות .10.2.5

לכל ביובית תוצמד דרך קבע מונה מים לצורך ביצוע כל העבודות נשוא מכרז 
 זה.

שימוש במים שפירים יהיו על חשבון הקבלן. מחיר מ"ק יכלול גם אגרת ביוב.   
יהיה כנהוג באזור תעשיה. התעריף ישתנה מעת לעת עפ"י עליות ו/או תעריף 

ירידות מחיר מ"ק מים. תשלום בגין שימוש במים יהיה ע"י חשבון חודשי לפי 
קריאות המונים שהקבלן יקבל )בהשאלה תמורת פיקדון(. כמו צרכן של 
 התאגיד. קריאת המונים בסוף כל חודש יתבצע ע"י המפקח ו/או נציג התאגיד

שיעבירו להנהלת החשבונות של התאגיד את כמות המ"ק שצרך הקבלן לצורך 
 הוצאת חיוב כספי. הקבלן ישלם עבור צריכת המים כמו כל צרכן ברעננה.

 

 

 )הוראות סעיף זה יחולו לגבי כל אחד מבין אתרי העבודות בנפרד( האתר .11

 מסירת חזקה באתר  .11.1

השונים, ככל שיידרש לקבלן לצורך עמיד לרשות הקבלן את האתר, לחלקיו המזמין י .11.1.1
 ביצוע הפרויקט, בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט.

על אף האמור, היה ולצורך ביצוע הפרויקט יזדקק הקבלן לקבלת זכות מעבר או 
, יהא הקבלן חייב עירייההו/או המזמין שימוש או כל זכות דומה שאינה בבעלות 

יידרש, כפי שיוסכם בין אם , בבקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום תמורתה
  הבעלים לבין הקבלן.
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מסירת החזקה באתר לידי הקבלן לא תקנה לו כל זכות לגבי האתר, על כל המצוי בו,  .11.1.2
 בלבד. העבודות והרשות להימצאותו של הקבלן באתר ניתנת לו לצורך ביצוע 

עם גמר ביצוע  ידימבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב לפנות את האתר מ
 . המזמיןאו הוראות ובהתאם ליתר הוראות הסכם זה )כל עבודה( הפרויקט 

 לעיל. 6זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי סעיף  11.1אין באמור בסעיף  .11.1.3

 שמירת האתר וגידורו, פעולות הכנה ושירותים  .11.2

, המפקחהקבלן יספק ויתקין, על חשבונו, בהתאם לצורכי האתר או בהתאם להוראות  .11.2.1
פנסים מהבהבים( ושאר אמצעי זהירות,  אמצעי שמירה, גידור, אזהרה )לרבות

לשמירה  לביטחון האתר, לביטחונו ונוחיותו של הציבור, וכן כפי שנדרש על פי כל דין
יעילה ביום ובלילה. הקבלן מתחייב שלא להשתמש באתר העבודה כדיור לפועלים או 

 של אדם אחר, חוץ מהשומרים המורשים לכך.

לקול, אבדה או גניבה של חומרים, ציוד, כלים הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של ק
ומכשירים שהונחו על ידי הקבלן או בידיעתו באתר העבודה, ישא הקבלן באופן בלעדי 

 לא תחול אחריות כלשהי.המזמין בכל הפסד הנובע מכך במישרין או בעקיפין ועל 

למניעת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים 
 סכנת שריפה.

 מתחייב לספק לקבלן שירותים כלשהם לשם ביצוע הפרויקט.  ואינהמזמין  .11.2.2

 מתחייב לספק לקבלן מים או חשמל ואינהמזמין מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
והקבלן יידרש לדאוג בעצמו, ועל חשבונו, להספקה והתקנה של כל החיבורים 

למקרה של  רם רזרביים וגנראטומיכלי מיהנדרשים להספקות השונות, לרבות 
תיאומים עם כל הגורמים הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים וכן לרבות 

 הרלבנטיים, והתשלום עבור צריכת המים, החשמל ושאר ההספקות. 

סיפק לקבלן שירותים כלשהם לצורך הפרויקט, יסכימו והמזמין על אף האמור, היה 
 עבור שירותים אלה. זמין למהצדדים על התשלום המגיע 

על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הציבוריים 
. המפקחולקבל את אישורן בכתב, תוך תיאום עם  והעירייהעם חברת החשמל לישראל 

מובהר ומוסכם בזה, כי הקבלן יהא מנוע מלהתחבר לקווים פרטיים, אלא באישור 
 הבלעדי. ואשר יינתן )אם בכלל( לפי שיקול דעתמראש ובכתב, המזמין 

הקבלן ידאג, על חשבונו, להתקנת צינורות המים הנדרשים להספקת מים לביצוע  .11.2.3
נקודה במים מ. הקבלן יחזיק את האתר חופשי תשיטפונוהפרויקט ולסידורי הגנה בפני 

 הנמוכה ביותר, וירחיק את המים בכל האמצעים הנדרשים, באופן תמידי. 

במסגרת הפרויקט וכל אדם אחר  ו, ולכל הפועל מטעמלמזמין. גישה לאתרזכות  .11.2.4
, תהא תדיר זכות כניסה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה ושהורשה לכך על יד

או מובאים ממנו חומרים, מכונות, ציוד וחפצים כלשהם לביצוע הפרויקט, והקבלן 
 מתחייב לדאוג להבטחת זכות גישה זו.

 ומפרטים תקנים, תכניות .11.3

מעולה ומחומרים  ,הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בדרך אומן, בצורה מקצועית .11.3.1
מעולים. ככל שיש תקנים ישראליים לכל חלק מן העבודה וחומריה, מתחייב הקבלן 

 ביחס לחומרים ולדרישות העבודה. העדכניים ביותר הנ"ל לבצעם לפי התקנים 

תוכניות, שרטוטים, מפרטים, היתרי הקבלן חייב לבצע את העבודה בהתאמה מלאה ל .11.3.2
 .להסכםהבניה וכל יתר המסמכים המצורפים 

לא תאושר מראש ובכתב על ידי  , אשריה בביצוע מהאמור במסמכים הנ"ליכל סט
תגרור אחריה דרישה לביצוע העבודה מחדש על חשבונו ואחריותו של הקבלן המפקח 

 עקב כך.המזמין וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופות 

הקבלן מתחייב לבדוק ולבקר את הנספחים, המידות ותוכניות הביצוע לפני התחלת  .11.3.3
העבודה. במקרה של סתירות ו/או אי התאמות מכל סוג שהוא יהיה הקבלן חייב 

, בטרם התחיל ו/או המשיך בעבודתו )הכל לפי המקרה(. למפקחלהודיע על כך בכתב 
ם בעבודות שמקורם בהשמטה הקבלן אחראי לתקן על חשבונו הוא כל ליקוי או פג
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אליהם המפקח ו/או טעות אשר ניתן היה לגלותם והקבלן לא העיר את תשומת לב 
 במועד כאמור לעיל.

 

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות .11.4

על הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע העבודה והקבלן מקבל  .11.4.1
לשחררם ו/או לשפותם בקשר  הוכל הבאים מכוחהמזמין בזאת אחריות מלאה כלפי 

או ו/הקבלן על ידי תוגש נגדם בגלל הפרת הוראה כזו שנעשתה  , אשרלכל תביעה
 .ו/או מי מטעמו עובדיו

, 1954 - תשי"ד ,הוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה , כיהקבלן מצהיר בזאת .11.4.2
צמו את כל והתקנות על פיהם, וכי הוא מקבל על ע 1946 ,את פקודת הבטיחות בעבודה

 .האמורותהאחריות לשמירת ההוראות והתקנות 

רואה הקבלן את עצמו כ"מבצע הבניה" וכ"מנהל  ,לצורך ביצוע העבודה לפי הסכם זה .11.4.3
  כתוצאה מהאמור לעיל.אלו החובות המוטלות על מלוא עבודה" ונוטל על עצמו את 

טחונו יעל חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לב ,הקבלן מתחייב לספק .11.4.4
או           , המפקחעל ידי בור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש יונוחיותו של הצ

  שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי.

רמו גיאו נזק שיו/חבלה  ו/או הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה .11.4.5
לכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי ו/או למי מטעמו ו/או לעובדיו 

ו/או המזמין כתוצאה מביצוע העבודה ו/או בקשר לכך. הקבלן משחרר בזאת את 
מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה או נזק ו/או מי מטעמם המפקח 

 .כאמור

ינים באחריותו של יבשל כל הוצאה בגין ענהמזמין ת הקבלן מתחייב לפצות ולשפות א .11.4.6
המזמין . המזמיןהראשונה של  וד לפי דרישתימי ,לעיל 11.4.5הקבלן כאמור בסעיף 

מכל לקבלן, כאמור לעיל, זכאי לנכות את סכום השיפוי ו/או הפיצוי המגיעים הא י
בקשר  הזה וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופותילהסכם סכום שיגיע לקבלן בהתאם 

 כך.ל

 

 ציוד וחומרים ושיטות עבודה .12

 זמינות הציוד והחומרים .12.1

הקבלן יספק את כל הציוד, החומרים והאמצעים האחרים, כנדרש לצורך ביצוע  .12.1.1
יקט באופן המיטבי והיעיל ביותר ובהתאם להוראות ההסכם, לרבות העמידה והפר

 בלוח הזמנים של הפרויקט.

 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן, כי:

ידאג להבטחת הספקה סדירה של כל הציוד והחומרים הנדרשים עוד לפני  .12.1.1.1
 תחילת ביצוע הפרויקט.

ידאג להחזיק באתר ציוד וחומרים בכמות ובסוגים הקבועים בהסכם, שיש  .12.1.1.2
בהם כדי להבטיח את ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות ההסכם.  מובהר, 

ומרים שעליו יהא רשאי להורות לקבלן את כמות הציוד והחהמפקח כי 
 להחזיק במסגרת סעיף זה. 

 איכות הציוד והחומרים  .12.2

איכות הציוד והחומרים אשר ישמשו בביצוע הפרויקט, טיבם וסוגם, יהיו המעולים  .12.2.1
 ביותר, אלא אם נקבעו בהסכם זה במפורש איכות, טיב או סוג מסוים. 

הפרויקט הציוד שיסופק על ידי הקבלן לצורך ביצוע מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
החומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע הפרויקט יהיו יהיה שלם ושמיש ו

יתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות . הציוד והחומרים חדשים ושלמים
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על פי  -)ובהיעדר מפרטים טכניים  , לרבות כתב הכמויות והמפרט הטכניההסכם
 ולדרישות כל דין.המפרט הכללי( 

ראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בציוד ובחומרים, וזאת הקבלן יהא אח .12.2.2
 .המפקחאף אם עמדו הם בבדיקות התקנים הישראליים ואושרו על ידי 

, כי ציוד, חומרים או עבודה כלשהי אינה בהתאם להסכם, יודיע על כך המפקחקבע  .12.2.3
תאם ללוח ובההמפקח לקבלן, והקבלן יהיה חייב לתקן את הליקוי בהתאם להוראות 

( ארבעעשרים ו) 24בתוך  -לוח זמנים כאמור המפקח ובאם לא קבע  הזמנים שקבע לכך
 את אי התאמתם.המפקח שעות מעת שיקבע 

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

לבצען, המזמין , רשאי לעיל 12.2.3לפי סעיף המפקח לא הקבלן אחר הוראות ילא מ .12.2.4
 . להלן 17 הוראות סעיף וחוליאו באמצעות אחרים, על חשבון הקבלן, ו ובעצמ

 לציוד, החומרים ושיטות העבודההמפקח אישור  .12.3

לגבי הציוד המפקח הקבלן לא יבצע כל עבודה שהיא לפני קבלת אישורו המוקדם של  .12.3.1
הנקוטות  ולגבי שיטות העבודהוהחומרים בהם הוא עתיד להשתמש בביצוע העבודה 

 מהלך וקצב ביצוע הפרויקט.כן לשם כך, ו

, לפי דרישתו, נתונים על הציוד והחומרים בהם המפקחלצורך כך יעמיד הקבלן לרשות 
 .  המפקחכל הסבר אחר, כפי שיידרש על ידי והשתמש וכמות העבודה שהושקעה 

שיטת הביצוע של העובדה  יודיע בכתב לקבלן אם לדעתו הציוד, החומרים אוהמפקח 
אינה מתאימה לביצועה, והקבלן חייב לנקוט בכל הפעולות והאמצעים על מנת לתקן 

 . המפקחאת הטעון תיקון, על פי הוראות 

על ידי השתמש הקבלן לבניית חלקים מסוימים של העבודה בחומרים שלא אושרו  .12.3.2
או אם נעשתה עבודה שאינה מתאימה לתכניות או למפרטים הטכניים או המפקח 

להפסיק את העבודה ולהורות המפקח רשאי  -לתקן כנדרש או לדרישות המקצועיות 
רוקה. על הקבלן לבצע את ההריסה ו/או יעל הריסת חלקי העבודה שבוצעה כנ"ל או פ

ם שנהרסו או פורקו הפירוק על חשבונו ועליו להקים על חשבונו מחדש את החלקי
  כנ"ל.

לוותר על ההריסה או הפירוק המפקח לעיל, רשאי  12.3.2עיף מבלי לפגוע באמור בס .12.3.3
רים שינוכה מסכומים ולקבוע לפי הערכתו את ההפרש בערך העבודה או בערך החומ

  סופית ובלתי ניתנת לערעור. אתההמפקח המגיעים לקבלן. הערכת וקביעת 

הקבלן תהיה סופית ובלתי ניתנת על ידי בדבר העבודה שבוצעה המפקח קביעתו של  .12.3.4
 לערעור בכל צורה שהיא.

לפי האמור המפקח למען הסר ספק יובהר, כי אין במתן הוראות או אישורים על ידי  .12.3.5
 זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי הסכם זה או לגרוע ממנה. 12.3בסעיף 

 הבעלות בציוד ובחומרים  .12.4

עבור , אולם האחריות המזמיןיראו כעוברים לבעלות  חומרים המובאים לאתר .12.4.1
שמירתם וטיבם נשארת בידי הקבלן. אחריות הקבלן כאמור היא בלתי מסויגת ותחול 

 גם במקרה של כוח עליון.

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

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

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

לא יוצאו מהאתר  ציוד וחומרים המובאים על ידי הקבלן לאתר לצורך ביצוע הפרויקט .12.4.2
כבון ביחס יזכות עלמזמין , והקבלן מקנה בזאת המפקחאלא באישור מוקדם של 

 אליהם.
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רשאי להשתמש בציוד ובחומרים כאמור לצורך השלמת הפרויקט או לצורך המזמין 
על פי  ו, או לצורך מימוש כל סעד אחר העומד לזכותומכירתם כדי לממש את זכויותי

 ההסכם או על פי כל דין.

וציא את הציוד והחומרים שהובאו על יורה לקבלן מעת לעת אם ומתי עליו לההמפקח  .12.4.3
 .המפקחידו לאתר, והקבלן מתחייב לבצע את הוראות 

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

ההובלה והאחסון, ובתוספת הוצאות  בהוצאות הביטוח, האריזה, הפריקה, הטעינה,
 הרשאי לנכות את הוצאותיהמזמין . (עשר אחוזים-שנים) 12%מנהליות בשיעור של 

 כאמור מתוך מחיר המכירה.

 

 ביצוע -פרק ג' 

   יומן עבודה .13

 יומן עבודה יומי, )וביחס לכל אחת מבין העבודות בנפרד( במקום ביצוע הפרויקט ,הקבלן ינהל .13.1
ובמסגרתו , המפקחבמתכונת כפי שתיקבע על ידי ו עותקים לפחות, בשפה העברית( שני) 2 -ב

"(, היומן)להלן: " המפקחוכל פרט אחר בהתאם להוראות , המפקחיירשמו הוראות והערות 
   לרבות:

 ;עבודות שנעשו מדי יום ביומו )לפי מקומות העבודה( .13.1.1

 ;ציון כל גורם העלול להשפיע על התקדמות העבודה .13.1.2

העובדים ובעלי המלאכה המועסקים במקום העבודה לסוגיהם, מדי יום ביומו מספר  .13.1.3
 ;ושעות עבודתם

 ;מספר הכלים וסוגיהם המופעלים במקום העבודה מדי יום ביומו .13.1.4

סוגי הציוד והחומרים שהובאו לאתר או שהוצאו ממנו או שהשתמשו בהם, טיבם  .13.1.5
 ;וכמותם

 ;תנאי מזג אויר השוררים באתר .13.1.6

)ביחס לכל אחת מבין  תאונות עבודהוכן מהלך ביצוע הפרויקט תקלות ועיכובים ב .13.1.7
 ;העבודות בנפרד(

 ;בקשר לביצוע העבודההמפקח הוראות  .13.1.8

)ביחס לכל אחת  כן ירשום הקבלן ביומן העבודה בקשות, תלונות ותביעות שלו בקשר לפרויקט
תייחס לכל בקשה או תלונה של הקבלן אלא אם ילא המזמין . יובהר, כי מבין העבודות בנפרד(

 נרשמה כאמור. 

 באם יידרש ינהל הקבלן יומנים נפרדים לשלבי הפרויקט השונים.

יהווה ראיה חלוטה לאמור בו, בכפוף המפקחכל רישום ביומן העבודה על ידי הקבלן או  .13.2
המפקח די כפי שנרשמו בצדו, ועוד בתנאי שכל רישום כאמור שלא בי, המפקחלהסתייגויות 

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

 .ולא תוכל לשמש עילה לדרישת תמורההמזמין לגביה לא תחייב את 

ושני העתקים מכל דף יימסרו המפקח יומן העבודה ייחתם מידי יום ביומו על ידי הקבלן ועל ידי  .13.3
 .המפקחלידי 

עצמו ביומן העבודה, המפקח לקבלן, אם לא נרשמה על ידי המפקח כל הוראה שניתנה על ידי  .13.4
 יד על ידי הקבלן.ירשם שם מית

לקבלן בכתב, יראו אותה כניתנת  למסור הוראה או הודעההמפקח כל אימת שלפי הסכם זה על  .13.5
 בכתב אם היא נרשמה ביומן.

למתן תוספת המזמין , משום הסכמה של המפקחאין האמור ביומני העבודה, לרבות אישור  .13.6
 תקציבית, או הסכמה בעלת משמעות כספית כלשהי לקבלן.
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 לוח זמנים  .14

 בהתאם ללוח הזמנים)כל אחת מבין העבודות בנפרד( ביצוע הפרויקט  .14.1

בתנאי המכרז או כפי לוח הזמנים, אשר נקוב בתוך מתחייב להתחיל בביצוע העבודה  הקבלן
 "(.מועד תחילת הביצוע": )להלן שיקבע ע"י המזמין

לוח )להלן: "המזמין הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים המפורט המאושר על ידי 
 ..לוח הזמניםבתוך וישלים את העבודות  "(הזמנים

בכלליות האמור, הקבלן יבצע את הפרויקט בקצב הראוי, וינקוט בכל אותן שיטות מבלי לפגוע 
עבודה וישתמש בציוד ובחומרים, אשר יבטיחו את גמר הפרויקט, וכל שלב שלו, במועד שנקבע 

 לכך בלוח הזמנים.

רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את האמצעים, הכלים והציוד שהוא מתכוון להעסיק המפקח 
על מנת לוודא כי הם אכן )ביחס לכל אחת מבין העבודות בנפרד( ביצוע הפרויקט  בכל שלב של

 מתאימים ומספיקים לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים.

אכן  ,על ידי הקבלןלו אשר הוצגו  ,לא שוכנע כי האמצעים, הכלים והציודוהמפקח היה 
הוא לדרוש מהקבלן מספיקים ומתאימים לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים, רשאי 

 .המפקחלשנות או להוסיף אמצעים, כלים וציוד עד להנחת דעתו של 

 לוח זמנים מפורט .14.2

( ימים ממועד הוצאת צו שבעה) 7 -ולא יאוחר מ בסמוך לאחר חתימת הסכם זה .14.2.1
, יכין הקבלן לוח זמנים מפורט לביצוע הפרויקט, לרבות ההתארגנות התחלת עבודה

הכנה, שלבי העבודה השונים, הזמנות ציוד וחומרים בארץ באתר, תיאומים ועבודות 
ובחו"ל ובדיקתם, וכולל ציון הקשרים ההדדיים שבין כל הפעילויות האמורות והנתיב 

  הקריטי של הפרויקט, והכל במסגרת לוח הזמנים ושלבי הביצוע המנחה.

או שלוח הזמנים לא סיפק את לעיל  14.2.1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף  .14.2.2
 להכין לו, על חשבון הקבלן, לוח זמנים מפורט. המזמין, רשאי המזמין

דות )ביחס לכל אחת מבין העבו הקבלן יגיש עדכון חודשי של לוח הזמנים של הפרויקט .14.2.3
, תוך פירוט מעודכן של הפעילויות הצפויות הנדרשות על מנת לעמוד בלוח בנפרד(

 הזמנים.

על ידי תנאי מוקדם לבדיקת החשבון החלקי הזמנים כאמור לעיל, הינו עדכון לוח 
 ולתשלומו.הגורמים המוסמכים לכך 

 המזמיןשיקול דעת  .14.3

מותנה באישור תקציבי,  ,כי ביצועו של ההסכם נשוא המכרז ,מבהיר בזאת המזמין .14.3.1
 .בידי המזמין ובקיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה

לא ייחתם קודם לאישור )הקבלן( כי ההסכם עם הזוכה  ,אי לכך מובהר בזאת
 .כאמור המכרז אם לא יתקבל האישוראת שמורה הזכות לבטל ולמזמין , קציביהת

)ביחס לכל אחת מבין  ההזכות לעשות כל אחד מאלאת המזמין בנוסף, שומר לעצמה  .14.3.2
 :העבודות בנפרד(

 ;להורות על האטת קצב העבודות ושינוי לוח הזמנים בהתאם .14.3.2.1

להורות על הפסקה זמנית בביצוע העבודה, או בחלקים ממנה, ובלבד  .14.3.2.2
 ;שבועות רצופים( עשר-שנים) 12 -שההפסקה לא תארך מעבר ל

למסקנה כי גיע י המזמיןההסכם או חלקים ממנו, בכל שלב, אם את לבטל  .14.3.2.3
הפרויקט את או לסיים  ,די מקורות כספיים להתחיל, כמו גם להמשיך ואין ל

 נשוא הסכם זה, או חלקים ממנו.

 -ו 14.3.1בסעיפים קטנים כמפורט , למזמיןמובהר ומוסכם כי שיקול הדעת המסור  .14.3.3
 , הוא מוחלט וסופי.לעיל, על סעיפי המשנה שבהם 14.3.2

 שינוי סדר העבודות או לוח הזמנים .14.4
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, יודיע שלהן, או כל שלב כל אחת מבין העבודות בנפרדבטרם יתחיל הקבלן לבצע  .14.4.1
 ויקבל אישורו המוקדם לכך. למפקח הקבלן 

לקבוע לקבלן סדר עדיפויות לביצוע המפקח ביחס לכל שלב של הפרויקט רשאי  .14.4.2
העבודות המבוצעות במסגרת אותו שלב, להקדים ביצועו של חלק זה או אחר ו/או 
לעבוד במקביל במספר חלקים וכן לשנות את סדר העדיפויות שנקבע כאמור, מבלי 

 שלקבלן תהא כל תביעה או טענה בקשר לכך. 

קחת בחשבון שעבודות העפר ו/או עבודות החציבה עלולות שלא להתבצע על הקבלן ל
 כאמור לעיל.המפקח הכל בכפוף להוראת  ,ברצף אלא בקטעים עם דילוגים

איטי )ביחס לכל עבודה בנפרד( סבור, כי קצב ההתקדמות של הפרויקט והמפקח היה  .14.4.3
מנים של זמהדרוש כדי להבטיח השלמת הפרויקט, או כל שלב שלו, בהתאם ללוח ה

להודיע המפקח , רשאי המזמיןט או בהתאם להוראות ההסכם או הוראות קהפרוי
לקבלן בכתב ולהורות לו באלו צעדים ואמצעים עליו לנקוט כדי להבטיח ביצוע 

 הפרויקט או שלב משלביו תוך המועד הקבוע לכך.

 48בכתב, תוך למפקח הקבלן ינקוט מיד בכל הצעדים ובאמצעים האמורים, ויודיע 
 , אילו צעדים ואמצעים נקט.המפקח( שעות מהודעת ארבעים ושמונה)

צוע ירשאי להורות לקבלן להחיש את קצב ב, המזמין, לאחר קבלת אישור המפקח .14.4.4
מעבר לקבוע בלוח הזמנים של )ביחס לכל אחת מבין העבודות בנפרד( הפרויקט 

צוע הפרויקט כמבוקש, יהפרויקט, והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ב
בכל הנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה, לשיטות העבודה  המזמיןולמלא את הוראות 

 ולהיקפה.

מילא הקבלן את התחייבותו כאמור ונגרמו לו הוצאות נוספות על אלו הכרוכות 
לפי הקצב והמועדים )ביחס לכל אחת מבין העבודות בנפרד(  בביצוע הפרויקט

מראש לקבלן את הוצאותיו הנוספות, כפי שתאושרנה  מיןהמזשלם יהמקוריים, 
 .המזמיןעל ידי ובכתב 

 

 האטת קצב העבודות .14.5

הודעה על החלטה להאטת קצב העבודות תימסר לקבלן בכתב, בצירוף לוח זמנים  .14.5.1
 המתוקן.

