
 

 

 

 

 

 

 

 005/2018מכרז/הסכם מס' 

 

 

שתייה,  חלוקת היפוכלוריט למתקני מילולאספקת 
 רחבי העיר רעננהב וקולחיםטיפול בשפכים 

 
 

 

 

 

 .בע"מ רעננה מימסמך זה הינו רכוש 
המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או 

 מענה על מכרז זה!חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד 
 

 

 2018 שנת נובמבר חודש

 



 בע"מ  רעננהכל הזכויות במסמך זה שמורות לחברת מי 

 

 

 

 

 בע"מ רעננהמי 

 

 005 / 2018 מס'הסכם מכרז/

 

 

שתייה,  חלוקת היפוכלוריט למתקני מילולאספקת 
 רחבי העיר רעננהב וקולחיםטיפול בשפכים 

 
 

 

 

 

  .בע"מ רעננהמי מסמך זה הינו רכוש 
המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, 

 נה על מכרז זה!מעלכל מטרה שהיא מלבד 
 

 

 2018שנת  נובמברחודש 



 2 

 005/2018 מס' הסכםמכרז/
 תוכן עניינים

 

 עמוד  הנושא  סעיף

     

 2  תוכן עניינים ..............................................................................  

     

 4  ......................................................................................המכרז   

 4  ........................................................מהות המכרז .....................  3 - 1סעיפים 

 4  כשירויות המציע ........................................................................  4סעיף 

 5  רכישת המכרז ...........................................................................  5סעיף 

 5  .........................................................................צירוף מסמכים .  7 - 6סעיפים 

 6  .............................................ערבות להצעה ...............................  14 - 8סעיפים 

 7  ..........................................................................העבודות הכרת   15סעיף 

 7  ............................................................................ מפגש מציעים  16יף סע

 7  הבהרת מסמכי המכרז ...............................................................  23 -17סעיפים 

 7  שינויים והסתייגויות .............................................איסור הכנסת   25 - 24סעיפים 

 7  ...................................הצהרות המציע ......................................  27 - 26סעיפים 

 8  עדיפות בין מסמכים ...................................................................  29 - 28סעיפים 

 8  בעלות על המכרז ועל ההצעה .......................................................  32 - 30סעיפים 

 8  הגשת הצעות ומועדים ................................................................  41 - 33סעיפים 

   חובת הזוכה במכרז ....................................................................  45 - 42סעיפים 

 11  ...................................................ערבות לביצוע ההסכם .............  48 - 46סעיפים 

 11  ........................................................................ המזמין החלטת   61 - 49סעיפים 

, הפסקה וביטול האטהביטול ההסכם ואי חתימה על ההסכם וכן   63 - 62סעיפים 
 ....................ההסכם .................................................................

 12 

 13  עיקרון "העיפרון הכחול".............................................................  64סעיף 

 13  ים משפטיים.......................................................................הליכ  65סעיף 

 13  סודיות......................................................................................  66סעיף 

 13  זכויות יוצרים על מסמכי המכרז..................................................  0סעיף 

 13  ..................................................................מסמכי המכרז .........  67סעיף 

     

 15  נוסח ערבות בנקאית להצעה ........................................................  נספח א' למכרז

     

 16  הצהרות המציע ופרטים כלליים ..................................................  למכרז 1נספח ב'

     

 24  תכולת מעטפת המציע ................................................................  למכרז 2נספח ב'

     



 3 

 25  הסכם .......................................................................................  נספח ג' למכרז

 25  ...........................מבוא ונספחים ................................................  1סעיף 

 26  פרשנות והגדרות ........................................................................  2סעיף 

 27  .........................................................................  ספקהצהרות ה  3סעיף 

 27  .............................מהותה של ההתקשרות .................................  4סעיף 

 29  ............................................................. מזמין נהלי עבודה מול ה  5סעיף 

 31  אחריות ונזיקין ..........................................................................  6סעיף 

 32  ............................ביטוח ...........................................................  7סעיף 

 35  ערבות ביצוע ..............................................................................  8סעיף 

 36  ............................................... שמירה על הוראות החוק ובטיחות  9סעיף 

 36  ......................................................................... תקופת ההסכם   10סעיף 

 38  התמורה ...................................................................................  11סעיף 

 40  מסים, רישיונות ומע"מ ..............................................................  12סעיף 

 40  .................כבון ............................................................יקיזוז וע  13סעיף 

 40  הפרת ההסכם ...........................................................................  14סעיף 

 41  הגבלת סעדים ............................................................................  15סעיף 

 41  .מידע וסודיות ...........................................................................  16סעיף 

 41  המחאת זכויות וחיובים ..............................................................  17סעיף 

 41  קבלני משנה ..............................................................................  18סעיף 

 42  ............................................................................. ספקמעמד ה  19סעיף 

 42  שונות .......................................................................................  20סעיף 

     

     נספחי ההסכם

     

 44  ....................................................... ספקאישור עריכת ביטוחי ה  ם( להסכ1נספח ג')

     

 47  כתב ערבות ביצוע .......................................................................  ( להסכם2נספח ג')

     

 48  הוראות רלוונטיות מתוך חוק הנוער .............................................  ( להסכם3נספח ג')

 2  נספח בטיחות  ( להסכם4נספח ג)

 51  .....................רשימת חוקי עבודה ...............................................  נספח ד' למכרז

     

מתקני מים ומתחם הטיפול בשפכים )מכון טיהור מפת אתרי   ' למכרזהנספח 
 ............................................................. ומאגרי קולחים( ברעננה

 52 

 



 4 

 בע"מרעננה מי 
 005/2018 מס'  מכרז

  והוראות כלליות למשתתפים תנאי המכרז
 

 מהות המכרז

סודיום חלוקת לולאספקת הצעות לקבל מבקש בזאת "(, המזמין: "בע"מ )להלןרעננה  מי .1
וקולחים  , טיפול בשפכים שתייה למתקני מי(  או/ו "התמיסה" היפוכלוריטהיפוכלוריט )להלן :"

"(, הכל כמפורט במסמכי מכרז זה ובנספחים המצורפים אליו העבודות")להלן:  ברחבי העיר רעננה
 ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

שלושים ) 00035, -כבכמות של נשוא מכרז זה מתוכננת להתבצע ההיפוכלוריט מובהר, כי אספקת 
לשנה ק"ג ( אלףוחמישים שלוש מאות ) 000350,ובכמות של למתקני מים  ק"ג לשנה( אלףוחמישה 
מחויב להזמין כמות כלשהי של  אינומודגש, כי המזמין . בעיר רעננהשפכים הטיפול ב למתחם

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמיןייעשה , והכל במכרז מאת הזוכה , או בכלל,היפוכלוריט
  .ולהוראות ההסכם

רז זה, וכי במסגרת מכ ותהנדרשהעבודות יודגש, כי התיאור דלעיל מהווה תיאור כללי ביותר של 
  דרישות מפורטות מופיעות במסגרת יתר מסמכי המכרז, על נספחיו.

לענות על הדרישות המקצועיות,  ,ביצועה בהמשךעל וכן במסגרת המכרז ההצעה שתוגש על  .2
 .וכן לעמוד בדרישות המפורטות במסגרת מכרז זה, על נספחיובארץ העבודות  בתחוםהמקובלות 

רשאי המזמין , או לחלק ממנו. למכרז זהההצעה הזולה ביותר מתחייב לקבל את  ואינהמזמין  .3
 .מציעים פרבין מסהעבודות לבחור בחלק מן ההצעה של המציע או לפצל את 

 תנאי סף-כשירויות המציע

, המפורטים להלן הסף /הכשירויותתנאי  כלעל  בעצמורשאי להשתתף במכרז רק מי שעונה  .4
 :במצטבר

 ;בישראלהרשום  (שותפות / חברההמציע הינו תאגיד )המציע הינו  .4.1

שנים בביצוע אספקת וחלוקת ( שלוש) 3של לכל הפחות קודם ומוכח ניסיון בעל המציע הינו  .4.2
היפוכלוריט למתקני מים וקולחים, אשר ניתנו לרשויות מקומיות ו/או לתאגידי מים וביוב 

ק"ג  (אלף ארבע מאות) 000400,לכל הפחות סופקו ברשויות מקומיות, אשר במסגרתן 
( השנים שלפני פרסום מכרז זה חמש) 5בוצעו במהלך ואשר שירותים כאמור היפוכלוריט 

 ; כולל( 2017עד  2013)השנים 

 :רישיונות והיתרים תקפים למועד הגשת ההצעה במכרז כמפורט להלן בעלעל המציע להיות  .4.3

 . 1993 -לפי חוק חומרים מסוכנים התשנ"גבתוקף היתר רעלים  .4.3.1

 1997 - התשנ"ז, להובלת חומרים מסוכנים על פי חוק שירותי הובלהרישיון מוביל  .4.3.2
 .2001 - התשס"א ,ותקנות שירותי הובלה

המסופקת )היפוכלוריט( שהתמיסה אישור מכון התקנים ומשרד הבריאות לכך  .4.3.3
 5438תו תקן ת"י ת נושא  ה הינ  לשימוש במערכות מי שתיה תמאושרלמתקני המים 

 .ספרי חשבונות כחוק" ומנהל עוסק מורשה" ולהוכיח את היותעל המציע  .4.4

 .1976 -על המציע לעמוד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .4.5

מערכת בלהגיש הצעה למכרז זה על ידי מספר מציעים במשותף )בין  איןלמען הסר ספק,  .4.6
 (.חרתמשנה ובין בכל דרך א ספק/וקבלןספק יחסים של מיזם משותף בין במסגרת של 
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 המכרז קבלת 

, החל 15:00 - 09:00ין השעות ב, , רעננה56אחוזה , בע"מרעננה  מימשרדי ב לקבלניתן המכרז את  .5
 ללא עלותוזאת  11.12.2018ועד ליום  12.11.2018 מיום

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

 צירוף מסמכים

 כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:  .6

מסמכי ההתאגדות של התאגיד, העתקים משל התאגיד, ההתאגדות צילום של תעודת  .6.1
אישורם על האנשים המוסמכים  וכןשל התאגיד החשבון -הדין או רואה-רךעובידי מאושרים 

לאישור קיום התנאי , אגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרזלחתום בשם הת
 .לעיל 4.1עיף האמור בס

 .לעיל 4.2עיף סיון קודם והמלצות לאישור קיום התנאי האמור בסיפירוט נ .6.2

 לעיל. 4.3על קיום התנאי הקבוע בסעיף מסמכים העונים  .6.3

מפקיד שומה או מרואה תקף ועדכני בדבר היותו עוסק מורשה, ואישור תקף ועדכני אישור  .6.4
 לעיל. 4.4 לאישור קיום התנאי האמור בסעיף חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק

 לעיל. 4.5תצהירים המאמתים את קיום התנאי הקבוע בסעיף  .6.5

    ,התלויות ועומדות התביעות האזרחיותכל , המפרטת את ()ב(1נספח ב')הצהרה בנוסח  .6.6
המציע או מטעם ו/המציע משפט )בארץ ובחו"ל( כנגד -בבתי, במועד הגשת ההצעה במכרז זה

בעליו ו/או נושאי המשרה  המציע ו/אוצד להם, וכן בוררויות שבהן  והינשהמציע ו/או כאלה 
(, הם צד להן, בין כתובעים ובין במציע)בתוקף תפקידם  ועובדיו ו/או מנהליבמציע ו/או 

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

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

, פלילייםההליכים הכל את  ()ב(1נספח ב'), על המציע לפרט במסגרת ההצהרה בנוסח בנוסף
, מתנהליםאשר לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים בארץ ובחו"ל, 

ו ו/או מנהליבעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או  המציע ו/אוכנגד , במועד הגשת ההצעה
 . (במציע)בתוקף תפקידם  ועובדי

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

 .להלן 8, כמפורט בסעיף ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה .6.7
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לדרוש מכל מציע להגיש  עתו הבלעדי,, לפי שיקול דרשאימבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין  .7
 הוכחת עמידתו בתנאי המכרז.ולהשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ל מסמכים נוספים

 ערבות להצעה

 שלושים אלף) ₪30,000בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך המציע יצרף להצעתו ערבות  .8
)להלן:  ה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנולמכרז ז נספח א', וזאת בנוסח המצורף כ(שקלים חדשים

  "(.הערבות להצעה"

צדדית  ה חדיתהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פנילהצעה הערבות  .9
 .ואו לנמק את דרישתו/כל חובה להוכיח  ו, מבלי להטיל עליהמזמיןשל 

מעבר להצעה כת תוקף הערבות האר. 01.07.2019 עד לתאריךף תעמוד בתוקלהצעה הערבות  .10
 .תיעשה בהסכמת המציע לתאריך הנ"ל

יחתם ההסכם עם המציע ילאחר שוזאת הצעתו לא תתקבל  , אשרתוחזר לכל מציעלהצעה הערבות  .11
 יקבע כזוכה במכרז.יש

הנובעים , ובתוספת הפרשי הצמדהל לעי 8בסעיף לחילוט יהיה הסכום הנקוב להצעה סכום הערבות  .12
"( המדד" :י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן"כפי שמתפרסם ע ,מעליית מדד המחירים לצרכן

 .להצעה בין המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות לבין המדד הידוע במועד חילוט הערבות

מקרה בו לא ימלא הזוכה  , בכלאך מבלי למעט , לרבותהמזמיןפי הוראת להערבות להצעה תחולט  .13
 להלן, שאז תשמש הערבות להצעה פיצוי מוסכם ומוערך מראש. 45עד  42פים בסעישחובה מהחובות 

 ו פיצוי נוסף.לתבוע כל סעד ו/אהמזמין של  ואין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות

 -לעיל  13עד  8פים הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות בסעי .14
 .תיפסל על הסף ללא צורך בכל הודעה נוספת
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 העבודותהכרת 

נקודות החלוקה של ההיפוכלוריט במתקני המים את לפני הגשת הצעתו, טב, לבחון היעל המציע  .15
להכיר ולהבין על  ,על המציע ללמוד, כןכמו . ביצוע העבודותתנאי וכן את  ,ובמתחם הטיפול בשפכים

העבודות המציע מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי . בוריים את כל מסמכי המכרז
 .העבודותות אשר תנומקנה באי הכרת תנאי ולא תוכרנה תביע ןופרטיה

 מציעים מפגש

 מפגשאת הזכות לבצע  ושומר לעצמהמזמין . 10:00בשעה  20.11.2018ביום יתקיים מציעים  מפגש .16
 נוסף במועד )יום ושעה(, עליו תימסר הודעה בנפרד.מציעים 

  .חובההינה במפגש ההשתתפות  ., רעננה56אחוזה משרדי המזמין, במפגש מציעים יחל 

 .תידון כלל לאהמציעים  במפגשהצעתו של מציע שלא השתתף 

 הבהרת מסמכי המכרז

יום  מאשרלא יאוחר המזמין , אשר יתקבל אצל למזמיןעל המציע להודיע במכתב רשום  .17
, על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה, או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל 29.11.2018

או ו/הכלול במסמכי המכרז  ,ן כלשהוימובנו של סעיף או פרט או עניספק שהתעורר אצלו בקשר ל
: )להלן והכל תוך פירוט פרטי השואל וכתובתו ו/או מספר פקס למענה נשוא המכרזלעבודות הנוגע 

 "(.ההודעה"

נעמה קדמי, במייל/דוא"ל גב' , אליו על המציעים להפנות את ההודעה הינו המזמיןנציג 
raanana.co.il-naamak@mei  2772735-072ולוודא הגעתה בטלפון. 

 .פניות בכל דרך אחרת, מאשר מתואר לעיל, לא ייענו

העתקי תשובות בכתב. המזמין מסור לו יכאמור לעיל,  דוא"לאת ההודעה למזמין מסר המציע  .18
 רז.לכל מי שרכש את מסמכי המכגם התשובות תישלחנה 

            17עיפים כל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד ממנה, את ההודעה ואת התשובות, כאמור בס .19
 לעיל. 18 -ו

לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן פרטי  .20
לעיל ולא קיבל תשובה כאמור  17עיף או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בסו/המכרז 

 .עילל 18 עיףבס

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות  וליתן מיוזמתך המזמין מוסמ ,מבלי לפגוע באמור לעיל .21
 לכל מי שרכש את המכרז. התינתן על ידשנפלו בו והודעה בכתב 

לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או  .22
והן לעיל,  21ו/או  19פים בכתב, כאמור בסעיהמזמין על ידי , אלא אם אלה ניתנו המזמיןנעשו על ידי 

 להצעתו כחלק בלתי נפרד ממנה.בנוסף צורפו 

 , יהוו חלק ממסמכי המכרז.לעיל 22עד  18פים ניתנו כאמור בסעי , אשרתיקוניםותשובות, הבהרות  .23

 נסת שינויים והסתייגויותאיסור הכ

 אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. .24

או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע ו/מחיקה ו/או  הא רשאי לראות בכל שינויהמזמין י .25
 .מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו

 צהרות המציעה

המכרז ומסמכי המכרז ידועים והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי  ההגשת הצע .26
ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידיעות, המיומנות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז. -נשוא המכרז העבודות הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 

חן, הסתכל, עיין הגשת הצעתו של המציע והשתתפות במכרז כמוה כהצהרה ואישור כי המציע ב .27
 לצורך מילוי התחייבויותיו נשוא המכרז. , ביצוע העבודותובדק את תנאי 

לא  העבודותכל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע 
 תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע.

mailto:naamak@mei-raanana.co.il
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 עדיפות בין מסמכים

בקשר עם מעות בין ההוראה שבמסמכים השונים משדו  אוו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה  .28
זוכה וזאת ל, תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס המצורפים להסכםמכרז זה, לרבות המסמכים 

לפי קביעת המזמין ו/או מי מטעמו, אשר החלטתו תחייב את הזוכה ללא צורך במתן נימוק ומבלי 
 ה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לכך.שלמציע הזוכה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דריש

מעות בין משאו דו ו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה לעיל,  28מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .29
המציע המצורפים להסכם, חייב בקשר עם מכרז זה, לרבות המסמכים ההוראה שבמסמכים השונים 

ביצוע במסגרת כלשהי פעולה , לכך לפני ביצועה של המזמין לבלהסב תשומת הזוכה במכרז, 
 כיצד לנהוג.מאת המזמין ולקבל הוראות העבודות 

        המוקדם יותר עדיף על המאוחר:  -בהיעדר ציון אחר של סדר עדיפות, ייחשב הסדר כדלקמן 
 ( המכרז.ב)א( ההסכם; )

