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 "מבע רעננה מי

 008/2020מס'   מכרז

  והוראות כלליות למשתתפים תנאי המכרז

, וביוב מים במכוני ,בבארותבקרה  מערכות אחזקה ושדרוגשירותי  ביצועל
 ובמוקד העירוני מ"בע רעננה מי לש הבקרה ובמרכז שפכים לטיהור במכון

 

 מהות המכרז

 לנספח 1ף בסעי כמפורט םשירותי ביצועלהצעות  לקבל"(, מבקש בזאת המזמין"מ )להלן: "בע רעננה מי .1
כמפורט במסמכי מכרז זה  הכל"(, השירותים)להלן: " (2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות

 ובנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

המקצועיות, המקובלות על הדרישות  לענותביצועה בהמשך,  עלהמכרז וכן  במסגרתההצעה שתוגש  על .2
 .נספחיו על, זה מכרז במסגרת המפורטות בדרישות לעמוד וכןבארץ  השירותים בתחום

אמינות ורציפות אספקת מרכיב מרכזי בהבטחת תפעול תקין של מערכת הבקרה, מהווה ידוע למציע כי  .3
איכותית של תחזוקה תקינה רציפה ומכרז זה והמים בעיר. מכאן החשיבות הגבוהה שהתאגיד מייחס ל

. שיזכה במכרז נדרש ללמוד על חשבונו את התוכנות השונות בכל הבקרים בתאגידהמציע המערכת. 
הקיימים ברשותו בהקשר למכרז  םהמסמכים הרלוונטייהזוכה את כל  מציעלצורך כך יעביר התאגיד ל

ה וצורת מערך התקשורת, מבנ, IO-להכיר את סוגי המכשור, רשימות הו דהקבלן יידרש ללמו זה.
הקבלן  שיידרבנוסף ליצור גיבויים מלאים של כל המערכת. לאחר מיכן   HMI-העבודה של מערכת ה

ויוכלו לתת מענה בזמן  למכרז זה להכשיר לפחות שני אנשים שיכירו את המערכת ברמה הנדרשת
רט. תקלה. בנוסף יידרש הקבלן להחזיק מלאי של חלקי חילוף לבקרים השונים, בהתאם למוגדר במפ

כל זאת כדי  שיוכל לתת מענה מהיר שלם ואיכותי, בהתאם למוגדר במפרט הטכני, בחוזה, ובנספחים 
את הקנסות תיב יכהנזק הגדול הכרוך באי מתן מענה כזה בזמן תקלה, ידוע למציע כי השונים. 

ע מציההמוגדרים בחוזה זה. חודשיים עד שלושה מיום הזכייה יבצע התאגיד בדיקה של התארגנות 
אינו מכיר את המערכת ברמה הנדרשת,  המציע הזוכהשוימצא  במקרהבהתאם להגדרות לעיל.  הזוכה

לא ייצר את הגיבויים הנדרשים, או אין ברשותו את כלי התכנות הנדרשים, או אין ברשותו את החלפים 
כל על  , יחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכםונספחיו במסמך זהוהכול כמפורט המוגדרים 

 במפרט הטכני המיוחד(.  6)ראה הרחבה בפרק שתמע מכך.המ
שלבי ) שלב ראשון איכות ושלב שני מחיר( הכולל בחינת ההצעות מבחינת -המכרז הנו מכרז פומבי דו .4

עמידה בתנאי הסף, וצירוף כלל המסמכים הדרושים, ובחינת איכות המציעים באמצעות מתן ציון 
ציעים, ובחינה עצמאית של החברה מול לקוחות המציעים, איכותי על בסיס החומר שהוגש על ידי המ

לרבות ביצוע בחינות עצמאיות נוספות. מציעים שיעמדו בתנאי הסף וגם ציון האיכות שלהם יעבור ציון 
יעברו לשלב הבא, בו תיפתח הצעתם הכספית )שתוגש במעטפה נפרדת  100נקודות מתוך  70סף של 

מהניקוד המשוקלל, והצעת  60%כות כך שמרכיב האיכות יהווה וסגורה(ותשוקלל ביחד עם מרכיב האי
 מהניקוד המשוקלל. 40%המחיר תהווה 

רשאי לבחור  המזמין, או לחלק ממנו. זה למכרזמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר  ואינ המזמין .5
 .מציעים פרבין מס השירותים ביצועבחלק מן ההצעה של המציע או לפצל את 

 תנאי סף – המציע כשירויות
 מהווים תנאי סף להשתתפות במכרז. 2להלן ביחד עם נספח ב'   6סעיף 

 ויות המפורטים להלן:ירתנאי הכש כל על בעצמולהשתתף במכרז רק מי שעונה  רשאי .6

 (;2'ב נספח) לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים 2 בסעיףהינו ישות משפטית כאמור  המציע .6.1

 בהתאם בביצוע שירותים דומים לשירותים נשוא מכרז זה, ומוכח קודםניסיון  בעלהינו  המציע .6.2
 ; (2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות נספחל 3 בסעיףובתקופה כאמור 

 והתנאים ההוראות נספחל 3.3 בסעיףכאמור  בהיקףמחזור כספי, המציע להיות בעל  על .6.3
 (;2'ב נספח) המיוחדים

שום בפנקס הקבלנים לביצוע עבודות בסיווג ובהיקף המתאימים ר ןהמציע להיות קבל על .6.4
לעבודות נשוא מכרז זה, על פי הוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

מקרה  בכלז זה או לחלקן. ובמידה שהוראות החוק מתייחסות לעבודות נשוא מכר 1969 -
לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים  4 בסעיףייפסל קבלן שסיווגו הקבלני נמוך מהאמור 

  ;(2'ב נספח)
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 "עוסק מורשה" ומנהל ספרי חשבונות כחוק. והמציע להוכיח את היות על .6.5

 .1976 -"ו התשלק עסקאות גופים ציבוריים, המציע לעמוד בתנאים הקבועים בחו על .6.6

פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות  אינו המציע .6.7
 המכרז הליכי ובמהלך היה כי, מובהר ספק הסר למעןבמסגרת צווים זמניים כאמור לעיל. 

 צווים המציע כנגד אויוצ, כאמור המועד לאחר אף או, במכרז הזוכה על ההכרזה למועד ועד
 של הזכייה הודעתאו /ו ההצעה לביטול עילה הדבר יהווה( זמניים צווים גם, זה)ובכלל  כאמור
 .המציע לבין המזמין בין ההתקשרות ואו המציע

להגיש הצעה למכרז זה על ידי מספר מציעים במשותף )בין במסגרת מערכת  איןהסר ספק,  למען .6.8
על המציע  גרת של קבלן וקבלן משנה ובין בכל דרך אחרת(יחסים של מיזם משותף, בין במס

לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו ולא על דרך הסתמכות על מיזם משותף, קבלן משנה או כל דרך 
 אחרת. העבודה תבוצע ע"י המציע בלבד ולא יתאפשר באמצעות קבלן משנה.