 בהתאם.המתוקן עם מסירת ההודעה, יבצע הקבלן את העבודות על פי לוח זמנים  .14.5.2

יהיה הקבלן זכאי לתמורה אך ורק בגין עבודות שבוצעו לאחר מסירת הודעה כאמור  .14.5.3
 על פי לוח הזמנים המתוקן.

, בין אם לצורך האטת האמורמתוקן הזמנים הלוח את שמורה הזכות לשנות למזמין  .14.5.4
קצב העבודה או האצתו והקבלן יבצע העבודות על פי לוח הזמנים המעודכן ובלבד 

 לוח הזמנים המצורף להסכם.ע בהקבומהיר יותר מיבצע את העבודה באופן א לש

 . זה כהפרת הסכםתיחשב זה לא  14.5בהתאם לסעיף האטת קצב העבודות  .14.5.5

 בנפרד()ביחס לכל אחת מבין העבודות הפסקות זמניות בביצוע הפרויקט  .14.6

, מעת לעת, יפסיק הקבלן את ביצוע המזמיןומנכ"ל  המפקחעל פי הוראה בכתב של  .14.6.1
הפרויקט, כולו או מקצתו, לתקופות כפי שייקבע בהוראה, ויחדש את ביצוע הפרויקט 

 , ובהתאם לה.המזמיןומנכ"ל המפקח אם וכאשר יקבל על כך הודעה מאת 

ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת  הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, כאמור, .14.6.2
 .המפקחהפרויקט ולהגנתו, בהתאם להוראותיו של 

לעיל  14.6.1משכה של הפסקה בביצוע הפרויקט בהתאם לסעיף מוסכם על הצדדים, כי  .14.6.3
למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא  .רצופיםשבועות ( עשר-שנים) 12על לא יעלה 

( עשר-שנים) 12 -מיהא זכאי להחזר הוצאותיו כאמור בגין הפסקה שמשכה פחות 
 רצופים. שבועות 

ן המקרים ביאי להחזרת הוצאותיו בכל אחד מעל אף האמור, הקבלן לא יהיה זכ
 הבאים:
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הקבלן לא הגיש את דרישתו לתשלום, כשהיא מפורטת ומנומקת כראוי,  .14.6.3.1
השבועות ( עשר-שנים) 12פרק הזמן של ובציון סכום ההוצאות, בתוך 

 .  האמורים רצופיםה

נקבעו בהסכם או על פיו תקופות להפסקות בביצוע הפרויקט, כולו או  .14.6.3.2
 מקצתו.

 ההפסקות נגרמו מחמת מעשה או מחדל של הקבלן  .14.6.3.3

ההפסקות נגרמו מחמת תנאי מזג אויר העלולים לפגוע בבטיחותו או בטיבו  .14.6.3.4
 של הפרויקט או המבנה.

ההפסקות נקבעו לצורך ביצועו התקין של הפרויקט או המבנה או לצורך  .14.6.3.5
 בטיחותו.

 . זה כהפרת הסכםתיחשב זה לא  14.6הפסקת עבודה בהתאם לסעיף  .14.6.4

 הפסקת הפרויקט לצמיתותביטול ההסכם ו .14.7

והפסקת הפרויקט  הודעה על ביטול ההסכםתעמוד הזכות למסור לקבלן למזמין  .14.7.1
זה תוקפו של הסכם יפוג  ובכל מקרה כאמור, תימסר לקבלן בכתבלצמיתות. ההודעה 

 "(.הודעת הביטוליום מיום מסירת ההודעה )להלן: "( ארבע עשרה) 14תוך ב

עם מסירת הודעת הביטול לא ימשיך הקבלן בעבודה כלשהי, אלא אם כן קיבל אשור 
 .המזמיןומנכ"ל המפקח מראש ובכתב לביצוע עבודה מאת 

למזמין ימים מיום מסירת הודעת הביטול, יגיש הקבלן ( ארבעים וחמישה) 45תוך  .14.7.2
חשבון סופי, בו יכללו כל העבודות שבוצעו על ידו עד למועד מסירת הודעת הביטול וכן 

( שלושים) 30כל העבודות שבוצעו על ידו לאחר מסירת הודעת הביטול ועד לתום 
לעיל. למען הסר ספק,  14.7.1הימים, אם ובמידה שהעבודות אושרו כאמור בסעיף 

מובהר שלא תשולם תמורה כלשהי עבור עבודה שבוצעה לאחר מסירת ההודעה, אם 
 לעיל. 14.7.1לא אושרה כאמור בסעיף 

 כהפרת ההסכם. תיחשב זה לא  14.7הפסקת עבודה בהתאם לסעיף  .14.7.3

 )ביחס לכל אחת מבין העבודות בנפרד( הארכת לוחות הזמנים .14.8

סבור, כי הקבלן מאחר או עשוי המפקח היה לעיל,  14.4.4מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .14.8.1
לאחר בביצוע הפרויקט, או כל שלב שלו, לעומת הקבוע בלוח הזמנים של הפרויקט, 
בשל אחת הסיבות המנויות להלן, רשאי הקבלן לבקש תקופת הארכה סבירה להשלמת 

על הסיבה למפקח הפרויקט, או כל שלב שלו, ובלבד שהקבלן הודיע בכתב  ביצוע
צרה, ונקט וינקוט בכל הצעדים הדרושים ווישבעטיה מבקש הוא הארכה, מיד עם ה

 להקטנת האיחור או לקיצורו:  

 כוח עליון. .14.8.1.1

סעיף מסגרת הפסקה זמנית של ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, כמוגדר ב .14.8.1.2
 .לעיל 14.6

, ואת אורך תקופת לעיל 14.8.1קבע אם התמלאו הסיבות הנקובות בסעיף תהמזמין  .14.8.2
 ההארכה שתינתן, לפרויקט כולו או לכל שלב שלו.

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף עקב הארכת לוח  .14.8.3
הזמנים כאמור. בכלל זה, הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין העובדה שביצוע 

, גם אם הדבר מצריך לכך במקור הפרויקט נדחה לעונה נוחה פחות מהעונה שתוכננה
 .הקצאת משאבים נוספים על ידי הקבלן לצורך מילוי הוראות ההסכם

תהא כפופה אף , להלן 19.3 בנוסף, זכאות הקבלן לקבלת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף
 . המזמיןשל  והיא לשיקול דעת

לעיל והקבלן מוותר על כל טענה ו/או  14.4.4האמור לעיל אינו גורע מהוראות סעיף 
 .דרישה ו/או תביעה בעניין זה

 פיגורים בביצוע הפרויקט .14.9
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על למפקח הקבלן יקפיד על ביצוע העבודה ו/או השלב, בהתאם ללוח הזמנים וידווח  .14.9.1
כל פיגור ו/או סטייה מלוח הזמנים ויציין את הסיבה לפיגור ו/או הסטייה האמורים 

כשלעצמו לא יהווה משום צידוק ו/או שחרור הקבלן מאחריותו דיווח הקבלן לעיל. 
 .לסיים את העבודה במועדה כפי שצוין בהסכם זה

)ביחס לכל  פיגר הקבלן בהשלמת הפרויקט, להלן 22.3מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .14.9.2
, או כל שלב שלו, בהשוואה לקבוע בלוח הזמנים של אחת מבין העבודות בנפרד(

מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה )לפני כל המזמין נכה יהפרויקט, 
, המזמיןהבלעדי של  ועל פי הסכם זה(, לפי שיקול דעתהמזמין כויים להם זכאי הני

 .מצטברים יהיו הניכויים. נספח הפיצוי -בנספח ב'נקוב הסך לסכום השווה 

הבלעדי, לוותר על  ותעמוד זכות, בכל שלב ולפי שיקול דעת למזמיןמובהר בזה, כי 
 זה. 14.9.2ביצוע הניכויים בגין פיגורים כאמור בסעיף קטן 

 19.3למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה כאמור בסעיף  .14.9.3
בגין תקופת הפיגור, וכן בנסיבות בהן ניתנה לקבלן אורכה אולם נשללה ממנו  להלן

 .להלן 14.8.3הזכות להפרשי הצמדה כאמור בסעיף 

על פי המזמין אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות  .14.9.4
 הסכם זה או על פי כל דין.

 שעות עבודה  .15

בשעות הלילה, בימי מנוחה )כל אחת מבין העבודות בנפרד( הקבלן לא יעסוק בביצוע הפרויקט  .15.1
(, אלא אם קיבל לכך את "עבודות לילה"ושבתון רשמיים, בימי שבת ובמועדי ישראל )להן: 

 או על ידי רשות מוסמכת.המזמין או נדרש לכך על ידי המזמין המוקדם של ו אישור

חון טיהוראות סעיף זה לא תחולנה על עבודות הכרחיות ובלתי נמנעות להצלת נפש ו/או רכוש, ב
 עוברי דרך או מבנים סמוכים.

 3 -במשמרות עבודה מלאות ואף  (שתי) 2 -בצוע עבודה רצופה יהקבלן רשאי להתארגן לב
היה וניתן היתר כאמור . המפקח, וכן יפעל כאמור לעיל בהתאם להוראות משמרות (שושל)

 .העבודה בשעות הלילה לעבודות שקטות בלבדלעבודה בשעות הלילה, תוגבל 

על הקבלן לדאוג לקבלת כל ההיתרים  לעיל, 15.1, כהגדרתן בסעיף עבודותהלשם ביצוע  .15.2
רעננה ית יממשרד העבודה, משטרת ישראל, עיר, לרבות הרשויות המוסמכותכל הנדרשים מ

 ומרשויות מוסמכות אחרות. 

או  ,מיוזמתו הוא בימי שבתוןות הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תוספת בגין ביצוע עבוד .15.3
בהתאם לתנאי הסכם זה, לרבות לצורך צמצום פיגורים והבטחת עמידה המזמין לפי דרישת 

, המזמיןבלוח הזמנים, או עבודות שנדרשו על ידי רשויות מוסמכות, במישרין או באמצעות 
 .צא באלהויעקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכ

  הפרת ההסכם/סילוק יד .16

 בקרות אחד או יותר מהנסיבות הבאות: .16.1

שהמזמין ה של הפרה שאינה יסודית, ובלבד ייסודית של הסכם זה או הפרה שני ההפר .16.1.1
הודיע לקבלן בפעם הראשונה על דבר ההפרה, או הפרה שאינה יסודית שהקבלן לא 

על דבר ההפרה או בתוך המזמין ( ימים מהמועד בו הודיע לו שבעה) 7 תיקנה בתוך
 בהודעה. המזמין  שקבעהמועד 

 14.1כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה במועד תחילת הביצוע, כהגדרתו בסעיף  .16.1.2
מאת ימים להוראות בכתב  (שבעה) 7, או הפסיק את הביצוע ולא ציית תוך עילל

להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק הקבלן מביצוע העבודה המפקח 
 .בכל דרך אחרת

 .להלן 24.2 כשארע אחד מן המקרים המנויים בסעיף .16.1.3

אינה המפקח הפרת הוראה כלשהי מהוראות ההסכם על ידי הקבלן, שעל פי אישור  .16.1.4
מאת בכתב המזמין  ניתנת לתיקון או לא תוקנה במועד שנדרש לכך, בהודעה שקיבל

יום ממועד  (עשר-חמישה) 15, או במקרה ולא נקבע מועד בדרישה כאמור, תוך המפקח
 קבלת הדרישה כאמור.
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ם מיי( שבעה) 7ביצוע עבודות במשך -ויקט, לרבות איהקבלן זנח את ביצוע הפר .16.1.5
 רצופים, או הסתלק מביצועו. 

שהקבלן מתרשל בביצוע ההסכם המפקח הוכחות להנחת דעתו של המזמין כשיש בידי  .16.1.6
והמפקח ולא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע העבודה בהתאם להסכם, על נספחיו 

 הנזכרות לעיל. לבצע את הפעולותהמזמין התריע בכתב על כוונת 

סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי מכדי להבטיח את השלמתה במועד כשהמפקח  .16.1.7
( ימים להוראה שבעה) 7הסיום, או המועד שהוארך להשלמתה, והקבלן לא ציית תוך 

 להבטיח את השלמתה. הלנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתמהמפקח בכתב 

 7לעיל ולא ציית תוך  12פי שנזכר בסעיף כשהקבלן לא השתמש בחומרים הדרושים, כ .16.1.8
לנקוט אמצעים הדרושים ולהשתמש מאת המפקח ( ימים להוראה בכתב שבעה)

 לעיל. 12בחומרים הדרושים, כפי שנזכר בסעיף 

כשהקבלן היסב את ההסכם כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה לביצוע  .16.1.9
 בכתב., המזמיןהעבודה מבלי לקבל את הסכמת 

שהקבלן או אדם אחר, בשמו המפקח הוכחות להנחת דעתו של המזמין כשיש בידי  .16.1.10
 של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה אחרת כלשהי

 . , בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.ו/או גבה תשלום שאינו מגיע לו

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

להפסיק, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, על  .16.1.11
רשאי להורות המזמין ידי הקבלן או עובדיו או קבלני משנה מטעמו. מוצהר בזאת, כי 

למזמין לקבלן להפסיק את עבודתו כאמור הן לאלתר והן לאחר תקופת זמן שתאפשר 
 .()העבודות להתארגן להמשך ביצוע הפרויקט

)לרבות אך מבלי  קבלן אחרבעצמו ו/או באמצעות )העבודות( להשלים את הפרויקט  .16.1.12
או בכל דרך אחרת הנראית לגרוע להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז( 

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

אינה לעיל  16.1.12 - 16.1.11בהתאם לסעיפים המזמין למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי פעולת  .16.2
 מביאה את ההסכם לידי גמר, ואינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

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

 מהקבלן, יעמדו בעינן.

לקבלן, המזמין ודיע על כך י, לעיל 16.1 עיף קטןהעבודה, בהתאם לס יאת אתרהמזמין תפס  .16.3
 בכתב, לאלתר.

לקבלן בכתב תוך המפקח , יודיע לעיל 16.1את אתר העבודה, בהתאם לסעיף קטן המזמין תפס  .16.4
 הציוד שהיו באתר העבודה באותה שעה.ו( יום, את פירוט החומרים תשעים) 90

ציוד, רשאי או , והיו בו חומרים לעיל 16.1סעיף קטן באת אתר העבודה כאמור המזמין תפס  .16.5
, בכל עת שהיא לדרוש בכתב מהקבלן לסלק מאתר העבודה את החומרים, הציוד המפקח

( יום רשאי ארבעה עשר) 14והמתקנים כולם או חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 
היה ילא והמזמין  ולסלקם מאתר העבודה על חשבון הקבלן לכל מקום שייראה בעינימין המז

אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או גניבה שיגרמו לחומרים לציוד ומתקנים שנותרו באתר לאחר 
 .לעיל 16.1, כאמור בסעיף קטן המזמיןתפיסתו על ידי 

להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים, המזמין של  והוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכות
 .לעיל 16.1או למכרם, כאמור בסעיף קטן 

לחלט את הערבות המזמין , זכאי לעיל 16.1את אתר העבודה, כאמור בסעיף קטן המזמין  תפס .16.6
עקב הסכם מאת המזמין . כל הכספים המגיעים לקבלן עילל 9לביצוע שנתן הקבלן לפי סעיף 

זה או הסכם אחר, וכן סכום הערבות לביצוע שהפקיד הקבלן ישמשו לתשלום ההוצאות 
היה חייב לשלם ילא והמזמין  לעיל 16.1עיף קטן הכרוכות בפועל לגמר העבודה כהגדרתם בס

 .זה 16לסעיפי המשנה של סעיף לקבלן סכום כלשהו בקשר להסכם, אלא בכפוף 
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את אתר העבודה, ישא הקבלן בהפרש שבין החשבון הסופי לו היה משלים את המזמין תפס  .16.7
במפורש  ותת האמורו, בתוספת התוספלמזמיןהעבודה במלואה, לבין עלות העבודה בפועל 

ל תשלום , וכלהלן 22.3 , דמי הנזק המוסכמים לפי סעיףזה 16במסגרת סעיפי המשנה של סעיף 
על ו/או דמי נזק אחרים אשר על הקבלן לשאת בהם על פי הסכם זה בשל תפיסת אתר העבודה 

 .המזמיןידי 

לעיל והקבלן לא הגיש חשבון סופי בתוך  16.1בסעיף קטן את אתר העבודה כאמור המזמין תפס  .16.8
ולקבלן המפקח , יוכן החשבון הסופי על ידי המפקח( יום או בתוך מועד אחר שקבע שישים) 60

 לא תהא זכות עוררין על האמור בו.

או אובדן, ישירים ו/הפסד ו/או  הוצאהו/או  נזקבעד כל ו/או העירייה המזמין הקבלן יפצה את  .16.9
 עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן או מטעמו. וועקיפים, שייגרמו ל

פרויקטים נוספים באזור, אשר  יםמבצעו/או העירייה המזמין הקבלן מצהיר, כי הוא יודע כי 
ט עשוי הפרויקט נשוא הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכי כל עיכוב בביצוע הפרויק

עם קבלנים לביצוען של המזמין לגרור עיכובים בביצוע עבודות אחרות או הפרת הסכמים מצד 
  אותן עבודות.

בהתאם להסכם זה ו/או הוראות כל המזמין מבלי לגרוע מאיזו מבין הזכויות הנתונות בידי  .16.10
, לרבות סכום בלתי לעיל 16.3 - 16.1זכאי לקזז את הסכומים האמורים בסעיפים המזמין דין, 

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

על פי הסכם זה או על פי כל למזמין אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים העומדים  .16.11
 דין.

 ביצוע במקום הקבלן .17

רשאי המזמין הא ימצא כי אין סיבה מוצדקת לכך, והמפקח הפסיק הקבלן את ביצוע העבודה  .17.1
לעיל  16לבצע את הפעולות המנויות להלן, כולן או מקצתן, בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 

 :להסכם

 ;על חשבון הקבלן ולבצע את העבודה או חלקה בעצמ .17.1.1

במחירים שיקבעו בין הקבלן האחר  ,העבודה או חלקה באמצעות קבלן אחרלבצע את  .17.1.2
 ;, על חשבון הקבלןהמפקחובין 

, עם של המזמין הבלעדי וולהתקשר, לפי שיקול דעת לסלק את ידו של הקבלן מהאתר .17.1.3
 צד שלישי, לרבות אך מבלי לגרוע, מי מהמשתתפים האחרים במכרז;

 .לתפוס את כל החומרים והציוד של הקבלן .17.1.4

 17.1 -ולהלן  22.3עיפים קטנים כי נקיטה באמצעים המנויים בס ,מוסכם ומוצהר בין הצדדים .17.2
גד הקבלן לנקוט כנהמזמין של  ולעיל, כולם או מקצתם, לא תגרע, בשום פנים ואופן, מזכות

 בגין הפרת הסכם זה על ידי הקבלן. ויראו ליבצעדים משפטיים ו/או אחרים ש

אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן או לעובדיו או לקבלני משנה מטעמו או הא ילא המזמין  .17.3
, להלן 17.4או סעיף לעיל  16על פי סעיף  ולעובדיהם, לרבות לרכושם, עקב השימוש בזכויותי

 ר.חויב בתשלום עקב נזקים כאמויתבע ויבאם המזמין את והקבלן ישפה 

כל חיוב או הצהרה על פי הסכם זה שלא זה לעיל,  17מבלי לגרוע מהוראות האמור בסעיף  .17.4
לקיימו בין המזמין  מולאו על ידי הקבלן, לרבות חיוב לבצע פעולה או לתשלום כספים, רשאי

עקב כל המזמין את  , על חשבון הקבלן, והקבלן ישפהוובין באמצעות אחרים זולת ובעצמ
 12%בה בקיום אותו חיוב או הצהרה, בצירוף הוצאות מנהליות בשיעור של עמוד יהוצאה ש

 .(שנים עשר אחוזים)

זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה על פי הסכם זה, לרבות  17אין בהוראות סעיף  .17.5
 .ואו באמצעות אחרים זולת ובעצמהמזמין לעבודות שבוצעו כאמור על ידי 

וסוג, על העבודה  כבון, מכל מיןימוסכם ומוצהר בין הצדדים כי לקבלן אין ולא תהא כל זכות ע .17.6
יש זכות ה לעירייו/או ששלמזמין מקרקעין או /טלטלין ויו/או על אתר העבודה, ו/או על כל מ

עיפים באמצעים המנויים בסהמזמין נקוט יכלשהי בהם, בכל מקרה, לרבות במקרים בהם 
 לעיל. 17.1 -ולהלן  22.3קטנים 
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 על פי הסכם זה או על פי כל דין.המזמין אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכויות  .17.7

 תקופת ההסכם .18

סיומה ו      יום ב , אשר תחילתהחודשים( עשר-שנים) 12לתקופה של תוקפו של הסכם זה  .18.1
 "(.ההסכם המקוריתתקופת )להלן: "      יום ב

( ששת) 6לעיל ובכל מקום אחר בהסכם זה לעיל ולהלן, מוסכם כי  18.1על אף האמור בסעיף  .18.2
החודשים הראשונים של תקופת ההסכם המקורית ישמשו כתקופת ניסיון, אשר במהלכה יהא 

, להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים, בכל עת, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי
ולקבלן לא תהא והוא מוותר בזה מראש מראש,  םמי( ישלושים) 30של לפחות  בכתבבהודעה 

  .על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מי מטעמם בעניין זה

להאריך את תקופת  י של המזמין,, לפי שיקול דעתו הבלעדהזכותהקבלן מעניק בזה למזמין את  .18.3
 12( תקופות אופציה בנות שלוש) 3 -בההסכם המקורית, באותם תנאים שנקבעו בהסכם זה, 

, אשר תחילתן עם תום "(ת האופציהותקופ( חודשים כל אחת )להלן ביחד ולחוד: "עשר-שנים)
 .תקופת ההסכם המקורית

לקבלן בכך  וודיע על רצוניהאופציה בתנאי שת ותקופכל אחת מל ווכל לממש את זכותהמזמין י .18.4
ההסכם ם לפני תום תקופת מי( ישלושים) 30, אשר תימסר לקבלן לכל הפחות בכתבבהודעה 

  ן.ית האופציה, לפי העניותקופכל אחת מאו המקורית, 

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

 בכל אחת מבין תקופות האופציה יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה, בשינויים המחוייבים. .18.5

ההסכם המקורית " בהסכם זה משמעו, הן תקופת ההסכםתקופת למען הסר ספק, המונח " .18.6
 .והן תקופת האופציה, הכל לפי העניין

 

 תמורה -פרק ד' 

 התמורה  .19

 התמורה הכוללת והסופית .19.1

הסכם זה, בהתאם לכל התחייבויותיו של הקבלן עמידה בתמורת ביצוע הפרויקט ו .19.1.1
כמויות ביצוע בפועל, פי ל , המבוסס על כתב כמויות סופילקבלן סכוםהמזמין שלם י

  (."התמורה")להלן: בהתאם לקבוע בהסכם זה  ,והמזמיןהמפקח אשר אושרו על ידי 

ובהתאם לכל יתר הוראות הסכם זה  למזמין תעמוד הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי
לעיל ולהלן, לדרוש את ביצוע העבודות בהיקף גדול ו/או קטן מההיקפים המפורטים 
במסגרת כתב הכמויות ו/או המכרז ו/או הסכם זה, ואת הקבלן יחייבו מחירי הצעתו 
ביחס לכל כמויות העבודות, אשר תבוצענה על ידו בהתאם ומכוח הסכם זה, והקבלן 

 מפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכךמוותר ב

הינה בעבור  זה, 19שתשולם לקבלן, בכפוף ליתר התנאים, האמורים בסעיף  התמורה .19.1.2
, לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים המיוחדים, ביצוע כל העבודות נשוא ההסכם

בשלבים בקטעים וברצועות, עבור כל הקשיים שפורטו בהסכם זה ובנספחיו ותיכלל 
יכללו י ,כןכמו לא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל. במחירי היחידה של הסעיפים השונים ו

במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם הרשויות השונות, עם המפקח 
על התעבורה ומשטרת ישראל, וכן הוצאות פיקוח באתר של נציגי  הרשויות ובעלי 

 יכללו כל ההוצאות הכרוכותיכן כמו קרקעיים )היה ויהיו(. -המתקנים התת והעל
במילוי הוראות הרשויות וכן העבודות הנוספות, אשר תמורתן כלולה במחירי היחידות 
של הסעיפים השונים והמפורטים בהסכם זה, בהסכם הכללי ובמפרטים הכלליים 

 וכדומה. והכוללים, בין היתר, עבודות התארגנות, ביטוח

כל מקום מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם, ב .19.1.3
בו נרשם במסגרת ההסכם ו/או נספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבונו", פירושו כי 

, בתשלום הרלוונטי עבור החומרים ו/או המזמיןהקבלן ישא בלעדית, מבלי לחייב את 
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הציוד ו/או המבנה ו/או העבודה ו/או כל תשלום אחר, הנוגעים לנושא אליו מתייחס 
 רות והעקיפות של הקבלן, נשוא התשלום.המושג, לרבות כל ההוצאות הישי

לקזז, להפחית, לעכב או המזמין כדי לגרוע מזכות לעיל  19.1.1אין בהוראות סעיף  .19.1.4
 כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.לנכות, בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי 

עבודה דומה בכתב הכמויות יערוך המהנדס עם הקבלן ניתוח מחירים של השינוי  באין .19.1.5
)עשרים אחוזים(, וללא תוספת עבור  20%הנדרש על סמך מחירון "דקל" בהפחתת 

 אחוזי רווח קבלן ראשי.