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

 בעלות על המכרז ועל ההצעה

הבלעדי והם נמסרים  ווקניינהמזמין של  והינם רכוש, המזמיןעל ידי המסופקים כרז הממסמכי  .30
 ולא לשום מטרה אחרת.  ,, כאמור במכרז זהלמזמיןלמציעים בהשאלה למטרת הצעת הצעות 

מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם 
 .להלן 42ף כאמור בסעי -רון להגשת ההצעות לא יאוחר מאשר המועד האחלמזמין 

תהא האפשרות לעשות שימוש בהצעתו ובמידע הכלול במסגרתה, לצורך הכנת הצעות  לאלמציע  .31
 .במסגרת מכרז זה אחרות

ין במפורש ומראש מציע לציהעל הזכות לעיין בהצעה הזוכה. , תעמוד לא זכו במכרז, אשר מציעיםל .32
 וטעמיולפרט את  מציעים אחריםבפני הצגה מיהיו חסויים כי לו סעיפים בהצעתו הוא מבקש יא
 סכים לחשיפת הצעתו כולה.כמ והויראכאמור . מציע שלא יציין סעיפים סוד מקצועי או מסחריב

לא , אשר יםדי, להציג בפני מציעעתהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבל, המזמיןועדת המכרזים של 
אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על  ,כל מסמך ,זכו במכרז

 .בהוראות הדיןמנת לעמוד 

 .עלותה של ההצעה הזוכה פתוחה בפני כל המציעיםבכל מקרה, תהא 

 הגשת הצעות ומועדים

 ! יש למלא את ההצעה באופן מדויק לפי הוראות מכרז זה .33

אי לדחות על הסף כל הצעה, אשר לא צורפו אליה כל האישורים והמסמכים כאמור המזמין רש
 .במכרז זה וזאת ללא צורך בכל הודעה נוספת

ומהווה חלק בלתי  נספח ב'הצהרה ופרטים כלליים, בנוסח המצורף למכרז זה כעל המציע למלא  .34
, בעט דיו )כולל נספחים( עותקים ולחתום עליה ועל כל דף ממסמכי המכרז (שני) 2 -בנפרד הימנו, 

 "(.החתימותכחול )להלן: "

רוף חתימתם יחתימת מציע שהוא תאגיד משפטי )חברה, שותפות וכו'( תהיינה חותמת התאגיד בצ .35
חשבון -דין או רואה-רךשל המורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני עו

 .רוף אישורם בדבר סמכויות החתימה בתאגיד זהיובצ

 ,יוכנסו למעטפהכשהם חתומים ומלאים בהתאם ליתר הוראות מכרז זה, כל מסמכי המכרז,  .36
 למסמכי המכרז. תהמצורפ

)מבלי לגרוע מיתר מספר מציעים יחד באם קיימים המציע ועל ידי החתימות חייבות להיעשות 
 אחד מהם. על ידי כל -הוראות מכרז זה ובכפוף לאישור המזמין בדבר קיומה של הצעה משותפת( 

אשר , ללא מע"מ)שקלים חדשים( ובש"ח כהנחה באחוזים ביחס למחירים הצעת המחיר תצוין  .37
אספקת לביחס ואספקת וחלוקת היפוכלוריט למתקני מים נקבעו במסגרת מסמכי מכרז זה ביחס ל

המצ"ב למסמכי מכרז זה.  נספח ב'על גבי וזאת  ,למתחם הטיפול בשפכיםוחלוקת היפוכלוריט 
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 0ל. מודגש, כי הנחה בשיעור של כל הנחה אחרת תיפס .חייבת להיות נקובה באחוזים בלבדההנחה 
  אחוזים תהא קבילה ואילו "הנחה שלילית" ו/או "תוספת למחירים" פסולות.

את מחיריהן , אשר עבודותנשוא המכרז ולא תתקבל כל תמורה בגין העבודות ההצעה תתייחס לכל  .38
ות המתוארהעבודות כמסכים להוציא לפועל את המציע יראו את  בעשותו כך,שכן  המציע,השמיט 

 .במחיר הכולל של הצעתוללא תשלום וכי כלל את מחירן במחיר הנקוב 

המציע היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. שתוגש במסגרת מכרז זה ההצעה  .39
 זה. , נשוא מכרז מביצוע העבודותחלק ת אחראי לכל הפעילויות, המהוו

ובמסגרתה כל המסמכים  אשר הומצאה למציעיוגשו בתוך מעטפה חתומה, סמכי המכרז מ .40
וזאת  "005/2018מכרז מספר באופן בולט: "יש לציין יה עלואשר  2נספח ב'המפורטים במסגרת 
  .שם המציע או כל פרט מזהה אחרלרבות , ללא כל ציון פרט אחר

מסירה יש למסור ב , בהתאם לאמור לעיל,ה זוהזמנמסמכי כל ובה כשהיא חתומה  האת המעטפ
  ., רעננה56אחוזה  משרדי המזמין,ב לתיבת המכרזיםאישית 

 .14:00 בשעה 12.12.2018ביום המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .41

 זה. 41 הקבוע בסעיףא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד ל

הבלעדי,  ו, לפי שיקול דעתהמזמיןמכרז זה, רשאי בזה ובכל מקום אחר  41עיף על אף האמור בס
 .לשנות איזה מבין המועדים הקבועים במסגרת המכרז, בהודעה בכתב שתינתן לכל המציעים

 חובת הזוכה במכרז

על ) נספח ג'ף למכרז זה, כ, המצור"( יהא עליו לחתום על ההסכםהזוכה" :זכה המציע במכרז )להלן .42
בכפוף למחיקות ו/או  -"( ההסכםונספחיו( ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )לעיל ולהלן: "כל מסמכיו 

בהתאם להודעה, לתשובות, להבהרות ולשינויים המזמין יעשו על ידי ילתיקונים ו/או לשינויים ש
כשהוא למזמין ולהחזירו  -ו/או בשל תיקון טעויות סופר ו/או קולמוס לעיל  21 -ו 18נשוא סעיפים 

ימים מתאריך הודעת ( שבעה) 7 לא יאוחר מאשר תוךב, )ככל שקיימת חובת ביול( חתום ומבויל כדין
 .לזוכה בדבר זכייתו במכרזהמזמין 

 מפורטים בהסכם, על נספחיו.העבודות התנאים לביצוע 

את הערבות לביצוע, כאמור לעיל  42בסעיף , עם מסירת ההסכם כאמור למזמיןעל הזוכה להמציא  .43
אישור על קיום הביטוחים הנדרשים על פי מסמכי המכרז, בנוסח הנדרש וכן  להלן 46בסעיף 

 .מקורי(ה ונוסחב) ביטוחהעל ידי חברת כדין חתום ( 1) נספח ג'מכי המכרז, במס

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תשומת לב המציעים מופנית לדרישות לקיום ביטוחים על ידי  בנוסף
                 (1) בנספח ג'" לרבות הסכם)ביטוח( לנספח ג' " 7המפורטות בסעיף שיזכה במכרז  הספק

", הביטוח הוראות" -ו" הנדרשים הביטוחים" ,"הביטוח דרישות)להלן: "" הספקוחי אישור ביט"
 (.בהתאמה

פוטנציאלי אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לתת דעתו לדרישות הביטוח המפורטות  מציע
               )להלן:  נספח ג' -להסכם  (1) 'ג ספחבנו"( הספקביטוחי להסכם )להלן: " 7 סעיףמסגרת ב
את אישור המבטחים מטעמו לערוך את מלוא הביטוחים הנדרשים  ולקבל"( הספקאישור ביטוחי "

 כאמור, אם יזכה המציע במכרז. 

כי לא תתקבל כל הסתייגות מדרישות הביטוח, אלא אם כן הועלו במסגרת שאלות הבהרה  ,מודגש
ואושרו על ידי המזמין והמזמין יהיה רשאי להתעלם מהסתייגויות שלא ע לכך בתוך המועד שנקב

 אושרו או לפסול את ההצעה, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

והחוזה, כאמור לעיל ולהלן  המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב
 (1) נספח ג'ת וכתנאי לתחילתן, את לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודו בידי המזמין ולהפקיד

 .)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח" הספקאישור ביטוחי "

בנוסחו המקורי , (1) נספח ג' הספקלמען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת אישור ביטוחי 
מתן לת היה רשאי למנוע ממנו את מועד תחיי המזמין , מבטחי המציעחתום כדין על ידי כשהוא 

 כנדרש. בשל אי הצגת האישור החתום השירותים נשוא ההסכם

נספח אישור ביטוחי אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל,בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור 
ו/או  ההסכםכמי שהפר את  בספקלראות רשאי  כאמור לעיל, יהיה המזמין,, (1) נספח ג' הספק

 .במכרז הספקלבטל את זכייתו של 
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ספק מובהר כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  תלהסר
 להם ואין מבטחיו עם בדק כי המציע אישור המהווים, המציע של וחותמת בחתימה אלאהמבטחים 
 .הנדרשים הביטוחיים והכיסויים התנאים, הנוסח לגבי הסתייגות

 

טות בהסכם וכן לחתום על הוראות הוראות הבטיחות המפור הזוכה יידרש למלא אחר כל

 (. 4נספח ג) -הבטיחות
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 נספח ד'הזוכה יידרש למלא אחר כל חוקי העבודה, לרבות הוראות החוק המפורטות במסגרת  .44
 המצורף למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 .ןממועד קבלת הוראה בכתב מאת המזמיימים ( עשרה) 10 בתוךהעבודות על הזוכה להתחיל בביצוע  .45

 רבות לביצוע ההסכםע

, בקשר עם ביצוע בהסכםערבות בנקאית כמפורט למזמין במועד חתימת ההסכם, ימסור הזוכה  .46
הכל  ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים,רעננה ו/או עיריית המזמין נשוא המכרז וכן לפיצוי העבודות 

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

ערבות לביצוע, לא תוחזר הערבות להצעה למזמין לא ימסור הזוכה היה ולעיל, מבלי לגרוע מהאמור  .47
 הא רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.והמזמין י

מתפרסם המחירים לצרכן המדד לצמוד  הסכםב, במקרים המפורטים סכום חילוט הערבות לביצוע .48
ור או יוחלף במדד יחדל פרסום על ידי גוף כאמאם או ב ,על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כשבסיס ההצמדה יהיה המדד הידוע  ,אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר
 במועד האחרון להגשת ההצעות והמדד הקובע יהא המדד הידוע במועד חילוט הערבות לביצוע.

 המזמיןהחלטת 

ים להשלים פרטים, ועדת המכרזים של המזמין רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתיר למציע .49
מסמכים או מידע בהצעות, ככל שלדעת ועדת המכרזים של המזמין המדובר בהשמטה בשוגג ו/או 

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

ועדת המכרזים של המזמין רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מאת המציעים הבהרות מכל מין  .50
ומכל סוג שהוא הנוגעות להצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, וזאת בכל שלב של הליכי המכרז, 

 .ובמספר פעמים כפי שתמצא לנכון

ועדת המכרזים של המזמין תהיה רשאית לזמן את נציגי המציעים, לרבות כוח האדם המקצועי  .51
הודעה מראש, אשר  מטעמו של המציע, לדיון במועד שעליו תימסרהשירותים העתיד לבצע את 

וליתן הסברים והבהרות ככל שיידרשו על ידי ועדת המכרזים ההצעה ו יתבקשו להציג את מסגרתב
 .של המזמין )כל מציע ייכנס לדיון בנפרד מיתר המציעים(

ועדת המכרזים של המזמין רשאית לדרוש כי המציע יגיש לה לקראת הדיון חומר בכתב, כפי שתפרט  .52
 .עה אחרתבהזמנה ו/או בכל הוד

ועדת המכרזים של המזמין תראה בתשובות שימסור המציע במהלך הדיון כאמור, משום התחייבות  .53
המציע, ותהא רשאית לעבדן באופן שיהפכו, כולן או חלקן, לחלק מתנאי הצעת המציע ו/או לחלק 

 .מתנאי ההסכם שייחתם בין המזמין לבין המציע, אם וככל שהמציע יזכה במכרז

ועדת המכרזים של המזמין רשאית לפנות לכל צד שלישי, על מנת לברר פרטים לגבי  כמו כן, תהיה .54
 .המציע ו/או הצעתו ו/או כל פרט שהמזמין ימצא שנחוץ לצורך בחינת הצעת המציע

מובהר כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית שלא לזמן את המציעים או מי מהם לדיון כאמור,  .55
 .ה הבלעדיוההחלטה על כך מסורה לשיקול דעת

ת רשאילעיל, ועדת המכרזים של המזמין  55עד  49מבלי לגרוע מכלליות האמור במסגרת סעיפים  .56
שהינו באופן נמוכה שתהא להערכתה ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה  )אך במפורש לא חייבת(,

 .)הנקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין( ומדן של המכרזמעבר לאבלתי סביר 

שתהא ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה  (ת)אך לא חייב תרשאיהמזמין ועדת המכרזים של  .57
הבלעדי של  ו)הנקבע לפי שיקול דעת מעבר לאומדן של המכרזבאופן בלתי סביר גבוהה או נמוכה 

 .(המזמין

לא חייב( להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה, הא רשאי )אך במפורש המזמין י .58
לרבות אך מבלי למעט, כושרו, ניסיונו ויכולותיו, הארגונית, מקצועית וכלכלית של המציע וכן כל 

 .המזמיןהבלעדי של  ושיקול אחר לפי שיקול דעת

 .אות כל דין, בכפוף להורמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיהמזמין אין 

את הזכות, לפי שיקול  הלעצמ תשומרועדת המכרזים של המזמין כמו כן, מובהר ומודגש בזאת כי  .59
            ו/או ההסכם בלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ה דעתה
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אם לשיקול הכל כאמור בהתו"(, הפרויקטביטול " )להלן:את הפרויקט נשוא המכרז  לא לבצעש
 ן.המזמיועדת המכרזים של הבלעדי והמוחלט של  הדעת

טענה , לא תהיה למשתתפים במכרז כל הפרויקטלבטל את  ןהמזמיועדת המכרזים של חליט תאם  .60
המזמין ו/או ועדת המכרזים של המזמין, לרבות כלפי שהם, סוג מין ומכל  ,תביעהו/או דרישה ו/או 

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

, והתקנות 1992 -חוק חובת מכרזים, התשנ"ב מופנה המציע להוראות לעיל, מבלי לפגוע באמור  .61
 -תקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח ל -שהותקנו או יותקנו לגביו ועד להתקנת התקנות האמורות 

 .המזמין, החלות בשינויים המחויבים על 1987

 האטה, הפסקה וביטול ההסכםוכן  ימה על ההסכםאי חתוביטול המכרז 

 את הזכות לעשות כל אחד מאלה: ושומר לעצמהמזמין מובהר בזאת כי  .62

להימצאות בפועל של מקורות כספיים / תקציביים לא לחתום על ההסכם עם הזוכה קודם  .62.1
וקיום שאר האישורים הדרושים על פי חוק המזמין בתקציב  נשוא המכרזהעבודות לביצוע 

 נשוא המכרז.העבודות ם ביצוע לש

 .קיום שאר האישורים הדרושים על פי חוקבהעבודות להתנות את ביצוע  .62.2

הזוכה במכרז לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או יפר את ההסכם , אם בכל שלב, לבטל את ההסכם .62.3
, להתקשר עם כל צד שלישי, ככל המזמין רשאי, לפי שיקול דעתוהא יובכל מקרה כאמור 

 )לרבות, אך מבלי לגרוע, להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז(.  מצא לנכון יש
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או ו/וי פשיו/או  ו/או הזוכה בכל פיצוי (המשתתףהמציע )לא תזכה את המזמין כל פעולה כאמור של  .63
והמציע ו/או הזוכה מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  החזר כספי כלשהו

בתנאים המציע במכרז מודע לכך, כי . ו/או מי מטעמםרעננה ו/או עיריית ין המזמבעניין זה כלפי 
ר לבצען, וחזיהמזמין ו/או מי מטעמו אם וזאת  ,העבודותהזכות לביצוע מציע מסוימים תישמר ל

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

 .(נספח ג') הסכםמסגרת הבבעו בעניין זה נקהוראות מפורטות 

 עיקרון ה"עיפרון הכחול"

הובא עניין הנוגע ו/או הקשור ו/או הנובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית מוסמכת ופסקה אותה  .64
ערכאה מוסמכת, כי הוראה מהוראות מסמכי מכרז זה פסולה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין 

לו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת כדי ו/או מכל טעם אחר, תיראה אותה הוראה כאי
שתעמוד בתוקפה. ביטול או צמצום כאמור לא יפגע ביתר הוראות מכרז זה, והוראות אלו תיוותרנה 
בתוקף מחייב זולת אם ועדת המכרזים של המזמין תחליט, לפי שיקול דעתה המוחלט, כי עקב 

 נוספים או לבטל את המכרז. ביטול או צמצום כאמור יש לערוך במסמכי המכרז שינויים

 הליכים משפטיים

ועדת המכרזים של המזמין מבהירה, כי היה ותהיינה פניות לערכאות משפטיות בהקשר למכרז,     .65
אין היא, או כל גורם הקשור עמה ו/או הפועל מטעמה עושה כלפי המשתתפים במכרז כל מצג 

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

זה, בחתימתו על הצעתו במכרז ובהגשתה  65מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה לרבות בסעיף 
מאשר המציע, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ועדת המכרזים של המזמין, 

לי כל גורם אחר הקשור עמם ו/או הפועל מטעמם, לא לגופם של דברים            כלפי המזמין ו/או כ
ולא לעניין הוצאות שהוציא ו/או נזקים מכל מין וסוג שהם, אשר נגרמו לו בהכנת הצעתו ובכל 
הקשור למכרז ולהערכתו לזכייה אפשרית, בכל הנובע מהחלטות שתקבל הערכאה השיפוטית, 

 ור יעוכבו הליכי המכרז, ישונו תנאי המכרז או יבוטל המכרז.לרבות אם בשל החלטות כאמ

 סודיות

, לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור המציעים מחויבים, במכרז המציעים להשתתפות כתנאי .66
אישור  וזאת בהיעדר, בעקיפין ו/או במישרין, כלשהי אחרת בדרך לחשוף או לפרסם, למסור, להעביר

 בעקיפין ו/או במישרין הנוגע, אחרת מדיה בכל או פה בעל, בכתב ,מידע כל, המזמין, מראש ובכתב
 חשיפתם ובעקבות במכרז השתתפותם ו/או במסגרת עקב המציעים נחשפו אליו אשר, המכרז לנושא
 כל או/המזמין ו ידי על יימסר ו/או אשר נמסר נוסף מידע וכל, המכרז במסמכי הכלול למידע

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

 זכויות יוצרים על מסמכי המכרז

מסמכי המכרז מושאלים ן )לצורך פרסום המכרז בלבד( כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמי
יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי  למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא

 המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. 