 המכרז קבלת מסמכי

meilimora@-דוא"ל לע"י הגשת בקשה מסודרת מייל( -בדוא"ל )אי לקבל ללא עלותניתן  המכרזאת  .7

raanana.co.il  במהלך המועדים כאמור , רעננה, 56 אחוזה )בתיאום מראש( מי רעננה בע"מבמשרדי או
  (.2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות נספחל 5 סעיףב

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

 מסמכים צירוף

 : הבאים המסמכים את להצעתו יצרף מציע כל .8

מסמכי מ העתקיםשל התאגיד,  ההתאגדותצילום של תעודת  -שמדובר במציע שהינו תאגיד  ככל .8.1
אישורם על  וכןהחשבון של התאגיד -הדין או רואה-רךעו בידישל התאגיד, מאושרים  ההתאגדות

, האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז
 .לעיל 6.1 עיףלאישור קיום התנאי האמור בס

  .)ה( 1'ב נספח, בנוסח לעיל 6.2 עיףות לאישור קיום התנאי האמור בססיון קודם והמלציפירוט נ .8.2

 .)ג(1'ב נספח, בנוסח לעיל 6.3הקבוע בסעיף  למחזור כספי העונים על קיום התנאי מסמכים .8.3

  .לעיל 6.4קבלנים, העונה על דרישות סעיף אישור בר תוקף מרשם ה .8.4

ועדכני מפקיד שומה או מרואה חשבון  תקףועדכני בדבר היותו עוסק מורשה, ואישור  תקףאישור  .8.5
 לעיל. 6.5 6.5בדבר ניהול ספרים כחוק לאישור קיום התנאי האמור בסעיף 

, ובכלל זה לחתום על התצהיר לעיל 6.6המאמתים את קיום התנאי הקבוע בסעיף  תצהירים .8.6
 .למכרז זה )א(1'ב נספחהקבוע במסגרת 

 במועדהתלויות ועומדות,     התביעות האזרחיות, המפרטת את כל ()ב(1')ב נספחבנוסח  הצהרה .8.7
ו/או כאלה  המציעו/או מטעם  המציעמשפט )בארץ ובחו"ל( כנגד -, בבתיזה במכרז ההצעה הגשת

ו/או נושאי המשרה במציע ו/או  בעליואו /ו המציעצד להם, וכן בוררויות שבהן  והינ שהמציע
(, הם צד להן, בין כתובעים ובין כנתבעים, וזאת במציע)בתוקף תפקידם  וו/או עובדי ומנהלי

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

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

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

 וו/או עובדי וו/או נושאי המשרה במציע ו/או מנהלי בעליואו /ו המציע, כנגד ההצעה הגשת במועד
 (. במציעף תפקידם )בתוק

חוות דעת עורך הדין המטפל בנושא ההליכים המנוהלים כיום, כמפורט לעיל, בדבר  לצרףנא 
 וגובה הסיכון הכספי. ההליךהטיפול המשפטי בכל אחד מבין ההליכים, סיכויי  סטאטוס

 להלן. 10ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה, כמפורט בסעיף  .8.8
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, לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים הבלעדי דעתו שיקול לפילגרוע מכלליות האמור, המזמין רשאי,  מבלי .9
 נוספים ולהשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים להוכחת עמידתו בתנאי המכרז.

 ערבות להצעה

לנספח  6 סעיףבמסגרת  נקובהיצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך  המציע .10
למכרז זה ומהווה חלק בלתי  'א נספחכ המצורף בנוסח וזאת(, 2'ב נספחההוראות והתנאים המיוחדים )

 .תתקבל ערבות מאת חברת ביטוח לא, כי מובהר"(. הערבות להצעהנפרד הימנו )להלן: "

ה חד צדדית של יונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניתהא אוט להצעההערבות  .11
 .ואו לנמק את דרישת/וכל חובה להוכיח  ו, מבלי להטיל עליהמזמין

מיוחדים לנספח ההוראות והתנאים ה 7 סעיףעד לתאריך הנקוב במסגרת  ףתעמוד בתוק להצעההערבות  .12
 ."ל תיעשה בהסכמת המציעהנ לתאריךמעבר  להצעההארכת תוקף הערבות (. 2'ב נספח)

יחתם ההסכם עם המציע ילאחר ש וזאתהצעתו לא תתקבל  אשרתוחזר לכל מציע,  להצעההערבות  .13
 יקבע כזוכה במכרז.יש

לעיל ובתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים  10 בסעיףלחילוט יהיה הסכום הנקוב  להצעהסכום הערבות  .14
"( בין המדדמעליית מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "
 המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות לבין המדד הידוע במועד חילוט הערבות להצעה.

לרבות אך מבלי למעט, בכל מקרה בו לא ימלא הזוכה חובה  ,המזמיןפי הוראת להערבות להצעה תחולט  .15
 להלן, שאז תשמש הערבות להצעה פיצוי מוסכם ומוערך מראש. 50עד  46 פיםבסעישמהחובות 

 לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף. המזמין של ואין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות
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 על תיפסל -לעיל  15עד  10 פיםהצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות בסעי .16
 .נוספת הודעה בכל צורך ללא הסף

 ותיםהשירהכרת 

כן, על המציע ללמוד, להכיר  כמו. השירותים ביצועתנאי  אתהיטב, לפני הגשת הצעתו,  לבחוןעל המציע  .17
ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרז. המציע מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי 

 .השירותיםולא תוכרנה תביעות אשר תנומקנה באי הכרת תנאי  םופרטיה השירותים

 יעיםמצ מפגש

לנספח ההוראות  8 סעיףיתקיים במועד ובמקום הנקובים במסגרת  סיור קבלנים/מציעים מפגש .18
(. המזמין שומר את הזכות לבצע מפגש מציעים נוסף במועד, עליו תימסר 2'ב נספחוהתנאים המיוחדים )

לא  המציעים במפגשהצעת מציע שלא השתתף הינה  חובה. המציעים  במפגשהודעה בנפרד. השתתפות 
ועדת המכרזים תהא רשאית לקבוע הוראות מיוחדות /לרבות לבטל חובה זאת בשל  אולם  .תידון כלל

 הקורונה. הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם מגפת

 המכרז מסמכי הבהרת

עם אישור  raanana.co.il-limora@meiלמחלקת מכרזים של המזמין בכתב בדוא"ל )המציע להודיע  על .19
למזמין, אשר יתקבל אצל המזמין לא יאוחר מאשר המועד  (אכן התקבל האלקטרוניטלפוני )שהדואר 

(, על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה, או 2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 9 בסעיף הנקוב
חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או 

תוך פירוט פרטי השואל  והכלנשוא המכרז  לשירותיםאו הנוגע /ון כלשהו, הכלול במסמכי המכרז יעני
 "(.ההודעהוכתובתו ו/או מספר פקס למענה )להלן: "