לן מיידית וללא כל בכל מקרה, הוראה בכתב לביצוע עבודה כאמור, תבוצע על ידי הקב .19.1.6
תנאי מצד הקבלן ואף אם לא הושגה הבנה באשר למחיר אותה עבודה. לקבלן שמורה 
הזכות להודיע כי הוא מבצע את העבודה "תחת מחאה" בעניין התמורה המגיעה לו 

 בגין עבודה זו. 

אי ביצוע העבודה על פי הוראת מנהל הפרויקט תיחשב כהפרה חמורה של הסכם זה  .19.1.7
 .זמין בכל הסעדים המסורים בידיו על פי הסכם זהותזכה את המ

 ותשלומם  חודשייםחשבונות  .19.2

כל  חודש בחודשו חשבון בגיןהקבלן יגיש מדי הקבלן יגיש מדי חודש בחודשו חשבון ע .19.2.1
מפורט  ודשיח ןחשבו, המפקחלאישור  באותו החודש, בוצעה ונסתיימהאשר  ,עבודה

 "(.יחודשההחשבון " :לפי כתב הכמויות )להלן

העתקים ובמתכונת שתידרש על ידי  (שני) 2 -ב החודשיים הקבלן יגיש את החשבונות
 .המפקח

אשר בוצע יכלול את כל תביעות הקבלן המתייחסות לפרויקט חודשי כל חשבון 
כמפורט לעיל, תראינה  החודשי. תביעות שלא נכללו בחשבון והסתיים באותו החודש

כי לא יוכל להעלות דרישות ו/או תביעות  , והקבלן מסכיםכאילו ויתר עליהן הקבלן
כאמור לאחר מועד זה, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה 

 .כלפי המזמין ו/או מי מטעמו

מבלי לגרוע מהאמור בפסקה דלעיל ואף אם נקבע בכל מקום בהסכם זה ו/או בנספחיו 
כאמור במועד מאוחר יותר, הרי שלגבי חודשי אחרת, מוסכם כי גם אם ישולם חשבון 

 ולאיחולו  לאלהסכם, ובמפורש  19.3יחולו הוראות סעיף  לאכאמור חודשי כל חשבון 
 לאל, והסכומים הכלולים במסגרתו הנ"החודשי ישולמו התייקרויות לגבי החשבון 

יישאו הפרשי הצמדה למדד ו/או הפרשי שערי מטבע, והקבלן מוותר במפורש על כל 
 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר לכך.

ו/או מדידות  המתבססים על תוכניות ,י יצורפו חישובי כמויותודשלכל חשבון ח
, מסמכי תיעוד על פי דרישת יודשהחהמאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי החשבון 

ומספר הסעיף התקציבי  -כנקוב בחוברת מכרז זו  -מספר ההסכם וכן יצוינו המפקח 
 נטי כפי שיימסר לקבלן.ווהרל

אצל לקבלן ותאריך קבלתו י ודשהחאלה לא יצורפו, יוחזר החשבון  אם מסמכים ב
 רוף החומר הנלווה.יבצ ,בשניתי ודשהחיהיה התאריך בו נתקבל החשבון ן המזמי

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

 ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתם מצוינת במפורש.

שלאחר , ( בחודשעשרה) 10 -( עד האחד) 1 -בין האל מפקח יגיעו יים ודשהחהחשבונות  .19.2.2
 . ייםודשהחיבדוק את החשבונות המפקח חודש ביצוע העבודה. 

מהווה בשום פנים ואופן משום "אישור חשבונות"  אינה המפקחמודגש, כי בדיקת 
, כי החשבונות מאושרים המפקחוזאת אף אם ציין  -כמשמעותו במסגרת הסכם זה 

הוראות כל יתר , בהתאם לסופי של המזמיןאישור  אך ורקומובהר, כי  -מבחינתו 
 הסכם זה להלן,  יהווה אישור חשבונות מבחינת המזמין, לכל דבר ועניין.

, פוליסות הביטוחאת מציא ימותנה בכך שהקבלן  ,ולהלן כאמור לעיל ,המפקחאישור 
 .לעיל 7כאמור בסעיף 

גורם המוסמך , יועברו לתשלום להמפקחיאושרו על ידי ים ודשיהחלאחר שהחשבונות 
מתום חודש ביצוע העבודה, ובלבד שהחשבונות ( ימים יםשש) 06וישולמו תוך במזמין 
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( בחודש שלאחר עשירי) 10 -לכל המאוחר עד ליום ההמפקח נתקבלו על ידי החודשיים 
  .ביצוע העבודה בהתאם לאמור לעיל

במלואו על ידי י ודשחלא יאושר חשבון לעיל, היה ו 19.2.2עיף קטן על אף האמור בס .19.2.3
, , הסכום שאינו שנוי במחלוקתלעיל 19.2.2עיף קטן , ישולם במועד האמור בסהמפקח

רעון החשבון י, תשולם לא יאוחר ממועד פהמפקחתאושר על ידי ו היהויתרת הסכום, 
 של החודש הבא. החודשי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ייחשב כל אישור סעיף ו/או כמות ו/או מחיר כלשהם 
ר ויוכל לבצע שינויים בכל אישוהמפקח  "על חשבון", כאילו שולמו החודשיבחשבון 

 , בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.החודשייםשניתן בחשבונות 

כדין, כפי שיהיה מס ערך מוסף שישולם לקבלן יתווסף  ,לכל תשלום. תשלום מע"מ .19.2.4
במועד  ,לקבלןמס הערך המוסף הא רשאי לשלם את המזמין י ביום ביצוע התשלום.

 מס כדין. .לטונות המס וזאת כנגד חשבוניתמס הערך המוסף לשבו עליו לשלם 

 

לצורך ביצוע כי יחול , במפורשלגביו  אם צוין קאך וריחול זה  19.3סעיף ) הפרשי הצמדה .19.3
 העבודות נשוא הסכם זה 

 לאתשולמנה כלל התייקרויות, וכמו כן,  לאמודגש ומובהר, כי במסגרת החשבונות השוטפים 
יהיו כל הפרשי הצמדה של התמורה בגין ביצוע העבודות וכל יתר התחייבויות הקבלן, כמפורט 
בהסכם זה, כפי שהוצעו על ידי הקבלן במסגרת המכרז, וזאת במהלך תקופת ההסכם 

 המקורית. 

תבוצע  -וככל שהמזמין בחר לממש את תקופות האופציה  -( חודשים עשר-שנים) 12מדי כל 
ה כפי שהוצעה על ידי הקבלן במכרז, בהתאם לשיעור עליית המדד ביום הצמדה של התמור

( חודשים )המדד הידוע באותו יום(, וזאת ביחס למדד עשר-שנים) 12הראשון של אותה תקופת 
 לאהידוע במועד פרסום המכרז, ולאחר המועד הנקוב לעיל וביצוע ההצמדה כמתואר לעיל 

-שנים) 12תשולמנה התייקרויות ו/או הפרשי הצמדה נוספים ו/או אחרים במהלך התקופה של 
 ( החודשים הבאים, וחוזר חלילה עד לסיום תקופת ההסכם בין הצדדים. עשר

( חודשים )אם וככל שיממש ארבעים ושמונה) 48מילים אחרות, במהלך תקופת הסכם של 
 12( הצמדות: ההצמדה האחת, בתום שלוש) 3 המזמין את כל תקופות האופציה( תבוצענה

אשר תחול לגבי כל שנת  -( החודשים הראשונים של ההתקשרות בין הצדדים עשר-שנים)
( חודשים של עשרים וארבעה) 24ההתקשרות השנייה בין הצדדים; ההצמדה השנייה, בתוך 

 -ו          ים; אשר תחול לגבי כל שנת ההתקשרות השלישית בין הצדד -התקשרות בין הצדדים 
אשר תחול  -( חודשים של התקשרות בין הצדדים שלושים וששה) 36ההצמדה השלישית, בתוך 

  לגבי כל שנת ההתקשרות הרביעית בין הצדדים.

 ומע"מ  תרישיונומסים,  .20

 הקבלן לבדו ישלם את כל המסים, האגרות ויתר תשלומי החובה. .20.1

, לטפל בכל נושא הכרוך המזמיןשל  וכוח באי ו/או שלהמזמין של  ויפה בזאת את כוחיהקבלן מ .20.2
במע"מ, ומתחייב לחתום על כל המסמכים הנחוצים להגשת השגות, ערעורים, ולטפל בכל הליך 

 או משא ומתן בקשר לכך.

רשאי לשלם לקבלן את הסכום המייצג את המע"מ,  המזמין, לעיל 19.2.1 למרות האמור בסעיף .20.3
במנותק מפירעון החשבון עליו מתווסף המע"מ, וזאת במועד חיובו של הקבלן בהעברת הכספים 

 למע"מ.

 קיזוז ועכבון .21

הא רשאי המזמין ימבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי  .21.1
, כל סכום, קצוב ו/או כל מקור שהוא על פי הסכם זה ,לקבלן ולקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנ

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

 י סכומים כאמור.  לקבלן לא תהיה כל זכות קיזוז. השאר גם לכיסו

 המזמיןו/או שכל סכום שעל למזמין אשר יגיעו  ,מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים .21.2
בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו  שלישייהיה לשאת בהם מחמת שנתבע על ידי צד 
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היה יכות מכל סכום שיגיע לקבלן וכן רשאי לנ המזמיןהיה י ו/או מי מטעמו, ויו/או מועסק
על פי  ולשלם לקבלן כל סכום שיהיה עשוי להגיע ל ורשאי לקזז מהסכומים שיהיה עלי המזמין

 .ההסכם ו/או בגין ההסכם מהקבלן

רשאי לקזז או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים  המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .21.3
 כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין. של הקבלן, במקרה שהוברר כי שולמו

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

 כבון. יהקבלן מוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו על פי כל דין לע .21.4

 

 סיום -פרק ה' 

 בנפרד ביחס לכל אחת מבין העבודות()סעיף זה יחול גמר הפרויקט  .22

לוח הזמנים, אשר , בתוך לידי המזמיןאת העבודה ולמסור אותה לסיים הקבלן מתחייב בזה  .22.1
מועד )להלן: " בהתאם להוראות הסכם זהות, את כל רכיבי העבודהכולל  ,ע"י המזמיןנקוב 

זה  22.1מועד הסיום יהיה המועד בו תתקבל "תעודת גמר", כהגדרת מונח זה בסעיף . "(הסיום
, ובהתאם ללוח הזמנים של למזמיןבגמר ביצוע הפרויקט, כשהוא מוכן למסירה  .להלן

מועד ימים מ( שבעה) 7לבדיקה. הבדיקה תתבצע בתוך המפקח הפרויקט, יזמין הקבלן את 
  .כאמור ת הקבלןקבלת הודע

תאריך למסירת המפקח יקבע  -כי אכן העבודה גמורה ומוכנה למסירה המפקח  חשייווכלאחר 
הקבלן. במעמד א כוחו של ו/או בוכן הקבלן המפקח עשה בנוכחות יהעבודה. מסירת העבודה ת

נסתיימה, תצוין אם , בו יירשם שאכן נסתיימה העבודה, בפרוטוקולמסירת העבודה ייערך 
וכן ליקויים ופגמים בצירוף לוח הזמנים להשלמתן המלאה רשימת התיקונים שיש לעשותם 

 שאינם ניתנים לתיקון.

אם יניח זה,  22זה וביתר סעיפי המשנה של סעיף  22.1מבלי לגרוע מהוראות האמור בסעיף 
 שוםללא  ויהיה בהתאם להסכם ,תו הבלעדילפי שיקול דע ,המפקחביצוע הפרויקט את דעת 

 "(.תעודת גמרגמר לפרויקט )להלן: " על הוצאת תעודתלמזמין המפקח , ימליץ הסתייגויות

רשאי לדרוש מהקבלן, לפני מסירת תעודת הגמר, התחייבות בכתב לבצע ולהשלים כל המפקח  .22.2
בתעודת הגמר את אותן עבודה שלא בוצעה לשביעות רצונו הגמורה ובהתאם להסכם, או לציין 

 ., בצירוף לוח הזמנים המוסכם להשלמתןעבודות הטעונות השלמה

 .המפקחהקבלן ישלים ויבצע לאלתר את העבודות לשביעות רצונו הגמורה של 

, אך לא יותר בפרוטוקולהקבלן לא יבצע תיקון כלשהו כמצוין לעיל תוך המועד שיקבע אם ב
רשאי לבצע התיקון ולנכות מסכום החשבון הסופי את מחיר המזמין היה י( יום, שלושים) 30 -מ

 התיקון, בין שבוצע בפועל ובין אם לא בוצע. 

לנכות מהחשבון הסופי את אותם סכומים  לעכב את התשלום הסופי או רשאיהמזמין היה יכן 
השווים לירידת ערך העבודה כתוצאה מהתיקונים ו/או הפגמים. ערך הסכומים מסור לקביעתו 

 .המפקחקול דעתו הבלעדית של ולשי

או לעיל,  22.1בסעיף קטן בזמן הנקוב  פרוטוקולעל פי במקרה שהקבלן לא ימסור את העבודה  .22.3
הסכם זה, או בהקבועים , בהתאם לתנאים בכתבהמפקח על ידי בתוך ההארכות שתינתנה לו 

, בוצע מחומרים גרועים, או בטיב ירוד, או שאינו בהתאם להסכם מכל סיבה שהיאשהפרויקט 
ישלם הקבלן  ובמקרה כאמור,הבלעדי, לקבל את הפרויקט  ועת, על פי שיקול דהמזמין רשאי

עבור כל יום פיגור, בתור דמי נזיקין  ,בנספח ב'לסך הנקוב סכום השווה בדמי נזק למזמין 
 מראש.ומוסכמים קבועים 

 ,הבלעדי ורשאי במקרה זה, לפי שיקול דעתהמזמין הא י, נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעילב
חשבונו , להשלים את העבודה במסגרת ההסכם עם הקבלן ולחייב את ולקבל את העבודה בעצמ

להשלמת ביצוע העבודה, לרבות ההוצאות  ,במישרין או בעקיפין ,ובכל ההוצאות שהוצאו על יד
 .צא באלה, פרסום מכרז חדש וכיוחלופיהכרוכות בהתקשרות עם קבלן 

 ות ערעור.יהא סופי ואין לגביו זכהמזמין ום ההוצאות שיקבע על ידי סכ

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים המוענקים לצדדים על פי כל דין כל עוד אין הדבר 
 מפורש או משתמע מהדבק הדברים.
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 מסירת תעודת הגמר לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה. .22.4

זולת אם נקבע בה אחרת, יראה לכל דבר ועניין כיום גמר הפרויקט, ייום חתימת תעודת הגמר  .22.5
ואלו לעיל  22.2 -ו 22.1 פיםאו אם הייתה תעודת הגמר מותנית בהשלמת עבודות כאמור בסעי

יראה יום הגמר של הפרויקט כיום הקבוע בתעודת הגמר  לא הושלמו במועדן. במקרים כאמור
 .או כיום מילוי התנאים

רשאי המזמין הא י -לאחר המועד שנועד לסיום העבודה ועל אף שלא נתקיימה מסירת העבודה  .22.6
באתר העבודה, דבר שלא ייחשב כאישור על קבלת העבודה ולא ישחרר את הקבלן לתפוס חזקה 

כתוצאה מתפיסת חזקה באתר אם לעיל. ב 22.1סעיף קטן מביצוע מסירת העבודה כאמור ב
תחולנה ההוצאות  -כאמור לעיל, תיגרמנה לקבלן הוצאות נוספות המזמין על ידי העבודה 

האלה על הקבלן. עם תפיסת החזקה הנ"ל ידאג הקבלן לאמצעי בטיחות מתאימים ואחריותו 
 לפני מסירת העבודה.המזמין על ידי לא תפחת מחמת כך שנתפסה חזקה 

 ניקיון האתר .23

, ן מתחייב לשמור, על חשבונו, על אחזקת האתר וניקיונו, כולל סביבותיו והגישות אליוהקבל .23.1
ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל פסולת  .לרבות מדרכות וכבישים סמוכים

מצטברת, כל פסולת שיירי ועודפי חומרים בין אם שלו ובין אם של קבלנים אחרים ובין אם של 
על ידי המשרד להגנת חרים, אשר יועברו אך ורק לאתר מוסדר ומאושר גורמים שונים א

מראש, המפקח לסילוק פסולת. ניקיון האתר יבוצע ביסודיות, , ביום שנקבע על ידי הסביבה 
והוא רשאי להורות, מזמן לזמן, על ניקוי המפקח על ידי ועל חשבון הקבלן, לשביעות רצונו של 

 האתר.

על  ולבצע את הניקיון בעצמהמזמין , רשאי המפורטות לעילת לא קיים הקבלן את ההוראו
 חשבון הקבלן.

שיירי את האתר מכל אשפה, פסולת, לכלוך,  , על חשבונו,בגמר ביצוע הפרויקט ינקה הקבלן .23.2
ויתקן את אשר  לרבות שלטים ו/או גדרות שהובאו למקום, וחומרים אחרים חלקי ציודבניין, 

. הקבלן יסלק מהאתר, המפקחהכל לשביעות רצונו הגמורה של ניזוק במהלך ביצוע הפרויקט, 
 , את כל החומרים, הציוד והכלים שנותרו.המפקחעל פי הוראות 

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בהתארגנות הקבלן )"מוביליזציה"( ויציאתו ספק, למניעת 
רוכות מוביליזציה"( לא ישולמו בנפרד. כל ההוצאות הכ-מהשטח עם גמר העבודה )"דה

וביציאה מהאתר, לרבות הוצאות הנגרמות לקבלן בגין הפסקת באתר בהתארגנות הקבלן 
  .הקבלן במחיר סעיפים אחרים בכתב הכמויותעל ידי תיכללנה כמפורט בהסכם זה, עבודה, ה

, כשהוא מוכן המפקחהקבלן ימסור את האתר באופן נקי ומסודר, לשביעות רצונו הגמורה של  .23.3
לבצע את המזמין  קרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כאמור לעיל, רשאיבמ לשימוש מיידי.

ו/או באמצעות אחרים, וההוצאות בגין כך יחולו על הקבלן ותקוזזנה  וניקיון האתר, בעצמ
 מחשבונות הקבלן ו/או באמצעות חילוט ערבות הביצוע של הקבלן.

 .לעיל 22יובהר, כי מילוי האמור מהווה תנאי מוקדם לקבלת תעודת גמר כאמור בסעיף 

 הפרת ההסכם .24

ומבלי לגרוע מזכויותיהם של הצדדים על פי דין, יהיה הצד  לעיל 22בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .24.1
המפר את ההסכם או תנאי מתנאיו, חייב לפצות את משנהו על כל הנזקים, ההוצאות 

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

 ההסכם או לתבוע את ביצועו בעין.

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה  .24.2
 יסודית, בקרות אחד מן האירועים הבאים:

 20והעיקול לא יוסר תוך המזמין אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן  .24.2.1
 ;ום הטלתו( יום מיעשרים)

ינתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו לקבלת יאם הקבלן הוא אדם או שותפות ו .24.2.2
 ;נכסים ו/או צו פשיטת רגל
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תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או למינוי מנהל הוא אם הקבלן  .24.2.3
 ;לנכסיו

אדם הממונה זבון או כל יבכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל ע .24.2.4
 על נכסי הקבלן.

בכל מקרה בו הקבלן פינה פסולת לאתר לא מוסדר ופעל בניגוד להוראות הסכם זה  .24.2.5
 ו/או נספחיו.

 . -1970תשל"א ,זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(הסכם על הפרת  .24.3

 על נספחיו.ההסכם זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה על פי  24.2.5אין בהוראת סעיף 

זה, מכל הסכם בהתאם להוראות  ,הקבלןמאת  ורשאי לנכות כל סכום שיגיע להא המזמין י .24.4
( שבעה) 7מהקבלן בדרישה מוקדמת של  הלאחר שדרשוזאת סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 

 . האמורהוהקבלן לא נענה לדרישה האמור ימים לשלם את הסכום 

הפעלת הערבויות על ידי רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת כולל המזמין הא יכמו כן 
אין בהם כאמור לעיל, או ניכויים ו/. תשלום פיצויים , כמפורט בהרחבה בהסכם זההבנקאיות

או נשוא הסכם זה ו/כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודות 
 זה.הסכם מכל התחייבות אחרת לפי 

 הגבלת סעדים .25

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

 מידע וסודיות .26

לקבלן בקשר  ואו מטעמ ואחראי לשלמותו ונכונותו של המידע שנמסר על יד ואינהמזמין  .26.1
או ו/יגרמו לקבלן ילפרויקט, לרבות במסגרת הסכם זה, לא ישא בכל אחריות לנזק או הפסד ש

כתוצאה מהשימוש במידע כאמור, וכל הסתמכות של הקבלן על מידע זה  ,לצדדים שלישיים
 נעשית על סיכונו בלבד. 

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות  .26.2
ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, בקשר עם ביצוע הפרויקט 

 בלן מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם, יפעלו בהתאם לאמור לעיל.או במהלכו. הק

הראשונה של  ואו עם דרישת ,עם השלמת ביצוע הפרויקט או עם הפסקתו מכל סיבה שהיא .26.3
את כל המסמכים הנמצאים בחזקתו או בשליטתו, לרבות למזמין , יעביר הקבלן המזמין

 .יוצא באלהיבות, דפי מדידה, חישובים וכתכניות הפרויקט, יומני עבודה, פרוטוקולי יש

 המחאת זכויות וחיובים .27

הסכם כולו או מקצתו, או כל זכות את האין הקבלן רשאי למסור להעביר להמחות או להסב  .27.1
שלו על פיו, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם 

 .מאת המזמיןב רשום כן קיבל על כך הסכמה מפורשת מראש ובמכת

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

 .מקבל העבודהעל ידי שהקבלן ערב ואחראי לביצוע ההסכם 

לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בכל עת  ,ואו התחייבויותי/ו ורשאי להסב את זכויותי המזמין .27.2
 הבלעדי.   וועל פי שיקול דעת

 קבלני משנה .28

, כולו או מקצתו, לידי קבלני משנה, /העבודות הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע הפרויקט .28.1
 .  המזמיןהמוקדם של  ואלא באישור

מובהר, כי קבלני משנה כאמור חייבים  ,זהבעניין המזמין הבלעדי של  ומבלי לגרוע משיקול דעת
 להיות קבלנים רשומים בתחום עיסוקם )ככל שקיים(, בסיווג ובהיקף המתאימים.
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בהסכם בין הקבלן לבין קבלני המשנה כאמור ייקבע, כי הוראות הסכם זה תחולנה על קבלני  .28.2
 10.1.9 ףות סעיובפרט הוראבשינויים המחויבים, המשנה בכל הנוגע לביצוע הפרויקט על ידם, 

. התחייבותם של קבלני המשנה כאמור תוגדר בהסכם בינם לבין הקבלן להסכםלעיל 
 .  המזמין -כהתחייבות לטובת צד ג' 

הקבלן למען הסר ספק מובהר, כי אין בהעסקתם של קבלני משנה כאמור כדי לשחרר את  .28.3
על ביצוע המזמין פי הסכם זה או לגרוע ממנה, לרבות אחריותו של הקבלן כלפי ל עמאחריותו 

 ., לרבות טיבו, אופן ביצועו ושאר תנאי הסכם זההפרויקט בידי קבלני המשנה

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

 מעמד הקבלן .29

כקבלן עצמאי הפרויקט פועל ויפעל לביצוע הינו כי והקבלן מצהיר בזה מוסכם ומובהר בזאת  .29.1
וזאת על  מעביד -כל יחסי עובד ו/או העירייה המזמין ואין ולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין 

 לו הוראות בדבר ביצוע העבודה. ליתןהמפקח האמור בהסכם זה בדבר כוחו של אף 

מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע הקבלן  .29.2
 .ןמעביד בינו לבינ -ובהעדר יחסי עובד ו/או העירייה המזמין במעמדו כקבלן עצמאי כלפי 

חו ו/או מי מטעמו מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוהקבלן  .29.3
חשב, בין ימעביד, ת -יחסי עובד ו/או העירייה המזמין כי נתקיימו בינו ו/או מי מטעמו לבין 

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

 הןגרמו לבגין כל נזק ו/או הוצאה שיו/או העירייה המזמין מתחייב לשפות ולפצות את הקבלן  .29.4
הקבלן לבין ו/או העירייה המזמין ת על טענה כביכול כי בין ועקב תביעה ו/או דרישה המתבסס

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

לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות הקבלן, מי מטעמו של למען הסר ספק,  .29.5
לקבלת תנאים סוציאליים כלשהם, המגיעים לעובד ממעביד, ו/או  הגשהן על פי כל דין ונו

 .ו/או העירייהמאת המזמין לרבות פנסיה ופיצויי פיטורין 

סוכנות הרשאה ו/או לא יתקיימו יחסי ו/או העירייה המזמין בין להקבלן מובהר בזאת כי בין  .29.6
לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל  הקבלן ו/או שליחות וכי 

)למעט האמור במפורש במסמכי המכרז כלפי צדדים שלישיים המזמין שיש בהם כדי לחייב את 
 מראש ובכתב.המזמין של  וללא אישורו/או ההסכם על נספחיהם( 

לן מאחריותו לשחרר את הקבכדי המפקח על ידי אין בפיקוח הנעשה מובהר מוסכם, כי  .29.7
הסכם האו כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע העבודה לפי ו/העירייה ו/או המזמין הבלעדית כלפי 

 ולגבי טיב החומרים בהם הוא משתמש.