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

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

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

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

 מסמכי המכרז

המסמכים המפורטים מטה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים, מהווים חלק בלתי נפרד  .67
 :"(י המכרזמסמכמתנאי המכרז )להלן: יחד ולחוד "

 .נספח א' -נוסח ערבות בנקאית להצעה  .67.1
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 .1נספח ב' -הצהרות ופרטים כלליים של המציע  .67.2

 .3נספח ב' -תכולת מעטפת המציע  .67.3

 , על נספחיו כמפורט להלן:נספח ג' -הסכם  .67.4

 .( להסכם1) נספח ג' - ספקאישור על קיום ביטוחי ה .67.4.1

 .( להסכם2נספח ג') -נוסח כתב ערבות ביצוע  .67.4.2

 .( להסכם3נספח ג') -חוק עבודת נוער חלקים מתוך  .67.4.3

 לעיל. 21 -ו 18, 17הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים )אם יהיו(, כאמור בסעיפים  .67.4.4

 ( 4נספח ג) -חותהוראות בטי .67.4.5

 .נספח ד' -רשימת חוקי עבודה  .67.5

 - רעננהעיר מתקני מים ומתחם הטיפול בשפכים )מכון טיהור ומאגרי קולחים( במפת אתרי  .67.6
 .נספח ה'
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 נוסח ערבות בנקאית להצעה -א' ספח נ
 

 בע"מרעננה  מי
  

 בנק __________________
 

 005/2018 'מכרז מס
 

 לכבוד
 בע"מרעננה  מי
 
 א.נ.,ג.
 

 כתב ערבות מס' ____________הנדון:  
 

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

ברחבי העיר  שתייה וקולחים וחלוקת היפוכלוריט למתקני מיאספקת בנושא  005/2018מכרז מס' 
 -השווה לכולל עד לסך  רישתכםלפי ד , הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכוםרעננה

(, בתוספת הפרשי "הסכום היסודי" :( בלבד )להלןשקלים חדשיםשלושים אלף )במילים:  ₪30,000
כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ,ית מדד המחירים לצרכןיהצמדה בגין על

ן המדד שיהיה ידוע "(, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, לביהמדד": )להלן
 לא יפחת מהסכום היסודי.הערבות במועד חילוט הערבות ובלבד שסכום הערבות במועד חילוט 

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

ב בקשר לחיוב מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחיי ,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 
יכול שתהיה לשיעורין הנ"ל, ערבות סכום הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום 

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

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3
 
מסר לנו לא יוכל דרישה על פיה צריכה לה 01.07.2019עד לתאריך ערבותנו זו תישאר בתוקפה  .4

 יאוחר מהמועד הנ"ל. 
 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 
 תנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבו .5
 
 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ______________________. .6

 שכתובתו: ____________________________________________________. 
 זו, ולא נותנאי ערבותעל פי דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה, לא תחשב כדרישה  

 תענה.
 

                   
 בכבוד   רב,         

 
 בנק ______________
 סניף _____________
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 הצהרות המציע ופרטים כלליים - 1ב'נספח 
 

 בע"מרעננה  מי
 לכבוד

 בע"מרעננה  מי
 
 א.נ.,ג.
 

 005/2018מס'  מכרזהנדון:  
 שתייה וקולחים  יוחלוקת היפוכלוריט למתקני מאספקת : עבודותלביצוע    

 ברחבי העיר רעננה
 
 אני הח"מ קראתי בעיון את תנאי המכרז, וכל המסמכים הנלווים אליו. .1

 

 אני מצהיר בזאת כי: .2
 

 4 , כמפורט בסעיףנשוא המכרזהעבודות סיון והמומחיות הדרושים לביצוע יהנני בעל הידע, הנ א. 
 "(.ההסכם)להלן: " 'נספח גמצורף למסמכי המכרז כההסכם הבמסגרת ולמכרז 

 
ח האדם הדרושים על מנת וברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכ ב. 

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

 
שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז  הנני מסוגל, מכל בחינה ג. 

  ו/או ההסכם.
 
 .למכרז 15, כאמור בסעיף עבודותערכתי את הבדיקות בקשר לאני הח"מ  .3

את כל נקודות החלוקה של ההיפוכלוריט במתקני ובחנתי ראיתי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
, וכי רכב החלוקה רעננה ידוע לי כי חלקן ממוקמות בתוך העירוובמתחם הטיפול בשפכים,  המים

 .יותאם למיקום ולמגבלות התנועה במקום
 

, קיבלתי את כל ההסברים אשר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, המפורטים לעיל ,הנני מצהיר .4
ידועים ביצוע העבודות על וכן כל הגורמים המשפיעים העבודות ביצוע וכי תנאי  ביקשתי לקבל

 וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.היטב ומוכרים לי 
 

כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו כמו כן הבנתי ואני מסכים כי 
 לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי. ןלגביהאי הכרת התנאים  אוהעבודות הקשור בביצוע 

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

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

 

לוח בתוך אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לתכנן ולבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת  .6
 :למכרז 42בסעיף  זמנים הנקובה

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

בהתאם להודעה, לתשובות, המזמין יעשו על ידי ילמחיקות ו/או לתיקונים ו/או לשינויים ש
 -ו/או בשל תיקון טעויות סופר ו/או קולמוס  למכרז 22 -ו 19להבהרות ולשינויים נשוא סעיפים 

 כשהוא חתום ומבויל כדין.למזמין ולהחזיר את ההסכם 
 

להמציא לכם ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, חתומה ומבוילת להבטחת ביצוע  .ב 
 מפורט בהסכם.הכל כ ,ההסכם ולהבטחת נזקים

 
חתום בנוסחו המקורי כשהוא ( 1) נספח ג'אישור על קיום הביטוחים הנדרשים להמציא לכם  .ג 

 .ביטוחהעל ידי חברת כדין 
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לעיל, כולן או מקצתן,  6אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7
הא רשאי לחלט והמזמין יהעבודות את ביצוע במועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי לקבל 

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

 למכרז.

 

 45בסעיף  לוח הזמנים הנקובבתוך העבודות  אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב להתחיל בביצוע .8
 .(נספח ג'להסכם ) 10בסעיף  בההנקובמהלך תקופת ההסכם לבצעה , למכרז

 
מסגרתו של ב כנקובלתום תקופת הערבות הבנקאית להצעה, הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי  .9

 ככל שיוארך תוקף הערבות הנ"ל. -, או מועד מאוחר יותר למכרז 10סעיף 
 

סיוני, הוותק המוכח ירשאי לדרוש ממני פרטים נוספים בדבר זהותי, כישורי, נהמזמין ידוע לי כי  .10
רות נשוא המכרז, יכולתי הכספית, וזאת כתנאי לבדיקת הצעתי, ו/או להתקשהעבודות שלי בביצוע 

 עמי, ואני מתחייב לספק את הפרטים, המידע והמסמכים כפי שיידרשו.
 

 פרטים כלליים
 
 . פרטים כלליים1
 

   שם מלא )באותיות דפוס(

 סוג התאגיד:

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

  

   מספר התאגיד:

   מקום ייסוד:

   תאריך ייסוד:

   כתובת:

   מספר טלפון:

   ר פקס:מספ

   דואר אלקטרוני:

   איש קשר:
 
 
 . תחומי עיסוק וניסיון2
 

   תחומי עיסוק עיקריים

   פרטי ניסיון בחו"ל

   פרטי ניסיון בישראל
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 . מבנה החזקות3
 

 שם המחזיק
 ]בעלים / בעל מניות / שותף[

תעודת זהות /  כתובת
 מספר רישום

מס' המניות 
המוחזקות 

 לסוגיהן

 % מתוך ההון
 המונפק

     

     

     

     
 
 
 . פרטים על חברות קשורות בישראל4
 

  א.

  ב.

  ג. 

  ד.

  ה. 
 
 
 . המבנה הארגוני של המציע5
 

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

    מנכ"ל

    

    

    
 
 
 . מורשי חתימה בשם המציע6
 

 חתימה תאריך טלפון כתובת תעודת זהות שם מלא
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 . פרטי ניסיון רלוונטי 7
 

פרטי המזמין ואיש 
 קשר

תיאור הפרויקט, 
 מיקומו ומשכו

ההיקף הכספי של 
 הפרויקט

תרומתו של המציע 
 לפרויקט

    

    

    

    
 
 

 הצעת המחיר
 

ם הנלווים אליהם ובפרט את המחיר המוצע לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז, ההסכם וכל המסמכי
בתמורה לביצוע העבודות על ידי, בהתאמה מלאה להוראות המכרז ולרבות ההסכם, מגיש בזה את הצעתי 

המהווה תמורה כוללת וסופית בגין כלל התחייבויותיי וביצוע העבודות, והכל בהתאם בתנאים  -
 המפורטים במסגרת ההסכם על נספחיו: 

 
 

 כמות שנתית 
 בק"ג משוערת

 סה"כ לק"ג אחד

 )לא כולל מע"מ(

 בש"ח סה"כ לשנה

 )לא כולל מע"מ(

התמורה עבור אספקת וחלוקת 
היפוכלוריט למתקני מים )לא כולל 

 מע"מ(

 ש"ח 42,000 ₪  1.2 35,000

התמורה עבור אספקת וחלוקת 
היפוכלוריט למתחם הטיפול 

 בשפכים )לא כולל מע"מ(

 ש"ח  385,000 ₪  1.1 350,000

סה"כ התמורה עבור אספקת וחלוקת היפוכלוריט למתקני מים ולמתחם 
 )לא כולל מע"מ(בש"ח הטיפול בשפכים 

 ש"ח  427,000

דלעיל הנקובים ביחס למחירים באחוזים הנחה הצעת המחיר של המציע ל
 בש"ח )לא כולל מע"מ(

____________% 

מים ולמתחם סה"כ התמורה עבור אספקת וחלוקת היפוכלוריט למתקני 
 )לא כולל מע"מ( הנחההלאחר בש"ח הטיפול בשפכים 

 ____________ ש"ח

 ____________ ש"ח מע"מ 17%

סה"כ התמורה עבור אספקת וחלוקת היפוכלוריט למתקני מים ולמתחם 
 )כולל מע"מ(בש"ח הטיפול בשפכים 

 ____________ ש"ח

 
 שלילית" ו/או "תוספת למחירים" פסולות.אחוזים תהא קבילה ואילו "הנחה  0הנחה בשיעור של 

 
, ולרבות לא לכמויות ימתחייב לכמות מינימאלית ו/או מקסימאלית כלשה אינולהסרת ספק, המזמין 
 .ו/או מסמך הצעה זה שצוינו במסגרת המכרז

 
 ]חתימות בעמוד הבא[
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 בכבוד   רב,
 
 

 ____________________________    תאריך: 
 
 
 

 ____________________________    :פרטים מלאים
 
 
 

 ____________________________ חתימה/ות מלאה/ות: 
 
 
 
 
 

 אישור חתימה
 
 

אני הח"מ ______________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה ___________, ת.ז. 
__________________ ת.ז. _________________ מוסמכים לחתום בשם 

 ____ ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.________________
  

 
 
 

 ____________________________ מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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 תצהיר -)א( 1ב'נספח 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ____________________ת .ז  ____________________אני הח"מ 
 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 
 
וחלוקת אספקת עבודות לביצוע  005/2018מס'  הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז א. .1

קולחים ברחבי העיר , מתקן טיפול בשפכים הכולל מתקן  שתייה היפוכלוריט למתקני מי
 ____________________ ח.פ/ת.ז אשר מוגשים על  ידי ________________  ,רעננה
 .בע"מת מי רעננה חבר"( להמציע" :)להלן

 הנני משמש כמנהל המציע. ב. 
 
 
 : מאלה אחדבמציע  התקיים כי מצהיר הנני  .2

 זרים עובדים חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו לא אליו הזיקה ובעל המציע (א) 
 . ההצהרה חתימת למועד שקדמה שנהמהלך הב

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

 . ההצהרה חתימת

  - זה סעיף לעניין

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

(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק -" זרים עובדים חוק"
 .1991 -א"התשנ

 .1968 -ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעותה -" שליטה"
 
 
 :מאלה אחד במציע התקיים כי מצהיר הנני .3

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

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

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

 - זה סעיף לעניין 

 . 1981 - א"התשמ(, רישוי) הבנקאות בחוק כמשמעותם -" שליטה" -ו" החזקה", "שליטה אמצעי"

 :מאלה אחד כל -" זיקה בעל" 

 .השירותים נותן ידי על שנשלט אדם בני חבר (1) 

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

 ;בו השליטה בעל (א)  

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

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

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

 שנשלט, אחר אדם בני חבר – מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר ואה המציע אם (3)
 ;במציע ששולט מי בידי מהותית שליטה
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 בחשון ה"כ יום לאחר שנעברה, מינימום שכר חוק לפי בעבירה, חלוט דין בפסק הורשע -" הורשע"
  (.31.10.02) ג"התשס

 . 1987 - ז"התשמ, מינימום שכר חוק -" מינימום שכר חוק" 

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

 
 
 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 
 
 
 

 ____________________________ מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
 
 
 

 אישור חתימה
 
 

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

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

 ____________________________ מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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 תצהיר -( ב)1ב'נספח 
 

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

 
 
וחלוקת אספקת עבודות יצוע לב 005/2018מס'  הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז א. .1

אשר מוגשים על  ידי , שתייה וקולחים ברחבי העיר רעננה היפוכלוריט למתקני מי
ת מי חבר"( להמציע" :)להלן ____________________ ח.פ/ת.ז ________________ 

 .בע"מרעננה 

 הנני משמש כמנהל המציע. ב. 
 
 
 במועד הגשת ההצעה במכרז ,משפט-דות בבתיהתלויות ועומלהלן פירוט כל התביעות האזרחיות  .2

צד להם, וכן בוררויות  ואהשהמציע ו/או כאלה המציע ו/או מטעם המציע כנגד  ,)בארץ ובחו"ל(
)בתוקף תפקידם(, הם צד  ועובדיו/או  ומנהליבעליו ו/או נושאי המשרה בו ו/או  המציע ו/אושבהן 

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

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

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 
פליליים, לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים ההליכים להלן פירוט כל ה .3

בעליו ו/או נושאי  המציע ו/אוכנגד  ,במועד הגשת ההצעה, בארץ ובחו"ל, שהוגשו ו/או מתנהלים
 :(במציע)בתוקף תפקידם ו עובדיו/או  ומנהליהמשרה בו ו/או 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 
בהליכים כמפורטים לעיל והמנוהלים כיום,  יםהמטפלעוה"ד חוות דעת צהירי זה לת מצורפת .4

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

 ____________________________ מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
 
 

 תימהאישור ח
 

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

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

 ____________________________ מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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 תכולת מעטפת המציע - 3ב'נספח 
 
 

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

 

 ףמצורף / לא מצור  מס' סעיף במכרז  פרטי המסמך

     

  -  - חתומים על כל דף ודףמסמכי המכרז 

  - 6.1, 4.1 - של התאגידההתאגדות צילום של תעודת 

מסמכי העתקים מ -ככל שהמציע הינו תאגיד 
-רךעובידי ההתאגדות של התאגיד, מאושרים 

 אגידשל התהחשבון -הדין או רואה

- 4.1 ,6.1 -  

אישורם על האנשים  -ככל שהמציע הינו תאגיד 
המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את 

 התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז

- 4.1 ,6.1 -  

  - 6.2, 4.2 - מסמכים המעידים על ניסיון קודם והמלצות

  - 6.3, 4.3 - מחזור כספימסמכים המעידים על 

  - 6.4, 4.4 - בדבר היותו עוסק מורשהתקף ועדכני אישור 

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

- 4.4 ,6.4 -  

מסמכים המעידים על עמידה בתנאים הקבועים 
 1976 -קאות גופים ציבוריים, התשל"ו בחוק עס

- 4.5 ,6.5 -  

  - 6.6 - תצהיר בדבר תביעות 

  - 6.7 - ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה

  - 16 - מציעיםמפגש  חתום שלפרוטוקול 

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

  - 1נספח ב' - צעת המחיר()כולל ה הצהרה ופרטים כלליים
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 הסכם -ג' נספח 

 ________ביום _____ לחודש ___________ שנת  רעננהשנערך ונחתם ב

 בע"מרעננה  מי  ב י ן:

 56מאחוזה   

 רעננה  

 מצד אחד             ("המזמין: ")להלן  
 

 _________________ ל ב י ן:

 _____________, __________מרח'   

 מצד שני              ("הספק" :)להלן  
 

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

 (טכלוריהיפו) סודיום וחלוקת היפוכלוריט אספקת עבודות לביצוע לקבל החליט  והמזמין הואילו
)להלן:  קולחים ברחבי העיר רעננה ם הכולל מאגרי  , מכון טיפול בשפכישתייה למתקני מי

 ; , הכל כמפורט בהסכם זה להלן"(העבודות"

, הכל ביצוע העבודותלהזמנה להגשת הצעות  __________ביום המזמין ולצורך כך הוציא  והואיל
 (;"המכרז")להלן:  של המזמין 005/2018מס' בכפוף וכמפורט בתנאים, במפרט ובדרישות מכרז 

, והוא מצהיר, כי הוא בעל העבודותהצעה לביצוע   __________ביום למזמין הגיש  ספקוה ואילוה
 ;םהידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים והאמצעים הדרושים לביצוע

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

, בכפוף העבודותמעוניין לקבל על עצמו, את ביצוע  ספק, והספקלמסור לן מעונייוהמזמין  והואיל
 לתנאי הסכם זה להלן;

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

 :קמןוהותנה בין הצדדים כדל , הוצהרלפיכך הוסכם

 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'

 ופרטים כלליים  ספקהצהרות ה - 1מסמך ב'

 רשימת חוקי עבודה - מסמך ד'

 טיפול בשפכים מתקני מים ומתחם הטיפול בשפכים )מכון תרי מפת א - מסמך ה'
 .ומאגרי קולחים( ברעננה

 "ספק"אישור על קיום ביטוחי ה - (1) נספח ג'

 ערבות ביצוע - (2ג')נספח 

 (3)ג' נספח

 (4נספח ג')

 חלקים מתוך חוק עבודות נוער -

 הוראות בטיחות



 26 

, תינתן לעיל 1.1המפורטים בסעיף  האחריםהתאמה בין מסמכי ההסכם  של איבכל מקרה  .1.2
 .("עדיפות בין המסמכים") למכרז 29עד  28 פיםבסעיהעדיפות בין המסמכים בהתאם לאמור 

 גדרות פרשנות וה .2

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

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

 בשמו.המזמין באמצעות המורשים לחתום   מי רעננה 

   

בריכוז כלור  של לפחות   )להלן "התמיסה/ נוזל"( אספקת היפוכלריט - "ות "העבוד
במשקל /נפח כפי שיפורט על ידי המזמין  15%אך לא יותר מ  12%

ת שינוע התמיסה למקומות כולל בכל הזמנה שתשלח לספק. העבודה 
 מזמין. אחסון וריקון עודפי נוזל על פי דרישת ה מילוי מכליהאחסון,  

של המזמין בו נתן לאחסן היפוכלוריט .  יםבאתר מות  מוגדרים מקו  לוקה"ח"נקודות 
על הספק לפרוק את התמיסה למיכל או מקום  ת החלוקה בנקוד

 המוגדר ע"י המזמין.