לנספח ההוראות והתנאים  9 בסעיףהמזמין, אליו על המציעים להפנות את ההודעה הינו כנקוב  נציג
 .פניות בכל דרך אחרת, מאשר מתואר לעיל, לא ייענו (.2'ב נספחהמיוחדים )

. בדוא"ל חוזר תשובות בכתב המזמיןו מסור ליכאמור לעיל,  בדוא"לאת ההודעה  למזמיןמסר המציע  .20
  השתתף בסיור הקבלניםלכל מי  גםהתשובות תישלחנה  העתקי

 לעיל. 20 -ו 19 עיפיםהתשובות, כאמור בסוכל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד ממנה, את ההודעה  .21

ה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן פרטי לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתיר .22
לעיל ולא קיבל תשובה כאמור  19 עיףאו במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בס/והמכרז 

 לעיל. 20 עיףבס

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו  והמזמין ליתן מיוזמת ךעיל, מוסממבלי לפגוע באמור ל .23
 לכל מי שרכש את המכרז. הבו והודעה בכתב תינתן על יד

לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או נעשו  .24
לעיל, והן צורפו  23ו/או  21 פיםמין בכתב, כאמור בסעיידי המז על, אלא אם אלה ניתנו המזמיןעל ידי 

 להצעתו כחלק בלתי נפרד ממנה. בנוסףחתומות על ידו 

 לעיל, יהוו חלק ממסמכי המכרז. 24עד  20 פיםניתנו כאמור בסעי אשרתיקונים, ותשובות, הבהרות  .25

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

 אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. .26

משום הסתייגות המציע מתנאי  או תיקון כאמור,/והא רשאי לראות בכל שינוי ו/או מחיקה י המזמין .27
 .המכרז ולפסול את הצעתו

 צהרות המציעה

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז  .28
ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידיעות, המיומנות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז. -נשוא המכרז  השירותיםחינה שהיא לבצע את הוא מסוגל מכל ב

הגשת הצעתו של המציע והשתתפות במכרז כמוה כהצהרה ואישור כי המציע בחן, הסתכל, עיין ובדק  .29
 השירותים, לצורך מילוי התחייבויותיו נשוא המכרז.  ביצועאת תנאי 

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

 

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

עם  בקשרמעות בין ההוראה שבמסמכים השונים משאו דו /ואו אי התאמה /ובכל מקרה של סתירה  .30
 כההזו למציע ביחס יותר המחמירה ההוראה תיחשבמכרז זה, לרבות המסמכים המצורפים להסכם, 

 נימוק במתן צורך ללא הזוכה המציע את תחייב החלטתו אשר, מטעמו מיאו /ו המזמין קביעת לפי וזאת
 .לכך בקשר מטעמו מיאו /ו המזמין כלפי דרישהאו /ו תביעהאו /ו טענה כל תהא הזוכה שלמציע ומבלי

מעות בין משאו דו /ואו אי התאמה /ול, בכל מקרה של סתירה לעי 30לגרוע מהוראות סעיף  מבלי .31
 המציעעם מכרז זה, לרבות המסמכים המצורפים להסכם, חייב  בקשרההוראה שבמסמכים השונים 

ביצוע השירותים  במסגרתכלשהי  פעולההזוכה במכרז, להסב תשומת לב המזמין, לכך לפני ביצועה של 
 ג.המזמין כיצד לנהו מאתולקבל הוראות 

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

)אם  זה, מובהר ומודגש כי תוכן הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים   31לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי
 על שאר מסמכי המכרז. יגברולעיל,   23 -ו 20, 19יהיו(, כאמור בסעיפים 

 ההצעה ועל המכרז על בעלות

הבלעדי והם נמסרים  ווקניינ המזמיןשל  ו, הינם רכושהמזמיןידי  עלהמסופקים  המכרזמסמכי  .32
 , כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. למזמיןלמציעים בהשאלה למטרת הצעת הצעות 

לא  למזמיןמקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם 
 .להלן 46 ףכאמור בסעי - יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות

 אחרות הצעות הכנת לצורך, במסגרתה הכלול ובמידע בהצעתו שימוש לעשות האפשרות תהא לא למציע .33
 .במסגרת מכרז זה

מציע לציין במפורש ומראש העל מציעים, אשר לא זכו במכרז, תעמוד הזכות לעיין בהצעה הזוכה. ל .34
 ומציעים אחרים ולפרט את טעמי בפנייהיו חסויים בפני הצגה  כילו סעיפים בהצעתו הוא מבקש יא
 כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. והוירא כאמור. מציע שלא יציין סעיפים סוד מקצועי או מסחריב

במכרז, די, להציג בפני מציעים, אשר לא זכו עפי שיקול דעתה הבללרשאית,  המזמיןועדת המכרזים של 
 .הדין בהוראותלעמוד  בכדילהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי ודרוש שכל מסמך, 

 .מקרה, תהא עלותה של ההצעה הזוכה פתוחה בפני כל המציעים בכל

  
 עהצעת המחיר ואמות המידה לפיהן ייבחר המצי .35

 הצעת המחיר: .35.1

 חיר הבאות:את הצעות המ)ד(  1בנספח ב'על המציע למלא 

תאם למוגדר מותחזוקה ושדרוג של מערכת הבקרה בתאגיד , המחיר המוצע על ידי המציע ל
 במכרז. 

ההנחה תהיה בשיעור שלא  יעלה על בעת מילוי הצעת המחיר על המציע לנקוב הנחה באחוזים. 
10%. 

 ריבית  המחירים הנקובים בהצעת המציע הינם סופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או
 מכל סוג שהוא וזאת, אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, מלבד המפורט 
בהסכם. מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז הנחה שלילי, דהיינו תוספת של מחיר, וכל סימון יפורש 

 תגרום לפסילת ההצעה. 10%הנחה בשיעור העולה על  על ידי החברה כהפחתה מן המחיר בלבד.

גשת הצעתו מצהיר המציע, כי המחירים הנקובים בהצעתו יכללו ביצוע מלא של על הפעולות בה .35.2
וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה כל העבודות, הציוד, החומרים, חומרי 
העזר, כוח האדם, עלויות בגין קבלת האישורים לביצוע העבודה וכל הדרוש לביצוע העבודה על פי 

 . מכרזמסמכי ה

למזמין שמורה הזכות לבטל, לצמצם או לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות, ולהכניס  .35.3
 שינויים בתוכניות במהלך העבודה, מבלי שהדבר יגרום לשינוי ההנחה הנקובה בהצעת המציע. 

תוכנס לתוך מעטפה סגורה נפרדת בתוך מעטפת )ד(  1נספח ב'הצעת המחיר, בנוסח המצוי  .35.4
מציע  והיא תפתח לאחר בחינת הניקוד האיכותי של ההצעות )מכרז דו שלבי(.המציע  הצעת

 שלא יעשה כן הצעתו תיפסל.
 