 שונות .30

 דין חל ומקום שיפוט .30.1

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

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

 תנאי מתלה .30.2

וקיום שאר האישורים המזמין בתקציב  ביצוע הפרויקט מותנה בקיום אישור תקציבי
, ויהיה הפרויקטקיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, לביצוע כן והדרושים על פי חוק 

 מוגבל עד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציב כאמור. 

 הסכם ממצה  .30.3

לופי דברים יכל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית, כתב כמויות ומחירים, מפרט, הצעת מחיר או ח
סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או  פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או-מכל סוג שהוא, בין בעל

אחרים מטעמם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי 
 הצדדים.
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 ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם  .30.4

 במקרה או במקרים מסוימים, או איזה לסטיית הקבלן מהוראות הסכם המזמין הסכמת 
על המזמין לא ייחשבו לויתור או על פי כל דין, ו/ על פי הסכם זההמזמין של  ושימוש בזכויותי

 תקדים לגבי מקרים נוספים. ויצרילא ו וזכויותי

 חוק המכר .30.5

, 1968 - למען הסר ספקות מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"ח
 וכי אין להסתמך עליו לצורך פירושו.

 ביול .30.6

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

 הודעות .30.7

 כתובות הצדדיים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן: .30.7.1

 בע"ממי רעננה   :המזמין

 , 56אחוזה     

 רעננה    

 _________________  :הקבלן

    _________________ 

    _________________ 

נקבע במפורש אחרת.  בכלל זה, כל הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב, זולת אם  .30.7.2
תהא  1970 - לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 7מתן אורכה לפי סעיף 
 טעונה מסמך בכתב. 

כנקוב במסגרת חוברת מכרז  -זה הסכם המכרז, לגביו נחתם הקבלן יציין את מספר  .30.7.3
 . למזמיןעל גבי כל מסמך שיופנה על ידו  -זה 

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

 נת במפורש.יימים ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתם מצו

ליה או הודעות הטעונות כתב יכולות להימסר במען הצדדים, ביד, במברק, בפקסימי .30.7.4
 בדואר רשום.

-שתים) 12הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה ביד, או 
שעות לאחר משלוח ( עשרים וארבע) 24שעות לאחר מסירתה במען הצדדים, או ( עשרה

שעות לאחר הפקדתה למשלוח ( שבעים ושתיים) 72מברק, או הודעת פקסימיליה, או 
 לפי המוקדם. בדואר רשום, הכל

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

 

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 הקבלן  המזמין
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 להסכם  בנספח 
 

 ההסכם הפסקה וביטול פיצוי מוסכם,

שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן  בכל מקרה
התחייב לפי ההסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי 

 :המקצוע הטובים, יפצה את התאגיד בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן

 קנס הפרה סעיף
 לכל שעת איחור₪  500 להתייצבות לקריאה ראשונהאיחור  1

לשעה, לשעת איחור ₪  750
 השנייה והשלישית

לשעה, מהשעה הרביעית ₪  1,000
 ואילך

בגין יום איחור בהתחלת ביצוע עבודה שתואמה  2
מראש ו/או פיגור במועד סיום העבודה לפי לוח 

 הזמנים שיקבע

 לכל יום איחור/פיגור₪  1,500

ביצוע טיפול או הוראה של המפקח מכל בגין אי  3
 אחת ממטלות לפי המכרז

לכל הפרה / אי ביצוע ₪  1,000
 ההוראה.

 לכל אירוע₪  1,500 בגין אי ביצוע עבודה ברצף 4
בגין אי דיווח על הגעה לאתר וסיום התקלה לרבות  5

 מילוי פרטי האירוע ביומן העבודה
 למקרה₪  500

י הזהירות )צוות בגין אי מילוי שימוש באמצע 6
אבטחה( כמו כן הקבלן לא מילה אחר תנאי 

 הרישיון העירוני / משטרה 

 למקרה₪  1,000

בגין אי מילוי הוראות הבטיחות בכניסה לשוחות  7
 ביוב כמפורט במפרט הטכני.

 ש"ח 1,500

בגין אי לבישת אפוד זוהר או נעלי עבודה תקניים  8
 )כל הצוות כולל מנהל העבודה( 

 למקרה₪  500

בגין גרימת נזק לרכוש הציבורי ו/או הפרטי ואי  9
מילוי הוראות המפקח להשבת השטח לקדמותו / 

 תיקון הנזק

2,000  ₪ 

בגין שפיכת תכולת הביובית לא בהתאם להנחיות  10
 כמפורט במפרט הטכני

4,500  ₪ 

בגין עיכובים בקבלת תוצאות בדיקת מעבדה מעבר  11
 כל יום עיכוב הקנס יהיה – י"ע 30-ל

 ליום₪  200

בגין הגעה לשטח עם ציוד ו/או כלים לא מתאימים  10
ו/או לא תקינים שאין אפשרות לבצע את העבודה 

וכן אי הגעה של ציוד אבטחה )עגלת חץ + צוות 
אבטחה + תמרורים + קונוסים( וכן הגעה לשטח 

 ללא ציוד מגן לעובדים לרבות אפודים זוהרים.

4,500  ₪ 

 

 בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים הפיצוי יהיה מצטבר. .א
התאגיד יהא רשאי לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו  .ב

 בכל דרך העומדת לרשות התאגיד, לרבות חילוט ערבות הבנקאית.

לא יראו בשימוש התאגיד בזכויותיו עפ"י סעיף זה, כביטול החוזה ע"י התאגיד, אלא אם  .ג
התאגיד הודיע על כך במפורש ובכתב, הקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבותו עפ"י 

 החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 

 גיד לפי הסכם זה.אין באמור בנספח זה לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת למזמין/התא .ד
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 ( להסכם )נספח ג'(  1ג')נספח 

 אישור ביטוחי הקבלן 

 
תאריך הנפקת   קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום אישור

 ___________________ האישור

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים המפורט 

שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו 
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 / המבוטח הנכס מען מבוטחה *האישור מבקש
 *העבודות ביצוע כתובת

 *האישור מבקש מעמד

  שם שם
 

 

 חברה כלכלית עירונית ☒

 מזמין העבודה ☒

 אחר: ______ ☐
 

בע"מ )להלן :  מי רעננה
  "המזמין"(

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.
  

 מען מען

 56מרחוב אחוזה 
 רעננה

 
 

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
 

חלוקה לפי גבולות 
סכומי אחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

גבול  תאריך סיום
האחריות/ 

סכום 
ביטוח/שווי 

 העבודה

  כיסויים נוספים בתוקף
 וביטול חריגים

יש לציין קוד  מטבע סכום
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'
 עבודות הסיכונים כל

 קבלניות
 לדוגמה הרחבות

 לפרט ניתן(
 לפרקי בהתאם

  :)הפוליסה

      304 ,309 ,312 ,
313 ,314 ,316 ,
318 ,324 ,327 ,
328 . 

 

הוצאות  ☒
בגין עבודות 

ותיקונים 
 זמניים.

עבודות  ☒
בגובה ו/או 

 בעומק.
 

       ופריצה גניבה
 ₪.      עובדים עליו רכוש
 ₪.      סמוך רכוש
 ₪.      בהעברה רכוש
 ₪.      הריסות פינוי

מהנדסים  הוצאות
 אדריכלים

     .₪ 

 ₪.      נזק ישיר 
 ₪.      נזק עקיף

 צד ג'
 
 
 

    10,000,000 ₪ 302 ,304 ,307 ,
312 ,315 ,321 ,
322 ,328. 

עבודות  ☒
בגובה ו/או 

 בעומק.
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 כיסויים

רעידות  ☒
והיחלשות 

 משען.
 

  ₪.      נזק ישיר 
  ₪.      נזק תוצאתי 

, 319, 309, 304 ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
328. 

, 304, 303, 301 ₪. 2,000,000     אחריות מקצועית
309 ,321 ,325 ,
326 ,327 ,328 ,
332 (6 

 חודשים(.
 

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות 
  *) (1נספח ג' )בהמתאים כפי המצוין 

 קבלן ביצוע  ☒
 אחזקה )באמצעות ביובית(, שטיפה, ניקוי וצילום קווי ביוב .עבודות  - 002/2020מכרז 

 

 הרחבות נוספות בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית: 

 חריגה בתום לב מסמכות. .1

 מועד תחולה רטרואקטיבי ____________ שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. .2
 

 :בתום לב הפרה
הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן, לא יפגעו בזכויות 

 לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו. וו/או עובדי ומנהליהמזמין ו/או 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה :
לאחר  )שישים( יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 מהדורת הפוליסה :
  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ( להסכם )נספח ג'(  א()1ג')נספח 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 

 תאריך : __________

 

 לכבוד

 "(המזמין)להלן: " מי רעננה בע"מ

 56אחוזה  רחוב

 רעננה
 

 א.ג.נ.,

 הצהרה על מתן פטור מאחריותהנדון: 

 רעננהבלאחזקה)באמצעות ביובית(,שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב  בקשר עם 

 "העבודות ו/או "השירותים"()להלן : 

 

מכני ו/או הנדסי בבעלותי הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש לצורך עבודתי והשירותים שבנדון בציוד  .א
ו/או באחריותי ו/או בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים 

 .בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"( יאות

 האמור בהצהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן:על אף  .ב

מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל   וו/או עובדי וו/או מנהלי המזמיןהנני פוטר את  .1
אשר מובא לאתרי העבודות על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת ובלבד 

 שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדון.

פריצה ו/או גניבה של הציוד מכל אחריות לגבי   וו/או עובדי וו/או מנהלי המזמיןהנני פוטר את  .2
ו/או  ומנהלי לרבות ואו מי מטעמו/ המזמיןהמוזכר לעיל ומוותר על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי 

במקרה שכזה כל זאת ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לגבי מי   ועובדי
 שגרם לנזק בזדון.

מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי   וו/או עובדי וו/או מנהלי המזמיןהנני פוטר את  .3
מטעמי ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר 
העבודות על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי כל זאת ובלבד שהאמור בדבר הוויתור 

 על זכות התחלוף לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדון.

ה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידי, בניגוד הי .4
לרבות  וו/או מי מטעמ המזמיןלאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את 

 בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.  וו/או עובדי ומנהלי

לביטוח אחריות מקצועית, כאמור באישור  הכי אערוך ואחזיק את הפוליסהריני להצהיר בזה  .5
עריכת הביטוח, במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום 

 __________ לביצוע העבודות שבנדון  ועל פי כל דין.

  

 ןלראיה באתי על החתום

 

________________________  

 המצהיר חתימה ושם  הקבלן
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 ()ב( להסכם )נספח ג'(1ג')נספח 

 הצהרת עבודות בחום
 

 תאריך : __________

 

 לכבוד

 "(המזמין)להלן: " מי רעננה בע"מ

 56אחוזה  רחוב

 רעננה
 

 א.ג.נ.,
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל  ,הננו מאשרים בזאת
 שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות  .1
באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים 

 או להבות.ו/וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא  - מנו )להלןנמנה אחראי מטע ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות מטר  10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

יקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט דל
 רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם ליד מבצע העבודה יוצב " .5
 מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

י בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל פי וכל תנא תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 החתום על באנו ולראיה

 

 תם()תפקיד החו  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 כתב ערבות ביצוע -( להסכם 2ג')נספח 
 

 לכבוד
 בע"ממי רעננה 

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

 

, לסילוק כל סכום עד בע"ממי רעננה אנו ערבים בזה כלפי , "(החייבלבקשת _______________ )להלן "
מתאריך המחירים לצרכן למדד יוצמד (, אשר שקלים חדשים אלף _____במילים: ) ₪_______ לסכום של

ביצוע בנושא  ,002/2020 בקשר עם מכרז מספר החייב,תדרשו מאת ואשר  ____________
 .מיום _______________ ,ברעננהאחזקה)באמצעות ביובית(,שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב  

 

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

 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

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

 .הערבות

 

לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה  ועד בכלל. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________
 ומבוטלת.

 

 _________________.________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ___

 

 שכתובתו: ____________________________________________________.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

 

 חתימה: ___________________ תאריך: ___________________
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 1952 -חוק עבודת הנוער, התשי"ג הוראות מ  -( להסכם 3ג')נספח 
 

 

 העבדה מסכנת .33

 -באחד מאלההמעביד נער 

, או בניגוד להוראות היתר שניתן 4א או  2,2בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 מכוחן.

, כי 5במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף  (2)
 עבודה של נער בו עלולה לסכנו.

בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה  (3)
 .6בהתאם להוראות סעיף אסר או הגביל העבדת נער בהם, 

 אין להעבידו בה בגילו. 7בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  (4)

 .14בניגוד להוראות סעיף  (5)

)להלן  1977 - ( לחוק העונשין, התשל"ז2)א( ) 61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -דינו  
 חוק העונשין(. -

 

 . העבדה אסורה  אחרת א.33

 -נער באחר מאלה המעביר

א, שענינן בדיקות 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 רפואיות.

,שענינו שעות 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף -24ו 22,  21,  20בניגוד להוראות סעיפים  (2)
 עבודה ומנוחה.

, לרבות הוראות בענין קביעת 4א או 2,2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (3)
 מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.

 ( לחוק העונשין.2)א( ) 61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 

 פירושים .1

  -)א( בחוק זה 

 שנה. 16מי שעדיין לא מלאו לו  -פירושו "ילד" 

 שנה. 18שנה אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 

 ילד או צעיר. -"נער" פירושו 

 "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו.

 .-1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דמפקח כמשמעותו ב -"מפקח עבודה" פירושו 

 מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי. -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 

 .28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

רות, ברשות מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שי -,רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 
 הרבים, במקום ציבורי או מבית לבית.

  -)ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד 

ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה -בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח -( אצל הוריו 1)
 חקלאית במשק של ההורים.
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לרבות  -אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו, לענין זה "עבודה" ( אצל אדם 2)
 רוכלות.

( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו לבד אף אם הינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה מקום 3)
 וע אגב עבודה מעשית.שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצ

)ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצרכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, 
, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה הייתה חד 4כאמור בסעיף 

 לרבות שיתופו. -תמורה; לענין זה "העסקת ילד" פעמית, וזאת בין אם  ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא ב

 

 גיל עבודה לילד .2

 שנה. 15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 

, לא יועבד אלא אם 1949 - שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט 15)ב( ילד שמלאו לו 
 נתקיים אחד מאלה:

 .1953 - תשי"ג( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, 1)

 ()בוטלה(2)

 .1949 - )ב( לחוק לימוד חובה, תש"ט5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3)

( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד 4)
 המתאימה לגילו.

לחוק לימוד חובה,  5לגביו פטור לפי סעיף  שנה וניתן 14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 
 היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 1949 - תש"ט

 )ד( )בוטל(.

 

 עבודה בחופשת לימודים א.2

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף  15שנה וטרם מלאו לו  14)א( ילד שמלאו לו 
, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה 2האמור בסעיף 

נות כאמור, או והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור; תק
 )ג(. 2מקצתן, יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953 - )ב( הוראות חוק החניכות, תשי"ג

 

 הופעות וצילומים.            4

ית, אומנותית שנים, בהופעה ציבור 15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו 2)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 
 של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(.

 לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך הופעה.   -)ג( בסעיף זה, "הופעה"
 
 איסור עבודה במקומות מסויימים .5

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל  ובין במיוחד, אם  15ילד, אף שמלאו לו 
הנפשית או החינוכית בשל טיב  לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית,

 העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.
 
 עבודות אסורות .6

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות 
העבדתם עבודה שהעבודה בהם עלולה, לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם 

 אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
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 גיל מיוחד לעבודות מסוימות .7
שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם, לדעתו, 

ת של עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרי
 הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

 
 בדיקה רפואית יסודית .11

 )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו.
קביעה  עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )

מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין 
 התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.

( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את 2)
 ל כך.התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי ע

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת 2( אישור לפי פסקה )3)
סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון; 

 האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.
 

 בדיקה רפואית חוזרת .  12
א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר )

 בדיקה רפואית חוזרת(. -העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן 
)ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד 

פואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, הר
 - ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט

 .1953 - ג, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"1959
 

 )תיקון: תשנ"ח( . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית13
 -, כי 12-)ב( ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 

 ( )בוטלה(1)

 ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;2)

 ימסור המוסד -( העבודה בה מועבד הנער ברוכלות משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 ואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.הרפ

 )ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר

 בהודעה שנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער

 העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. -וללשכת

 

 האיסור העבדה לאחר קבלת הודע .14

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 
או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה 

 הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

 

 העבודה ושבוע העבודהיום  .20

 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.

 5שעות עבודה ליום, לפי סעיף  8 -( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמור בו לעבוד יותר מ1)א
שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע , יכול שיועבד צעיר עד תשע 1951 - )א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

 שעות עבודה. 40העבודה לא יעלה על 

)ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חד שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או 
 נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.

דה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות הזמן שבו עומד הנער לרשות העבו -)ג( "שעות עבודה" פירושו 
 .22לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 
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 שעות מנוחה השבועית. 21

 א( לא יועבד נער במנוחה השבועית.

את יום  -לגבי נער יהודי  -( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  1)ב( )
 השבת.

את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל  -לגבי נער שאיננו יהודי ( 2)
 עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

 

 הפסקות .22

שעה לפחות, ובכלל ¾ )א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 
חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה זה תהיה הפסקה רצופה אחת של 

 היא של חצי שעה לפחות.

 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.

)ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא עם הייתה 
הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו  נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת

 להישאר במקום העבודה; במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 

 איסור עבודת לילה. .24

 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.

שעות  12פרק זמן של  -, חל עליהם 1949 - )ב( בסעיף זה "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט
שעות בין  10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949 - ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 8:00ובין  20:00שבין 

 .6:00ובין  22:00

 )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, אם הוא עובד בבית ספר מקצועי. 1)ג( על אף האמור בסעיף 

 

 היתר עבודת לילה .25

 במקום שבו עובדים במשמרות. 23:00תיר העבדת צעיר עד שעה )א( שר העבודה רשאי לה

)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט,  9)ב( בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 
 .23:00, רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרת, גם אחרי שעה 1948 - תש"ח

שעה, את  -שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת )ג( סבור שר העבודה 
 העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.

)ד( סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער שמלאו 
רת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית , אם, לדעתו, הובטחו התנאים לשמי24:00שנים עד שעה  10לו 

 של הנער.

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים  24:00)ה( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 
בעבודה  5:00במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת. כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 

 ה.חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבוד
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 רשימת חוקי עבודה -ד' נספח  
 

הפרויקט וביצוע לבצע את בכדי דו, י מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו עלהקבלן 
וכן האמור  זה 'דח נספבמסגרת  לפי הסכם זה, האמור בחוקי העבודה המפורטיםמלוא ההתחייבויות 

תוקף בענף  בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר
או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים ו/המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו 

 אלה.

 

 .בהסכםסעיף זה הינו תנאי עיקרי 

 

לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי  ,בכל עת ,זכאיהא המזמין י
 .בקשר לכך אחריות כלשהי וומבלי שתוטל עלי וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זההקבלן 

 

 1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

 

 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 

 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 

 1950 -שנתית, תשי"א חוק חופשה 

 

 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 

 1965 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו 

 

 1953 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 

 1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א 

 

 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח 

 

 1963 -חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

 

 1963 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ה 

 

 1987 -חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 

 2011 -החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

 1-6\8\11\16\מ
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 מי רעננה בע"מ
 

  002/2020מכרז מס' 

 

לאחזקה)באמצעות ביובית(,שטיפה, ניקוי, 

 צילום קווי ביוב

 

 חלק ב'

 

 מפרט טכני מיוחד 

 וכתב כמויות

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 2019דצמבר 
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 ענייניםתכן 
                      

 3עמוד:                     עבודות אחזקה, שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב, חיתוך שורשים. תיאור פרק א':              

 

 15 עמוד:                                                                                  של מערכת הביוב. CCTVצילום  ':בפרק                            

 

 18 עמוד:                                   צנרת ביוב / ניקוז               בתוךלעבודה  –מפרט טכני לרובוט  ':גפרק                            

 

 19 עמוד                                                                               תנאים מוקדמים הוראות בטיחות ':דפרק                            
 

 22 עמוד:                                                                                                            הצהרת בטיחות ':הפרק                            

 

  23 עמוד:                                                                                                           הצהרת המשתתף :ופרק                            
 

 24 עמוד:                                                                                                                          מחירון. ':זפרק                            

 

 25 עמוד:                                                                                     כתב כמויות –מחירון לעבודות  ':חפרק              
 
 

 28עמוד  פרק ט': הוראות הנחיות נוספות למציע                                                                                                  
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 פרק א'
 

 
 שורשים.חיתוך סקר מובלים תאור עבודות אחזקה, שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב,     1.7

לפי מפרט זה תכלולנה עבודות תחזוקה, שטיפה ניקוי וצילום במערכות הביוב חיתוך שורשים על פי  עבודות
קריאה ואו תוכנית עבודה מאושרת מראש.  הקבלן יבצע, במשך זמן חוזה זה, עבודות שונות ואשר תאורן, 

 המצ"ב(.  כל עבודה מהווה משימההיקפן, מקומן ומשך ביצוען ייקבעו בהתאם לאמנת שירות של התאגיד )
כפי שמופיע בכתב ק מהתשלום מהווה חלק מתחזוקת המערכת וכחל ,בפני עצמה ותבוצע על פי ההסכם

לבצע מספר משימות בו זמנית ו/או שיהיו מספר תקלות בו זמנית, הקבלן  ובמידה והקבלן ידרשיות. הכמו
כנ"ל גם ליתר הציוד המופיע  ימות בו זמנית.מתחייב להעמיד מספר ביוביות שתספקנה לבצע את כל המש

 וזאת ללא כל תשלום נפרד. במפרט הטכני.
 

   הוראות עבודה ותעודת גמר :  7.1.1
במסגרת חוזה זה ייצא הקבלן לעבודה לאחר קבלת אישור לתוכנית  העבודה בכתב או ע"י הודעה 

זמן משוער לסיומה ו/או אחד , רתיאובקשר ו/או בכל צורה אחרת. הודעה לעבודה תכיל טלפונית ו/או 
 וכל ההוראות ירשמו ביומן העבודה ויהו, מנתונים אלה אישר המפקח את קבלת העבודה בגוף ההוראה

 תעודת גמר מתאריך החתימה.של הקבלן והמפקח יהוו חתימתו בסיס לתשלום ביצוע העבודה. 
 

 :   מועד התחלת העבודה 7.1.2

במסגרת חוזה זה מתחייב הקבלן לצאת לעבודה על פי הוראת המפקח, בכתב ו/או בע"פ בפגישה אישית 
 תוך פרקי הזמן הבאים :ו/או קריאה מהמוקד ו/או קריאת תורן התאגיד, או  טלפונית, 

 

 :עבדות דחופות  7.1.3

ביום עבודה  20:00עד שעה  7:00נתקבלה בין  אם דקות לאחר קבלת ההזמנה, 30-וחר ממיד, אך לא יא
לאחר  ביום בלתי רגיל )ערבי שבת, חגים וכו'(.  אם ההודעה נמסרה לקבלן  17:00  עד שעה  7:00-רגיל, ומ
לעבודות באותו יום או בהמשכו  האמורות בסעיף הזה, יהיה על הקבלן לצאת 17:00או  20:00השעה 

שעות, אלא אם המפקח יורה לו אחרת בכתב ו/או  1של  פשריתוך זמן היערכות המינימלי האבלילה, 
 בע"פ.

 

 :עבודות יזומות  7.1.4

עבודות אלו תבוצענה תוך הזמן שנקבע ע"י המפקח ועל הקבלן להתחיל בעבודתו לכל המאוחר תוך יום 
 מקבלת ההוראה לכך בכתב ו/או בע"פ.

אם על ידי המועד לתחילת העבודה ייחשב מהשעה שהמפקח העביר את ההודעה לידי נציג הקבלן או 
הקבלן בעבודה, עליו  התחילוראה בע"פ טלפונית ו/או בקשר. מסירת פקודת עבודה בכתב ואם ע"י ה

 לבצעה ללא דיחוי, אלא אם יקבל הוראה אחרת מהמפקח.