המזמין מנכ"ל  - םהיפוכלוריט למתקני מיהוחלוקת אספקת ביחס ל - "נהלמה"
ביצוע , לפיקוח על המזמיןדי מי שנתמנה, מזמן לזמן, על יו/או 

 כמפורט בהסכם זה, בין מראש ובין בדיעבד. ,העבודות

 -תחם הטיפול בשפכים היפוכלוריט למהוחלוקת אספקת ביחס ל
, או מי שנתמנה, מזמן לזמן, על מנהל/ת המט"שו/או המזמין מנכ"ל 

ידי המזמין, לפיקוח על ביצוע העבודות, כמפורט בהסכם זה, בין 
 בדיעבד.מראש ובין 

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

ועובדים של קבלני משנה כאמור העבודות בשמו או עבורו בביצוע 
 .מזמיןהבדרך חוקית ובהסכמה בכתב של במקומו י שיבוא ו/או כל מ

החקיקה הראשית והמשנית של מדינת ישראל, לרבות חקיקת  - "דין"
התברואה וחקיקת הבטיחות, פסקי דין וצווים של הטריבונלים 
השיפוטיים של מדינת ישראל, וכן כל הוראה והנחיה של רשות 

 מוסמכת, כפי שיהיו בתוקף 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.

י הלשכה ע"כפי שמתפרסם מדי חודש המחירים לצרכן מדד  - " מדד"
גוף כאמור או  "ייחדל פרסום עאם או ב ,לסטטיסטיקה המרכזית

 .גוף אחר "ייוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או מדד שיפורסם ע

 נטי.וודולר ארצות הברית, לפי שערו היציג במועד הרל - "דולר"

" המוגדר במבוא להסכם זה מורכב מיותר מגורם אחד, ייחשבו גורמים אלה ספקהמקום ש" .2.3
 כחבים ביחד ולחוד. 

" ספקהליות האמור, מסירת הודעה או הוראה לאחד מאלה המהווים את "מבלי לגרוע מכל
 או פעולה עם אחד מהם תראה כמחייבת או מזכה בהתאמה את האחרים. 
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 ספקהוהתחייבויות הצהרות  .3

 ומאשר בזאת כדלקמן:  , מתחייבמצהיר ספקה

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

 פשיטת רגל שלו או תוצאה דומה אחרת.

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

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

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

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

והאמצעים  , כוח האדםהוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, היכולות .3.5
 התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולה. כל כנדרש לצורך ביצוע 

 ידועים ונהירים לו העבודות, לרבות התיאורים הטכניים הקשורים בביצוע זה כל פרטי הסכם .3.6
, על זה הסכם מו שלמחירי הצעתו כוללים את כל ההוצאות הדרושות לשם קיווכן כי ; היטב

 םאת מחיריהו/או עבודות, אשר שירותים נספחיו וכי ידוע לו כי לא יקבל כל תמורה בגין 
 להלן. להסכם 11.1כמפורט בסעיף מהצעתו, וזאת  השמיט

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

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

ובדייקנות, בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף להוראות  םבמלואהעבודות הוא יבצע את  .3.8
 המנהל, כפי שיינתנו, מעת לעת, בהתאם להוראות הסכם זה.

 מהותה של ההתקשרות  .4

, בהתאם לתנאי העבודותמקבל בזאת על עצמו, את ביצוע  ספק, והספקמוסר בזאת להמזמין  .4.1
 . המזמיןהמלאה של  ומעת לעת, לשביעות רצונ, המזמיןשל  וההסכם ולהנחיותי

, גם העבודותיבצע את כל המטלות הדרושות לצורך ביצוע  ספקלמען הסר ספק מובהר, כי ה
, ומטלות אלה תיחשבנה ככלולות )כולל נספחיו( אם אינן מפורטות במפורש בהסכם זה
 על פי הסכם זה. ספקמלכתחילה במסגרת התחייבויותיו של ה

, בהתאם לאמור ובשלמות ביצועית ברמה מקצועית מעולהלמזמין  נהסופקתהעבודות  .4.2
 ,כךאו כל מי שנתמנה על ידו לצורך מנהל ו/הרורים של יבהתאם להוראות ולבכן בנספחים ו

בהתאם וכן  ובין במהלך הביצועהעבודות ביצוע לת יבין אם הוראות אלה תינתנה בתח
 להוראות כל דין. לסטנדרטים וכללים מקצועיים מעולים, ובהתאם

המזמין על פי צרכיו יודיע לספק  טלפונית או בדוא"ל את כמות התמיסה ותכונותיה   .4.3
הנדרשים ונקודות החלוקה שלשם נדרש לספק את התמיסה, כל זאת במסגרת ההזמנה 

 הכללית שקבל הספק.

 ן ה, הובלה ומילוי מכלי האחסואספק -לביצוע העבודות  ההזמנ ,מעת לעת ,ינפיקהמזמין  .4.4
הנחוצות לכל  ,כמויותה נהפורטת. בהזמנה הריכוז המוגדר לעיל )ההיפוכלוריט(בתמיסה 

את הספק מתחייב בזה לספק )מתקני המים ו/או מתחם הטיפול בשפכים(.  נקודת חלוקה
 . ה כאמורהמפורטות בהזמנ ,כמויותב ה במתקני המים  ולחלקהתמיסה 

 אספקת התמיסה .4.5

כולל לא , וכן בערבי חג  )כולל(ו' עד  תתבצע בימים א' התמיסה חלוקת  (1)
בשעות העבודה . העבודה תתבצע רשמיים שבתות וחגים שהם ימי שבתון

בתאום עם המנהל או מטעמו  08.00ועד  06:00משעה ה בין  של המזמין
 שיוסמך לכך. 
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שעות ממועד ( עשרים וארבע) 24בתוך עד אספקת התמיסה תתבצע  (2)
. לעיל 1בזמנים המפורטים בס"ק  כךבנוגע להמזמין  בכתב הזמנתקבלת 

 .בהסכם זהסעיף זה הינו תנאי יסודי 

 5לבאר מס'  התמיסה לעיל ומבלי לגרוע מהאמור במסגרתו, אספקת  4.5חרף האמור בסעיף  .4.6
נהל, המ, תתבצע גם בשעות לא שגרתיות וזאת כפי שיורה במתחם העירייההממוקמת 

 .שיקול דעתו, כדי למנוע, ככל שניתן, הפרעה לתנועה במתחם כאמורבהתאם ל

מתקני מים ולמתחם הטיפול  12 -לנדרש לספק את התמיסה כי ידוע לו ש ,הספק מצהיר .4.7
ומאגרי קולחים( ברעננה, הכל כמפורט במפה המצורפת  טיפול בשפכים בשפכים )מכון 

הידועות  נקודות החלוקה מיקום  מפורט   מפה ב כי ,מובהר בזאת    .ה'כנספח להסכם זה 
את לצמצם  או/ו תהא הזכות להוסיףלמזמין במועד החתימה על הסכם זה וכי  למזמין 
כל  ללאהבלעדי, וזאת  ועל פי שיקול דעת ,בפועלהמזמין בהתאם לצורכי  ,חלוקההנקודות 

 .שינוי בתמורה

להעמיסו, להובילו ות המזמין, , בהתאם להזמנאת התמיסה הספק מתחייב בזאת לספק  .4.8
אום יבתהמנהל וכפי שיורה לו וזאת , העיר רעננהולפרקו בכל מקום בתחום השיפוט של 

הפרעה  ללאעשה יתכאמור חלוקה הת ונקודבחלוקת החומר . המנהלמראש בין הספק לבין 
 .לתנועה

באחריות על פי צרכי המזמין. על פי דרישת המזמין יידרש הספק לרוקן את מכלי אחסון  .4.9
הספק לרוקן את מכלי האחסון או/ו לפנות את מכלי האחסון . באחריות הספק לפנות את 

לא התמיסה המפונה לאתר המורשה לכך על פי כל דין. באחריות הספק לבצע פעולות אלה ו
 תשולם לספק כל תמורה עבור שירות זה. השירות כלול במחיר היחידה.

 מובהר בזאת כי כמויות שנתיות .  במכרז הן ות מפורטה התמיסה  שהכמויות מודגש בזאת .4.10
 קטנות יותר מהנקוב במכרז. ה משתנות  בכמויות הזמנות שתונפקנה לספק מעת לעת  תהינה 

 ליטר.  20בכל כמות מעל  למתקני המים הספק מתחייב לספק תמיסה  (1)

למתחם המט"ש כמויות התמיסה שלהן נדרש הספק  1למרות האמור לעיל בס"ק   (2)
מ"ק והספק ינקוט בכל האמצעים על מנת  10מ"ק ועד  1 בנפח הן  קולחין וחיטוי 

 לספק כמויות אלה.

הספק מודע לכך שחלק ממתקני המיים ממוקמים בסביבת מבני מגורים ורחובות  (3)
עירונים ולפיכך עליו לספק את התמיסה ברכב המתאים להובלת התמיסה בסביבה 

 עירונית. 

 

 .תהמסופקריט  היפוכלוסודיום תמיסת "איכות"  .4.11

עשרה( ולא שנים ) 12%התמיסה בריכוז כלור של יפחת  מ הספק מתחייב לספק את  .4.11.1
)חמש עשרה(. התמיסה תהיה תמיסה נקייה כנדרש בתקנות  15%יהיה גבוה יותר מ

 ועל פי כל דין. 

הינה   עבור מי שתיה   למתקני המים המסופקת על ידו התמיסה כי  ,הספק מצהיר .4.11.2
  דרש על פי כל דין. כנ 5438ת"י בעלת 

 הסכם זה ו/או  עומדים בדרישותם שאינאיכות בריכוז ו/או  תמיסה וחלוקת  תאספק .4.11.3
 תהווה הפרת חוזה.ו/או אינם בעלי התקן הנדרש  5438ת"י 

ת עומדת בדרישות המסופק התמיסה אם ה ,לקבועהבלעדית תהא הסמכות למנהל  .4.11.4
  לעיל.  4.10.2ו 4.10.1מפורט בסעיף כהמזמין 

כי התמיסה איננה עומדת בדרישות האיכות המופרטות בסעיפים המנהל ליט הח .4.11.5
שאיננו עומד  חלק ממנוכל או  ,התמיסהרשאי לסרב לקבל את לעיל  4.10.2ו 4.10.1

 .הבלעדי של המנהלדעתו שיקול פי  לבדרישות האיכות הכל ע

ה יפורטו פרטי מסגרת, יצרף הספק תעודת משלוח באספקת תמיסה למזמיןלכל  .4.11.6
 הכלור ריכוז  על איכות התמיסה המסופקת כולל  ההובלה, תוצאות בדיקת מעבדה

הקשור לתמיסה המסופקת . המנהל רשאי לדרוש מן הספק  נטי אחרוווכל פרט רל
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הבהרות ונתונים נוספים על הרכב ואיכות התמיסה המסופקת על פי שיקול דעתו 
 המקצועית בלבד.  

בתנאי החוזה,  תעומדנה אינ תהמסופק ה התמיסכי , כאמור לעיל המנהלהחליט  .4.11.7
 . הספק מתחייב לספק תמיסה חדשה העומדת בכל דרישות החוזה יודיע על כך לספק

 בכתב או בדוא"ל.  המנהלהודעת את שעות מעת שקיבל ( עשרים וארבע) 24תוך 

היה ישעות מקבלת הודעת המנהל  24לא ספק הספק את התמיסה האמורה לעיל תוך  .4.11.8
תמיסה שנפסלה על ידי המנהל. , את אותה כמות של ולרכוש בעצמ רשאיהמזמין 

ל ידי המזמין בגין כך ינוכו עשנגרמו למזמין וההוצאות  עלות התמיסה שנרכשה 
 . מאת המזמיןמהסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לספק 

התמיסה איננה עומדת בדרישות שולם תשלום כלשהו לספק, ולאחר מכן נתגלה כי  .4.11.9
למזמין  מתחייב לשלם הספק  . 4.10.8בסעיף יחול האמור  ות לעיל האיכות המפורט

והפינוי של יועבר אליו חשבון הוצאות הרכישה  מתאריך שבו ימים ( שבעה) 7 עד
הוצאות המזמין כי חשבון  ,ע"י הצדדים מוסכם בזאת התמיסה על ידי המזמין . 

 יהווה ראייה מכרעת לחובתו של הספק. ל ידי המנהל מאושר עה

 אישורים להם נדרש הספק .4.12
על פי העבודות כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע  מתחייב להיות בעל  ספקה

, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הספק, כי במועד חתימת הסכם זה, בידיו כל דין

 כל האישורים המפורטים להלן ובתוקף:

 ;1993 - גהתשנ" ,היתר רעלים לפי חוק חומרים מסוכנים .4.12.1

ת"י  תקן ישראלי  בעלת  עבור מי השתייה  למזמיןסופק תש)היפוכלוריט(  התמיסה  .4.12.2
 . לכימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה  3חלק  5438

 1997 - על פי חוק שירותי הובלה התשנ"ז ,רישיון מוביל להובלת חומרים מסוכנים .4.12.3
 ;2001 -התשס"א ,ותקנות שירותי הובלה

 התמיסה וחלוקת  תאספקמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מתחייב הספק כי מבלי לגרוע מהא .4.13
, תקנות שירותי 1997 - עשה על פי כל הדרישות המפורטות בחוק שירותי הובלה התשנ"זית

 והוראות כל דין., 2001 - התשס"א ,הובלה

ה באתרים וחלוקתה אספקת, התמיסה הנהגים שיבצעו את הובלת , כי מתחייב הספק .4.14
, בהתאם להוראות יהיו בעלי היתר להובלת חומר מסוכן לל מילוי מיכלי האחסון  השונים כו

 .כל דין ולדרישות כל הרשויות המוסמכות

הנהגים ועובדים מטעם הספק עברו הדרכת בטיחות ועבודה עם חומ"ס כנדרש בתקנות ועל פי  .4.15
 כל דין.

יבין , אשר ספקמטעם האיש קשר  ספקימנה הזה לעיל,  4מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .4.16
, יקבל את ההוראות, הדרישות והביאורים מטעם המנהל ספקאת ההסכם בין המזמין לבין ה

 . "(ספקנציג ה)לעיל ולהלן: " בכל עתהמזמין והמנהל ד לרשות וויעמ

 . ספקתיחשב כאילו ניתנה ל, ספקהלנציג אשר ניתנה המזמין, כל הודעה או הוראה מאת 

 .המזמין ובכתבכפוף לאישור מוקדם של לעיל  4.16בסעיף כאמור  ספקנציג המינוי 

 המזמיןנהלי העבודה מול  .5

רשאי או חייב לבצעה על פי ההסכם, יכול  שהמזמיןאו פעולה למזמין סמכות שנתייחדה  .5.1
המזמין, באמצעות הגורמים המוסמכים לכך מי שהוסמך לכך בכתב על ידי  שתיעשה על ידי

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

להפעיל את כל מנהל הבזאת את  ךמסמי המזמיןבנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  .5.2
. מנהלהבידי זה הפעלתן וביצוען מסורות על פי הסכם שהסמכויות ולבצע את כל הפעולות 

מצהיר ומסכים בזה, כי כל עניין שבהסכם זה ובנספחיו, הנתון לטיפולו ו/או לשיקולו  ספקה
 מנהל סופית ותחייב את הצדדים ללא ערעור.המנהל, תהא החלטתו של הו/או להכרעתו של 
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ביצוע רשאי לבדוק את מנהל הזה, יהיה הסכם לפי למנהל בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת  .5.3
, ההסכםמפרש כהלכה את  ספקלבדוק אם המנהל ה. כן רשאי ןולהשגיח על ביצועהעבודות 

 ואת הוראותיו הוא. המזמיןאת הוראות 

שלא בהתאם  ןכל חלק מה ו הפעולות או/אוהעבודות מבצע את  ספקכי ה ,בדעהמנהל הוהיה  .5.4
דרוש ממנו על כך ול ספקרשאי אך לא חייב להעמיד את המנהל הזה, יהיה הסכם להוראות 

לנקוט כדי  ספקאו חלק מהאמצעים שעל הו/בין באופן כללי ובין בצירוף כל  ,לבצע פעולות
 במלואן ובמועדן.מנהל המתחייב למלא אחר דרישות  ספקלתקן את המצב וה

שימונה על זה, ייקבעו כל סדרי העבודה על ידי המנהל, או מי  5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .5.5
 .ספקידו לעניין זה, וככל שניתן בתיאום עם ה

על החלטתו לקבוע עדיפות העבודות ביצוע בכל עת ובכל שלב של  ספקרשאי להודיע להמנהל 
בהתאם לסדר ות עבודהיהיה חייב לבצע את  ספק, והבאספקת התמיסה לאתרים השונים

ר עדיפויות זה או אחר ובין אם וזאת בין אם נקבע מראש סדעל ידי המנהל, יקבע יהעדיפות ש
  לא נקבע כלל.

 נוהלי עבודה באתר .5.6

אשר לא נדרש אחר לא יורשה הספק  לאגור בשטח האתר  מכלי חומ"ס או ציוד  5.6.1

 על ידי המנהל.

אספקה ומילוי המכלים במתקני הטיפול יבוצעו בתיאום מראש עם המנהל  5.6.2

 ובהתאם לצרכיו.

 בשגרה לריט(התמיסה )היפוכסדר פעולות עקרוני למילוי  5.6.3

המנהל או מטעמו יודיע ויתאם עם הספק את אספקת התמיסה לנקודות  .א

 החלוקה הכל בהתאם לצרכי המזמין.  