 ובחירת ההצעה הזוכה : שקלול ההצעות .35.5
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 מבלי( הגבוה ביותר, וזאת Cמבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל )  (1)
לרבות מסמכותו לנהל מו"מ ושלא לקבל הצעה  לגרוע מכל סמכות או זכות של המזמין, לפי כל דין,

 בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

 מתוך הציון הסופי, ומשקלו של הרכיב הכספי %60( יהא Aשל הרכיב האיכותי בהצעה ) משקלו  (2)
 מתוך הציון הסופי. 40%( יהא Rבהצעה )

 לה: ( תעשה לפי אמות מידה ראשיות אAבחינת הרכיב האיכותי של ההצעה )

 קריטריון אופן ההוכחה תאור דרישה סעיף

 לניקוד

 ניקוד

 

 ניקוד
 מירבי

 שנמסרו לידי המזמין כמות יחידות הקצה 1
-ב  במפעלי מים בפרויקטים שביצע המציע

נדרש בתנאי למעבר  -השנים האחרונות  20
 הסף.

הפרויקטים  שניתן לחשב הם כאלה עם מעל 
יחידות קצה, מרכז בקרה, ותקשורת  10

המרכז ליחידות  סלולארית, קווית, בין
 הקצה.  

אישור מהלקוח על 
מספר יחידות הקצה 
בפרויקט אותו ביצע 
הקבלן האישור יוגש 

המופיע על גבי טופס 
 )ה(1בנספח ב

  30 

0-20 10 

20-40  15 

40-60 20 

 30 60מעל 

חזק מספר יחידות הקצה שהמציע מת 2
מעבר  -ם במפעלי מיבפרויקטים של סקדה 

 לנדרש בתנאי הסף.

 10ייחשב כל פרויקט מעל פרויקט סקדה 
 יחידות קצה

אישור מהלקוח על 
מספר יחידות הקצה 
 אותן מתחזק הקבלן

האישור יוגש על גבי 
המופיע  טופס

 )ה(1בנספח ב

0-20 10 30 

20-50 15 

50-80 20 

 30 80מעל  

 HMI-ומספר אנשי תוכנת הבקרים  3
 המועסקים לפחות חצי שנה. בחברה

 

יש לצרף קו"ח 
 .101וטפסי 

6-8 10 30 

8-10 15 

 30 10מעל 

שביעות רצון  של לקוחות )אגודות/תאגידי  4
בהתאם לשיחות של נציגות שמונתה  מים(

 על ידי וועדת המכרזים עם הלקוחות.
 התרשמות של ועדת המכרזים/ניסיון קודםו

 .מהמציע

ם לבדיקה אקראית של רשימת בהתא
 הפרויקטים שהוצגה ע"י המציע 

  10 10 

סה"כ 
 ניקוד

    100 

 ( הינה כדלקמן:Aהנוסחה לחישוב ציון מדד האיכות )

 X  60%ניקוד   האיכות   של   הקבלן   המציע           
_____________________________________________________ 

 ל הקבלן שקיבל ניקוד האיכות המרבי ש
 את ניקוד האיכות הגבוה ביותר מבין

 המציעים שהגישו הצעה ועמדו בתנאי המכרז

 

לא תתקבל.  70%-הצעה אשר ציון האיכות שקיבלה יהא נמוך מ -דרישת סף איכות מינימאלי  .35.6
 על אף האמור, במקרים מיוחדים, יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו 

 ה שלא עמדה בסף האיכות האמור, וזאת בהתחשב בנתונים המקצועי והבלעדי, לקבל הצע  
 הבאים: גובה הציון של אותה הצעה, מספר המציעים שקיבלו את הניקוד המינימאלי   
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 הנדרש תחת אמת מידה זו, פער הציונים באותה אמת מידה ופער הציונים הכולל, יתרונות   
 כדי להוות רשימה סגורה. מיוחדים ויוצאי דופן של ההצעה וכיוצ"ב. אין באמור   

 ( : Cשקלול הציון הסופי )  .35.7

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

Ci   = 0.4(R1/Ri) + 0.  6 Ai  

 
 מקרא :

 R1   הצעת המחיר הזולה ביותר מבין משתתפי המכרז עבור הקמת המערכת ושרותי תחזוקה =
 תקופת האחריות.ב

 Ri  הצעת המחיר של מציע =i .עבור הקמת המערכת 

 Ai .ציון איכות = 
 

 אופן קביעת המציע הזוכה .35.8
לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, ולאחר שתפתחנה ההצעות )למעט ההצעות הכספיות(, יבחן  (1)

מדות במלוא המזמין ו/או מי מטעמו את ההצעות שהוגשו לתיבת המכרזים על מנת לוודא כי הן עו
 תנאי הסף.

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

 בשלב השלישי תפתחנה ההצעות הכספיות, ויקבע הציון הסופי של כל הצעה. (3)
בין שיקוליו של המזמין בבחירת ההצעה הזוכה, רשאי המזמין להתחשב, בין היתר, באמות המידה  (4)

ירב היתרונות למזמין לבחירת ההצעה הזוכה במכרז, ו/או בחלק מבין אמות המידה, המעניקות את מ
 . 1993 –)א( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג  22והמפורטות בתקנה 

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

סכם הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והה (6)
 המצורף על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

כל  –לאחר הגשת הצעה  -המזמין רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל מציע  (7)
שירותים מהסוג ובהיקף של  תהוכחה שיראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו וכישוריו לית

, וכן יהא רשאי לדרוש ראיות בדבר כושר המימון והרמה המקצועית של השירותים נשוא המכרז
המציע, ויהא רשאי שלא לקבל הצעה אם המציע לא יספק למזמין את מלוא המידע להנחת דעתו. כמו 
כן המזמין רשאי לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו ואת כושרו של המציע לבצע את החוזה 

ו של המזמין עם אותו מציע בעבר. בנוסף, רשאי המזמין לבצע סיור בבית נשוא המכרז וכן את ניסיונ
 העסק של המציע לשם התרשמות וזאת בתיאום מראש עם המציע. 

המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לערוך כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול הלקוחות להם ניתן  (8)
רשאי לדרוש מן המציע ראיות בדבר ניסיונו  שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו, וכן יהא

הקודם בתחום נשוא מכרז זה, ויהא רשאי שלא לקבל הצעה אם המציע לא יספק למזמין את מלוא 
 המידע להנחת דעתו. 

להסרת ספק מובהר בזאת, כי המזמין יהיה רשאי לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות  (9)
ציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא תהא מוטלת עליו כל הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המ

חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות 
מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות 

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

המזמין רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר  (10)
התייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים 

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

יהיה רשאי בכל עת לפני בחירת הזוכה, לנהל משא ומתן עם המציע או כל המציעים ולבוא  המזמין (11)
בדברים עם כל מציע אודות הצעתו, לרבות השלמת פרטים חסרים או הבהרות לפרטים קיימים או כל 

 עניין הדרוש לצורך בחירת הזוכה. 