 

 קשר :   7.1.5

לכל ראש צוות / מנהל עבודה תנאי עיקרי לחוזה זה הינו רכישה ואחזקה של מכשירי טלפון סלולריים 
זמין מתחייב שיהיה  מוקד העירוני. הקבלן /התאגיד/עירייההמפקח, תורן עם  על מנת ליצור קשר 

חשבונו.  על הקבלן ועל הקבלן של  ופקס ואיימל, לשימוש כמו כן הקבלן יספק 365/7לקריאות שרות 
לצייד את כל צוותיו במכשירים אלו.  המכשיר יהיה זמין בכל זמן בו הקבלן מבצע עבודה כלשהי עבור 

למפקח ולהפך לתורן התאגיד, התאגיד.  כמוכן בכל זמן הביצוע ניתן יהיה ליצור קשר בין נציג הקבלן 
 בשעות בלתי מקובלות.

 

7.1.6  

יפויות שייקבע ע"י התאגיד ו/או המפקח. אם הקבלן החל הקבלן יבצע את העבודות על פי סדר העד
להפסיק את העבודה שהחל  בעבודה מסוימת והמפקח קבע שיש לבצע עבודה דחופה יותר, על הקבלן

התאגיד / המפקח יהיו רשאים  שיקבל. בה ולבצע את העבודה הדחופה יותר, בהתאם להוראות החדשות
ידה והקבלן יהיה עסוק בפתיחת סתימות ו/או שטיפה לדוגמא: במ לתת לקבלן גם עבודות במקביל

 כעבודה יזומה לפי תכנית עבודה שקיבל מהמפקח. קבלן יעסיק גם צוות שטיפה וצילוםה
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 פגיעות ונזקים  :     7.1.7

נזקים  במקרה בו הקבלן ניגש לביצוע העבודה וראה כי המי גשם ואו המי ביוב שפרצו גרמו לתאונות,
עבודתו. למפקח לפני תחילת  לתורן התאגיד ו/או לרכוש עירוני או פרטי, על הקבלן להודיע על כך מיד 

במקרים אלה אסור לקבלן להתחיל בעבודתו פרט לשאיבת המים באזור התקלה, למניעת תאונות 
 נוספות.

 

 שעות עבודה :  7.1.8

 שעות עבודה רגילות :                                                                                                  -
 עבור עבודה בשעות עבודה בלתי רגילות )שבת וחג(, כלולות בהתאם לכתב הכמויות. *  
במחיר רגילות כלולה עבודה שהחלה בשעות העבודה הרגילות והסתיימה בשעות עבודה בלתי  *  

 למען הסר ספק, כלל זה חל גם על שעות לילה, על שעות שבת וחג..  היחידה שבכתב הכמויות
במחיר , כלולה , שעת חרוםתורניות וכונניות ברשת הביוב מחויבות על הקבלן, כולל חגים ושבתות *  

 .היחידה שבכתב הכמויות
 

 עבודות לילה :
במחיר לפי הצורך עפ"י דרישת המפקח והתאגיד ו/או המשטרה ו/או מבחינת תנאי הביצוע, כלולה  *  

 .היחידה שבכתב הכמויות
במידה ואין סעיף  אך ורק לפי כתב הכמויות.תשולם לקבלן תוספת בגין עבודה בלתי שגרתית לא 

 20%פחות עבור עבודה בכתב הכמויות המחיר יהיה עפ"י מחירון "דקל" קבלן ראשי 

 

    הפסקת זרימת שפכים או מי גשם : 7.2
 הקבלן יספק את חומרי העזר וכן הציוד ומפעיליו הדרושים להשלמת העבודה בהתאם  
טנדרים לגרירת משאבות ,: כלי רכבלתנאי החוזה.  הקבלן יפעיל לפי הצורך את כל הציוד לרבות  

  משאבות,, משאיות, ביוביות,  ,אבטחהעגלת פקקים בכל הקטרים, צנרת בד למעקפי ביוב,  נגררות, 
, טרקטורים צילום נידתרובוט לעבודות בתוך הצנרת, ציוד לחיתוך שורשים  ,גנרטורים קומפרסורים

ובכתב  מה שנכתב במפרט לנוסף שבעבור כל ציוד העזר  וכו'. ציוד בטיחות ואבטחה פטישון "קונגו" 
 .לא ישולם בנפרדהכמויות 

 

    מי גשם : הפסקת זרימת שפכים או 7.3

בכל מקרה בו ביצוע העבודה דורש הפסקת זרימת הביוב בקו בודד ו/או באזור שלם, הקבלן יבצע  -
 את השאיבה כנדרש. 

הקבלן יבצע שאיבה רציפה כך שהזרימה תפסק לחלוטין, ידאג לריקון באתר העבודה וידאג  -
 . כולל ביצוע מעקפים.על חשבונו לשילוט מתאים

בלן לשלמות המדרכה, כל פגיעה במדרכת אספלט ו/או מרוצפת תתוקן על בזמן השאיבה, ידאג הק -
 חשבון הקבלן.                                                                

 ע"י הקבלן למניעת מטרדים ואו נזקים.   מידיתהטיפול ושאיבת המים תבוצע  -

יקוז ו/או תעלות אלא אך ורק למערכת בשום אופן הקבלן, לא מורשה להטות שפכים אל מערכת הנ -
 הביוב.

ו/או רעילים הקבלן יבצע שאיבה באמצעות ביובית. הפינוי  יםבמידה והשפכים הינם תעשייתי -
 יהיה לאתר פסולת מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה. 

    : בעבודה יזומה 7.4
 לפני תחילת העבודה, מודיעים על ביצוע עבודות וסגירת המעבר לכלי רכב באזור.  כמו כן, 

 מנשרים שיופצו לתושבי הרחוב / אזור )לפי נוסח יעביר הקבלן הודעה דרך המוקד העירוני,
 באחריות כל נזק בגין אי ביצוע הודעה זו יהיה . מהמפקח(ממהנדס התאגיד /מנהל התפעול / שהקבלן יקבל  

 סגירת הרחוב/ות יהיו בתאום עם המשטרה והעיריה. הסדרי התנועה וציוד האבטחה יהיו על .הקבלן בלבד    
 גיד ישלם לקבלן בתמורה לחשבוניותחשבון הקבלן למעט תשלום עבור שיטור בשכר ו/או מפקחי תנועה שהתא    

 מס וללא רווח קבלני.    
 

    :ציוד בטיחותי וציוד בטיחות 7.5
 הקבלן יצטייד ויפעיל בכל עבודותיו, על פי מפרט זה, ציוד בטיחותי וציוד בטיחות.  הציוד            
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 הבטיחותי כולל פרטי הלבוש, הכלים, האביזרים והמתקנים הדרושים להבטחת שלום עובדיו,            
 התושבים, כלי הרכב וכל רכוש אחר העלול להימצא בסמוך לאתר העבודה, בהתאם לנדרש בחוק            
 ובתקנות הבטיחות.                                                                                                                 

 אטומה,  ןמסכת חמצן, חליפת ניילותר, בגדי עבודה, נעלים, מגפים, ציוד הבטיחות יכלול, בין הי                   
  מהבהבים, עגלות חץ להסטת תנועה,   בטיחות, פנסים רתמה, מד גזים לבוש זוהר, גדרותחצובה +              
 . דיפון, חגורות, חבלי משיכה וכד'   סולמות, אמצעי           
 הבטיחות והוראות המפקח, המשטרה והתאגיד.על ידי חוק כנדרש            
 הקבלן יצטייד בשילוט עפ"י הוראות התאגיד והמפקח.           
 הקבלן מתחייב לבצע את ההוראות של הממונה על הבטיחות מטעם התאגיד.           
 ולא ישולם בנפרד.אספקה ושימוש בציוד בטיחותי ייכלל בסעיפי המכרז            
 ציוד בטיחותי, כלי עבודה, רתכות, משחזות וכל ציוד  לביצוע העבודה, יתאים לתקן הבטיחות            
 לרבות, ציוד בטיחותי הנדרש לעבודה במקום מוקף / בגובה.של משרד העבודה.            

 

    :נהלי עבודה 7.6
 מהנדס התאגיד ו/או מנהל במקום מפגש מתואם שייקבע על ידי התייצב הקבלן  -חובת התייצבות         7.6.1

 המפקח.התפעול ו/או                 

 מהנדס התאגיד ו/או אלא באישור מפורש של  16:00הקבלן לא יתחיל כל עבודה יזומה לאחר שעה    7.6.2

 ו/או המפקח.מנהל התפעול   

 הקבלן יבצע את העבודה, בצורה שתבטיח אי גרימת נזקים לרכוש ציבורי ו/או פרטי.   7.6.3

 לא יעזוב את אתר העבודה עד להשלמת סגירת האתר והחזרת השטח לקדמותו.הקבלן    7.6.4
 

 

    : פירוט העבודות 7.7
 צילום  ניקוי וחיתוך שורשים בקווי ביוב, כוללות : עבודות האחזקה השוטפת, של קווי הביוב,

 . הביוב בקווי סתימות פתיחת 7.7.1

 שטיפת קווים. 7.7.2

 ניקוי שוחות )תאים(. 7.7.3

)דיזה שרשרת ו/או רובוט( שלא יפגע ויגרום לנזק ניקוי ופתיחת קווי ביוב משורשים ע"י ציוד מתאים  7.7.4
 בצינורות.

 בדיקות. 7.7.5

 טיפול בתקלות, הנגרמות על ידי גורמים אחרים.  7.7.6

 .365/7 תן שרות בכל מצבי מזג אוויר, כולל מזג אוויר סוער וחירום 7.7.7

  ע"י מעבדה מוסמכת על מצב הצינורות. קווי ביוב והגשת דו"ח ממוחשבצילום שטיפה ו  7.7.8

 במהלך ההסכם/חוזה. ש, מפרידי שומן, הצפות מים / שפכים. ככול שיידרשאיבת בורות ספיגה 7.7.9

 עבודות אחזקה שונות במתחם הטיפול בשפכים ברעננה. 7.7.10
 

 

    : עבודות אחזקה 7.8

לקבלן כל הקבלן יתחזק את מערכת הביוב , באופן שוטף, במצבה הפיזי הקיים.  לא תשולם  7.8.1
תוספת בגין ביצוע עבודות אחזקה מכל סוג, לרבות שטיפות ושאיבות במתקנים פגומים ועליו 

להבטיח, בכל עת, זרימה תקינה של הביוב במערכת.  המפקח ייקבע אם יש צורך בעבודות תיקון 
של המערכת, לאחר בדיקת המערכת, ובכל מקרה, הקבלן יבטיח את הזרימה התקינה, עד לביצוע 

 ודות התיקון.עב

 

בכל העבודות, הכלולות במסגרת החוזה, הקבלן יבצע עבודות שאיבה וניקוי בתוך מערכות הביוב ,  7.8.2
פסולת רעילה ו/או נוזלים רעילים , לא רעילה למזבלה העירונית / תחנת מעבר לרבות פינוי פסולת

מאושר על ידי המשרד לאתר פינוי פסולת יפונו  לנקודת השפיכה,לפינוי שלא יאושרו ע"י המפקח 
כולל  שאיבה של מקלטים,  לרבות תשלום אגרה למטמנה. לאיכות הסביבה והצגת אישור בכתב
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תעלות, בורות רקב וכו'.  השאיבות יבוצעו על ידי הקבלן והתמורה מפרידי שומן, בורות סופגים, 
 מחירון.עפ"י ה

 

מים, ביוב , הנובעות מכל סיבה לא תשולם לקבלן כל תוספת, בגין קריאות, בקשר לתקלות בצנרת  7.8.3
 .שהיא, או מתקלות שברשות הפרט בעיר

 

בבוררויות, גישורים, לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הגשת תצהירים ,הגשת טפסים ,הופעה   7.8.4
 .משפטית בב

 
 

    : עבודות אחזקה 7.9

 על המפקח, מהנדס התאגיד ו/או מנהל התפעול ו/או בדיקת המערכת תתבצע על פי הוראות  7.9.1

  :עבודה יזומה ותכלולפי תוכנית  7.9.2

התמורה כלולה במחיר אחזקת מערכת הביוב, חיצונית ופנימית.  פתיחת מכסים וסגירתם, בדיקת 7.9.3
 הכמויות. שבכתב

 הקבלן יעמיד לרשות התאגיד, בכל עת, צוותי עבודה, לצורך בדיקת מערכת הביוב.  7.9.4

 התמורה כלולה במחיר אחזקת שבכתב הכמויות. 7.9.5

המפקח.  העבודה תכלול, מהנדס התאגיד ו/או מנהל התפעול ו/או סקר מובלים יערך לפי הוראת  7.9.6
  ,פתיחת התאים, כניסה למובל 

)הסקר  , צילום במצלמה דיגיטלית.  הסקר ייתן תמונה מלאה על מצב המובל.CD-בצילום ותיעוד  7.9.7
 יבוצע אך ורק לבדיקת הזרמת ביוב או מים למובלים בקיץ(

ל לאחריותו לתחזק, באופן שוטף, את קווי הביוב שטיפה וניקוי קווים ראשיים והקווים הקבלן יקב 7.9.8
 משניים , לפי המפורט  במפרט זה להלן .

 

    : פתיחת סתימות בקווי ביוב  7.10
 

 העבודות שיבוצעו יכללו :
 
 פתיחה וסגירת מכסה או רשת, שאיבת תאים, שטיפת הקטע הסתום וניקוי שתי השוחות      7.10.1

 הסמוכות, לפחות, לקטע הסתום.  העבודה תתבצע על ידי ביוביות משולבות, מכונת לחץ               
 או עבודה ידנית.  העבודה תכלול שאיבה ופינוי הפסולת והנוזלים, לרבות ניקוי אתר                                
 העבודה.  העבודה תבוצע בכל קוטר של צינור, בכל סוג של צינור או שוחה ובכל עומק                                 
 , שעת של צינור או שוחה.  הקבלן מתחייב לבצע עבודות אלו, בכל ימות החול, שבתות וחגים                                
 .365/7 ובכל שעות היממהחרום                                 

 העבודה תתבצע ע"י סגירת הקטע ע"י פקקים מתנפחים, שאיבת הנוזל מהצינור,                                 
 הצינור והגורם ניקוי הקטע וצילומו כשהוא ללא נוזל בתוכו כדי שאפשר לראות את מצב                                 
 צע פתיחת הסתימה ע"י ביובית לחץ שתגרום לוואקום שתאפשרגם לבניתן לסתימה .                                
 הדיזה של ביובית הלחץ.הרצת המצלמה אחרי                                  

 לפי כתב הכמויות. הקבלן מתחייב, לצורך פתיחת הסתימות, תהיה )מחיר( התמורה      7.10.2

 כל כמות פתיחת שתידרש ובכל עת. לבצע את 
 שעות לאחר הפתיחה  48-במידה ותיווצר סתימה נוספת באותו קטע קו שטופל ב      7.10.3

 הראשונה הטיפול / פתיחת הסתימה תהיה על חשבון הקבלן. 

 
 .חריגים אירועים    7.11

תקלות הגורמות לשיבוש תהליך  ו/או ו/או גלישת שפכים בכל מקרה של תקלות בתחנות השאיבה
למהנדס , יש להודיע מיד ו/או הצפות של שפכים, מים וכל נוזל שהוא  הטיהור וליצירת מטרדים

עפ"י  וגם להפך שהקבלן יקבל קריאה יהיה עליו לפעול מפקח התאגיד ו/או למנהל התפעול ו/או ל
 התאגיד ו/או למנהל התפעול ו/או  למהנדסלו ע"י  ושיינתנההנחיות 

 בכל מקרה של הגעת חומרים חשודים כמו מזוט, זפת או כל חומר חשוד אחר, יש למפקח 
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למפקח של התאגיד ולפעול עפ"י למהנדס התאגיד ו/או למנהל התפעול ו/או להודיע על כך מיד 
  הנחיותיהם.

 ללא קבלת אישור בכתב ו/א כל פעולה אחרת אין לבצע הפסקה יזומה של יחידות שאיבה 
יב להגעה של לפחות הקבלן מתחי מהמפקח של התאגיד.מהנדס התאגיד ו/או למנהל התפעול ו/או מ
וכל האביזרים ואמצעי הבטיחות כוח אדם מספיק  , משאבות נגררות ביובית מיכלביוביות לחץ,  2

 והאבטחה אשר יהיו באופן רציף בשטח עד לסיום האירוע.
 
 

  במחלות תהידבקויומניעת  זהירות כללייםאמצעי   7.12
 יש להקפיד על תנאים סניטריים נאותים, רחיצת ידיים  וכו'. א. 
 המתקנים הסניטריים יצוידו כל העת באמצעים הנאותים כגון סבון, מגבות נייר וכו'.  ב. 
 יש לחסן את העובדים נגד מחלות שונות עפ"י הנחיות משרד הבריאות, משרד העבודה  ג. 

 וכו' ובתדירות הנקבעת על ידי משרדים אלו.      

 כמפורט ובכל ציוד הבטיחות הנדרש יש לבצע את עבודות התחזוקה תוך שימוש  בכפפותד.  
 .7.5בסעיף      

 

 .) התמורה, תשלום כלול במחיר שטיפת קווי הביוב( שוחות ניקוי    7.13
 באחריות הקבלן או עפ"י הוראות המפקח ויכלולניקוי שוחות ביוב, יבוצעו באופן שוטף,       7.13.1

 שאיבת נוזלים, ניקוי ופינוי מוצקים, חיתוך שורשים, בכל סוג וגודל, ניקוי שוחות               
 מפסולת ושמנים, ניקוי יסודי של הרשתות והמכסים, סימון השוחה לצורך צילום                                 

 למט"ש  /שפיכה לנקודת הנוזלים ופסולת שהמפקח יפסול אפשרות וסילוק הפסולת,                                 
 לבצע עבודות  על ידי המשרד לאיכות הסביבה.  הקבלן מתחייב לאתר פסולת מאושריסולקו                                 
 .365/7 בכל שעות היממהאלו, בכל ימות החול, שבתות וחגים,                                 

 בשוחות בהם קיימות מערכות לקריאת גובה הביוב בתא, בתאים אלו יסומנו בתוכנית      7.13.2               

 וכל ניקוי יעשה בזהירות כדי למנוע כל נזק  אפשרי. היה ונגרם נזק יישא הקבלן בנזקים               
 שנגרמו.                                

 כלולה במחיר השטיפה היזומה של צנרת הביוב לפי תכנית  התמורה, לצורך ניקוי השוחות        7.13.1              

 תקופת , עבור כל כמות שתידרש, לאורךשתינתן לקבלן מעת לעת ע"י התאגידהעבודה               
 ההסכם.              

 לפני הטיפול  םוסביבת ותמותנה בצילום השוחעבור שטיפת קווי הביוב התשלום                                 
 ואחרי הטיפול.                                

 

 קווים )קטעים(. שטיפת       7.14

עבודה, שתוכן  הקבלן יבצע שטיפת קווי ביוב, באזור שיועמד לאחריותו, על פי תוכנית 7.14.1
המפקח.  הקבלן, מתחייב מהנדס התאגיד ו/או מנהל התפעול ו/או מראש ותאושר על ידי 

עבור כל , על פי המפורט בכתב הכמויות, וניקוי שוחות הביובלשטוף את כל קווי הביוב 
 תקופת ההסכם. כמות שתידרש, לאורך

 באופן סדיר, הקבלן ישטוף את קווי הביוב, להסדרת זרימה סדירה של הביוב , 7.14.2

שטיפת קווי הביוב, יבוצעו על ידי הקבלן, באמצעות מכונות שטיפה )ביוביות(, כמוגדר  7.14.3
להלן.  השטיפה תבוצע בכל סוגי הקווים, בקווים בכל קוטר, בכל עומק שיידרש ויכלול את 

רגילה ולא רעילה תסולק למזבלה העירונית ו/או ניקוי השוחות לאורך הקו ופינוי הפסולת 
לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות המעבר. פסולת ושפכים רעילים יפונו  לתחנת

תשולם לקבלן לפי המחירון בכתב לאתר ההטמנה לרבות האגרה שינוע הפסולת  הסביבה.
 .הכמויות.

במקרה שתתגלה סתימה חוזרת, באחד מקווי הביוב, יבצע הקבלן שטיפה וצילום של קו  7.14.4
מהנדס התאגיד ו/או מנהל התפעול ה החוזרת ויעדכן את הביוב, ויבחן את הסיבה לסתימ

 המפקח על כך.ו/או 

במקרה שתתגלה סתימה בקווי הביוב , הקבלן יידרש לבצע שטיפת קו, בתוך שעה מקבלת  7.14.5
 ההודעה מהמפקח.

 .ות שתידרש, לאורך תקופת ההתקשרותעבודות, לשטיפת הקווים, תהא, עבור כל כמ 7.14.6
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העבודה תבוצע בשיטה של חסימת קטע הצינור בתא, בסוף קטע העבודה ,ביצוע מעקפים,  7.14.7
הצבת מחסום בתחתית העיבוד, שטיפה של הצנרת בלחץ, משיכת כל החול, המשקעים 

והשומנים, שיצטברו בתא הביקורת ושאיבה לתוך המיכל.  כל שיטה לביצוע שטיפה תהיה 
לאתר הזרמה ,לא תותר הזרמת המשקעים להמשך   באופן כזה שכל המשקעים ישאבו  ויפונו

 הקו.

התאגיד מתכנן. מיקומו שפינוי תכולת השפכים מהביוביות יפונה למתקן קצה המיועד לכך  7.14.8
. עד אז כל הפסולת והשפכים יפונו לאתר פסולת מאושר לקבלן כאשר המתקן יופעל ריימס

  ו/או למקום בו יורה המפקח.

כל עבודות ניקוי הצנרת יבוצעו ע"י שאיבה מתאי   .חל איסור לרדת לתאי הביקורת 7.14.9
הביקורת.  במקרה שיש לרדת לתא ביקורת, להוצאת אבנים גדולות או תיקונים, על הקבלן 

 לפעול לפי כל כללי הבטיחות :
 אוורור התא והכנסת מפוח להוצאת הגזים.   -
 גידור התא מסביב ושילוט.   -
צינור לקבלת אויר חיצון, שהוא מצויד בחגורת העובד ירד לתא הביקורת עם מסכה ו   -

 .ו/או קשור לחצובה עם גלגלת הרמה הצלה וכבל משיכה
 מד גזים.    -
 בכל ירידה לתא ביקורת, חובה שיהיו בחוץ לפחות משני עובדים נוספים.   -
באחריות הקבלן להיות ערוך לביצוע העבודה לרבות אסמכתאות, אישורים לעבודה     -

 מוקף / גובה.במקום 
 אי ציות להוראות אלו, תגרום להפסקת העבודה, ללא כל התראה או אזהרה.   -

שהמפקח יפסול אותם  בעבודת ניקוי הצנרת, כאשר המיכל יתמלא משקעים, שפכים ושומנים7.14.10
, ייסע הנהג עם המכלית לאתר שפיכה מורשה, ירוקן את למט"ש לנקודת שפיכה / שריקון 

 , המאשר את ריקון תוכן המיכל באתר.ישור חתום מהאתרלקבלת אהתכולה וידאג 

בסוף החודש, בהגשת החשבון לתאגיד, על הקבלן להציג את אישורי הרקון של המכלית, 7.14.11
אי הצגת האישורים, כמוה כאי . תעודות משלוח + חשבוניות מס למטמנהבאתר מורשה.  

 לתפקוד הקבלן.ביצוע העבודה, דבר אשר יגרום לאי אמינות ובירורים בקשר 

, יינתן השרות המוקד העירוני ו/או תורן התאגידלצורך פתיחת סתימות ביוב, לפי קריאות  7.14.12
 שעת חרום  ו כולל לילות, שבתות, חגים 365/7 שעות ביממה 24

עליו לענות ולטפל בקריאה, בתוך שעה מזמן הקריאה )הסיבה לדחיפות חובה על הקבלן  7.14.13
עולים על גדותיהם, פורצים מתאי הביקורת וזורמים לכל עבר,   שמי השופכין  הטיפול היא

דבר אשר גורם למפגע סביבתי וזיהום חמור(.  הקבלן לא יעזוב את השטח עד לווידוי מוחלט 
 שהמפגע הוסר במלואו והשטח נקי.

הקבלן יהיה זמין ובקשר מתמיד עם תאגיד המפקח, המהנדס ובמידת הצורך סמנכ"ל 7.14.14
 וני.. והמוקד העירהתפעול

זרימה  90%-בקטעים אשר הקבלן ביצע טיפול מונע, שטיפה, ניקוי וצילום, יתחייב הקבלן ל7.14.15
 חלקה של הביוב בצנרת.