המנהל או מטעמו לאתר ייצור הנהג קשר טלפוני עם  התמיסה עם הגעת מוביל  .ב

 על מנת שיאפשר לו להיכנס לשטח המתקן. 

בסמוך אזור מילוי  הספק  או מי מטעמו )נהג הרכב ( ימתין לנציג המנהל  .ג

 המיכלים ובכפוף להוראת המנהל.

 הספק יצטייד באמצעי בטיחות למילוי מכלי האחסון בתמיסה )היפוכלריט(. .ד

, או כל אמצעי הספק  ימלא את המיכלים באמצעות משאבה וצנרת תקנית .ה

 אחר שיאושר מראש ע"י המנהל ואחראי בטיחות. 

 מיכל מלא –יכל יעשה עד לסף העליון במ מיכלי האחסון מילוי  .ו

תעודת משלוח ובה ירשם כמות החומ"ס אשר סופקה באותו  ע"י הספק  תוגש .ז

 .המנהל או מטעמומועד, התעודה תאושר על ידי 

לנקות את שטח ההתארגנות הספק באחריות  מיכלי האחסון עם סיום מילוי  .ח

ומשטחי העבודה מכל פסולת או חומר אשר עלולה להיות מטרד סביבתי או 

 המנהל.הכל בהוראת  בטיחותי,

בגמר האספקה של התמיסה ימציא הספק תעודת משלוח לנציג המזמין שבו  .ט

יצוין כמות התמיסה שסופקה, הרכבה ונקודת החלוקה . תעודת משלוח 

חתומה ע"י נציג המזמין תהווה הבסיס להתחשבנות בין הצדדים  והתשלום 

 לספק. 

שורים הנדרשים לקבל את כל האיהספק באחריות למען הסר כל ספק , .י

להובלת ואספקת חומ"ס כנדרש בחוק. כל דליפה של נוזלים או חומר 
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מהמיכלים לאורך כל הדרך עד למתקני הטיפול ובחזרה הינה באחריות הקבלן 

 .בלבד

 הספקת תמיסה במצבי חירום 5.7

מ"ק   10הספק מתחייב שבשעת חירום יחזיק כמות מינימאלית של  5.7.1

 ל המזמין .תמיסה לפחות שתהווה מלאי חירום ש

הספק מתחייב לספק את התמיסה המצב חירום בהתאם לדרישות   5.7.2

 המזמין ולאתרים שיוגדרו על ידי המזמין בהתאם לתנאי הסכם זה.

 כמפורטת בהצעת הספק. התמורה בגין זה הינה התמורה  5.7.3

 נזיקין אחריות ו .6

 נזק לגוף ולרכוש .6.1

ו/או למזמין  מושייגר ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאהיהא אחראי לכל נזק  ספקה .6.1.1
לבעל חיים ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני ו/או  הלעיריי

מעשה ו/או מחדל שהו מחמת כל שלישי כלמשנה, עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד 
אי ביצוע ההסכם או ו/הסכם הגורם אחר הקשור בביצוע כל או ו/מקרה אסון ו/או 
או מצד ו/או קבלני משנה שיעסיק ו/ ספקבשלמות מצד הההסכם אי ביצוע ו/או 

ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין ו/או הסכם זה  או שכירי קבלני המשנהו/שכיריו 
, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק המזמיןו/או הוראות 

-מערכות תת, ל, כבלי חשמל וטלפוןאו דלק נורות מים או ביובי, כבישים, צלמבנים
, לרבות נזקים הנגרמים כתוצאה קרקעיות, ציבורית ו/או פרטיות-קרקעיות ועל

ו/או אובדן ו/או כל נזק  ,על חשבונו הוא ,לתקןיהיה  ספקועל ה ,משימוש בכלי רכב
ו/או אובדן ו/או , כאמור, או לשלם פיצויים בגין הנזק מושנגרהפסד ו/או הוצאה 

ו/או המזמין ולפצות את  המזמיןראשונה מאת  הפסד ו/או הוצאה מייד עם דרישה
ו/או אובדן ו/או תוגש בקשר עם כל נזק אשר העירייה על חשבונו הוא בגין כל תביעה 

ביצוע בשלמות  ו/או אי ביצוע ו/או איכתוצאה מביצוע  מושייגרהפסד ו/או הוצאה 
 .בהסכם ותהכלולהעבודות של 

או כי לא היה ליקוי בביצוע דות העבולביצוע שלא התרשל בכל הנוגע  ספקטען ה
עליו נטל  -או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו העבודות 
 ההוכחה.

שאינה מוקנית לו  ספקלהקנות לצד שלישי כל זכות כלפי הכדי אין באמור בסעיף זה  .6.1.2
 על פי כל דין.

 

 

 פגיעה בזכויות קנייניות .6.2

יעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיוצא באלה, בגין כל תב המזמיןיפצה וישפה את  ספקה
הנובעים מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או 

)אם וככל שיסופקו(  ספקזכויות דומות, במהלך השימוש בציוד ובחומרים שיסופקו על ידי ה
 .העבודותלצורך ביצוע או בשיטות עבודה שונות, והכל 

 פוישי .6.3

לפצות  ספקמתחייב ה -זה  6סעיף על פי מיוחד ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו ב .6.3.1
פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, על פי בגין כל תביעה  העירייהו/או המזמין ולשפות את 

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



 32 

 ,העירייהו/או את המזמין חייב לפצות ולשפות את  ספקיהיה הבנוסף לאמור לעיל,  .6.3.2
העירייה לשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל, ו/או המזמין חויב יבגין כל סכום ש

הם עלישבו ו/או  וביהעירייה בפועל את הסכום שנתחיו/או המזמין  מוקודם ששיל
מכל סכום שיגיע כאמור לנכות סכום  םהעירייה זכאיאו ו/המזמין  והיילשאת בו וכן 

לשלם פיצויים ו/או  צואלייו/או העירייה שהמזמין ובכל מקרה  את המזמיןמ ספקל
מתחייב  -כאמור ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה נזק לתשלום אחר כלשהו בקשר 

ריבית הפרשי הצמדה ו בתוספתלשלם כל פיצוי או תשלום כאמור וכל זאת  ספקה
שכר טרחת ולרבות הוצאות , בהן בקשר לכך ועמדו/או העירייה שהמזמין והוצאות 

הודעה על   ספקל ןנתשהמזמין והכל בכפוף לכך עורך דין והכנת עדים ומומחים, 
 את האפשרות להתגונן.  ספקל ןקבלת הדרישה מייד עם קבלתה ונת

על פי  המזמיןלרשות אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים 
 הסכם זה או על פי כל דין.

על פי סעיפים  המזמיןיצטרך לשפות בהם את  ספקלהבטחת תשלום הסכומים שה .6.3.3
על  ספקים או שיגיעו ללנכות או לעכב מהסכומים המגיע המזמין, רשאי 6.3.2 - 6.3.1

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

בהתאם  ,ספקהעל ידי הופקדה אשר  ,מוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע
העירייה ו/או הצדדים ו/או המזמין , נועדה גם לפיצוי להלן םלהסכ 8.1לסעיף 

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

רשאי לחלט את הערבות לביצוע במלואה או , המזמין ו/או מי שהוסמך לכך על ידו
ו/או המזמין ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי בחלקה 
 .זה 6בסעיף בגין הנזקים שפורטו העירייה 

ו/או המזמין על ידי  ספקיינתן לשספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או  תהסרל .6.4
חשבונות, אישורים במסגרת פעולות  רישור ביצוע, אישולרבות, א -מנהל ו/או מי מטעמם ה

לא יהיה בו  -רישוי, אישור זהות קבלני המשנה, ספקים, יצרנים, חומרים, ציוד וכיוצא באלה 
מנהל ו/או מי מטעמם ו/או כדי לשחרר את הו/או המזמין כדי להטיל אחריות כלשהי על 

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

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות  .6.5
 ספקדי לגרוע מאחריות הזה כ 6אין בהוראות סעיף וכן כי זה  6ו/או אחריותו לפי סעיף  ספקה

 על פי הסכם זה או על פי כל דין.

   ביטוח .7

הספק לפני מועד  מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  7.1
תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד 

אספקת במשך כל תקופת על חשבונו לערוך ולקיים , )המוקדם משניהם( מטעמו ו/או עבורו
את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות  זה הסכםמתן השירותים נשוא ו/או  החומרים

 :"(ביטוחי הספק)להלן: " בישראללפעול מורשית כדין החברת ביטוח 

 אחריות כלפי צד שלישי. 7.1.1

 חבות מעבידים. 7.1.2

 חבות המוצר. 7.1.3

אספקת להמציא לידי המזמין ולא יאוחר ממועד , מתחייבהספק במועד חתימת הסכם זה  7.2
על ידו ו/או מטעמו, להמציא לידי  זה הסכםמתן השירותים נשוא תחילת ו/או  החומרים

 (1) נספח ג'כזה  הסכםאישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף ל המזמין
כשהוא חתום כדין על  ,"(, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהאישור ביטוחי הספק)להלן: "

 מקורי(.ה ונוסחב) ידי המבטח

 תגרע לאאו /ובזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע  מוסכם 7.2.1
 .נספחיו עלעל פי הסכם זה,  הספקהתחייבויות מ



 33 

הינו תנאי  ((1) 'ג נספח) הספק ביטוחי אישורי המצאת כי הספק על בזה מוסכם 7.2.2
 הספק יוכל לא, כאמור, הספקת אישור ביטוחי יסודי בהסכם זה וללא המצא

 .זה הסכם נשוא השירותים מתןאו /ו באספקת החומרים להתחיל

קבלנים את אחריותו של הספק בגין ו/או כלפי בין היתר גם  לכסותיורחבו  י הספקטוחיב 7.3
ו/או המועסקים על ידי הספק )ובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו , הספקמשנה של  וקבלני

 לרבות עובדיהם ו/או מנהליהם בגין כל מעשההעירייה, המזמין, יטוחי הספק לשפות את ב
 "(.יחידי המבוטח" ו/או מחדל רשלני של הספק )להלן:

ו/או  אספקת החומריםהנדרשים בקשר עם חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה הספקעל  7.4
. בנוסף לאמור וקףזה בת הסכםבמשך כל  התקופה בה יהיה השירותים בקשר עם הסכם זה, 

מתקיימת בתוקף כל עוד , על הספק להחזיק חבות המוצרביטוח  לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את
 .זה על נספחיו בקשר עם הסכםעל ידו נעשתה  אשר אחריותו על פי דין לכל פעילות

מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר עם מתן הספק  7.5
 מתן השירותים.אחר שהובא ויובא לצורך  ציודהחומרים וכל  ותים לרבות את הציוד,השיר

הספק מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של הספק )אם וככל שייערכו( לרבות פוליסת אש 
ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות  )במידה ותיערך(מורחב הנערכת על ידי הספק 

ובלבד שהאמור בדבר לפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו תחלוף )שיבוב( של מבטחי הספק כ
 ..זדוןבהוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או ציוד המשמש אותו  ,מוסכם בזה 7.6
ואולם לעיל,  7.5כמפורט בס"ק  זה הסכםמתן השירותים נשוא ו/או  באספקת החומרים

בדן ולהלן, יחול לגבי כל א 7.16לעיל ולהלן לרבות האמור בסעיף  זהביטוח( ) 7האמור בסעיף 
 או נזק לרכוש הספק כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.ו/

בדבר ויתור  מוסכם בזה כי ביטוחי הרכוש של הספק )אם וככל שייערכו( יכללו סעיף מפורש 7.7
המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הספק כלפי 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  עובדיהם
 .זדוןב

 לנספח אישור 1סעיף פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי  7.8
העירייה ו/או מנהליהם ו/או ( תורחב לשפות את המזמין ו/או (1) 'נספח גביטוחי הספק )

)להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני  עובדיהם
של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים 

 .נפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחכאילו נערכו ב

לנספח אישור עריכת  2סעיף על פי  פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הספק 7.9
העירייה ו/או מנהליהם ו/או (  תורחב לשפות את המזמין ו/או (1) 'נספח גביטוחי הספק )

מקרה להלן: ")קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי וייקבע לעניין  היה עובדיהם
תוך כדי ועקב זה,  הסכםשייגרמו למי מהעובדים המועסקים על ידי הספק בקשר עם "( ביטוח

, כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הספק עבודתם
 .ו/או לעניין חבות הספק כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו

)נספח לנספח אישור ביטוחי הספק  3סעיף על פי  ידי הספקפוליסת חבות המוצר הנערכת על  7.10
בגין כל פגיעה  העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםתורחב לשפות את המזמין ו/או  ((1) 'ג

)לרבות כל רכיב שלו, אריזה, מיכל, הוראות שימוש  גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר
ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל  ןכב ו/או תוקו/או הור ןשיוצר ו/או הוכוהוראות בטיחות( 

ו/או מתן השירותים  החומריםבמסגרת אספקת ו/או מי מטעמו  הספקבכל דרך אחרת על ידי 
לשפות את  תורחב פוליסת הביטוח. מוסכם בזה כי בקשר עם חוזה זה )להלן: " המוצר"(

על מי מהם עקב  תוטלשר א בגין אחריות העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםהמזמין ו/או 
העירייה ו/או מנהליהם ו/או המזמין ו/או חבות הספק כלפי ביטוח וזאת מבלי לגרוע מהמוצר 

בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי . עובדיהם
 .)שנים עשר( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 12של 

עריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, מתחייב היה ולדעת הספק יש צורך ב 7.11
הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך, שבכל ביטוח 

מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות הספק רכוש נוסף או משלים אשר יערוך 
לבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות וב םמי מטעמו/או והעירייה התחלוף כלפי המזמין 

 .זדוןבהתחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  7.12
((, הינם דרישה 1) 'נספח גהמתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק )

ועל הספק לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע  מינימאלית המוטלת על הספק,
את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר 
כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או העירייה 

לות האחריות ו/או תנאי הביטוח ו/או מי מטעמן בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבו
 .המינימאליים כאמור לעיל ולהלן

קודמים לכל ביטוח ראשוניים וביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  7.13
ו/או או טענה ו/על כל דרישה  יםהספק מוותר יוכי מבטחהעירייה או /והנערך על ידי המזמין 

 59בסעיף   כאמורלרבות כל טענה או זכות  .העירייהו/או  בדבר שיתוף ביטוחי המזמיןתביעה 
או /ו המזמיןכלפי  "ביטוח כפל" תטענלרבות כל  1981 -לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 

 .הםיוכלפי מבטחהעירייה 

ו/או לשנותם לרעה ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  7.14
יום מראש ( שלושים) 30ה בכתב בדואר רשום למזמין הודע שלחאלא אם בתקופת הביטוח, 

ו/או שינוי לרעה ביטול  ללא יהיה תוקף יתחייבו כי  מבטחי הספק על כוונתו לעשות זאת.
 30ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  נשלחהאם לא והעירייה המזמין שכאלו לגבי 

 .ההודעה משלוחממועד הימים ( שלושים)

כי מי מביטוחי הספק על פי הביטוחים שנערכו  ,ע למזמיןבכל פעם שמבטחו של הספק יודי 7.15
לעיל,  7.14לפי נספח אישור ביטוח הספק עומד להיות משונה לרעה או מבוטל, כאמור בסעיף 

 מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח חדש,
 כאמור. לפני מועד השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם,

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  7.16
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי  העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםהמזמין ו/או תביעה כנגד 

, והוא פוטר בזאת ((1) ')נספח ג בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הספק
מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות  העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםהמזמין ו/או את 

אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על הספק(. 
 .לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

ק( הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף זה )ביטוחי הספ דמילשלם את מתחייב  הספק 7.17
, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח ((1)נספח ג' ) לרבות באישור ביטוחי הספק

ומבלי לפגוע בכלליות , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאבקשר להן במועד ו
האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות, 

ה בתוקף במשך ינתהי ותח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסלשלם את דמי הביטו
 ו/או מתן השירותים בקשר עם הסכם זה. אספקת החומריםכל תקופת 

ו/או אי ה בתום לב הפריקבע בפוליסות כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 7.18
הספק, לרבות, אך לא מוגבל, ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ של תנאי קיום בתום לב 

בזכויות  נהלא תפגעאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק, 
על פי ביטוחים לקבלת שיפוי ו/או פיצוי  העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםהמזמין ו/או 

 אלו. 

פק לחזור הסביטוחי הספק, מתחייב תקופת ימים ממועד תום ( שבעה) 7 -לא יאוחר מ 7.19
בגין הארכת תוקפם לתקופה , לעיל 7.2כאמור בסעיף ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, מדי נוספת, הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הספק, 
 .על נספחיו זה תאם לאמור בהסכםהינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתקופת ביטוח וכל עוד 

 יםומקד תנאי מתלה והינ ," כאמורי הספקמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח הספק 7.20
תחילת  הספקזכאי למנוע מן  יהיה והמזמין מתן השירותיםאספקת החומרים ו/או לתחילת 

ועד מבלא הומצא  ,כאמור ,כאמור במקרה שהאישור מתן השירותיםאספקת החומרים ו/או 
 המוסכם כנדרש.

ו/או ו/או אי המצאתם כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם  ,מוסכם בזה במפורש 7.21
בשינויים, כדי להטיל אחריות בבדיקתם ואו אי בדיקתם על ידי המזמין ו/או בעריכתם ו/או 

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם  םאו על מי מטעמו/או העירייה ו/כלשהי על המזמין 
 .או על פי כל דיןו/אחריותו של הספק על פי הסכם זה מו כדי לצמצם למוסכם ו/א
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 -ו 7.2י הספק כאמור בסעיפים טוחיאי המצאת אישור בהמצאת או הסר ספק מובהר כי למען  7.22
 .על נספחיו פי הסכם זה על הספקלא תפגע בהתחייבויות במועד, לעיל  ,לעיל 7.19

את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הספק  לרבותהמזמין רשאי לבדוק את אישורי הביטוח  7.23
כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם 

 .על נספחיו להתחייבויותיו נשוא הסכם זה

לבדוק  וביחס לאישורי הביטוח וזכות המזמיןי זכות הביקורת של מצהיר ומתחייב כ הספק 7.24
ו/או העירייה  המזמיןולהורות על תיקונן כמפורט לעיל, אינה מטילה על  אישורי הביטוחאת 

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח והפוליסות כאמור, טיבם,  םאו מי מטעמו/
על  הספקבה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין 

 .זה הסכםפי 

המזמין ו/או כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את  7.25
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי  העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

שלא  הביטוח פוליסותאיזו מאי מתנאי תנכיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 
מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי ו/או  הספקעל ידי בתום לב 

 .זה ו/או על פי דין הסכםהאחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על הספק על פי 

 הינולו כל סכום לעכב יהיה רשאי  המזמיןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  7.26
הספק בקשר עם דת לזכות מוהעזה )סעיף ביטוח( מהתמורה  7זכאי על פי תנאי סעיף 

 .)שבעה( ימים מראש 7ובתנאי שהודיע על כך לספק, בכתב,  ההתקשרות נשוא הסכם זה
מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם 

הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין )באם נגרמו( למוסכם על המזמין, יושב לספק 
 .בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הספק  7.27
 .םעל מי מטעמ העירייה ו/או בלבד, ובכל מקרה לא על המזמין ו/או

קום בהסכם זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר כל בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מ 7.28
וכל הצווים, התקנות  , חוק ביטוח בריאות ממלכתידרישות והוראות החוק לביטוח לאומי

הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן  יםוכדומה, שהותקנו לפי החוק
ליחיו ואלה שיועסקו שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות ש

באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי 
 הנ"ל.יםהחוק 

מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  7.29
חרים ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים א

 בהסכם זה ו/או על פי הדין.