ערוך הגרלה בין מציעים אלו. במקרה שבו יהיו מספר הצעות שקיבלו ציון סופי זהה רשאי המזמין ל (12)
 ההגרלה תבוצע בנוכחות המציעים.
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 כללי הגשת ההצעות .36

 התאמה לתנאי המכרז 36.1

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. אין לבצע כל שינוי, הערה, הסתייגות,  (1)
יקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש התניה, תוספת או השמטה.  החברה תהא רשאית, על פי ש

 בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז.
על אף האמור לעיל, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, לרבות בהסכם, או כל הסתייגות  (2)

 דרך אחרת, לא ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל
 יחייבו את החברה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי החברה.

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

בנוסף, רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף  (4)
מדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של ואימות הנתונים ה

 הצעתו. 
 

 הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה 36.2

ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יהיו חתומים בחתימה מלאה של מורשה 
בר נדרש בכל טופס החתימה מטעם המציע, כשהחתימות מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד, ככל שהד

ומסמך וכן חתימה על כל אחד מהעמודים בראשי תיבות. יש לצרף טופס אישור זכויות חתימה בנוסח 
 .1ב'בנספח המצורף 

 הגשת ההצעות 36.3

 למסמכי המכרז. 8בסעיף המציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים  (1)
ושם  008/2019מכרז מספר ( עותקים במעטפה סגורה עליה יירשם: 2ההצעה החתומה תוגש בשני ) (2)

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

  שהן.



 12 

 הגשת הצעות ומועדים

 ! זה מכרז הוראות לפי מדויק באופן ההצעה את למלא יש .37

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

חלק בלתי נפרד  ומהווה 'ב נספחכ זה למכרז המצורף בנוסח, כלליים ופרטים הצהרהעל המציע למלא  .38
 ( עותקים ולחתום עליה ועל כל דף ממסמכי המכרז )כולל נספחים(, בעט דיו כחול.שני) 2 -הימנו, ב

רוף חתימתם של יחברה, שותפות וכו'( תהיינה חותמת התאגיד בצחתימת מציע שהוא תאגיד משפטי ) .39
רוף יחשבון ובצ-דין או רואה-רךהמורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני עו

 אישורם בדבר סמכויות החתימה בתאגיד זה.

 ת, המצורפחתומים ומלאים בהתאם ליתר הוראות מכרז זה, יוכנסו למעטפה כשהםכל מסמכי המכרז,  .40
 למסמכי המכרז.

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

 (.2'ב נספחבמסגרת נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 10 בסעיףהמציע תהא כאמור  הצעת .41

 ם, אשר את מחיריהשירותיםנשוא המכרז ולא תתקבל כל תמורה בגין  השירותיםההצעה תתייחס לכל  .42
ללא  יםהמתואר השירותיםכמסכים להוציא לפועל את  המציעכך, יראו את  בעשותו, שכן המציעהשמיט 

 .הצעתו של הכולל במחירמחיר הנקוב ב יהםתשלום וכי כלל את מחיר

 המציעבמסגרת מכרז זה היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת.  שתוגשההצעה  .43
 , נשוא מכרז זה. השירותים מביצועחלק  תאחראי לכל הפעילויות, המהוו

רטים בתוך מעטפה חתומה, אשר הומצאה למציע ובמסגרתה כל המסמכים המפו יוגשוסמכי המכרז מ .44
 פרט ציון כל ללא וזאת "008/2020מכרז מספר : "בולט באופןיש לציין  יהואשר על 3'ב נספחבמסגרת 

 שם המציע או כל פרט מזהה אחר.  לרבות, אחר

אישית  מסירה, יש למסור בלעיל לאמור בהתאם, זו הזמנהמסמכי  כלחתומה ובה  כשהיא האת המעטפ
 (. 2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות בנספח 11 סעיףבהמזמין, כאמור  משרדילתיבת המכרזים ב

 (.2'ב נספחבנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 12 בסעיף כנקובהמועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .45

 זה. 45בסעיף  הקבועשנתקבלה לאחר המועד א תתקבל ולא תידון הצעה ל

זה ובכל מקום אחר במכרז זה, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות  45אף האמור בסעיף  על
 ., בהודעה בכתב שתינתן לכל המציעיםאיזה מבין המועדים הקבועים במסגרת המכרז

 חובת הזוכה במכרז

)על כל  'ג נספחכ, זה למכרז המצורף"( יהא עליו לחתום על ההסכם, הזוכהזכה המציע במכרז )להלן: " .46
בכפוף למחיקות ו/או  -"( ההסכם: "ולהלן)לעיל  ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה( ונספחיומסמכיו 

בהתאם להודעה, לתשובות, להבהרות ולשינויים נשוא  המזמיןעל ידי יעשו ילתיקונים ו/או לשינויים ש
כשהוא חתום  למזמיןולהחזירו  -או בשל תיקון טעויות סופר ו/או קולמוס /ולעיל  23 -ו 20סעיפים 

לנספח ההוראות והתנאים  13 בסעיףתוך לוח הזמנים הנקוב בשקיימת חובת ביול(, ומבויל כדין )ככל 
 (.2'ב נספחהמיוחדים )

 מפורטים בהסכם, על נספחיו. שירותיםההתנאים לביצוע 

לעיל את הערבות לביצוע, כאמור  46 בסעיף, עם מסירת ההסכם כאמור למזמיןעל הזוכה להמציא  .47
אישור על קיום הביטוחים הנדרשים על פי מסמכי המכרז, בנוסח הנדרש במסמכי להלן וכן  51בסעיף 

וכן את  (ב()2')ג נספח)ביטוח המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי החוזה, חתום על ידי חברת 
 .(()ג'(2')ג נספחהצהרת הקבלן ) -כתב הפטור מאחריות 

 :ביטוחי המציעים .48

)להלן:  שיזכה במכרז הקבלןלקיום ביטוחים על ידי  מזמיןתשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה 48.1
 ", בהתאמה(.הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוח"

זה לעיל ולהלן, לרבות בהתאם  48כאמור בסעיף ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן 48.2
  7סעיף )להלן : "ההסכם"(,  לתנאים המפורטים בנספח ג' למסמכי המכרז "הסכם ההתקשרות"

 אישור ביטוחי הקבלן( )א'( תנאים כלליים לביטוחי הקבלן לרבות ב2ובנספח ג' ) "ביטוחי הקבלן"
 .הצהרת פטור מאחריותלהסכם ( )ג'( 2'( "אישור ביטוחי הקבלן ובנספח ג' )( )ב2נספח ג' )
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המפורטות לעיל ולהלן הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  48.3
 בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן וההסכם  המכרזלפי מסמכי  השירותיםואת מהות 

 לעיל ולהלן. כמפורטיטוחים הנדרשים התחייבות לערוך עבורו את כל הב

 המכרז במסמכי המפורטות הביטוחדרישות הביטוח והוראות  את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 48.4
  ( )ב'(2לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם, את נספח ג' ) בידי המזמין ולהפקיד

 .כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת אישור ביטוחי הקבלן

כי בכפוף החתום כאמור, מתחייב הקבלן  אישור ביטוחי הקבלן( )ב'(  2בנוסף להמצאת נספח ג' ) 48.5
ימים ממועד קבלת  14ימציא הקבלן בתוך  לקבלת דרישה בכתב מהמזמין )להלן: "הדרישה"(

 )להלן: "מסמכי הביטוח"(. הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקים הדרישה

גות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות כל הסתיימובהר בזאת במפורש כי  48.6
הוראות הביטוח ו/או ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות ל

 ו/או למסמכי הביטוח. דרישות הביטוחל

 מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או 48.7
דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי הקבלן, המזמין יתעלם מהן והנוסח 

 המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם.