על הקבלן לקחת בחשבון את החזרת השטח לקדמותו, כולל הובלת עודפים ופסולת לאתר 7.14.16
 .שפיכה וזאת ללא כל תשלום נוסף

 

 מפגעים במערכת הביוב. תיקון      7.15
 מפגעים, הכוללים בין היתר :  לכלוך, חול, פסולת בנייה, שברים בצינורות, אטמים )גומיות(יתגלו 

מהנדס הבולטים מן המחברים לתוך הצינורות, קווים שהונחו בצורה עקומה ופגמים אחרים, שלדעת 
נוי המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את פעולות הניקוי, הפיהתאגיד ו/או מנהל התפעול ו/או 

והשטיפה בלבד.  כל יתר העבודות יבוצעו במסגר חוזה אחר ע"י קבלן תחזוקה ותיקונים. בתום 
 בצע צילום נוסף, במסגרת הסכם זה.התיקון ית

 

 שאיבות.     7.16
העבודה כוללת שאיבת נוזלים )מים, מי שופכין, שומנים ושמנים, מי ביוב, מי גשם וכו'(.  השאיבה 

תבוצע מתוך בורות סופגים, בורות רקב או כל בור שהוא, לרבות מקלטים, מרתפים, בתים, חצרות, 
טנים אגמי הצטברות נוזלים, בכל מקום ברחבי העיר.  הנוזלים יישאבו למכלים מותאמים, או לקול
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אתר פסולת בנקודה בה יורה המפקח שפכים ופסולת רעילה תפונה לו/או לשוחות.  המכלים ירוקנו 
 מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

 

 פרקי זמן לתגובה.     7.17

 המוקד העירוני ו/או תורן הקבלן יתייצב, באתר העבודה, תוך שעה מקבלת ההודעה ע"י   7.17.1

עבודה, בכל שעות היממה, בימי חול, שבתות  עבור כל סוג שלוזאת מהמפקח התאגיד ו/או  
 .  (365/7ובחרום ) וחגים

 כמופיע הקבלן, בשיעור הפיצוי, המוסכם,   רשאי המפקח לחייב את עמד הקבלן בדרישות, לא                    
 הקנסות שבחוזה.בטבלת                    

הוראות המפקח, תוך שעה מקבלת ההודעה.  אם הקבלן יתייצב באתר העבודה, על פי  7.17.2
יימסרו לקבלן, מספר קריאות, באותו פרק זמן, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות, באתר 

 העבודה, בהתאם ללוח ההתייצבות שלהלן :
 

 קריאה מס'
משך הזמן וההתייצבות, 

 למקום האירוע
 שעה לקריאה ראשונה. .1
לקריאה שניה, לאתר שונה מהאתר  .2

 לעיל. 1בסעיף 
 שעה וחצי

לקריאה שלישית, לאתר שונה מהאתר  .3
 לעיל. 2-ו 1בסעיף 

 שעתיים

לכל קריאה נוספת, לאתרים שונים  .4
 .1-3מהאתרים בסעיפים 

 וחצישעתיים 

 
קריאות בו זמנית, מתחייב הקבלן להוסיף צוותי עבודה וציוד  4-אם יימסרו לקבלן, יותר מ

אפילו תוספת ציוד וביוביות מעבר לכמות שהתחייב הקבלן לספק בחוזה נוספים, על פי הצורך 
ובכל מקרה לא יסטה הקבלן מביצוע העבודות הנוספות, משעתיים וחצי, מרגע קבלת 

 הדרישות.

 

חייב הקבלן  ,מהנדס התאגיד או מנהל התפעול ע"י המפקח או שתינתן עבודה יזומה  7.17.3
אם לא עמד שעות, מקבלת ההודעה.   24להתייצב ע"פ דרישת המפקח, בפרק זמן של עד 

המופיע הקבלן בדרישות ההגעה, רשאי המפקח לחייב את הקבלן ב"פיצוי" ביחס לסכום 
 בטבלת הפיצויים שבחוזה

 

 כוח אדם.______ 7.18

מספר העובדים, בצוות העבודה, יהיה בהתאם לנוהלי משרד העבודה    -צוותי עבודה   7.18.1
ו/או עובדים זרים בעלי והמוסד לבטיחות וגיהות. העובדים יהיו אזרחי מדינת ישראל 

כאשר אחד מהם עבודה תקף ו/או פועלי שטחים בעלי אישור עבודה תקף בישראל.  ןרישיו
 .קרוא וכתוב ה העבריתלפחות יהיה בעל שליטה מלאה בשפ

הקבלן יעסיק, באופן קבוע, בכל שעות היממה, לאורך כל השנה, מנהל עבודה, מוסמך על  7.18.2
והמפקח,  התאגידתורן ידי משרד העבודה, אשר ינהל את העבודות ויהיה בקשר מתמיד עם 

לצורך תאום וקבלת הודעות.  כמו כן, יהיה אחראי מנהל העבודה, על סדרי הבטיחות 
 הנדרשים לביצוע העבודות.והאבטחה 

הקבלן יעמיד צוותי עבודה מיומנים, במספר הנדרש לביצוע תקין ושוטף של העבודות.   7.18.3
ביוביות ומנהל עבודה, לפי קריאה ברציפות בכל שעות העבודה  2באזור ימצאו מינימום 

 וצוותי כוננות בשעות הלילה, שבתות, חגים וחרום. 365/7הרגילות 

 ים בהתאם לתוכנית העבודה או גודל הצוותים, המועסקים ע"י הקבלן,מספר הצוות  7.18.4

 ישתנה בהתאם למשימות שיוטלו על הקבלן.  הקבלן יהיה חייב להתאים את צוותי                                   
 ולא  התאגידעובדיו, לקצב ולעומס העבודות, על מנת לעמוד בכל מועדי הביצוע ודרישות                                   

 ישולם לקבלן פיצוי כספי, בגין השינוי בכמות צוותי העבודה.

צילום, שאיבות,  נידתבהפעלת ביוביות,  םאנשים מקצועיי 2צוות עבודה ימנה לפחות  7.18.5
 העמדת משאבות נגררות ופריסת צנרת סניקה ויניקה.
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 נהגי הביוביות, יהיו בעלי רשיון נהיגה מתאים לסוג הרכב ובעלי ניסיון מקצועי של  7.18.6

 שנים לפחות, בסוג העבודה הנדרש. 5

 המפקח יהיה רשאי להורות על הרחקתו של כל עובד, אשר לדעתו הבלעדית, אינו מתאים  7.18.7

 .התאגידלביצוע העבודה והקבלן ירחיק את העובד מביצוע כל עבודה עבור                                  

 

 ציוד הקבלן:_____ 7.19
 הקבלן יעמיד, את כל הציוד הנדרש לביצוע כל העבודות, נשוא חוזה זה, ברשת הביוב 

והתיעול, ללא תמורה כספית נוספת.  הקבלן מתחייב להפעיל ציוד, כמתואר להלן, 
בכמויות שיידרשו לפי היקפי העבודות שיימסרו לו לביצוע, בכל עת.  מחסן הקבלן, בו 

 .רעננהק"מ מהעיר  10ירוכז באופן שוטף הציוד העיקרי, יהיה עד רדיוס של 

               

 

 ביוביות:                7.20

 ומעלה  לפריצת / פתיחת סתימות ולשטיפת קווי ביוב 2012ביוביות לחץ, משנת ייצור  7.20.1

 טון.  32מ"מ מותקנת על משאית  300בקוטרים מעל 
 ליטר לדקה. 500-כ וספיקה של לפחות אטמוספרות 200משאבת מים, ללחץ 

 מ"ק /שעה 3,100מערכת יניקה )ואקום( 
 מנת פנימית זזה על, המיכל בעל מחיצה לפחות מ"ק 14מיכל מים / שפכים מפוצל בנפח 

 חלוקה של מים לשטיפה ויניקת שפכים / בוצה בהתאם לסוג העבודה לקבוע יחס

 מטר לפחות כולל מגוון  100באורך   1כננת ראשית מופעלת הידראולית עם צינור בקוטר "
 דיזות לרבות דיזת שרשרת לחיתוך שורשים לפתיחת סתימות ושטיפת קווים

 יח' 1
 

 . לפחות טון 19ומעלה  מותקנת על משאית  2012ביוביות לחץ, משנת ייצור  7.20.2

 מ"מ 300ביוב עד קוטר  לשטיפת קווי

 ליטר לדקה. 300-כוספיקה של  לפחות אטמוספרות 250משאבת מים, ללחץ 
ליניקת  לפחות מ"ק 7.5 -ו , לשימוש משאבת המים.לפחות מ"ק 2.5מיכל מים, בנפח של 

 שפכים / בוצה
 מגוון מטר לפחות כולל  100באורך   1כננת ראשית מופעלת הידראולית עם צינור בקוטר "

 דיזות לרבות דיזה שרשרת לחיתוך שורשים לפתיחת סתימות ושטיפת קווים

 יח' 1
 

 טון.  15 -ומעלה  מותקנת על משאית שלא תקטן מ 2012ביוביות לחץ, משנת ייצור  7.20.3
 ליטר לדקה, ומשאבת יניקת 300-כוספיקה של לפחות אטמוספרות  150משאבת מים, ללחץ 

 שפכים / בוצה 
ליניקת לפחות מ"ק  7.5-ו, לשימוש משאבת המים. לפחות מ"ק 2.5מיכל מים, בנפח של 

 שפכים / בוצה
  מטר לפחות כולל מגוון  120באורך 1כננת ראשית מופעלת הידראולית עם צינור בקוטר "

 יםדיזות לפתיחת סתימות ושטיפת קוו

 יח' 1
 

 ומעלה  נפח המיכל לא יקטן 2012טון, משנת ייצור  32משאית שאיבה גדולה לפחות  7.20.4

 מ"ק,  15-מ   

 יח' 1
 

 במז"ח תיקני, הקבלן מתחייב לבדוק את המז"ח אחת לשנה ולהמציא יצוידוכל הביוביות                                
 את תעודת הבדיקה למפקח                               
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 נלווה : ציוד              7.21

 לצילום ועינית מסתובבת  º360צילום, למערכות ביוב ותיעול, מד שיפוע וכיוון  ניידת 7.21.1

 למעלה וגם למטה.גם להסתכלות    

 יח'  2 -
 

 מק"ש, לפחות. 200, לשאיבת שפכים, בספיקה של 4ניידות, בקוטר " המשאב 7.21.2

 מ'500-וצנרת סניקה לביצוע מקפים לא פחות מכולל צנרת יניקה    

 יח'  2 -
 

 מק"ש, לפחות. 400, לשאיבת שפכים, בספיקה של 6ניידות, בקוטר " המשאב 7.21.3

 מ'500-כולל צנרת יניקה וצנרת סניקה לביצוע מקפים לא פחות מ   

 יח'  2 -

 

 מק"ש, לפחות. 600, לשאיבת שפכים, בספיקה של 8ניידות, בקוטר " המשאב 7.21.4

 מ'500-צנרת יניקה וצנרת סניקה לביצוע מקפים לא פחות מכולל    

 יח' 1 -
 

 פקקים לסתימת קווים, בכל הקטרים. ,מכשור לגילוי גזים במערכת ביוב 7.21.5

 

 ציוד בטיחות לכניסת עובדים לשוחות ביוב ועברו את כל ההכשרות לעבודה בשטח  7.21.6

 בגובהמוגף / עבודה                                  

 

 בחיסון עפ"י תקנות משרד הבריאות. חוסנו 7.21.7

 

 לעבודות בכבישים.ואבטחה ציוד בטיחות  7.21.8

 למס' אתרים בו זמנית  שככל שיידר -

 

 לרבות ניידת צילום 600רובוט לחיתוך שורשים וטיפול בתוך צנרת ביוב עד קוטר  7.21.9

 יח' 1 -

 

 לרבות כל הציוד הנלווה  KVA 200-כולל משתיק רעש בגודל שלא יקטן מ גנרטורדיזל 7.21.10

 יח' 2 -

 

 ונגררים להעמסת  4X4טון ו/או טנדרים חלקם  2.5רכב מסוג מסחרי לפחות במשקל 7.21.11
 וכוח אדם. והעברת ציוד   

 עבודותהכל כמות כלי רכב שיידרשו לביצוע  -
 

 אישורים / הסכמים / חוזים 7.22
  והסכמים עם קבלני תשל הביוביות בבעלות המציע וצילום רישיונו תצילום רישיונו 7.22.1

 הביוביות. שבבעלותםמשנה     
 

 צילום מורשים עפ"י תקנות רשות המים.  נידותצילום הסכם עם מפעילי  7.22.2

 יח' 2 -
 

 מפעיל מערכת הצילום )הצלם( עבר הכשרה ובידו תעודה המאשרת היותו צלם  7.22.3

 .להגיש צילום התעודה רשות המים.תקנות מורשה עפ"י    
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 יח' 2 -
 

 הרשות להסמכת מעבדות לפיענוחהסכם חתום עם מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י  7.22.4

  ומתן דוחות ממוחשבים עפ"י הנחיות ודרישות רשות המים.הביוב צילומי צנרת    

 להגיש צילום ההסכם / חוזה             
 

 שלפחות אחד מעובדי צוות האבטחה עברהגשת  הסכם / חוזה עם חב' אבטחה.  7.22.5

 "מוסמך להסדרת בטיחות באתרי סלילה" קורס של                                  

 חוזה / ההסכםתעודה / להגיש צילום              
 

 צילום פנקסי "עבודה בגובה" ,צילומי תעודות הכשרה לקורס "כניסה לאזור מוקף" 7.22.6

   הפועלים. חיסונים של מפעילי הביוביות, מפעילי המשאבות ו   

 להגיש את כל המסמכים הנ"ל.             
 
 ןצילום הרישיולהציג מוביל בתוקף  ןישיור 7.22.7

 

 הסכם חוזה עם מטמנה מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה.  7.22.8

 להציג צילום הסכם / חוזה                                          

 

 כללי וציוד נוסף שעל הקבלן להחזיק בזמן העבודה 7.23

 , הציוד והאביזרים, יהיו בכל עת חדשים ובכל מקרה לא יהיו בשימוש הביוביות 7.23.1

 הרכב. ןברישיושנת הדגם הרשומה ממועד שנים,  7-יותר מ   
 

 המפקח רשאי לפסול כל פריט ציוד, שאינו מתאים, לדעתו הבלעדית, והקבלן  7.23.2

 ציוד מתאים אחר תחתיו, ללא תמורה כספית נוספת. לספק מיידיתמתחייב                                  

 

 ,וציוד לגילוי גזים בכל רכב ביובית )משאית( הקבלן יחזיק ציוד עזרה ראשונה, 7.23.3

 גלאים רזרביים. 2בדרך קבע ימצאו אצל מנהל העבודה לפחות  .הצילוםניידת    
 

 

 מערך הקשר : 7.24

 התאגידהקבלן יקיים מערך קשר קבוע, בין משרדו וכל אחד מצוותי העבודה ובין נציגי  7.24.1
 ..365/7 והפיקוח, בכל שעות היממה

 

לקבלת  ויעמיד איש קשר קבוע, לתאגיד ולמפקחלקבלן יהיה משרד ובו קשר, מחובר  7.24.2
 ההודעות.

 

ועד הבוקר למחרת,  20:00.  משעה 7:00-20:00משרד הקבלן, יהיה מאויש בשעות העבודה  7.24.3
משעת כניסת השבת או  וכן,.  מהתאגיד והמפקחימנה הקבלן נציג, אשר יקבל את ההודעות 

 .כנ"ל גם בשעת חרום למחרת מוצאי השבת או החג. 7:00החג ועד לשעה 

 

זמינים ותקינים, לצורך קבלת הודעות לביצוע  םמכשירי טלפון סלולרי 2בכל רכב, יותקן  7.24.4
 עבודות.
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 אחריות הקבלן  : 7.25
העבודה הנדרשות במחירון ועל ידי המפקח.   רתיאוהקבלן אחראי לביצוע כל העבודות הנדרשות, לפי 

הקבלן אינו רשאי להגביל את מספר העבודות ומספר הפעמים, שהגיעו לאותו אתר עבודה, לא יזכה 
, לצמצם את המרבאת הקבלן בפיצוי כספי נוסף.  הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ויעשה את 

 ין עבודה חוזרת.מספר העבודות החוזרות )המפקח רשאי לחייב את הקבלן בג
 
 

 הוראות לביצוע העבודה.  7.26

 המפקח ימסור לקבלן, מידי יום, הוראות, מהנדס התאגיד ו/או מנהל התפעול ו/או   7.26.1

 באותו יום.   פרוט העבודות שצריך לבצעאת אשר יכללו 

 במשך היום, יועברו הודעות נוספות, שוטפות לביצוע ועבודות יזומות, אשר
 יבוצעו באותו שבוע או חודש.  הקבלן מחויב לעמוד בכל הדרישות ואם לא עמד                                   

 המפקח, לחייב את הקבלן,    מהנדס התאגיד ו/או מנהל התפעול ו/או בדרישות, רשאי 
 ו/או להטיל קנסות לפי  הכמויותבכתב  המופיעהחלק היחסי, מהסכום  בהפחתת                                   

 טבלת הקנסות שבחוזה.                                  
 , למפקח, על ביצוע העבודות באותו16:00בגמר יום העבודה, ידווח הקבלן, עד השעה  

 יום.  לא תשולם לקבלן תוספת מחיר או פיצוי כספי, בגין עבודות יזומות, או עבודות                                  
 .התאגידשאושרה על ידי הפיקוח ו/או שלא עבודה, לפי תכנית                                  

 ובשעת ועד למחרת בבוקר, בשבתות ובחגים 20:00בשעות הבלתי רגילות )משעה   7.26.2

 .  הקבלן מחויב להגיע המפקח ו/או התורן בתאגיד ההודעות לקבלן דרך חרום, יועברו                 
 ולהתחיל את עבודתו, תוך שעה מהעברת ההודעה.  הקבלן אינו זכאילאתר העבודה  
 בגין עבודה זו.   לא עמד הקבלן בדרישות, רשאי המפקח לחייב את לפיצוי כספי נוסף  

 ו/או להטיל קנסות  .המופיע בכתב הכמויותהחלק היחסי מהסכום  הקבלן, בהפחתת                                  
 לפי טבלת הקנסות שבחוזה.

 מים לצורך מילוי מכליי הביוביות מברזי כיבוי האש במרחב העיר רעננה. 7.26.3

 לכל ביובית תוצמד דרך קבע מונה מים לצורך ביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה.
 . מחיר מ"ק יכלול גם אגרת ביוב. התעריף שימוש במים שפירים יהיו על חשבון הקבלן                    
 יהיה כנהוג באזור תעשיה. התעריף ישתנה מעת לעת עפ"י עליות ו/או ירידות מחיר מ"ק                     
 נים שהקבלן יקבלמים. תשלום בגין שימוש במים יהיה ע"י חשבון חודשי לפי קריאות המו                    
 )בהשאלה תמורת פיקדון(. כמו צרכן של התאגיד.                    
 קריאת המונים בסוף כל חודש יתבצע ע"י המפקח ו/או נציג התאגיד שיעבירו להנהלת                     
 פי. הקבלן החשבונות של התאגיד את כמות המ"ק שצרך הקבלן לצורך הוצאת חיוב כס                    
 ישלם עבור צריכת המים כמו כל צרכן ברעננה.                    

 
 

 סילוק פסולת. 7.27
הקבלן ירכז את הפסולת מהקווים, מתאי הביוב או מהקולטנים, בשקיות פלסטיק מתאימות.  לאחר 

למזבלה למקומות ריכוז, במגרש או מחסן, השייכים לקבלן ומשם יפונו  מידיתהוצאתם, יסלקם 
עירונית ו/או לתחנת מעבר פסולת רעילה ו/או שפכים רעילים שהמפקח יפסול מפינויים לנקודת 

לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.  יפר הקבלן תנאי זה, ייחשב השפיכה יפונו 
כל  רשאי לפעול על פי כל סעד הנתון לה בחוזה או על פי תאגידהדבר להפרה יסודית של החוזה וה

 דין.
 לפי המחירון בכתב הכמויות.אגרת הטמנה ו תשלום השינוע .שינוע הפסולת לאתר ההטמנה

 
 
 

 עבודות בחרום.   7.28

 הפעלת צוותים.  -מצבי חירום   7.28.1
 מצב חירום, מוגדר במצב מלחמה / משק בשעת חירום, גשמים ושיטפונות, הצפות ואסונות טבע.
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ו/או המפקח ויועבר לקבלן ע"י הודעה הטלפון או בכתב.   תאגידהפיקוד העורף, מצב חירום יוכרז ע"י 
שעות מרגע קבלת  3וזאת תוך  לאחר קבלת ההודעה, על הקבלן לבצע את כל הפעולות הדרושות,

 ההודעה, בהתאם להגדרת מצב החירום הספציפי ולהתארגן בהתאם.

 ם לפחותבמסגרת ביצוע העבודות במצב חירום, יידרש הקבלן לספק צוותי עבודה נוספי 7.28.2

 ו/או המפקח. תאגידשני צוותים  ואת כל הציוד הדרוש, בשעות ובמועדים שייקבעו ע"י ה                                 

 לביצוע העבודות במצבי חירום, יתלווה לצוותי החירום, שיסופקו על ידי הקבלן, מפקח  7.28.3

 ידי מנהל העבודה או בא כוחו.או נציג אחר, אשר ימונה על                                  
 המפקח, או הנציג, יצטרף לנהג הביובית )המשאית(, בתא הנהג וייסע עמו אל אתר                                 
 העבודה.  על הקבלן לדאוג לביטוח מתאים, אשר יאפשר את הצטרפותו של המפקח /                                  

 הביובית )משאית(.  נציג, לתא הנהג של 

 המפקח ייקבע את מספר הצוותים וסוג הצוותים, ע"פ הגדרת אירוע החירום וכן רשאי 7.28.4

 שעות. 3לשנות את קביעתו, בקשר למספר הצוותים וסוגם, בהתראה של                                  

 

 ת שלאי ביצוע דרישות הפעלת צוותי עבודה במצב חירום, ייחשב הדבר להפרה יסודי 7.28.5

 הא רשאי לפעול על פי כל סעד הנתון לה בחוזה או על פי כל דין.והתאגיד יהחוזה                                  
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 פרק ב'
 

 של מערכת הביוב. CCTVצילום   8

  מפרט לצילום קווי וביובכללי:  8.1
  לבצע בדיקה חזותית לשם בדיקת צנרת הביוב והניקוז הקיימת על הקבלן

 זאת לאחר ביצוע שטיפההקיים כל  הביובבאמצעות  פעולת צילום  לאורך קו 
במעגל   הטלוויזיבאמצעות מצלמת  ת באמצעות לחץ מים. הצילום ייערךיסודי

 סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

   מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ומצב שוחות
 הבקרה.

 
 .הדצילום בהצלחה ובידו תעוביצוע הצילום יעשה ע"י צלם שהוסמך לכך ע"י רשות המים ועבר קורס  8.2

   
תוכנת   רשות המיםתקנות י ו במעבדה מוסמכת עפ"בוצעפיענוח הצילום והדו"ח הממוחשב י   8.3

 להסמכת מעבדות.הלאומית והרשות    WRC מבוססת על תקנות גוף התקינה הבינ"להבדיקה 
 

  במשותף.מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי ויש לקוראו ולפרשו  8.4
 הגדרות: המזמין העבודה 

  קבלן ראשי אשר חתם על החוזה עם מזמין העבודה לביצוע עבודות  -הקבלן
 השטיפה והצילום.

  לביצוע עבודות הצילום ד בקריטריונים אשר הוסכם ועומקבלן משנה  -קבלן משנה
של רשות המים לפיענוח וכתיבת  םבקריטריוניוברשותו מערכת הצילום. ועומד 

 דוחות צילום.

   פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה
 לוודא ולאשר את תקינות קווי הביוב והשוחות.

  הוצאות השטיפה של הצנרת תהיינה כלולות בהצעת הקבלן 
 ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד.כחלק ממחירי היחידה השונים שהציע לביצוע העבודה 

 במידה ובכתב הכמויות אין סעיף לשטיפה וצילום.

  הסדרי תנועה, חב' אבטחה ושוטרים בשכר יכללו במחירי היחידה לא תינתן כל
 עבודת לילה. תוספת מחיר לרבות

 
 העבודה, שיעמוד בכל הדרישות הקבלן חייב להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע   8.5

 .אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.
לאחר הביצוע, תנאי לקבלת העבודה ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין. הוא  8.6

   AS-MADEמתוך צילום יהוו חלק ומסמכי ה
 על ביצוע הצילום.  המזמין הוא שיהיה בעליו הבלעדי של דו"ח הצילום והוא ינחה ויפקח 8.7
 או שווה ערך הכוללת:  ROVVERמערכת הצילום כדוגמת  8.8

  מעלות כולל זום 360מצלמה מסתובבת 

 בנוסף לצילומי וידאו גם צילום סטילסט 

  אוטומטיתכננת 

 .סטים נוספים של גלגלים כולל גלגלים נגד החלקה 

  מטר 200כבל באורך מינימאלי של 

 מצלמה ותאורה אקסטרה לצילום לאחור 

  תאורתXENON 

 מתקן הורדה ומעלית 
טקסט   למערכת הצילום יהיו מספר אפליקציות: מונה מטרים, מד שיפוע חיישנים למד התמצאות, 8.9

 .ג'נראטור, תאריך והקלטה
 שטיפה לפני ביצוע הצילום 8.10
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   לפני ביצוע הצילום על הקבלן לבצע  שטיפה בלחץ מים באמצעות מכשור מתאים
 לכך, הכול בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.

  לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים
 אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום. 

  באחריות הקבלן לדאוג כי השטיפה בלחץ לא תגרום לקריסת הצינור וכי החתך הפנימי של
 הצינור יהיה נקי ושלם לכל אורכו.

 ן לבקש ולקבל מונה מים ממזמין העבודה בטרם יתחיל בביצוע השטיפה והצילום.על הקבל 
 

 עיתוי העבודה  8.11

 ביצוע הצילום יעשה לאחר שטיפת הצנרת 

   .הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין, מנהל הפרויקט והפיקוח 

   .נציג המזמין ו/או מנהל הפרויקט והמפקח  יתאם את מועד הצילום עם קבלן הצילום 

 בלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות מנהל הפרויקט / מפקח הק 
 

 מהלך הביצוע   8.12

  מתאימים מקצה הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך
 לצילום.                      , עד להשלמת צילום כל הקטע הנדרשצינור עד קצה צינור

  צילום חיבורים בין הצינורות, במידה ויש לחיצה ו/או הצינור "אובלי", כגון:  הביובתקלות בקו
יצולמו בנפרד       צילום המתעלים )בנצ'יקים( וכל אלמנט חריג שיראה בזמן ביצוע הצילום.