 .ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של ההסכםהנן מעיקרי  זה 7ובהר, כי הוראות סעיף מ 7.30

 ביצוע ערבות .8

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה , למזמין ספקימציא ה ,ד חתימת הסכם זהמבמע .8.1
 ₪50,000סכום של בהתחייבויותיו על פי ההסכם, מלוא ובלתי מותנית, להבטחת מילוי 

ומהווה חלק בלתי  (2נספח ג')בנוסח המצורף להסכם זה כו, (שקלים חדשים חמישים אלף)
 ."(הערבות לביצוע)להלן: " נפרד הימנו

כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע , ()כהגדרתו לעיל הערבות לביצוע תהא צמודה למדד
היה המדד הידוע בחודש בו תחולט במועד האחרון בו הוגשו ההצעות למכרז והמדד הקובע י

שנקבע לסיום יום ה( יום משלושים) 30תעמוד בתוקפה עד תום לביצוע הערבות. הערבות 
 ".בע"מרעננה  מיהערבות תינתן לפקודת ". להלן 10ף סעיבבהתאם לאמור , תקופת ההסכם

לפי הסכם זה על נספחיו,  ספקתר, בקשר עם התחייבויות ההערבות לביצוע תינתן, בין הי
במסגרת  והזמנים שייקבע ותלפי לוחהעבודות ביצוע , התקדמות מבלי למעטלרבות, אך 

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

 ואת הזכות, לפי שיקול דעת ושומר לעצמהמזמין מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל ולהלן, 
וזאת לאחר חלוף פרק זמן  ספקהבלעדי, להקטין את סכום ערבות הביצוע, הנדרשת מה

  .ובהתאם להתקדמותםהעבודות מתחילת ביצוע 
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לחדש את  ספק, על התוארך תקופת ההסכםאם בלעיל,  8.1בסעיף קטן על אף האמור  .8.2
, אך לא פחות המנהלעל ידי תנאים שפורטו לעיל, לתקופה שתקבע אותם הערבות לביצוע, ב

 בעניין זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. המנהל החלטת  ( חודשים.שלושה) 3 -מ

כאמור , למזמיןומצא לביצוע, אשר תשל הערבות  הקפלהאריך את תו ספקמתחייב הבנוסף, 
( עשר-ארבעה) 14, לפחות האישור מהבנק על הארכת תוקפלמזמין לעיל, מיוזמתו, ולהמציא 

הא ילא ימלא אחר התחייבות זו  ספק. מובהר במפורש כי במקרה שההיום לפני מועד פקיעת
 .ספקמוקדמת ל ללא כל התראההביצוע ערבות  ןפירעולדרוש את המזמין זכאי 

כנדרש על פי הוראות , העבודותלא יתחיל בביצוע  ספקהבאם מוסכם בזה בין הצדדים, כי  .8.3
זכאי  אהי, מנהלהללא אישור  ספקהעל ידי , או בכל מקרה של הפסקת עבודה הלןל 10 סעיף

 .ספקלחלט ולממש את הערבות לביצוע שנתן ההמזמין 

יב להתאים את סכום הערבות לביצוע והביטוחים לשינויים בהיקף ההסכם מתחי ספקה .8.4
 מנהל.העשו בכתב על פי הוראות ישי

להצעתו במכרז לא  ספקרף היערבות לביצוע, הערבות שצלמזמין  ספקשלא ימסור הבמקרה  .8.5
 רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.והמזמין תוחזר 

את הערבות לביצוע, למזמין ליתן  ספקשל הכדי לגרוע מחובתו לעיל אין באמור בסעיף זה 
 כמפורט לעיל.

.  לשיעורין, כולו או חלקו, בפעם אחת או לביצוע הא רשאי לגבות את סכום הערבותהמזמין י .8.6
מיידית את סכום הערבות  ספקסכום כלשהו, ישלים הלביצוע  הערבותמגבה והמזמין היה 

 לסכומה המקורי. לביצוע 

הוראה או  ספקבכל עת בה הופרה על ידי הלביצוע  הערבותהא רשאי לחלט את המזמין י .8.7
וכן לעיל  8.1 ףכמוגדר בסעי ,אשר להבטחת קיומן נתנה הערבות ,הצהרה על פי הסכם זה

 על פי הסכם זה. ספקהאת מלמזמין לגביית כל הכספים המגיעים 

במקרה בו תוקף הערבות עומד לפקוע בתוך לביצוע,  הערבות רשאי לחלט אתהמזמין הא יכן 
לעיל  8.1למרות שטרם הגיע המועד האמור בסעיף וזאת ( ימים ואחד-עשרים) 21 -מ פחות

 לא האריך את תוקפה של הערבות.   ספקוה

המצאת  או על פי כל דין, במצב של איו/זה על פי הסכם , המזמיןשל  ומבלי לגרוע מזכויותי .8.8
רשאי לעכב את פירעונם המזמין הא יהארכתה כנדרש,  השלמתה או אי , אילביצוע הערבות

על פי הסכם זה, ולהשתמש בכספים המעוכבים  ,ספקאו שיגיעו ל ,של חשבונות המגיעים
 למטרות עבורן נועדה הערבות.

 הנובעות מעצם הפרת ההסכם או הנובעות מאי ןהמזמיאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות 
לעיל כדי לפגוע שהארכתה, ואין בזכות העיכוב  השלמתה או אי , אילביצוע מסירת הערבות

 פי הוראותיו האחרות של ההסכם.ללעכב, לקזז או להפחית סכומים אחרים המזמין בזכויות 

ביצוע, לרבות לת ערבוה השלמת או הארכתהוצאת, ישא בכל ההוצאות הכרוכות ב ספקה .8.9
 .)אם וככל שקיימת חובת תשלום כאמור( מס בוליםתשלומי 

ת וניתנת לחילוט על יאוטונומית, בלתי מותנ ההינערבות הביצוע, כי  ,יובהר ,למען הסר ספק .8.10
ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש , המזמיןפי פנייה חד צדדית של 

 .ספקמאת הוע לביצתחילה את סכום הערבות 

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות .9

להשיג, על אחריותו וחשבונו, את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך מתחייב  ספקה .9.1
למען הסר ספק, יובהר כי אין לראות בהסכם זה כתחליף לכל  על פי כל דין.העבודות ביצוע 

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

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי 
 להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור. ספקדין, חייב ה

מקבל בזאת  ספקוההעבודות לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע  ספקעל ה .9.2
בקשר לכל  םו/או לשפות םלשחרר םאים מכוחוכל הבהמזמין והעירייה אחריות מלאה כלפי 

ו/או מי  או עובדיוו/ ספקהעל ידי בגלל הפרת הוראה כזו שנעשתה  םתוגש נגד, שתביעה
 .מטעמו
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, את 1954 - תשי"ד ,קוח על העבודהיהוא מכיר את חוק ארגון הפ , כימצהיר בזאת ספקה .9.3
על עצמו את כל האחריות והתקנות על פיהם, וכי הוא מקבל  1946 ,פקודת הבטיחות בעבודה

 .האמורותלשמירת ההוראות והתקנות 

את עצמו כ"מנהל עבודה" ונוטל על עצמו  ספקרואה ה ,לפי הסכם זה ותלצורך ביצוע העבוד .9.4
 כתוצאה מהאמור לעיל.אלו החובות המוטלות על מלוא את 

ו/או דיו גרמו לעוביאו נזק שיו/חבלה  ו/או מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה ספקה .9.5
לכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כתוצאה מביצוע למי מטעמו ו/או 

העירייה ו/או המנהל ו/או מי ו/או המזמין משחרר בזאת את  ספקו/או בקשר לכך. ההעבודות 
 .כאמורמכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה או נזק מטעמם 

בשל כל הוצאה בגין ו/או העירייה ו/או המנהל  המזמיןות את מתחייב לפצות ולשפ ספקה .9.6
המזמין הראשונה של  םד לפי דרישתימי ,לעיל 9.5כאמור בסעיף  ספקינים באחריותו של היענ

או /זכאי לנכות את סכום השיפוי והא המזמין י. ו/או העירייה ו/או המנהל )לפי המקרה(
מכל סכום מנהל )לפי המקרה(, כאמור לעיל, לעירייה ו/או לו/או למזמין  הפיצוי המגיעים

 בקשר לכך. וזה וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופותילהסכם בהתאם  ספקשיגיע ל

מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה ובנוסף לאמור בו יחתום הספק על התחייבות בנוסח   .9.7

 (4ג)המצ"ב כנספח 

 תקופת ההסכם .10

 עבודותועד תחילת ביצוע המ .10.1

 45 בסעיףלוח הזמנים, אשר נקוב בתוך העבודות מתחייב להתחיל בביצוע  ספקה .10.1.1
 ."(מועד תחילת הביצוע": )להלן למכרז

, ציוד )לרבות כוח אדם( האמצעיםמלוא להציג לו את  ספקלדרוש מההמנהל רשאי  .10.1.2
על מנת לוודא כי הם , העבודותבמסגרת ביצוע שהוא מתכוון להעסיק וכלי עבודה, 

 .לקבוע בהסכם זהבהתאם העבודות אכן מתאימים ומספיקים לביצוע 

 ,ספקעל ידי הלו הוצגו ש וכלי העבודה, לא שוכנע כי האמצעים, הציודוהמנהל היה  .10.1.3
וש , רשאי הוא לדרבהתאם להסכם זההעבודות אכן מספיקים ומתאימים לביצוע 

 .המנהלעד להנחת דעתו של וכלי עבודה לשנות או להוסיף אמצעים, ציוד  ספקמה

 מגבלות על קיומו של ההסכם .10.2

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

על ידי י תקציבייחתם קודם לאישור  לא ספקעם הכי ההסכם  ,אי לכך מובהר
 יםהאישור ואם לא יתקבל ההסכםאת  שמורה הזכות לבטלהמזמין, ולמזמין 

 .אמורכ

מסוימים הסכם או חלקים את ההזכות לבטל ו המזמין את בנוסף, שומר לעצמ .10.2.1
די מקורות כספיים להתחיל,  וגיע למסקנה כי אין להמזמין י, אם בכל שלבממנו, 

 .א הסכם זה, או חלקים ממנונשואת ההתקשרות או לסיים  ,כמו גם להמשיך

 , הוא מוחלט וסופי.זה 10.2.1למזמין כאמור בסעיף מובהר כי שיקול הדעת המסור 

ובכל מקרה  בכתב ספקתימסר לכאמור,  הודעה על ביטול ההסכםמוסכם, כי 
דעה יום מיום מסירת ההו( שלושים) 30תוך זה בתוקפו של הסכם יפוג  כאמור,

 "(.הודעת הביטול)להלן: "

 לאלעיל זה  10.2ף בהתאם לסעי, העבודותביצוע הפסקת ביטול ההתקשרות ו .10.2.2
 . כהפרת ההסכם ויחשבי

 תקופת ההסכם ואפשרויות הארכתו .10.3

, אשר תחילתם "במועד חודשים (עשר-שנים) 12לתקופה של תוקפו של הסכם זה  .10.3.1
 ."(ההסכם המקוריתתקופת )להלן: "חילת הביצוע" ת
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ההסכם המקורית, באותם הזכות להאריך את תקופת מעניק בזה למזמין את  ספקה .10.3.2
( עשר-שנים) 12( תקופות אופציה בנות שלוש) 3 -בתנאים שנקבעו בהסכם זה, 

, אשר תחילתן עם תום "(ת האופציהותקופ)להלן ביחד ולחוד: " ,חודשים כל אחת
 .ההסכם המקוריתתקופת 

 וודיע על רצונית האופציה בתנאי שותקופכל אחת מל ווכל לממש את זכותהמזמין י .10.3.3
ם לפני מי( ישלושים) 30לכל הפחות  ספק, אשר תימסר לבכתבבהודעה  ספקלבכך 

 .ןית האופציה, לפי העניותקופכל אחת מאו ההסכם המקורית, תום תקופת 

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

בכל אחת מבין תקופות האופציה יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה, בשינויים  .10.3.4
 .המחויבים

ההסכם " בהסכם זה משמעו, הן תקופת ההסכםתקופת למען הסר ספק, המונח " .10.3.5
 . ייןוהן תקופת האופציה, הכל לפי הענהמקורית 

 התמורה  .11

 .התמורה הכוללת והסופית .11.1

 ספקישלם המזמין לעל פי הסכם זה,  ספקהתמורת ביצוע כל התחייבויותיו של  .11.1.1
 1כל וחלוקת בגין אספקת  במסגרת המכרז ספקה, המבוססים על הצעת םמיסכו

כמפורט  ספק( וכל יתר התחייבויות התמיסה )היפוכלוריט ק"ג  סודיום ( אחד)
)להלן: ו על ידי המזמין והמנהל )בהתאם לקבוע בהסכם זה( יאושרש, בהסכם זה

  "(.התמורה"

מובהר בזאת כי המדידה של המנה שתסופק בנקודת החלוקה תהיה בליטרים 
. 

ליטר על מנת שניתן  1של כל מנה שהספק יספק יצוין משקל של  בתעודת המשלוח .11.1.2
תבצע יהיה להמיר את הנפח הנמדד בנקודות החלוקה למשקל שעל בסיסו מ

 התשלום.

חרף האמור לעיל, מובהר ומוסכם בזאת, כי "התמורה" לאחר הנחת הספק במכרז 
, וזאת תוך אחר הנקודהלשתי ספרות לסכום של ובכפוף להצמדה למדד תעוגל עד 

ככל שיהיה  -ש"ח, או כלפי מטה  0.005ככל שיהיה מעל  -עיגול כלפי מעלה ביצוע 
 .ש"ח 0.005 -מתחת ל

ובהתאם לכל  כי למזמין תעמוד הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדימובהר ומודגש, 
אספקת כמויות גדולות ו/או קטנות לדרוש , יתר הוראות הסכם זה לעיל ולהלן

הסכם זה, מדי כל הזמנה ו/או במצטבר המכרז ו/או מהכמויות המפורטות במסגרת 
ות לכל כמויבו מחירי הצעתו ביחס יחיי ספקה, ואת מכוח הוראות הסכם זה

מוותר במפורש  ספקוה, אשר יסופקו על ידו בהתאם ומכוח הסכם זה, ההיפוכלוריט
 .על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

הקבלן יעמוד בכל התנאים והדרישות דלעיל ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או 
 .תביעה בקשר לכך

התחייבויות הינה עבור כל  זה, 11, בכפוף ליתר התנאים, כאמור בסעיף התמורה .11.1.3
, לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים המיוחדים, עבור כל נשוא ההסכם ספקה

 ספקלידי ההקשיים שפורטו בהסכם ובנספחיו וייכללו במחירי התמורה ולא תשולם 
הכרוכות במילוי  ספקהכל תוספת בגין הנ"ל. כן יכללו במחיר התמורה כל הוצאות 

)היפוכלוריט(;  התמיסה עמסת וצאות הההוראות הרשויות )ככל שיהיו(, ביטוחים, 
)מתקני המים ומתחם  נקודות החלוקה בתחום העיר לאהובלת החומר הוצאות 

הנ"ל; וככל שבעת  בנקודות החלוקה התמיסה פריקת הטיפול בשפכים(; הוצאות 
תמיסה מחוץ למיכל  כה נשפ, גלש ו/או סה מילוי מכלי האחסון או פריקת התמי

, בהתאם להנחיות המשרד  האחסון או/ו המאצרה פינוי התמיסה שגלשה /נשפכה 
ומובהר כי לא תשולם כל תוספת וכדומה, נוספות שונות הוצאות , להגנת הסביבה

 .ו/או החזר הוצאות ו/או כל תשלום אחר בגין אלו



 39 

לן ובמסגרת הנספחים להסכם, בכל מקום מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולה .11.1.4
בו נרשם במסגרת ההסכם ו/או נספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבונו", פירושו כי 

ישא בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום הרלוונטי עבור הציוד ו/או י ספקה
כל תשלום אחר, הנוגעים לנושא אליו מתייחס המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות 

 , נשוא התשלום.ספקהפות של והעקי

כל תמורה בגין התקופה שממועד  ספקהלמען הסר ספק, מובהר כי לא תשולם לידי  .11.1.5
הוראות לפי העבודות ליתן את בפועל  ספקהחתימת הסכם זה ועד למועד בו יתחיל 

לבצע בתקופה זו פעולות שונות הנובעות מההסכם,  ספקההסכם זה, אף אם יצטרך 
ו/או המזמין פורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מוותר באופן מ ספקוה

 מי מטעמו בעניין זה.