 העתקים מקוריים של מסמכי הביטוח, לרבותאי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  ספקלמען הסר  48.8
 יהיה רשאי המציע, המזמיןכדין על ידי  מהחתו, מאחריות ( )ג'( הצהרה על מתן פטור2נספח ג' )

 המסמכים החתומים כנדרש.בשל אי הצגת  מתן השירותיםאת מועד תחילת  מהקבלןלמנוע 

 מסמכי הביטוח,אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 48.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  48.9
( כמי שהפר את ההסכם ו/או לבטל הקבלןאות במציע )לררשאי  המזמיןהא ילעיל,  48.8כאמור בסעיף 

 ( במכרז.הקבלןאת זכייתו של המציע )

אלא בחתימה יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  48.10
, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגבי וחותמת של המציע

 ח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.הנוס
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המצורף  'ד נספחיידרש למלא אחר כל חוקי העבודה, לרבות הוראות החוק המפורטות במסגרת  הזוכה .49
 למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

הזמנים, אשר נקוב  לוחבתוך  שירותיםה"( להתחיל בביצוע הזוכהלהלן: "ו לעילעל הזוכה במכרז ) .50
 (.2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 14 בסעיף

 רבות לביצוע ההסכםע

, בקשר עם ביצוע בהסכםערבות בנקאית כמפורט  למזמיןבמועד חתימת ההסכם, ימסור הזוכה  .51
הכל כמפורט בהסכם  ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים, המזמיןנשוא המכרז וכן לפיצוי  שירותיםה

 "(.הערבות לביצוע)להלן במכרז זה: "

ערבות לביצוע, לא תוחזר הערבות להצעה  למזמיןלא ימסור הזוכה ו היהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .52
 הא רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.י והמזמין

 18 בסעיף  בהנקו דלמד, יהיה צמוד ההסכם במסגרת המפורטים במקריםסכום חילוט הערבות לביצוע,  .53
, כשבסיס ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד האחרון (2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות לנספח

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

 המזמיןהחלטת 

י שיקול דעתה הבלעדי, להתיר למציעים להשלים פרטים, המכרזים של המזמין רשאית, לפ ועדת .54
מסמכים או מידע בהצעות, ככל שלדעת ועדת המכרזים של המזמין המדובר בהשמטה בשוגג ו/או 

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

 מין מכל הבהרות המציעים מאת דרושל, דעתה שיקול פי על, רשאית המזמין של המכרזים ועדת .55
, המכרז הליכי של שלב בכל וזאת, בכתב ובין פה בעל בין, להצעותיהם הנוגעות שהוא סוג ומכל

 .לנכון שתמצא כפי פעמים ובמספר

 המקצועי האדם כוח לרבות, המציעים נציגי את לזמן רשאית תהיה המזמין של המכרזים ועדת .56
 אשר, מראש הודעה תימסר שעליו במועד לדיון, המציע לש מטעמו השירותים את לבצע העתיד

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

 שתפרט כפי, בבכת חומר הדיון לקראת לה יגיש המציע כי לדרוש רשאית המזמין של המכרזים ועדת .57
 .אחרת הודעה בכלאו /ו בהזמנה

 התחייבות משום, כאמור הדיון במהלך המציע שימסור בתשובות תראה המזמין של המכרזים ועדת .58
 לחלקאו /ו המציע הצעת מתנאי לחלק, חלקן או כולן, שיהפכו באופן לעבדן רשאית ותהא, המציע
 .במכרז יזכה שהמציע וככל אם, המציע לבין המזמין בין שייחתם ההסכם מתנאי

 לגבי פרטים לברר מנת על, שלישי צד לכל לפנות רשאית המזמין של המכרזים ועדת תהיה, כן כמו .59
 .המציע הצעת בחינת לצורך שנחוץ ימצא שהמזמין פרט כלאו /ו הצעתואו /ו המציע

, כאמור לדיון מהם מי או המציעים את לזמן שלא רשאית המזמין של המכרזים ועדת כי מובהר .60
 .הבלעדי דעתה לשיקול מסורה כך על וההחלטה

, הזוכה המציע לבחירת שיקולים של רחבה קשת להפעיל( חייב לא במפורש)אך  רשאי האי המזמין .61
 שיקול כל וכן המציע של וכלכלית מקצועית, הארגונית, ויכולותיו ניסיונו, כושרו, למעט מבלי אך לרבות

 .המזמיןהבלעדי של  ודעת שיקול לפי אחר

 .דין כל להוראות בכפוףמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי,  המזמיןאין 

את הזכות, לפי שיקול  הלעצמ תהמכרזים של המזמין שומר ועדתכמו כן, מובהר ומודגש בזאת כי  .62
ו/או              ההסכםדעתה הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על 

הכל כאמור בהתאם לשיקול ו"(, הפרויקטביטול לא לבצע את הפרויקט נשוא המכרז )להלן: "ש
 .ןהמכרזים של המזמי ועדתהבלעדי והמוחלט של  הדעת

 טענה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל הפרויקטלבטל את  ןהמכרזים של המזמי ועדתחליט תאם  .63
 לרבות, המזמין של המכרזים ועדתאו /ו יןהמזמ, כלפי שהםסוג ו מיןו/או דרישה ו/או תביעה, מכל 

 .במכרז ההצעות הכנתאו /ו במכרז ההשתתפות עלויות בעניין טענות

, והתקנות 1992 -"ב התשנחובת מכרזים,  חוק, מופנה המציע להוראות לעילמבלי לפגוע באמור  .64
 .שהותקנו או יותקנו לגביו, החלות בשינויים המחויבים על המזמין
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 חתימה על ההסכם וכן האטה, הפסקה וביטול ההסכם איוביטול המכרז 

 את הזכות לעשות כל אחד מאלה: ושומר לעצמ המזמיןמובהר בזאת כי  .65

לביצוע בפועל של מקורות כספיים / תקציביים  להימצאותלא לחתום על ההסכם עם הזוכה קודם  .65.1
ביצוע  לשםק וקיום שאר האישורים הדרושים על פי חו המזמיןנשוא המכרז בתקציב  שירותיםה
 נשוא המכרז. שירותיםה