בצילומי סטילסט צבעוני שיצורפו לדו"ח המסכם. צילום חיבורים בין הצינורות, במידה ויש 
צילום המתעלים )בנצ'יקים( וכל אלמנט חריג שיראה בזמן ביצוע לחיצה ו/או הצינור "אובלי", 

 הצילום.

  .מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום 
 

 תיעוד 8.13
 רישום תמידי, וכן  בעזרתו/או דיסקונקי לשם  CDעל כל שלביו יתועד על גבי תקליטור  הצילום 

 מקלדת על גוף הסרט יתועד:  

   .תאריך ביצוע הצילום, שם המזמין, כתובת הביצוע, קוטר הצינור 

   .מספרי תאי הביקורת בהתאם למספרים המופיעים בתכנית 

   מונה למרחק לצרכי תיעוד אורך הקטעים בהתאם להתקדמות הצילום 
 והשוואה ושיפוע הקו.        

   לדו"ח המודפס שיצורף לתקליטורCD מבצע. ו/או דיסקונקי ייחתם ע"י ה 

  בדיסקפרטים לזיהוי כגון שם המזמין, כתובת הביצוע, קוטר הצינור, מרחקים, יהיו זהים 
 ובדו"ח המודפס.

  זרים, יש לבצע צילומי במידה וקיימות תקלות בצינור המונח כגון שברים מחברים פתוחים, גופים
 סטיל מדגמיים ולצרף לדו"ח המודפס. 

  ע"י רשות המיםפיענוח הצילום יבוצע ע"י מעבדה מוסמכת 
 

 תיקון מפגעים   8.14

  במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התיעוד יתגלו מפגעים ולחוות דעת
המתכנן, מנהל הפרויקט והמפקח  יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים 

 לשביעות רצונם המלאה.

 יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים. הקבלן 

  לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה
 בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".

 



17 
 

  הצגת ממצאים 8.15
 מסירת תיעוד הצילוםקבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי ההצעה ובנוסף רק לאחר                        

 CDוהמפקח. תיעוד הצילום יכלול תקליטור    טות רצונו של המתכנן, מנהל הפרויקשנערך לשביע
 8.3+  8.2בסעיפים ודו"ח כמפורט 

 ו/או דיסקונקי CDתקליטור : 8.16

  תקליטורCD יישאר ברשות המזמין ויכלול תיעוד מצולם של הקו לכל  אורכו ויכלול  / דיסקונקי
 מספור לזיהוי השוחות.    

  תיעוד בכתב בגוף הקלטת-  CD מבצע הצילום תוך כדי  / דיסקונקי יכלול במידת הצורך הערות
 מעבדה. ביצוע הצילום. ללא קשר לפיענוח הצילום ע"י

 
 דו"ח צילום   8.17

 מפורט ממוחשב אשר יוכן ע"י מעבדה מאושרת במצורף לקלטת יוגש דו"ח.  
 דו"ח הצילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "בדיעבד".

  :הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים  

 מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, תאי ביקורת וקטעי הקו בהתאם                                      
 לאפשר זיהוי.  לסימוניהם בתכניות הביצוע, וכל סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי

    ,דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, תיאור המפגע 

    .הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו מת"ב  סמוך 

    המפגעים.  מהותסיכום ממצאים והערות מומחה הצילום והמעבדה אשר תפענח את 

   מעל גבי מסך  דו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה תצולמנה
 הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה או ע"י המצלמה עצמה.

 
 אחריות הקבלן 8.18

  בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת
 תוקף האחריות של הקבלן. 

  במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצנור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות
לו סף במידה ויתגאחרות הקשורות בבצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנו

 .תחול על הקבלןנזקים הדורשים תיקון 

 על חשבון הקבלן. המפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין 

  זאת כפוף לתנאים   כלעל חשבון הקבלן לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן
 הכלליים של החוזה.  
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 פרק ג'

 לעבודה בתןך צנרת ביוב / ניקוז –לרובוט  טכנימפרט              9.1
 

 :הקדמה

 מפרט זה כולל שימוש ברובוט לחיתוך פנימי מתוך הצנרת ביוב / ניקוז.              

 הסרת משקעי בטון בקווים, שורשים, קריסות בקו הביוב והסרת מכשולים               

 מסוגים אחרים.              

 דרישות טכניות    9.02

  –הרובוט יכלול מנוע מופעל ע"י לחץ אוויר/מים/ הידראולי. יחידות הכוח   9.02.01

 גודל המדחס או היחידה ההידראולית יתאימו להוראות היצרן.   9.02.02

 סוג הרובוט ויכולותיו טעונים אישורו המוקדם של המפקח 9.02.03 

 לסוגי חומרים שונים : בטון, מתכת, פלסטיק וכו'.המקדח יכלול ראשים שונים   9.02.03

 מ' 50מרחק הכניסה של הרובוט מהשוחה יהיה לפחות   9.02.04

 הרובוט יופעל בליווי צמוד של צילום טלוויזיוני.  9.02.05

 מפעיל הרובוט עבר הכשרה מספיקה לדעת המפקח בהפעלתו.  9.02.06

 מ"מ לפחות.600עד  מ"מ160המכשיר יתאים לטווח הקטרים   9.02.07

 הקבלן יספק צילום מדויק של אזור החיתוך לפני ולאחרי החיתוך לאישורו של  9.02.08

 המפקח לתקינות הביצוע.              

 עבודות הכלולות במחיר ש"ע של הרובוט  039.

 ביצוע מעקפי זרימת ביוב בכל ספיקה שהיא.  9.03.01

 עבור ש"ע תחל רק עם התחלת ביצוע עבודת זמן התארגנות לעבודה. התשלום  9.03.02

 הרובוט בפועל.              

 תכניות הסדרי תנועה, חברת אבטחה ושוטרים בשכר.  9.03.03

 הפעלת הרובוט רק באישור בכתב ממהנדס התאגיד ו/או המפקח בכתב ביומן  9.03.04

 העבודה.              

 נוכחות המפקח באתר.אין להתחיל בעבודת הרובוט ללא   9.03.05
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 'דפרק 
 

 הוראות בטיחות
 

 תנאים מוקדמים :
 
על כל פרטיהן וידועים  1988הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"ח  .  1

לבטיחות.  לו תנאי העבודה כמפורט תקנות תאגידי המים והביוב ברישיונות וגם חוקי המדינה המתייחסים 
הקבלן מתחייב לפנות לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים 
כגון :  כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ולקבל את אישורם המוקדם של כל 

תחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם.  כמו כן אני מ
 ההוראות ויקיימו את תקנות הבטיחות.

 
.   הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני המשנה וכל אדם שיבוא בשמו ו/או מטעמו, יכירו את תקנות הבטיחות 2

רשויות של המדינה ואת נוהלי הבטיחות של החברה, את תקנות תאגידי המים והביוב חוקי העזר של ה
 המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע ושינהגו בהתאם.

 
.   הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המקובלים בתאגיד ויקפידו 3

 על הוראות גהות.
 
העבודה וכי הוא למד את  .   הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע4

הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר כנדרש 
 ועל פי כל דין. 1945 -ובפקודות הנזיקין האזרחיות  1981בתקנות הבטיחות והגהות 

 
 .   הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי התאגיד.5
 

 וכלים :ציוד 
 
.   הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין 1

ותואמים הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה.  כלי הרמה וכל ציוד אחר 
 ויוצגו לפי דרישה. החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך בתוקף

 
ולפי ת"י  1139.   הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי ת"י 2

1847. 
 
 .  עובדי הקבלן לא ייסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או מתקן מתאים.3
 
 פעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות תקפים, כנדרש על ידי החוק..   הקבלן אחראי לכך שהציוד יו4
 
 .   הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.5
 
 .   הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש6

 קרה של תאונה.שירות דרוש, במ      
 

 מהלך העבודה :
 
 .   הקבלן יספק, על חשבונו, את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם והרכוש.1
 
 .   הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק.2
 
לשריפה, אלא אם קיבלו לכך .   הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום 3

אישור בכתב מנציג מוסמך של המועצה.  במקרה זה יצטייד הקבלן, לפני התחלת העבודה, בכלי כיבוי 
 מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה.
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י .   הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על ידי חשמלא4

מוסמך של התאגיד /העירייה/המועצה ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם לחוק.  כמו 
 כן לא יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשום.

 
 .   הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם, אלא באישור מנהל העבודה בלבד.5
 
 אלא באם קיבל אישור  .   הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.6

 מהמפקח לשם כך.      
 
הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של פסולת וגרוטאות  . 7

 במהלך  העבודה ובסיומה.
 
 את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של   .   הקבלן לא יחסום8

 התאגיד/העירייה/מועצה.  בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.      
 
 .   במקרה של תאונת עבודה, ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות :9
 

 גיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.א.   י
 

 ב.   יודיע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של התאגיד ולמשרד העבודה.
 

 ג.   במקרה של תאונה קטלנית, יודיע, ללא דיחוי, למשטרה.
 את המכונות והכלים ישאיר במקומם, ללא שינוי, עד בוא המשטרה.      

 
 
 .בשוחות בקרה ובמתקני ביוב אמצעי זהירות לעבודות.  10 

במקרה של עבודת תיקון ו/או צילום ,חיתוך שורשים ,שטיפה וניקוי לביבים או שוחות בקרה קיימים על 
הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה 

 ראות הבאות:אשר יכללו בין היתר את הפעולות וההנחיות ו/או ההו
לפני שנכנסים לשוחת בקרה ,יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן.  אם יתגלו 
גזים מזיקים או חוסר חמצן ,אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים 

כניסה לתא הבקרה ,אבל רק מכניים.  רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן מספקת, תותר ה
 לנושא מסכות גז.

 שעות לפחות לפי הכללים הבאים: 24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים, סה"כ   –לעבודה בתא בקרה קיים  *   
 שלושה מכסים.

 ים משני צדי נקודת החיבור.המכס–לחיבור אל ביב קיים  *     
לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן  *

 להגיש עזרה במקרה הצורך.
 מ' יישא מסכת גז מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  * 
כניסת אדם ובמשך  כל זמן  מ' יופעלו מאווררים מכאניים לפני 5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על  *

 העבודה בשוחה.
עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות נדרשים ויאומנו 

 בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

 למען הסר ספק הרינו להדגיש פעם נוספת וביתר פירוט שהקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שיגרם       
 לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי הזהירות כנדרש  והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג      

 זה אשר תופנינה אליו, לעומת זאת שומר המזמין זכות לעכב תשלום על אותם סכומים אשר יהוו נושא       
 ים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחרלוויכוח או אי הבנה בין התובע או התובעים לבין הקבלן.  את הסכומ      
 יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכה .כל      
 תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד שחל הקבלן, או לאדם אחר ,או תביעת פיצויים לאובייקט       
 כלשהו שנפגע       
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 מניעת תאונה :
 
המפקח או נציג התאגיד, יהיה רשאי להוסיף, ביומן העבודה של הקבלן, הערות הסתייגות בנושא בטיחות .    1

ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול 
 ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

 
תו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות לקויים, או כי .   המפקח או נציג התאגיד רשאי להפסיק את עבוד2

הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם, אינם תקינים, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול, 
ללא דיחוי, לתיקון המצב ללא תמורה נוספת, הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, 

רה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של התאגיד או הוא הדין, במק
 של צד שלישי כלשהו.

 
.   נציג התאגיד או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן, שלא יפעל לפי 3

 הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל.
 
 
 
 

 תקנות בטיחות
 

לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי הדין, על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות בנוסף 
 המפורטות להלן:

 1981 -פקודת הבטיחות וגיהות )נוסח חדש( -                         
           1955 -תקנות בדבר עבודות בניה  -                          
 פיגומים הוצאה אחרונה  - 1139ת"י   -                          

 סולמות מטלטלים הוצאה אחרונה 1847ת"י    -                         
 מעקות הוצאה אחרונה 1143ת"י    -                         

 
 הצהרת הקבלן

רטות בחוזה, בהזמנת העבודה, בנספח לעיל ועל הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפו
 פי דין והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפיהן בביצוע העבודות. 

 
 
 
 
 

 __________________חתימת הקבלן:                                                                                      
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 פרק ה'

 בטיחותהצהרת 

 ____________.אני החתום מטה _______________ מס' ת.ז. ______________ מיופה כוח מטעם חב' 1

 לחתום על הצהרת הבטיחות בשמה.

בשם  .מאשר בזאת בחתימת ידי, שקראתי את "נספח בטיחות כללי", הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב 2

חוזה זה בתאגיד ת יב שכל עובדי הקבלן שיעבדו במסגרבשלמותם וכרוחם. כמו כן, אני מתחי למאלםהקבלן 

לסיכונים הכרוכים בעבודתם נשוא  " יעברו הדרכת בטיחות מסודרת ע"פ דרישות החוק בכל הנוגערעננה"מי 

 .זה מכרז

הפחות  לשנה לכלההדרכה תועבר ע"י ממונה בטיחות מוסמך. מסמכי ההדרכות וכשירות כ"א יוצגו אחת 

 ולפני כניסת , בצורה רשומה וחתומהו/או למהנדס התאגיד ו/או למנהל התפעול לממונה הבטיחות של התאגיד

 הקבלן לעבודה.

מתאימים, אשר  .הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים 3

והאמצעים בהם ידרשו לנקוט  ם לבצע, הסיכונים הכרוכים בהקבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליה

 לביצוע מטעם התאגיד . ע"מ לשמור על רמת בטיחות נאותה בכל המשימות שהקבלן יקבל

ואני מתחייב  .הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחס התאגיד להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות 4

ובטיחות אש, ואעשה כל אשר  , ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהותבזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך

 דהוא, לרבות מי מטעם הקבלן. באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן

להוראות חוק ם הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתא.הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא  5

והתקנות על  1970-תש"ל   (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה (ו 1954-על העבודה, תשי"ד ארגון הפיקוח

 פיהם.

ורישיונות  .הנני מתחייב להעביר את כל המסמכים הנדרשים בחוק לעבודות נשוא מכרז זה לרבות: תעודות 6

עבודה לרבות ציוד מכני  עובדים, אישורי עבודה בחלל מוקף, עבודה בגובה, רישיונות ותסקירי בדיקה לציוד

מוסמך ל גנראטורים ,ציוד חשמלי וכבלים  הנדסי ,כננות ואביזרי הרמה, קומפרסורים, אישור בדיקת חשמלאי

 ים וכיוצ"ב.מאריכ

וכן מתן  הות שוטפות על נושא הבטיחות בעבוד.ידוע לי שניתנת לתאגיד האפשרות והסמכות לביצוע ביקור 7

 נאותה בעבודות.  ף הפסקת התקשרות על מנת להבטיח רמת בטיחותקנסות, מכתבי אזהרה, השעיה וא

 

 

 שם מקבל התדריך: ____________________ חתימה: ____________________   

 

 

 ת.ז. / ח.פ. _________________ / ___________________   
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 פרק ו'

 
 

   002/2020למכרז כתב כמויות 
 

 מעטפה לתוך להכניס יש )במסמכי המכרז( 'י בנספח המצוי בנוסח, המחיר הצעת את כי יוזכר
 של האיכותי הניקוד בחינת לאחר תפתח והיא המציע הצעת מעטפת בתוך נפרדת סגורה

 . ההצעות
 

 
 

 כלליות הערות

 

סקר שטיפה, ניקוי, צילום קווי ביוב, ביוביות, הצעתנו  מתבססת על המחירים שבמחירון לעבודות   .1

 רצ"ב. בהתאם ל מובלים

למחירים הבסיסיים, המפורטים במחירון  הפחתההרינו מצהירים כי המחירים המוצעים על ידנו הינם  .2

  "0"הרצ"ב, בכל מקרה ואין הנחה, תצוין הספרה 

 של במחירים ככלול יתפרש, מחיר לצידם מופיע לא ואשר  הצעה הספק מגיש בהם בפרקים סעיף כל .3

 . אחרים סעיפים

 . ההצעה וטופס הסיכום ליוןיג, הכמויות רשימת של דף כל על שמו את יחתום המציע .4

.  ההצעה הגשת לפני המזמין עם לברר יש, צרכה די ברורה אינה כוונתם ההצעה מגיש דעת שלפי, סעיפים .5

 . המפקח של דעתו תחייב החוזה וחתימת ההצעה הגשת לאחר

 והסיכום כנכונים היחידה מחירי יחשבו, בסיכום או בכפל טעויות תתגלינה ההצעות בדיקת תוך אם .6

 .פיהן על יתוקן

 הכמויות וברשימת במפרטים שנזכרווהמפרטים  התנאים כל עם בהתחשב היחידה מחירי את לקבוע יש .7

 הספק על.  מקוצרת בצורה מתוארים הכמויות ברשימת הסעיפים.  העבודה מדידת בשיטת ובמיוחד

 . במפרטים דרישותה על להתבסס

 עם להגישו שנתבקש הנתונים כל את ויצרף למכרז המצורפים בדפים הפרטים כל את ימלא המציע .8

 .  ההצעה

 ויקראו התכניות כל את יראו, אחרים וספקים ציוד יצרן כגון, משנה ספק כל כי לכך ידאג ההצעה מגיש .9

 .  העבודה של המיוחדים שבתנאים המתאימים הסעיפים ואת המפרטים את

 : בסעיפי המחירון ייחשבו ככוללים את ערךמחירי היחידה המוצגים  .10

 
 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.  א.

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, דרכים זמניות וכו'.  ב.

ג' על מקום העבודה  ובכלל זה -', המפורטים בסעיפים א' והובלת החומרים, כלי העבודה וכו ג.

 העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. 

 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו', ושמירת העבודות שבוצעו.  ד.

 שכר עבודה הכולל את כל המסים הסוציאליים, הוצאות הבטוח וכד'.  ה.
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קבלן )הן הישירות והן העקיפות(, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות הוצאותיו הכלליות של ה ו.

 והמקריות. 

 הוצאותיו האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.  ז.

 .התאגידח.      הגשת תצהירים מקצועיים והופעה בבית משפט בהתאם להנחיות 

 רווחי הקבלן.  ט.

 

 

 . בלבד ח"בש ינקבו המחירים כל

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------- 
 

 חתימה וחותמת המשתתף.                                                                                                             
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 כתב כמויות – מחירון לעבודות  -פרק ח' 

 כ"סה 'יח מחיר כמות יחידה  סעיף

 הטכני במפרט כמפורט הביוב בקווי סתימות פתיחת 1

  משולבתלחץ  ביובית באמצעות שוחות ניקוי לרבות

 לחיתוך "שרשרת" דיזת כולל דיזות מגוון לרבות  

 .שורשים   

 195,000 650 300 'יח

2 

 

ומעלה  לפריצת / פתיחת  2012לחץ, משנת ייצור  ביוביות
מ"מ  300סתימות ולשטיפת קווי ביוב בקוטרים מעל 

 טון.  32מותקנת על משאית 
 500אטמוספרות וספיקה של      200משאבת מים, ללחץ  

 מ"ק/שעה 3,100משאבת ואקום )יניקה(  ליטר לדקה.
מ"ק, המיכל בעל  14מיכל מים / שפכים מפוצל בנפח 

יצה פנימית זזה על מנת לקבוע יחס חלוקה של מים מח
 לשטיפה ויניקת שפכים / בוצה בהתאם לסוג העבודה
 1כננת ראשית מופעלת הידראולית עם צינור בקוטר "

מטר לפחות כולל מגוון דיזות לרבות דיזת  100באורך  
 שרשרת לחיתוך שורשים לפתיחת סתימות ושטיפת קווים

 300,000 3,000 100 ע"י

ומעלה  מותקנת על  2012ביוביות לחץ, משנת ייצור  3
 מ"מ 300טון. לשטיפת קווי ביוב עד קוטר  19משאית 

 300אטמוספרות וספיקה של  250משאבת מים, ללחץ 
 ליטר לדקה.

 7.5מ"ק, לשימוש משאבת המים.  2.5מיכל מים, בנפח של 
 מ"ק ליניקת שפכים / בוצה

 1נור בקוטר "כננת ראשית מופעלת הידראולית עם צי
מטר לפחות כולל מגוון דיזות לרבות דיזה  100באורך  

 שרשרת לחיתוך שורשים לפתיחת סתימות ושטיפת קווים

 270,000 2,700 100 י"ע

4 

 

 

ומעלה  מותקנת על  2012ביוביות לחץ, משנת ייצור 
 טון.  15 -משאית שלא תקטן מ

 300אטמוספרות וספיקה של  150משאבת מים, ללחץ -
 ליטר לדקה, ומשאבת יניקת שפכים / בוצה 

 7.5מ"ק, לשימוש משאבת המים.  2.5מיכל מים, בנפח של 
 מ"ק ליניקת שפכים / בוצה

 1כננת ראשית מופעלת הידראולית עם צינור בקוטר "
מטר לפחות כולל מגוון דיזות לפתיחת סתימות   120באורך

 יפת קוויםושט

 י"ע

 

100 

 

2,500 

 

250,000 

 

 2012טון, משנת ייצור  32משאית שאיבה גדולה לפחות  5
 מ"ק,  15-ומעלה  נפח המיכל לא יקטן מ

 80,000 400 200 ש"ע

 משולבת ביובית באמצאות פעילים ביוב קווי שטיפת 6

 כמו ביובית) דקה/ליטר 300 בספיקה 'אט 250 בלחץ

 צלם י"ע והשוחות הקו פנים צילום ביצועו  (3 )בסעיף

 ממעבדה ממוחשב ח"ודו ופיענוח הסמכה בעל
                                                             מוסמכת

 מ"מ 250 ועד 100-מ בקוטרים לצנרת

 156,000 60 2,600 מטר
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 משולבת ביובית באמצאות פעילים ביוב קווי שטיפת 9

ליטר/דקה )ביובית כמו  500 בספיקה 'אט 200 בלחץ
 ( וביצוע צילום2בסעיף )

 י"ע והשוחות הקו פנים צילום וביצוע) דקה/ליטר 500

 ממעבדה ממוחשב ח"ודו ופיענוח הסמכה בעל צלם

 מ"מ 800 ועד 300-מ בקוטרים לצנרתמוסמכת 

 100,000 100 1,000 מטר

 שורשים לחיתוך ניקוז / ביוב צנרת בתוך לעבודה רובוט 10

 את יכלול הרובוט בטונים הסרת או/ו מוצקים הסרת או/ו

 כולל המחיר העבודה של מושלם לביצוע השיוף ראשי כל

 בעבודת לסיוע צילום ניידת ,המוצקים ליניקת ביובית גם

 .העבודה בסיום הרובוט עבודת וצילום הרובוט

 180,000 1,800 100 ע"ש

, לשאיבת שפכים, בספיקה של 4ניידות, בקוטר " המשאב 11
 מק"ש, לפחות. 200

כולל צנרת יניקה וצנרת סניקה לביצוע מקפים לא פחות 
 מ'500-מ

 15,000 300 50 ש"ע

, לשאיבת שפכים, בספיקה של 6ניידות, בקוטר " המשאב 12
, לפחות                                                       מק"ש 400

כולל צנרת יניקה וצנרת סניקה לביצוע מקפים לא פחות 
 מ'500-מ

 17,500 350 50 ש"ע

, לשאיבת שפכים, בספיקה של 8ניידות, בקוטר " המשאב 13
                                                       מק"ש, לפחות 600

כולל צנרת יניקה וצנרת סניקה לביצוע מקפים לא פחות 
 מ'500-מ

 20,000 400 50 ש"ע

 למערכת אחראי איננו שהתאגיד למרות) מובלים סקר 14

 במערכת שהוא כל כשל של במידה ,(העירונית הניקוז

 השפכים הזרמת מקור את לאתר התאגיד על יהיה הביוב

 צנרת/למובל כניסה כוללת העבודה.ניקוז/התעול למערכת

 והאבטחה הבטיחות אמצעי כל נקיטת ,תעול/הניקוז

 להכניס יש הסקר ביצוע לצורך .הטכני במפרט כמפורט

 + סרטון ביצוע י"ע התעוד ביצוע התמצאות תאורת

 .סטילסט צילומי

 60,000 120 500 מטר

 עבודה לביצוע קריאה עבור 20% היחידה למחירי תוספת 15

 למחרת 07.00 ועדכולל בחרום  שבת/חג מכניסת

    

שומנים. יפונו למטמנה  /שינוע שפכים רעילים / מסוכנים  16
מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה. השינוע והפינוי רק 

עפ"י הנחיות מהנדס התאגיד / מנהל התפעול והמפקח. 
 אגרת ההטמנהמחיר השינוע כולל גם את 

 10,500 70 150 מ"ק

 1,654,000    סה"כ לפני הנחה 
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 פרק ט'

 הוראות הנחיות נוספות למציע

התאגיד רשאי לאורך כל תקופת ההתקשרות להגדיל ו/או להקטין את היקפי העבודות  .א

 ללא הגבלה עפ"י שיקול דעתה מבלי לפצות את הקבלן.