לקזז, להפחית, לעכב או המזמין כדי לגרוע מזכות לעיל  11.1.1אין בהוראות סעיף  .11.1.6
 התמורה. לנכות, בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, סכומים כלשהם מתוך

  .שוטפיםחשבונות  .11.2

, על נספחיו ,, בהתאמה מלאה למסמכי הסכם זהספקההתחייבויות ביצוע בגין  .11.2.1
בגין העבודות בסמוך למועד חשבונות למנהל  ספקיגיש הולשביעות רצון המזמין, 

אל מתקני המים ומתחם הטיפול בפועל, מדי כל הזמנה, ההיפוכלוריט אספקת 
ההיפוכלוריט שלאחר מועד אספקת ( יריעש) 10 -ההיום עד ולכל היותר  שפכיםב

החשבונות יהיו מבוססים על . והכל בהתאם לכל יתר הוראות ההסכם בפועל, 
הנ"ל יבדוק את החשבונות במסגרת הצעתו במכרז. המנהל  ספקהמחירים שהציע ה

ן במלואהעבודות והשלים את ביצוע  יוהתחייבויותאת ביצע  ספקוככל שימצא כי ה
 נו שלולשביעות רצו ,על נספחיו ,בהתאמה מלאה למסמכי הסכם זה ובמועדן,

מאת תשולם כך שהתמורה , יאשר המנהל את החשבונות ויעבירם לתשלום, המזמין
ימים מתום החודש במהלכו הוגש חשבון  (ששים) 60, וזאת ובתוך ספקהמזמין לידי ה

  .(60)שוטף +  ספקה

העתקים  (שני) 2 -בלעיל,  11.2.1סעיף השוטפים, כאמור ביגיש את החשבונות  ספקה .11.2.2
 .מנהלהובמתכונת שתידרש על ידי 

עד וזאת העבודות לביצוע המתייחסות  ספקיכלול את כל תביעות הכאמור כל חשבון 
. תביעות שלא נכללו בחשבון כמפורט לעיל, תראינה כאילו של החשבון למועד הגשתו
 .ספקויתר עליהן ה

המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי מלוא המסמכים, לכל חשבון חלקי יצורפו 
 -מספר ההסכם וכן יצוינו  ,מנהלה, מסמכי תיעוד על פי דרישת השוטףהחשבון 

 .ספקנטי כפי שיימסר לווומספר הסעיף התקציבי הרל -כנקוב בחוברת מכרז זו 

אצל ותאריך קבלתו  ספקלהשוטף אלה לא יצורפו, יוחזר החשבון  אם מסמכים ב
 רוף החומר הנלווה.יבצ ,יהיה התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשניתהמזמין 

רשאי להתעלם מחשבונות שלא צוינו בהם המספרים כאמור, והם יראו המזמין 
( שבעה) 7 ם בחזרה בתוךאות לא שלחהמזמין , זולת אם למזמיןכאילו לא נשלחו 

 רתם מצוינת במפורש.ימים ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החז

במלואו על ידי שוטף לא יאושר חשבון לעיל, היה וזה  11.2עיף על אף האמור בס .11.2.3
, , הסכום שאינו שנוי במחלוקתזה לעיל 11.2עיף בס, ישולם במועד האמור המנהל

רעון י, תשולם לא יאוחר ממועד פהמנהלשתאושר על ידי אם וככל ויתרת הסכום, 
 ., בכפוף לכך שעד למועד זה יאושר הסכום האמורשל החודש הבאהשוטף החשבון 

כדין, כפי שיהיה מס ערך מוסף יתווסף  ספקשישולם ל ,לכל תשלום. תשלום מע"מ .11.2.4
במועד  ,ספקלמס הערך המוסף הא רשאי לשלם את המזמין י ביום ביצוע התשלום.

 לטונות המס וזאת כנגד חשבונית מס כדין.מס הערך המוסף לשבו עליו לשלם 

 . הפרשי הצמדה .11.3

 לאתשולמנה כלל התייקרויות, וכמו כן,  לאבמסגרת החשבונות השוטפים מודגש ומובהר, כי 
התמורה בגין אספקת וחלוקת ההיפוכלוריט וכל יתר התחייבויות יהיו כל הפרשי הצמדה של 

, וזאת במהלך תקופת מכרזהספק במסגרת הצעו על ידי שהוהספק כמפורט בהסכם זה, כפי 
  .ההסכם המקורית
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תבוצע  -וככל שהמזמין בחר לממש את תקופות האופציה  -( חודשים עשר-שנים) 12מדי כל 
הצמדה של התמורה כפי שהוצעה על ידי הספק במכרז, בהתאם לשיעור עליית המדד ביום 

ם )המדד הידוע באותו יום(, וזאת ביחס ( חודשיעשר-שנים) 12הראשון של אותה תקופת 
למדד הידוע במועד פרסום המכרז, ולאחר המועד הנקוב לעיל וביצוע ההצמדה כמתואר לעיל 

 12נוספים ו/או אחרים במהלך התקופה של  הפרשי הצמדהו/או  תשולמנה התייקרויות לא
 דדים. ( החודשים הבאים, וחוזר חלילה עד לסיום תקופת ההסכם בין הצעשר-שנים)

( חודשים )אם וככל שיממש שלושים וששה) 36מילים אחרות, במהלך תקופת הסכם של 
 12( הצמדות: ההצמדה האחת, בתום שתי) 2המזמין את כל תקופות האופציה( תבוצענה 

אשר תחול לגבי כל שנת  -( החודשים הראשונים של ההתקשרות בין הצדדים עשר-שנים)
 -( חודשים עשרים וארבעה) 24ההצמדה השנייה, בתוך ההתקשרות השנייה בין הצדדים; ו

 אשר תחול לגבי כל שנת ההתקשרות השלישית בין הצדדים.

 ומע"מ  תרישיונומסים,  .12

 לבדו ישלם את כל המסים, האגרות ויתר תשלומי החובה. ספקה .12.1

, לטפל בכל נושא המזמיןשל  וכוח ו/או של באיהמזמין של  ויפה בזאת את כוחימ ספקה .12.2
מע"מ, ומתחייב לחתום על כל המסמכים הנחוצים להגשת השגות, ערעורים, ולטפל הכרוך ב

 בכל הליך או משא ומתן בקשר לכך.

את הסכום המייצג את המע"מ,  ספקרשאי לשלם ל המזמין, לעילבהסכם זה למרות האמור  .12.3
בהעברת  ספקבמנותק מפירעון החשבון עליו מתווסף המע"מ, וזאת במועד חיובו של ה

 למע"מ.הכספים 

 כבוןיקיזוז וע .13

הא רשאי המזמין ימבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי  .13.1
, כל סכום, קצוב ו/או כל מקור שהוא על פי הסכם זה ,ספקל ולקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנ

אחרת  על פי הסכם זה או כל התקשרות ספקמה ואו בלתי קצוב, כולל סכום עתידי, המגיע ל
בקשר להסכם זה, תשמש בין  ספקוכל ערבות שניתנה על ידי הוכן מוסכם, כי  בין הצדדים

 לא תהיה כל זכות קיזוז.  ספקהשאר גם לכיסוי סכומים כאמור.  ל

 המזמיןו/או שכל סכום שעל למזמין אשר יגיעו  ,מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים .13.2
ו/או עובדיו  ספקבגין מעשי ו/או מחדלי ה שלישיצד  יהיה לשאת בהם מחמת שנתבע על ידי

היה יוכן  ספקרשאי לנכות מכל סכום שיגיע ל המזמיןהיה י ו/או מי מטעמו, ויו/או מועסק
על פי  וכל סכום שיהיה עשוי להגיע ל ספקלשלם ל ורשאי לקזז מהסכומים שיהיה עלי המזמין

 .ספקההסכם ו/או בגין ההסכם מה

רשאי לקזז או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים  המזמיןהאמור,  מבלי לגרוע מכלליות .13.3
 , עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין.ספק, במקרה שהוברר כי שולמו כספים לספקשל ה

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

 כבון. יל כל זכות המוענקת לו על פי כל דין לעמוותר בזאת ע ספקה .13.4

 הפרת ההסכם .14

מבלי לגרוע מזכויות הצדדים על פי דין, יהיה הצד המפר את ההסכם או תנאי מתנאיו, חייב  .14.1
 ,במישרין או בעקיפין ,לפצות את משנהו על כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו

מוכן לקיימו וזאת נוסף לזכותו של כתוצאה או עקב ההפרה, לצד המקיים את ההסכם או ה
 הצד המקיים את ההסכם או המוכן לקיימו לבטל את ההסכם או לתבוע את ביצועו בעין.

כמי שהפר את ההסכם הפרה  ספקמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, ייחשב ה .14.2
 יסודית, בקרות אחד מן האירועים הבאים:

 20והעיקול לא יוסר תוך המזמין  מן ספקאם יוטל עיקול על כספים המגיעים ל .14.2.1
 ;( יום מיום הטלתועשרים)

ינתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו לקבלת יהוא אדם או שותפות ו ספקאם ה .14.2.2
 ;נכסים ו/או צו פשיטת רגל
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תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או למינוי מנהל הוא  ספקאם ה .14.2.3
 ;לנכסיו

זבון או כל אדם יבידי נאמן, מנהל עהעבודות להתבצע  ותבכל מקרה שבו עשוי .14.2.4
 .ספקהממונה על נכסי ה

 . -1970תשל"א ,זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(הסכם על הפרת  .14.3

 על נספחיו.ההסכם זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה על פי  14.3אין בהוראת סעיף 

זה, מכל הסכם בהתאם להוראות  ,ספקהמאת  ורשאי לנכות כל סכום שיגיע להא ן יהמזמי .14.4
 7בדרישה מוקדמת של  ספקמה הלאחר שדרשוזאת בכל זמן שהוא  ספקסכום שיגיע ל

 . האמורהלא נענה לדרישה  ספקוההאמור ימים לשלם את הסכום ( שבעה)

הפעלת הערבויות על ידי  בכל דרך אחרת כולל ספקרשאי לגבותו מההמזמין הא יכמו כן 
אין בהם כאמור לעיל, או ניכויים ו/. תשלום פיצויים , כמפורט בהרחבה בהסכם זההבנקאיות

או נשוא הסכם זה ו/העבודות מהתחייבויותיו להשלים את  ספקכשלעצמם משום שחרור ה
 זה.הסכם מכל התחייבות אחרת לפי 

 הגבלת סעדים .15

, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב העבודותאט את ביצוע זכאי להפסיק או לה ספקבכל מקרה אין ה
 במסגרת הסכם זה הוא סעד כספי. ספק, והסעד היחיד שיעמוד לרשות ההמזמיןחילוקי דעות עם 

 מידע וסודיות .16

נשוא לעבודות בקשר  ספקל ונכונות המידע שנמסר על ידלאחראי לשלמות ו ואינהמזמין  .16.1
 ,או לצדדים שלישייםו/ ספקיגרמו ליד שישא בכל אחריות לנזק או הפסיהסכם זה, לא 

 על מידע זה נעשית על סיכונו בלבד.  ספק, וכל הסתמכות של הזהכתוצאה מהשימוש במידע 

מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות  ספקה .16.2
ביצוע העבודות עם ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, בקשר 

 מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם, יפעלו בהתאם לאמור לעיל. ספק. הןאו במהלכ

, המזמיןהראשונה של  ואו עם דרישת ,מכל סיבה שהיא ןאו עם הפסקתהעבודות עם השלמת  .16.3
בקשר את כל המסמכים הנמצאים בחזקתו או בשליטתו, לרבות תכניות למזמין  ספקיעביר ה
 .יוצא באלה, יומני עבודה, פרוטוקולי ישיבות, חישובים וכהעבודותלביצוע 

 המחאת זכויות וחיובים .17

הסכם כולו או מקצתו, או כל זכות את הרשאי למסור להעביר להמחות או להסב  ספקאין ה .17.1
שלו על פיו, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם 

 .מאת המזמיןסכמה מפורשת מראש ובמכתב רשום כן קיבל על כך ה

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

 .מקבל העבודהעל ידי ערב ואחראי לביצוע ההסכם  ספקובתנאי שה

לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בכל עת  ,וו/או התחייבויותי ואי להסב את זכויותירש המזמין .17.2
 הבלעדי.   וועל פי שיקול דעת

ית ירשאי לבצע המחאה כאמור לממשלת ישראל, לעירהמזמין מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
 .אחרתעירונית לחברה , לתאגיד סטטוטורי, לחברה ממשלתית, או רעננה

 קבלני משנה .18

משנה,  ספקי/, לידי קבלניןאו מקצת ן, כולהעבודותלא יהיה רשאי למסור את ביצוע  ספקה .18.1
 .  המזמיןהמוקדם של  ואלא באישור

המשנה כאמור ייקבע, כי הוראות הסכם זה תחולנה על  ספקי/לבין קבלני ספקבהסכם בין ה .18.2
ויים בשינ, המשנה ספקי/י קבלניעל ידהעבודות המשנה בכל הנוגע לביצוע  ספקי/קבלני

המשנה כאמור  ספקי/. התחייבותם של קבלנילהסכםלעיל  7 ףובפרט הוראות סעיהמחויבים, 
 .  המזמין -כהתחייבות לטובת צד ג'  ספקתוגדר בהסכם בינם לבין ה



 42 

משנה כאמור כדי לשחרר את  ספקי/למען הסר ספק מובהר, כי אין בהעסקתם של קבלני .18.3
על המזמין כלפי  ספקל פי הסכם זה או לגרוע ממנה, לרבות אחריותו של העיותו מאחר ספקה

 .ושאר תנאי הסכם זה ם, אופן ביצוע, לרבות טיבםהמשנה ספקי/בידי קבלניהעבודות ביצוע 

לביצוע בקשר לבדו יהא אחראי כלפי קבלני המשנה בגין עבודתם  ספקעוד יובהר, כי ה
 ה הסכם לטובת צד ג' קבלני המשנה., וכי אין לראות בהסכם זהעבודות

 ספקמעמד ה .19

כקבלן עצמאי העבודות פועל ויפעל לביצוע הינו כי מצהיר בזה  ספקוהמוסכם ומובהר בזאת  .19.1
חרף וזאת  מעביד -כל יחסי עובד ו/או העירייה המזמין ואין ולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין 

 .העבודותת בדבר ביצוע ליתן לו הוראומנהל ההאמור בהסכם זה בדבר כוחו של 

מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע  ספקה .19.2
 .יהםמעביד בינו לבינ -ובהעדר יחסי עובד ו/או העירייה המזמין במעמדו כקבלן עצמאי כלפי 

מי מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו ו/או  ספקה .19.3
מעביד,  -יחסי עובד ו/או העירייה המזמין מטעמו כי נתקיימו בינו ו/או מי מטעמו לבין 

הוראות המכרז חשב, בין היתר, כחוסר תום לב מצדו ו/או כהטעיה ו/או כהפרה יסודית של ית
 .והסכם זה

 הןבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו/או העירייה המזמין מתחייב לשפות ולפצות את  ספקה .19.4
 ספקהלבין 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 , ספקהמי מטעמו של למען הסר ספק,  .19.5
לת תנאים סוציאליים כלשהם, המגיעים לעובד ממעביד, לקבו/או  שהן על פי כל דין ונוהג

 .ו/או העירייהמאת המזמין לרבות פנסיה ופיצויי פיטורין 

סוכנות הרשאה ו/או לא יתקיימו יחסי ו/או העירייה המזמין בין ל ספקהמובהר בזאת כי בין  .19.6
מחדל   לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או ספקהו/או שליחות וכי 

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

מאחריותו  ספקלשחרר את המנהל כדי העל ידי אין בפיקוח הנעשה מובהר מוסכם, כי  .19.7
הסכם הלפי העבודות צד שלישי לגבי טיב ביצוע או כל ו/העירייה ו/או המזמין הבלעדית כלפי 

 .ככל שקיימת חובת שימוש בחומרים( - ולגבי טיב החומרים בהם הוא משתמש)

 שונות .20

 דין חל ומקום שיפוט .20.1

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

בעיר  ךהמשפט המוסמ תית של ביכל עניין הנוגע להסכם זה נתון לסמכות השיפוט הבלעד
 .בלבד יפו-אביב-תלובאין בית משפט מוסמך כאמור לבתי המשפט המוסמכים בעיר  ,הרצליה

 תנאי מתלה .20.2

וקיום שאר האישורים המזמין בתקציב  מותנה בקיום אישור תקציביהעבודות ביצוע 
, ויהיה דותהעבוקיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, לביצוע כן הדרושים על פי חוק ו

  כאמור. יםמוגבל עד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציב

 הסכם ממצה  .20.3

לופי דברים מכל יכל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית, כתב כמויות ומחירים, הצעת מחיר או ח
פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או נציגיהם ו/או אחרים מטעמם, -סוג שהוא, בין בעל

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

 ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם  .20.4

 במקרה או במקרים מסוימים, או איזה מהוראות הסכם  ספקלסטיית ההמזמין הסכמת 
על המזמין לא ייחשבו לויתור או על פי כל דין, ו/על פי הסכם זה המזמין של  ושימוש בזכויותי

 דים לגבי מקרים נוספים.תק ויצרילא ו וזכויותי
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 ביול .20.5

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

 הודעות .20.6

 כתובות הצדדיים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן: .20.6.1

 בע"מרעננה  מי  :המזמין

 56אחוזה     

 רעננה    

 

 _________________  :ספקה

    _________________ 

    _________________ 

כל הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת.  בכלל זה,  .20.6.2
 1970 - לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 7מתן אורכה לפי סעיף 

 תהא טעונה מסמך בכתב. 

כנקוב במסגרת חוברת מכרז  -זה הסכם המכרז, לגביו נחתם יציין את מספר  ספקה .20.6.3
 . למזמיןעל גבי כל מסמך שיופנה על ידו  -זה 

רשאי להתעלם מחשבונות וממסמכים שלא צוינו בהם המספרים כאמור, המזמין 
 7 בחזרה בתוך אותם לא שלחהמזמין , זולת אם למזמיןוהם יראו כאילו לא נשלחו 

 נת במפורש.י( ימים ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתם מצושבעה)

כולות להימסר במען הצדדים, ביד, במברק, בפקסימיליה או הודעות הטעונות כתב י .20.6.4
 בדואר רשום.

 12הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה ביד, או 
שעות ( עשרים וארבע) 24שעות לאחר מסירתה במען הצדדים, או ( עשרה-שתים)

ות לאחר שע( שבעים ושתיים) 72לאחר משלוח מברק, או הודעת פקסימיליה, או 
 הפקדתה למשלוח בדואר רשום, הכל לפי המוקדם.