 קיום שאר האישורים הדרושים על פי חוק.ב שירותיםהאת ביצוע  להתנות .65.2

במכרז לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או יפר את ההסכם  הזוכה, אם בכל שלב, ההסכם את לבטל .65.3
 מצאיש ככל, שלישי צד כל עם להתקשר, דעתו שיקול לפי, רשאי המזמין האיובכל מקרה כאמור 

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

או /ווי פ)המשתתף( ו/או הזוכה בכל פיצוי ו/או שי המציעלא תזכה את  המזמיןכל פעולה כאמור של  .66
החזר כספי כלשהו והמציע ו/או הזוכה מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

במכרז מודע לכך, כי בתנאים  המציע. מטעמם מיאו /ו רעננהאו עיריית /ו המזמיןי בעניין זה כלפ
ר לבצען, וחזיו/או מי מטעמו  המזמיןאם  וזאת, שירותיםההזכות לביצוע  מציעמסוימים תישמר ל

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

 (.'ג נספחהסכם )ה מסגרתזה נקבעו ב ןבענייהוראות מפורטות 

 "הכחול"עיפרון ה עיקרון

 אותה ופסקה מוסמכת שיפוטית ערכאה בפני זה ממכרז הנובעאו /ו הקשוראו /ו הנוגע עניין הובא .67
או /ו הדין בדרישות עומדת שאינה משום, פסולה זה מכרז מסמכי מהוראות הוראה כי, מוסמכת ערכאה

 שתעמוד כדי הנדרשת ביותר הפחותה במידה צומצמה כאילו ראההו אותה תיראה, אחר טעם מכל
 בתוקף תיוותרנה אלו והוראות, זה מכרז הוראות ביתר יפגע לא כאמור צמצום או ביטול. בתוקפה

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

 אין, למכרז בהקשר משפטיות לערכאות פניות ותהיינה היה כי, מבהירה המזמין של המכרזים ועדת .68
 ובעניין בעניינם מצג כל במכרז המשתתפים כלפי עושה מטעמה הפועלאו /ו עמה הקשור גורם כל או, היא

 .תנאיו אתאו /ו המכרז הליכי את ישנהאו /ו ביליגאו /ו יעכב שיפוטי שצו האפשרות

זה, בחתימתו על הצעתו במכרז ובהגשתה  68לגרוע מכלליות האמור במכרז זה לרבות בסעיף  מבלי
ן, כלפי מאשר המציע, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ועדת המכרזים של המזמי

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

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

 סודיות

, להעביר, לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור המציעים מחויבים, במכרז המציעים להשתתפות כתנאי .69
, המזמין אישור בהיעדר וזאת, בעקיפיןאו /ו במישרין, כלשהי אחרת בדרך לחשוף או לפרסם, למסור
, המכרז לנושא בעקיפיןאו /ו במישרין הנוגע, אחרת מדיה בכל או פה בעל, בכתב, מידע כל, ובכתב מראש

, ובמסמכי הכלול למידע חשיפתם ובעקבות במכרז השתתפותם במסגרתאו /ו עקב המציעים נחשפו אליו
 חלתבנ המצוי מידע למעט וזאת, ומטעמ הפועלים או/ו המזמין ידי על יימסראו /ו נמסרש נוסף מידע וכל

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

 המכרז מסמכי על יוצרים זכויות

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

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

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

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

 .לעיל הזהינו בגדר סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי לא תיחשב כעומדת בתנאי  ולפיה כל המידע בהצעה

 מסמכי המכרז

המסמכים המפורטים מטה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי  .70
 "(:מסמכי המכרזהמכרז )להלן: יחד ולחוד "

 .'א נספח -ערבות בנקאית להצעה  נוסח .70.1

 .1'ב נספח -יים של המציע ופרטים כלל הצהרות .70.2

 .2'ב נספח -הוראות ותנאים מיוחדים  נספח .70.3

 .3'ב נספח -מעטפת המציע  תכולת .70.4

 :להלן כמפורט נספחיו על, 'ג נספח - הסכם .70.5

 .להסכם( 1')ג נספח -טכני לביצוע השירותים  מפרט .70.5.1

 .להסכם()א( 2')ג נספח -מיוחדים  לביטוחי הקבלן  תנאים .70.5.2

 .להסכם( ב)(2')ג נספח - )נוסח מקורי ןהקבל ביטוחי קיום על אישור .70.5.3

 .(ג()2')ג נספח - החתומה על ידי הקבלן הקבלן הצהרת .70.5.4

 .להסכם( 3')ג נספח -כתב ערבות ביצוע  נוסח .70.5.5

 .להסכם( 4')ג נספח -מתוך חוק עבודת נוער  חלקים .70.5.6

 23 -ו 20, 19הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים )אם יהיו(, כאמור בסעיפים  תוכן .70.5.7
 לעיל.

 .'ד נספח -חוקי עבודה  רשימת .70.6

 נספח ה' מחירון ציוד בקרה .70.7
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 ' נוהל היפרדותונספח  .70.8
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 להצעה בנקאית ערבות נוסח -' אספח נ
 

 מ"בע רעננה מי
  

 בנק __________________
 

 008/2020 'מכרז מס
 

 לכבוד
 "מבע רעננה מי
 
 .א.נ.,ג
 

 כתב ערבות מס' ____________הנדון:  
 

 
 עםקשר ב"( החייבעל פי בקשת __________________ ח.פ./ת.ז. _______________ )להלן: " .1

 מים במכוני, בבארותרה בק מערכות ה ושדרוגאחזק שירותיביצוע בנושא  008/2020מכרז מס' 
, הננו ערבים וקד העירונימב וב"בע רעננה מי לש הבקרה ובמרכז שפכים לטיהור במכון, וביוב

)במילים:  ₪ 20,000 -השווה ל כוללבזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם עד לסך 
ית יבגין על"(, בתוספת הפרשי הצמדה הסכום היסודי( בלבד )להלן: "חדשים שקלים עשרים אלף

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

 לא יפחת מהסכום היסודי. הערבותובלבד שסכום הערבות במועד חילוט 
 
( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב עשרה) 10לם לכם על ידנו תוך סכום הערבות ישו .2

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

 .החייבות מאת תחילה את סכום הערב
"ל, יכול שתהיה לשיעורין הנערבות ה סכוםלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום 

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

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3
 
מסר לנו לא יוכל דרישה על פיה צריכה לה 01.02.2021ר בתוקפה עד לתאריך זו תישא ערבותנו .4

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

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

 שכתובתו: ____________________________________________________. 
זו, ולא  נופי תנאי ערבות עלדרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה, לא תחשב כדרישה  

 תענה.
 