 

כולל: שבתות, חגים  365/7עפ"י תנאי המכרז והמפרט הטכני  םהקבלן יספק שירותי .ב

 .ובשעת חרום 

 

כל העבודות המופיעות בכתב הכמויות כוללות: ציוד בטיחות/אבטחה, תשלומי אגרות  .ג

 למטמנת פסולת מאושרת.

 

תשלומים לשוטרים בשכר ו/או מפקחי תנועה ישולמו ע"י התאגיד כנגד חשבוניות מס  .ד

 ללא רווח קבלני.

 

י בסיסי לתשלום לשינוע פסולת / בוצה /חומרים מסוכנים למטמנה מאושרת תנא .ה

בהצגת תעודות משלוח וחשבוניות מס מקור מהמטמנה שמאושרת ע"י המשרד להגנת 

 הסביבה.

 

עבודות / קריאות שרות שלא יהיה עליהם רישום וחתימת המפקח התשלום לא יכובד  .ו

 ע"י התאגיד.

 

 כל תוספת יוקר שהיא. המחירים הינם סופיים ולא תשולם .ז

 

שימוש במים שפירים יהיה על חשבון הקבלן. מחיר מ"ק יכלול גם אגרת ביוב. התעריף  .ח

יהיה כנהוג באזור תעשיה התעריף ישתנה מעת לעת עפ"י עליות ו/או ירידות מחיר 

מ"ק מים. תשלום בגין שימוש במים יהיה ע"י חשבון חודשי לפי קריאות המונים 

 לה תמורת פיקדון(. כמו צרכן של התאגיד.שהקבלן יקבל )בהשא

 

 במידה ויהיו מספר קריאות / תקלות בו זמנית הקבלן מתחייב לתגבר ביוביות ו/או כל  .ט

 בנוסף להתחייבותו בחוזה / מפרט הטכני ללא תשלום נוסף מעבר למחירון. ציוד אחר 

 

"דקל"  עבודות שאינם מתומחרים בכתב הכמויות מחיר העבודות יהיה עפ"י מחירון .י

 .20%)קבלן ראשי( פחות 

 

 שם הקבלן_____________ 

 

 תימה + חותמת ___________ ח

 

 תאריך:________________



 

 

להסכם   בטיחותנספח  מי רעננה:

 התקשרות / הזמנת עבודה לקבלנים

 9מתוך   1עמוד מס'  13/11/2019עדכון :  01מהדורה  BT-001הוראה מס' : 

 

 
 

 _______________________ חתימה + חותמת הקבלן  

  להסכם התקשרות / הזמנת עבודה לקבלנים  בטיחותנספח 
  
  

 יום: ......./......./...... ממס' .............  התקשרות ו/או הזמנת עבודה  מסמך זה מהווה תוספת להסכם
  

 בין:
 

 . ..../......../..../..../..../..../..../..../ .: ח.פ / ע.מ ........חברת: .........................................................
 ( מצד אחד )להלן: "הקבלן"                   

 
       .,...................................................... :הנציג שם

  
  

 .......... ........................מען החברה: .........................................................................................
               

  
 ........................ ..................עבודה:..............................................................................ה תיאור

  
 לבין: 

 
 "מי רעננה"והביוב אגיד המים ת

 (מצד שני "החברה"הלן: )ל  
  

 
 עבורלביצוע עבודות עבודה, נחתם הסכם או הזמנה   "הקבלן" ביןו  "החברה" ביןו הואיל

 . הקבלן החברה באמצעות
  

להבטיח ולהסדיר קיום נאות של נושא הבטיחות   םמעונייני "הקבלן"-ו "והחברה"        והואיל
ו/או בכל אתר בו מבצע הקבלן את העבודות עבור   במתקני החברהעבודות ביצוע ב

 .תו הקרובהובסביב באתר הנמצאיםובטיחות  עובדיוהקבלן,  למען בטיחות ,החברה
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

בחוקים ובתקנות   קבועות ה, לקיים את דרישות הבטיחות ואנשים מטעמועובדיו מחובת הקבלן,  .1

; פקודת הבטיחות  1954: חוק ארגון הפיקוח על העבודה לרבות, וע"פ כל דיןה הבטיחות בעבוד

 ., תקנים ישראלים, מפרטים ועודתקנות מסירת מידע תקנות ציוד מגן אישי;  ,בעבודה

זה ו/או  מסמך ו/או הנחיה כאמור ב והגהותמובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות  .2

, לא תטיל אחריות כלשהי על  המטעמ נציגאו  החברה שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי 

ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו באתר   החברה

, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או  ושלום הציבור כתוצאה מעבודתו העבודה

 נוהג בטיחות.



 

 

להסכם   בטיחותנספח  מי רעננה:

 התקשרות / הזמנת עבודה לקבלנים

 9מתוך   2עמוד מס'  13/11/2019עדכון :  01מהדורה  BT-001הוראה מס' : 

 

 
 

 _______________________ חתימה + חותמת הקבלן  

לסקירת   במתקןסיור  , בתיאום עם נציג החברה", הקבלן יבצעדה, בשלב מקדים לביצוע העבו .3

מול מזמין העבודה הסיכונים הצפויים באתר הן לעובדיו והן כתוצאה מעבודתו. הקבלן יתאם 

סקר  "ת הגשת , לרבוה באנשים או בסביבהאת צעדי הבטיחות הנדרשים למניעת פגיע

מפרט את הבקרות  ה  , מטעם הקבלן  וע מתאיםע"י בעל מקצשיוכן , , לפי העניין"סיכונים

 . בעבודה ניםלצמצום הסיכולנקוט הקבלן שנדרש 

 : מתקני התאגידבעבודות  .4

במתקן של , החברה לצורך ביצוע עבודות עבור ובדיו ומי מטעמו של הקבלן / עהכניסה  .4.1

 . העבודה שאחראי על ,החברהנציג מול   תיאוםמחייבת  ,התאגיד

,  והתמרורים רק בדרכים סלולות, ע"פ השילוט מותרת , במתקןוהנסיעה הכניסה  .4.2

 .אתרכל בוהמעברים המסודרים 

שאינם  , אחרים פעיליםם או מתקניחל איסור על הקבלן / עובדיו להיכנס לאזורים  .4.3

.  החברה נציגזור העבודה בדרך שאושרה ע"י , למעט הגישה לאהסכם העבודהבמסגרת 

או  וצנרת במבנה לבורות, מכליםלמען הסר ספק חל איסור לקבלן ו/או עובדיו להיכנס 

רב למכונות ומתקנים הפועלים או בוצת ביוב וכן להתק ביובאו מכילים  שהכילובמתקנים 

 . חברהנציג האום עם יות ללא קבלת תדריך בטיחות .במבנים

   .רההחבנציג מול ויאושר יתואם  ,לצורכי עבודהמיקום חיבורי חשמל ומים  .4.4

 מטעם הקבלן.אחראי מנהל תבוצע בפיקוח מתמיד של  של עובדי הקבלן,  העבודה  .4.5

לנתק/להפעיל מערכות במתקן, לרבות: משאבות, מערכות אוורור או   קבלןחל איסור על ה .4.6

החשמל וכו',   ניתוק או התחברות לזרם יניקה, ציוד, כלים, ניתוק מקורות מים ואויר, 

שאחראי על המתקן וקבלת   חברההם עם נציג במקום שלא אושר ו/או בוצע  תיאום מוקד

 ש. אישור מפור

הקבלן נדרש במהלך עבודתו לנקוט בכל האמצעים המהווים מפגע בטיחותי או סיכון,  .4.7

דהוא כגון: לכסות פתחים, שוחות כתוצאה מביצוע העבודה, לגופו ו/או לרכושו של מאן 

תאימים ומובנים מפגעים או/ו חפירות להנחת צנרת, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מ

)בהתאם להוראות  וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, , לגדר לבטח 

( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה 1970נוסח חדש התש"ל בעבודה  הבטיחות ודתפק

 אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים. ולנקוט בכלמסוכנים 



 

 

להסכם   בטיחותנספח  מי רעננה:

 התקשרות / הזמנת עבודה לקבלנים

 9מתוך   3עמוד מס'  13/11/2019עדכון :  01מהדורה  BT-001הוראה מס' : 

 

 
 

 _______________________ חתימה + חותמת הקבלן  

של  נדרשת להם התייחסות מיוחדת ש -מתקנים פעילים האופייניים לעבודה סיכונים תמצית  .5

 : הקבלן בהערכות לביצוע העבודה

לקווי  ואינם מאווררים(  או התחברות רים סגו עבודה בחלל מוקף )תא, בור, שוחה חדרים .5.1

 ביוב פעילים, שקיימת בהם סכנה לחוסר חמצן ו/או גזים רעילים ו/או גזים נפיצים(.

במתקנים בהם  ,  H2S))י מימן גופרת סכנה "אוירה נפיצה" כתוצאה מפליטת מתאן ו/או  .5.2

ר המוגדר בסיכון  ן אחמתק קיים ביוב גולמי כגון: מערכות הקדם טיפול, מערכות בוצה וכל

 להיווצרות "אוירה נפיצה".

כגון אזור הריאקטורים הביולוגיים וכן  עמוקים, ומאגרים  , מיכליםסכנת טביעה במתקנים .5.3

 אגני השיקוע. 

 . במתקני מים וביובבאזורים רטובים סכנת החלקה  .5.4

נדרש פני ביצוע עבודות תחזוקה במכונות/ מתקן, לסכנה של "חלקים נעים" והגנת מכונות.  .5.5

, לפני חיבור כול שהוא של מתקן  ומתן אישור בכתב נציג המזמין מול נוהל של נעילה ותיוג

   במתקן.ו/ או מכונה חדשה 

 פעילים או שהכילו ביובמתקנים ב – סכנה של זיהום מיקרוביאלי .5.6

רופא תעסוקתי  בדיקות של לוודא, במידת הנדרש שעובדיו יעברוקבלן הבאחריות  .5.6.1

במידה ותינתן הנחית משרד הבריאות ,  .  במתקני התאגידמוסמך בטרם עבודתם 

 . העובדים בתחומי המט"ש יחוסנו מפני נגיף הפוליו

כל פציעה שמתרחשת ויש חשש לזיהום מיקרוביאלי יש לפנות את  העובד  .5.6.2

 להשגחה רפואית.  

  בשפכים טיפול מתקני תחנות שאיבה לביוב וחל איסור לאכול או לעשן בשטחי  .5.6.3

 וע הכנסת חיידקים לפה(.  )ע"מ למנהפעילים 

שטח התארגנות לעובדים ומנוחה ורווחה, מיקום  מול המזמין ל ום מיתאהקבלן  .5.6.4

וכיורים פעילים וסבון לחיטוי , לרחצה  יםימיקום מקלחת חירום, משטפת עינ

 ושטיפה שוטפת לעובדיו. 

 :הדרכות .6

  בנושא הבטיחות מטעמו,  ומישל עובדיו ות בטיחות תקופתיות הקבלן, ידאג להדרכ .6.1

כל סוגי  ם בהסיכונישימוש בציוד מגן אישי, ו ובסיכונים בעבודה, לרבות: בטיחות כללית,

 . החברה מטעםהעבודות אותם הוא מבצע במסגרת עבודתו 



 

 

להסכם   בטיחותנספח  מי רעננה:

 התקשרות / הזמנת עבודה לקבלנים

 9מתוך   4עמוד מס'  13/11/2019עדכון :  01מהדורה  BT-001הוראה מס' : 

 

 
 

 _______________________ חתימה + חותמת הקבלן  

ההדרכות יינתנו ע"י מדריך בטיחות מוסמך או ממונה בטיחות, בהתאם לתחומים בהם הם   .6.2

 מוסמכים. 

 ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים.  .6.3

דרכה, וכן את החובה בלו והבינו את הנאמר בהיהקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם ק .6.4

 . המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי

 עבודות בגובה  .7

 -  עבודה בגובה"" .7.1

 2ליפול לעומק העולה על  עובד עלול   שבשלה , לרבות גישה למקום עבודה,עבודהכל 

   ים,  ולרבות עבודה:מטר

  .ללא גידור או מעקה תקנימשטח עבודה המתבצעת מעל  ( 1)

 משטח  עבר לגדר או למעקה שלמ מעלות 45 -ביותר מף האדם גו הטייתהמצריכה  ( 2)

 .העבודה

 המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.  ( 3)

 (. 2007"עבודה בגובה" תבוצע ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה ) .7.2

ע"י משרד התמ"ת  מך "העובדים בגובה" יעברו הדרכה ויוסמכו, ע"י מדריך מקצועי ומוס .7.3

, והרלוונטי לעבודה הנדרשבגובה" לתחום העבודה "להדרכת "עבודות בגובה", בהתאם 

 :, כדלקמן(2007כמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה )

 -עבודה בגובה שהיא עבודה   -"תחום עבודה בגובה"

יגומים  ( מתוך בימות הרמה מתרוממות ופ3( מתוך סלים להרמת אדם; )2) ( על סולמות;1)

( מעל מבנה 7) ( מעל גגות;6) ( מעל לפיגומים נייחים;5) ( בתוך מקום מוקף;4) ממוכנים;

 קונסטרוקציה; 

 

מחובת הקבלן להציג בטרם תחילת עבודה, אישורים לביצוע עבודה בגובה של ע"פ דרישה 

 עובדיו.

  בו האזור מתחת או בסמוך למקום בו מתבצעת עבודה בגובה, שקיימת  -"סכנההאזור " .7.4

  , ו ב הימצאות אנשיםיסומן וישולט למניעת  , תנועת כלים ממונעים, עובדים ועוברי אורח

כן יימצא באזור זה תמיד אדם נוסף על העובדים, יהיה בקשר עין עמם וימנע, ככל האפשר, 

 הימצאות של אנשים בו. 



 

 

להסכם   בטיחותנספח  מי רעננה:

 התקשרות / הזמנת עבודה לקבלנים
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ט /  )כגון: גגות אסבס תלולים או חלקים / ו לדרוך על גגות שביריםאין לבצע עבודות א .7.5

קבלת   ( ללאאו חומרים שבירים אחרים , מתכת דקה / תקרות גבס פלסטיק / תקרות רביץ 

 . נקיטת אמצעים למניעת נפילה מגובהאישור מהנדס אזרחי רשום ורשוי ו

לשם ביצוע עבודתו,  ש יידרפי שלעובדיו כ והגהותהקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות  .8

. מבלי לפגוע בכלליות  1997, לרבות תקנות הבטיחות )ציוד מגן אישי( או כפי שנדרש עפ"י כל חוק

   בדים, ביגוד, נעליים, אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעו -האמור לעיל, יספק הקבלן 

טיחות עובדי הקבלן על בירה ובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף הדרוש לשם שמק

 בעבודה.

הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד   .9

רנים, סולמות,  , עגוקולטי אויר, הרמה ואביזריהרמה שבשימושו, כולל: מתקני הרמה, ציוד 

פיגומים, תמיכות, וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י  

 בודק מוסמך. 

לבדוק את ציוד הקבלן בכל עת , במידה וימצא ציוד לקוי או חוסר בציוד   תהיה רשאית החברה .10

 .תופסק העבודה /בטיחות הדרוש לביצוע העבודה הנ"ל לא תאושר תחילת העבודה

במות ומתקני הרמה,  גזות,מל: מנופים, , לרבותאביזרים/  כונותאין להשתמש בציוד / מ .11

וגם בהינתן אישור, רק   ללא קבלת אישור מפורש ,ברהלחהשייכים פיגומים, סולמות וכו', 

 באמצעות מפעילים מוסמכים ומקצועיים. 

הוא מניח ציוד,   ולרבות שטחי אזור ההתארגנות בחובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה  .12

  אזור בו קיים סיכון בטיחות מתאימים את השלטי אזהרה באמצעות  שלט ולחומרים ופסולת 

כך  , החברהנציג יידרש על ידי ו/או הגידור יהיה ע"פ סוג ומהות העבודה . מעבודתוכתוצאה 

 לעוברי ושבים.  שימנע גישה וסיכון לפגיעה 

באש גלויה לרבות: ריתוך, חיתוך, השחזה  או עבודה  חמות" עבודות"במתקני החברה, אין לבצע  .13

 :ןוכמפורט להל החברה ע"פ העניין,  נציג או כל סיכון אש אחר ללא קבלת היתר

מטרים לפחות )או   10אזור העבודה יהיה נקי ופנוי מחומרים העלולים להידלק, במרחק של  .13.1

 כיסויים במחיצה עמידת אש(.

 הציוד לעבודה חמה לרבות הרתכת יהיו תקינים וקיימים הסדרי הארקה נאותים. .13.2
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 המצאות שומר כצופה אש והצבת אמצעי כיבוי תקינים.אין לבצע עבודה באש ללא  .13.3

 העבודה יש לוודא ניקוי המקום וסילוק כל החלקים החמים.  לאחר סיום .13.4

 יעודם.יבהתאם ל  שימוש בגזים לצורך ריתוך והלחמה יהיה .13.5

  , חשמלאי מוסמך  תבוצע ע"יאו בכל אביזר חשמלי מתקני חשמל באתר ו/ /ברשת החשמל  עבודה .14

בהתאם   להכו, לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, לזרם החשמל שיון מתאיםיבעל ר

אלא ע"פ או בקרבתו אין לבצע עבודות "במתח חי"  לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק החשמל.

 . 2014, ד"עבקרבתו( התש או חי במיתקן החשמל )עבודה המפורט בתקנות

יש לנעול ולשלט את מפסק   רכת נותקה.אין לטפל במערכת נעה לפני שנבדק שאספקת החשמל למע .15

 נת למנוע סיכון של הפעלת המערכת ע"י אחרים.   הזנת החשמל במקור, על מ

 נציג החברה. למחובת הקבלן לדווח מיידית  החברהשל בכל מקרה של גרימת נזק לציוד או מתקן  .16

ד  וע מבעוד מ, יש להודיע על כך ם מסוכנים/רעיליםאם לצורך ביצוע עבודה יש להשתמש בחומרי .17

 .ובכתב ולקבל את אישורו מראש החברה מטעםלנציג 

או עובדים זרים בעלי אישורים ורישיונות עבודה תקפים   ישראל יהיו אזרחי הקבלן עובדי כל .18

בארץ או עובדי   חוקית בארץ אינה  ששהייתם זרים  עובדים להעסיק הקבלן על  איסור בישראל. חל

 .חוק כל התאם לדרישותכל העובדים יהיו מבוטחים ב  .18לגיל  מתחת שטחים או עובדים

 ל החומרים והכלים איתם השתמש.כסוף יבגמר העבודה הקבלן ידאג לניקוי שטח העבודה וא .19

   :עזרה ראשונה .20

תיק עזרה ראשונה ע"פ הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה עזרה  הקבלן יחזיק באתרבעת העבודות 

 .  פינוי בחירוםשיאפשר ורכב  (1988ה )ראשונ

  מתקנים וקווי ביוב ,, צינורותגוביםשוחות, תאים סגורים, מיכלים, לרבות מוקף עבודה בחלל  .21
 פעילים או שהיה בהם ביוב

( חדר, תא, מיכל, בור, מעבר  1970פקודת הבטיחות בעבודה  – 88: מקום מוקף: )סעיף הגדרה
 לאדים, צינור כיוצא באלה; 
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או כל  , או שהיה בהם ביוב  או לקווי ביוב פעילים , תאים, חדריםאין להיכנס לתוך שוחות .21.1

ללא תיאום מראש, ונקיטת כל ה של בני אדם, סגור אחר שאינו מיועד לשהייחלל 

 אמצעים בטיחות וציוד לעבודה "בחלל מוקף". 

 קווי ומתקני הביוב על ידי עובד בודד., ועבודה על קףחלל מו אין לבצע עבודה ב .21.2

 אין להיכנס למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה: .21.3

 ( האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים. 1)

סלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים,  ( ננקטו כל האמצעים המעשיים ל2)

וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור רתמה  

 שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי מוחזק בידי אדם בחוץ. 

 

תריע, חובה  מגלאי הגזים לא  אם גם, למען הסר ספק, בכל כניסה לשוחת ביוב

 .בחירום לחבל המאפשר חילוץ מאובטח מבחוץ  שהאדם יהיה

 ציוד חילוץ  ובטיחות:  .21.4

 :לפחות ערכות חילוץ הכוללות 2מוקף" לפחות "בחלל יחזיק באתר לצורך עבודה  הקבלן

רתמות גוף מלאות וחבלים לחילוץ. זאת בכמות מספקת לציוד כל אחד מהעובדים  •

 הנכנסים לחלל המוקף. 

וזלים, מוגני התפוצצות, תקינים ומכוילים, גלאי גזים רציפים, עמידי מים לנ •

, רמת נפיצות תחתונה של גזים H2S, ניטור COהכוללים לפחות: ניטור אחוז חמצן, 

 דליקים. 

 חצובה וכננת חילוץ.   •

או אמצעי אחר לאספקת אויר צח לחלל   ליניקת גזים ורעלים הנפלטיםמפוח אוורור  •

 המוקף.

מערכות אספקת אויר   - אויר מסוכנת או איכות במקומות בהם קיים חוסר חמצן •

 חיצונית, ללא תלות בניטור האויר. 

בעת ביצוע עבודות חמות בחלל המוקף העובדים בחלל יצוידו באמצעי לאספקת  •

 אוויר חיצוני . 

 סולם באורך מתאים לעומק החלל. •
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 :החברהמתקני  / בניה הנדסית ב עבודות בניה קבלן המבצע  .22

הקבלן הינו "קבלן ראשי" ומוגדר  , ש, בין הצדדים החברה, מוסכםכם מול בכפוף להס .22.1

)להלן:   1988 –לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח "כמבצע הבניה" 

עליו  "תקנות הבטיחות בניה"(, וכל החובות המוטלות בתקנות על "מבצע הבניה" חלות

עבודות הבניה / בניה והינו האחראי לקיום תנאי הבטיחות בכל שטח העבודה במסגרת 

 . שהוא מבצע תהנדסי

לפיקוח  לתקנות הבטיחות בעבודה, הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך  3 -ו 2ע"פ תקנות   .22.2

 . יוישלח הודעה למפקח עבודה אזורי על המינו על העבודות מתמיד

העבודה, ויוודא את ביצוע הנהלים מהלך ל העבודה יפקח בצורה ישירה ומתמדת על מנה .22.3

ם נפסקה עבודתו של מנהל  והוראות הבטיחות ע"פ התקנות. בימי חופש/מחלה או א

 מנהל עבודה מוסמך חלופי.הקבלן נה העבודה באתר, ימ

 הקבלן יגדר את שטח העבודות בו מתבצעות עבודות בניה. .22.4

בטיחותיות   נעלי עבודהן אישי, לרבות, מחייבת שימוש בציוד מג הכניסה לאתרי בניה  .22.5

 . וקסדת הגנהתקניות 

לעת, וכן  שפורסמו ויפורסמו מעת  הסביבה לאיכותהנחיות המשרד  י עבוד עפ"וי יפעלהקבלן  .23

 .עבודתוהנחיות הרשויות המוסמכות האחרות בקשר לאופי וסוג 

רה של חריגה ו/או אי  להפסיק כל עבודה של קבלן, במק , החברהמזמין העבודה / בסמכות  .24

 הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.

 בכל שאלה או בעיה המתעוררת בקשר ליישום הוראות הבטיחות.חברה" ליש לפנות " .25
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 הצהרת הקבלן 
 
 

, המורשה לחתום מטעמה,    ____________אני החתום מטה מחברת _______________ .1

   :העבודה את ביצוע,  בע"מ תאגיד מי רעננהע"פ הזמנת העבודה מצמי מצהיר בזאת שקיבלתי על ע

 

_____________________________________________________________________ 

 )תיאור העבודה(                        

נת  חלק בלתי נפרד מהזמ ם, שהינלעיל הבטיחות וההנחיות המפורטות נספחקראתי והבנתי את  .2

 .החברההעבודה או ההסכם עם 

 הנני מצהיר כי בידי הכלים, הציוד, הידע המקצועי והמיומנות הדרושים לביצוע העבודות הנ"ל.  .3

 הנני מצהיר שכל הציוד שברשותי לצורך העבודה הנ"ל, בדוק ותקין בהתאם לחוק. .4

מנים וקיבלו מיו ,המיועדים לבצע את העבודה י,לרבות באי כוח מטעמ ,הנני מצהיר שכל עובדי .5

 הדרכה נאותה. 

, נקיים את הוראות הבטיחות עפ"י כל  הנני מתחייב שאני / עובדי / או כל אדם אחר בשליחותי  .6

וחוק ארגון הפיקוח על העבודה, , 1970דין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל 

 .םפיה  -והכללים על התקנות

  מביצוע  לכל הנזקים שיגרמו כתוצאה  תאגיד מי רעננה""בל על עצמי את האחריות כלפי הנני מק .7

הזולת   וכן לרכוש , לצד ג' כלשהואאו  למזמין העבודה ועובדיוהעבודה הנ"ל הן לעובדים שלי והן 

 .מזמין העבודהלרבות רכוש 

 
 
 
 

 : ולראיה באתי על החתום
 
 

 _____________                           תאריך_       ________          _______________ )פרטי +משפחה( שם
        

 
 טלפון הקבלן: __________________       _______________________  : כתובת הקבלן
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