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

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

 

 

 ספקה  המזמין
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   )נספח ג'(( להסכם 1ג')נספח 

  הספק ביטוחי אישור

 תאריך : __________         

 לכבוד

 "(המזמין)להלן: " בע"מ רעננה מי

 ,56 אחוזה

 רעננה

 לכבוד

  רעננה עיריית

 "מבע רעננה מי באמצעות

 

 א.ג.נ.,

 .יםביטוח עריכתאישור הנדון: 

 )להלן: "הספק"( _____________________________________ שם המבוטח :

  _____________________________________ כתובת :

  __________ חוזה מס' :

 .שתייה וקולחים ברחבי העיר רעננה חלוקת היפוכלוריט למתקני מילולאספקת  שירותים :

 )להלן: "השירותים ו/או "החוזה"( 

הביטוחים ת ערכנו עבור הספק אמאשרים כי אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה 
)שני התאריכים נכללים  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,המפורטים להלן

 ."(תקופת הביטוחולהלן: "
 

 ': ______________________מס פוליסה שלישי  צד .1

פי -המבטח את אחריותו של הספק עלכלפי צד שלישי  ביטוח אחריות : הביטוחי הכיסוי  .1
ו/או  החומריםמעשה או מחדל רשלני בקשר עם אספקת  כלדין בשל 

או נזק לגופו ו/או לרכושו פגיעה לאובדן  מתן השירותים אשר גרמו
בכל הקשור לאספקת החומרים ו/או מתן  של כל אדם ו/או גוף שהוא

למזמין ו/או  נזק או פגיעה לרבותהשירותים בקשר עם החוזה, 
 הם.לעובדיאו /ו הםלמנהלילעירייה ו/או 

 .שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ₪ מיליון) ₪ 000,0001, : האחריות גבול  .2

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות,  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח : הגבלות ביטול  .3
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, וכלפי בגין  הספקבהלה, חבות 

יהום תאונתי זמתקנים חשמליים, מתקנים סניטאריים פגומים, 
כל דבר מזיק במאכל או משביתה והשבתה, הרעלה מקרי ובלתי צפוי, 

משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי 
 .חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי( הספקעובדים ש

ו/או  המזמיןהביטוח הורחבה לשפות את  פוליסת .11. : מיוחדים תנאים  .4
)להלן: "יחידי  ליהם ו/או עובדיהםהעירייה ו/או מנה

למעשי  על מי מהם שתוטל, בגין אחריות המבוטח"( 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  הספקו/או מחדלי 

לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
 המבוטח.

ו/או  המזמיןבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .1.2  .6  .5
, קבלןאו שימושו של ה/ושאינו רכוש בבעלותו  העירייה

ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי )למעט אותו 
 (.ישירות הקבלן פועל שבוחלק של רכוש 
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 ': ______________________מס פוליסה מעבידים  חבות .2

הקבלן על פי פקודת  של אחריותוהמבטח את  מעבידיםחבות  ביטוח : הביטוחי הכיסוי  .7
ו עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, הנזיקין )נוסח חדש( ו/א

, כלפי העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים 1980 -התש"ם 
 מתאונה כתוצאה גופני נזקאו /ו מוות מקרה בגין ההסכם עם בקשר

למי מהם תוך  שייגרמומחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"(  או
כדי ועקב עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן 

 השירותים בקשר עם ההסכם.

 .לתובע( ₪שישה מיליון ) ₪ 000000,6, : האחריות גבול  .8

 ביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ₪עשרים מיליון ) ₪ 20,000,000  .10  .9
 .שנתית

 הקבלןעבודה ומנוחה, חבות  תבדבר שעו הגבלותביטוח זה אינו כולל  : הגבלות ביטול  .11
ייקבע  הקבלןם )היה והכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדי

(, פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי כמעבידם
 החוק.

ו/או העירייה ו/או  המזמיןלשפות את  הורחבה הביטוח פוליסת : מיוחדים תנאים  .12
מי לעניין קרות מקרה ביטוח, כי  ונקבע, היה מנהליהם ו/או עובדיהם

 .הקבלן מעובדי מי נושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מהם

 ': ______________________מס פוליסה  חבות המוצר .3

פי חוק  עלחבות המוצר המבטח את אחריותו של הספק ביטוח  : הביטוחי הכיסוי  .13
תביעה ו/או דרישה בשל  ,1980 פגומים, התש"ם האחריות למוצרים

שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר 
ו/או סופק  ןו/או הורכב ו/או תוק ןשיוצר ו/או הוכ רמו עקב מוצרנג

ו/או מי מטעמו  הספקו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי 
במסגרת אספקת החומרים ו/או מתן השירותים בקשר עם החוזה 

ומבלי לגרוע מכלליות לכל אדם ו/או גוף כלשהו )להלן: "המוצר"(, 
 .יהםלעובדלעירייה למנהליהם וו/או למזמין לרבות האמור 

 ביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ₪ מיליון"ח )שני ש 2,000,000 : האחריות גבול  .14
 .שנתית

ו/או  המזמיןלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח .13. : מיוחדים תנאים  .15
 בגין אחריות העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

לי לגרוע וזאת מבהמוצר אשר תוטל על מי מהם עקב 
ו/או העירייה ו/או  המזמיןחבות הספק כלפי ביטוח מ

 .מנהליהם ו/או עובדיהם

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה  .23.  .17  .16
 __________. מיוםרטרואקטיבי 

 12כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .33.  .19  .18
( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח בתנאי שנים עשר)

א נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי כי ל
. זו פוליסה לפי המבוטחת חבות לכסות שנועדמקביל 
בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול  מוסכם

 הביטוחאך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת 
 נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי. ואשר

בפוליסות  הנדרשיםאחריות כי גבולות ה הננו מאשרים .14. : כללי .4
הינם ספציפיים לכל פוליסה צד שלישי וחבות המוצר 

 .בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי  .2.4  
קודמות לכל ביטוח הנערך ו ראשוניותמפורש לפיו הנן 

וכי אנו מוותרים על כל  העירייהו/או  המזמין יעל יד
או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי /ואו טענה /ודרישה 
זכות  או/וכל טענה  לרבות ,העירייהו/או  המזמין
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, 1981 -"א התשמלחוק חוזה הביטוח  59 בסעיף  כאמור
ו/או  המזמין"ביטוח כפל" כלפי  תלרבות כל טענ

 .הםיוכלפי מבטח העירייה

 דמימאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  הננו .4.3  .21  .20
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד,  הביטוח

 .העירייהו/או  המזמיןובכל מקרה לא על 

לב  בתוםאו אי קיום /ובתום לב  המאשרים כי הפר הננו .4.4  .23  .22
, הקבלןת הביטוח על ידי ופוליסמ איזותנאי משל תנאי  

ו/או העירייה ו/או מנהליהם  המזמיןלא תפגע בזכויות 
 ביטוחים פי עליפוי ו/או פיצוי לקבלת ש ו/או עובדיהם

 .אלו

 לאכמו כן , הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל  .4.5  .25  .24
ישונו לרעה וגם או לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, 

 30הודעה כתובה בדואר רשום  למזמין תישלחאלא אם 
ו/או  לביטול( יום מראש וכי לא יהיה תוקף שלושים)

ו/או העירייה ו/או  יןהמזמשכאלו לגבי  לרעה שינוי
 המזמין לידי נשלחהאם לא  מנהליהם ו/או עובדיהם

( שלושים) 30כאמור לעיל ובטרם חלוף  בכתבהודעה 
 ההודעה. משלוח ממועדהימים 

 שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגיהמפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי  הביטוחים
 .המקוריות הפוליסות מתנאי לגרוע כדי האמור נויבשי שאין ובלבד, זה באישור במפורש

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 כתב ערבות ביצוע -( להסכם 2ג')נספח 
 

 לכבוד
 בע"מרעננה  מי

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

 

, לסילוק כל סכום עד בע"מרעננה  מינו ערבים בזה כלפי א, "(החייבלבקשת _______________ )להלן "
למדד יוצמד אשר  (,שקלים חדשים_______________ במילים: )₪  _______________ לסכום של

, 005/2018 בקשר עם מכרז מספר החייב,תדרשו מאת ואשר  ____________מתאריך המחירים לצרכן 
קולחים ברחבי מתקני ו , מכון לטיפול בשפכים שתייה וחלוקת היפוכלוריט למתקני מיאספקת בנושא 

 .מיום _______________ העיר רעננה

 

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

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

יכול שתהיה לשיעורין והתשלום 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  ם _____________ועד בכלל.ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו
 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
 -המעביד נער באחד מאלה

, או בניגוד להוראות היתר שניתן 4א או  2,2בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 מכוחן.

, כי 5במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף  (2)
 ה של נער בו עלולה לסכנו.עבוד

בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה  (3)
 .6אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו. 7בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  (4)
 .14בניגוד להוראות סעיף  (5)

 1977 - ( לחוק העונשין, התשל"ז2)א( ) 61ן הקנס הקבוע בסעיף מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מ -דינו  
 חוק העונשין(. -)להלן 

 . העבדה אסורה  אחרת א.33
 -המעביר נער באחר מאלה

א, שענינן בדיקות 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 רפואיות.

,שענינו 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף -24ו 22,  21,  20בניגוד להוראות סעיפים  (2)
 שעות עבודה ומנוחה.

, לרבות הוראות בענין 4א או 2,2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (3)
 קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.

 ( לחוק העונשין.2)א( ) 61ודשים או קנס כאמור בסעיף מאסר שישה ח -דינו 
 פירושים .1

  -)א( בחוק זה 
 שנה. 16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה. 18שנה אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 
 ילד או צעיר. -"נער" פירושו 

 י שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו."הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מ
 .-1954מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -"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 

מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות, ברשות  -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 -חבעבודה שהיא לצורך עסקם או משל -( אצל הוריו 1)

 חקלאית במשק של ההורים.
 -( אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו, לענין זה "עבודה" 2)

 לרבות רוכלות.
ל זה מקום ( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו לבד אף אם הינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכל3)

 שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית.
)ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצרכי פרסום, או בצילומים לצורכי 

עביד, ואף אם ההעסקה , כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומ4פרסום, כאמור בסעיף 
 -הייתה חד פעמית, וזאת בין אם  ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לענין זה "העסקת ילד" 

 לרבות שיתופו.
 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 - ( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג1)
 ()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 4)

 הלימוד המתאימה לגילו.
לחוק לימוד חובה,  5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  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(.
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 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 
והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור; תקנות כאמור, או 

 )ג(. 2עבדת ילד לפי סעיף מקצתן, יכול שיחולו גם על ה
 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953 - )ב( הוראות חוק החניכות, תשי"ג

 הופעות וצילומים.            4
שנים, בהופעה ציבורית,  15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 לצורכי פרסום. אומנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים
, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, 2)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 

 להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(.
 או אימון לצורך הופעה.  לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד  -)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 

לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב 
 או בשל כל סיבה אחרת. העיסוק, מיקומו

 עבודות אסורות .6
שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות 
עבודה שהעבודה בהם עלולה, לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם 

 אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 גיל מיוחד לעבודות מסוימות .7

שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם, 
לדעתו, עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או 

 ים הקודמים.המוסרית של הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפ
 בדיקה רפואית יסודית .11

 )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו.
עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה  -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )

ר לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנע
 התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.

( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את 2)
 התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.

המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה  ( יהיה לעבודה מסוימת2( אישור לפי פסקה )3)
מבחינת 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

ידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר )א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק ב
 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 
דה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבו

 ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט
 .1953 - , וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג1959 -

 ן: תשנ"ח()תיקו . 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)

 הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.
 העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר )ב( מפקח

 בהודעה שנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער
 העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. -וללשכת

 איסור העבדה לאחר קבלת הודעה .14
יד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת , יחדל להעב13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 

ההודעה, 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.

 יום העבודה ושבוע העבודה .20
 בודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.)א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות ע
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 5שעות עבודה ליום, לפי סעיף  8 -( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמור בו לעבוד יותר מ1)א
, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד 1951 - )א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

 ודה.שעות עב 40ששבוע העבודה 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.
הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות  -)ג( "שעות עבודה" פירושו 

 .22אויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף הניתנות לנער להחלפת כוח ו
 שעות מנוחה השבועית. 21

 א( לא יועבד נער במנוחה השבועית.
את  -לגבי נער יהודי  -( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  1)ב( )

 יום השבת.
היום הששי בשבוע, הכל לפי את יום השבת או את היום הראשון או את  -( לגבי נער שאיננו יהודי 2)

 המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.
 הפסקות .22

שעה לפחות, ¾ )א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 
ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, 

 קה היא של חצי שעה לפחות.ההפס
 )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 
נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו 

 דה; במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.להישאר במקום העבו
 איסור עבודת לילה. .24

 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.
 12פרק זמן של  -, חל עליהם 1949 - )ב( בסעיף זה "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט

 10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949 - ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 8:00ובין  20:00שעות שבין 
 .6:00ובין  22:00שעות בין 

 )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. 23:00)א( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 
)א( לפקודת סדרי השלטון  9ה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף )ב( בתקופ

, רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרת, גם אחרי 1948 - והמשפט, תש"ח
 .23:00שעה 

עה, את ש -)ג( סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת 
 העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.

)ד( סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער 
, אם, לדעתו, הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו 24:00שנים עד שעה  10שמלאו לו 

 המוסרית של הנער.
בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים  24:00י להתיר העבדת צעיר עד שעה )ה( שר העבודה רשא

בעבודה  5:00במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת. כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 
 חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
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 רשימת חוקי עבודה -ד' נספח 
 

וביצוע העבודות לבצע את בכדי דו, י כם לגבי העובדים שיועסקו עלמתחייב לקיים בכל תקופת ההס ספקה
וכן האמור  זה 'דח נספבמסגרת  לפי הסכם זה, האמור בחוקי העבודה המפורטיםמלוא ההתחייבויות 

תוקף  בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר
או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי ו/כמים אלה יוארכו בענף המתאים, או כפי שהס

 הסכמים 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 זה ספקה

 

 1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

 

 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 

 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 

 1950 -חוק חופשה שנתית, תשי"א 

 

 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 - "בלהגברת האכיפה של דיני העבודה, תשעחוק ה
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       מתקני מים ומתחם הטיפול בשפכים מפת אתרי  -נספח ה' 
 רעננהעיר ומאגרי קולחים( ב טיפול )מכון 

 

 מצורף
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 נספח בטיחות וכללי אספקה של חומ"ס –(4ג )נספח 
  

 יעסיק ממונה בטיחות מטעמו.  הספק   .1

וסקר  תכנית בטיחות המזמין ר יגיש לאישוהספק ימי עבודה מקבלת צו התחלת העבודה  10תוך  .2

 לביצוע העבודות בכל האתרים המפורטים בנספח ה' לעיל. סיכונים 

הספק מתחייב להוסיף על חשבונו לכל אתר נוסף שעליו לספק את התמיסה תכנית בטיחות  2.1

  וסקר סיכונים לאורך כל תקופת ההתקשרות.  

, לרבות בעניין הבטחת תנאי ותהעבודהקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע    .3

 .ותהבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבוד

מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את   .4

 הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

 –הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות  .5

, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות 1970 –, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 1954

, תקנות 1997 –, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1988 –בנייה( התשמ"ח 

, תקנות הבטיחות בעבודה 1988 –"ח הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ

, וכן כל והצווים והתקנות שפורסמו לפיהם; הוא מתחייב 1998 –)עבודה במקום מוקף( התשנ"ח 

לנהוג על פיהם ועל פי הוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת בקפדנות והוא לוקח על עצמו 

עקב הפרת כל הוראה מהוראות  ווכל מי מטעמ המזמין את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד 

 הדין ומהוראות אלה.

בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות  .6

 .והמזמיןוההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה 

דויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מ .7

 המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.

הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת  .8

 בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם, ואחראים לעבודתם.

עבור הדרכת בטיחות ע"י ממונה בטיחות אחת לשנה. אישור ממונה מחויבים ל הספקכל עובדי  .9

 . הספקכתנאי לתחילת עבודת  למזמיןבטיחות יועבר 

רק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי  העבודות הקבלן  יעסיק לביצוע  .10

יה הקבלן הבטיחות )שחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה(. בשום אופן לא יה

 רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים.

 רשאי המזמין ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם  הספקמבלי לגרוע מכל חובה מחובות  .11

 המוחלט. ולאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים, לפי שיקול דעת

תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות  הספק .12

שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי הרמה,  הספק וכי כל רישיונות 

וכו' תקינים וכל מה שדורש בדיקות , ציוד חומ"ס כלי שינוע, מכשירי יד מכאניים או חשמליים 

יר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים בודק מוסמך תקופתי בדוק ונמצא תקין והוא מצה

 ועברו הסמכה כחוק.

יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם הספק  .13

להוראות החוק, התקנות, הצווים והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה 
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בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד'( ויוודא כי נשוא ההסכם )לרבות נעלי עבודה, 

 נעשה שימוש בציוד זה. 

מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים  הספק  .14

לנפש ולרכוש בביצוע העבודה, וכן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, 

 שירים, המכונות וכלי העבודה שלו.הציוד, המכ

מתחייב לדאוג לאישורי בריאות וחיסונים הנדרשים מעובדים במתקני שפכים בהתאם  הספק  .15

 לחוק ועל פי כל דין.

 , ,הנדרשים לעבודה בחומ"ס אביזרי בטיחותב כלי הרכב שבהם תסופק התמיסה יהיו מצוידים  .16

חומר  לנטרול התמיסה ומשאבה  יניים,לרבות מסכת מגן לפנים, כפפות מגן, משקפי מגן לע

י כל אביזר ו/או ציוד נוספים, הנדרשים על פחשמלית לשאיבת נזילות ודליפות. בנוסף הרכב יכיל 

 .הוראות כל דין והרשויות המוסמכות

חומרים המודיע על הובלת  שילוט על גבי הרכב  וכלי הרכב שיספקו את התמיסה לאתרים יישא .17

 ש בחוק ועל פי כל דין . וסימונם כנדר מסוכנים,

 (טיפול בגלישת /נזילה של תמיסה )היפוכלוריט .18

באחריות הספק לטפל בכל גלישה/דליפה/ נזילה של תמיסה מחוץ למאצרה או למכל   18.1

 האחסון  אם נגרמה על ידו בזמן העבודות או כתוצאה מעבודותו.

אם למפורט התגלתה נזילה/גלישה של תמיסה הספק מתחייב לשאוב אותה ולנטרלה בהת 18.2

 בתקנות על פי כל דין.

הספק מתחייב למנוע כל דליפה או גלישה של תמיסה מהרכב המספק את התמיסה  18.3

 לאתרים ,אם נעשתה באתר ,נקודת החלוקה או ברחובות העיר רעננה או כל מקום אחר.

התגלתה גלישה של תמיסה בכמויות גדולות שנגרמה על ידי הספק או במהלך עבודתו, על  18.4

וח באופן מידי למנהל וכן לפעול בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה וחומ"ס הספק לדו

 ונוהלי המזמין .

 

 

 חתימת הספק
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