                   
 בכבוד   רב,         

 
 בנק ______________
 סניף _____________
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 ציע ופרטים כללייםהצהרות המ - 1'בנספח 
 "מבע רעננה מי

 
 לכבוד

 "מבע רעננה מי
 
 .א.נ.,ג
 

 008/2020מס'  מכרזהנדון:  
 , במכוני מים וביוב, בבארותבקרה  מערכות אחזקה ושדרוג שירותילביצוע                                      

 ובמוקד העירוני. מ"בע רעננה מי לש הבקרה ובמרכז שפכים לטיהור במכון                 
 
 אני הח"מ קראתי בעיון את תנאי המכרז, וכל המסמכים הנלווים אליו. .1

 

 אני מצהיר בזאת כי: .2
 

 בסעיף כמפורטנשוא המכרז,  שירותיםהסיון והמומחיות הדרושים לביצוע יהנני בעל הידע, הנ א. 
 "(.ההסכם)להלן: " 'ג נספחהמצורף למסמכי המכרז כ ההסכם במסגרתו למכרז 6

 
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  שירותיםהלבצע את 
 ובמועדים המפורטים בהסכם.

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

 ו/או ההסכם. 
 
 .למכרז 17, כאמור בסעיף שירותיםל בקשר הבדיקות את ערכתיאני הח"מ  .3

 

 אשר הסבריםה כל את קיבלתיהנני מצהיר, כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, המפורטים לעיל,  .4
ידועים  שירותיםה ביצועוכן כל הגורמים המשפיעים על  שירותיםה ביצועוכי תנאי  לקבל ביקשתי

 וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. היטבומוכרים לי 
 

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

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

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

 

לוח  בתוךריני מתחייב לתכנן ולבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת אם הצעתי תתקבל, ה .6
 :(2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות נספחל 13 בסעיףהזמנים הנקוב 

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

בהתאם להודעה, לתשובות,  המזמיןיעשו על ידי ימחיקות ו/או לתיקונים ו/או לשינויים של
 - קולמוסאו /ו סופר טעויות תיקון בשלאו /ולמכרז  24 -ו 21להבהרות ולשינויים נשוא סעיפים 

 כשהוא חתום ומבויל כדין. למזמיןלהחזיר את ההסכם ו
 

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

 
 נספחכ המצורף בנוסח וזאתביטוח, העל ידי חברת  כדיןאישור קיום ביטוחים חתום  להמציא .ג

 .(ב()2')ג
 

 העתקיםימים ממועד קבלתה,  בעה()ש 7לקבלת דרישה בכתב בתוך  בכפוףלהמציא לכם  .ד
 תקפות כמפורט בהסכם.הביטוח הפוליסות מ

 .(ג()2')גנספח  בנוסח הקבלן ידי על כדיןהחתומה  הקבלן הצהרתלכם את  להמציא .ה
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 , כולן או מקצתן,לעיל 6אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7

הא רשאי י והמזמין שירותיםהביצוע  אתבמועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי לקבל 
לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע 

עם הגשת  עקב הפרת התחייבויות שאני נוטל על עצמי המזמיןבכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
 הצעתי למכרז.

 

 14 בסעיףהזמנים הנקוב  לוחבתוך  שירותיםהאם הצעתי תתקבל הנני מתחייב להתחיל בביצוע  .8
 19 בסעיף בההנקותקופת ההסכם  במהלך, לבצעה (2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות נספחל
 .(2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות נספחל

 
 7 בסעיףתקופת הערבות הבנקאית להצעה, כנקוב  לתום עדהצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי  .9

 תוקף שיוארך ככל - יותר מאוחר מועד או(, 2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות נספחל
 "ל.הנ הערבות

 
 סיוני, הוותק המוכחירשאי לדרוש ממני פרטים נוספים בדבר זהותי, כישורי, נ המזמיןידוע לי כי  .10

נשוא המכרז, יכולתי הכספית, וזאת כתנאי לבדיקת הצעתי, ו/או  שירותיםהשלי בביצוע 
 פי שיידרשו.להתקשרות עמי, ואני מתחייב לספק את הפרטים, המידע והמסמכים כ

 
 

 כלליים פרטים
 
 כלליים פרטים. 1
 

   (דפוס)באותיות  מלא שם

 :התאגיד סוג

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

  

   :התאגיד מספר

   :ייסוד מקום

   :ייסוד תאריך

   :כתובת

   :טלפון מספר

   :פקס מספר

   :אלקטרוני דואר

   :קשר איש
 
 וניסיון סוקעי תחומי. 2
 

   עיקריים עיסוק תחומי

   "לבחו ניסיון פרטי

   בישראל ניסיון פרטי
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 החזקות מבנה. 3
 

 המחזיק שם
 [שותף/  מניות בעל]בעלים / 

/  זהות תעודת כתובת
 רישום מספר

 המניות' מס
 המוחזקות
 לסוגיהן

 ההון מתוך% 
 המונפק

     

     

     

     
 
 
 בישראל שורותק חברות על פרטים. 4
 

  .א

  .ב

  . ג

  .ד

  . ה
 
 
 המציע של הארגוני המבנה. 5
 

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

    "למנכ

    

    

    
 
 
 המציע בשם חתימה מורשי. 6
 

 חתימה תאריך טלפון כתובת זהות תעודת מלא שם
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 תצהיר -)א( 1'בנספח 
 

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

 
 ושדרוגאחזקה  שירותי לביצוע 008/2020הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס'  א. .1

 מי לש הבקרה ובמרכז שפכים לטיהור במכון, וביוב מים במכוני, בבארותבקרה  מערכות
אשר מוגשים על  ידי ________________  ח.פ/ת.ז  ,ובמוקד העירוני מ"בע רעננה

 "מ.בע רעננה מי תחבר"( להמציע____________________ )להלן: "

 הנני משמש כמנהל המציע. ב. 
 
 בתצהיר זה: .2

 " כל אחד מאלה:בעל זיקה" 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע. א. 

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: ב. 

 בעל השליטה בו. .1  

של  כאמורחבר בני אדם שהרכב בעל מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב  .2  
 לתחומי פעילותו של המציע.המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם 

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. .3  

יותר  אואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית )קרי, החזקה של שלושה רבעים  ג. 
מהותית  שליטהבר בני אדם אחר, שנשלט ח -מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם( 

  בידי מי ששולט במציע.

" בסעיף זה כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, שליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטה"  
 .1981 -התשמ"א 

 
 הנני מצהיר בזאת כי המציע וכל בעל זיקה אליו: .3

 את המשבצת המתאימה( x -)סמן ב 

 באוקטובר  31ון התשס"ג )ולא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחש
"(, בשנה שקדמה חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  ( לפי2002

 למועד תצהיר זה.

  (  2002באוקטובר,  31ון התשס"ג )והורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי יום כ"ה בחש
לפי חוק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות  

 רשעה האחרונה.ממועד הה
 
 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 
 

 ____________________________ מלאה:  התאריך: __________  חתימ
 
 

 אישור חתימה
 

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

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

 ____________________________ מלאה:  התאריך: __________  חתימ
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 תצהיר -( ב)1'בנספח 
 

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

 
אחזקה ושדרוג  שירותילביצוע  008/2020הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס'  א. .1

 מי לש הבקרה ובמרכז םשפכי לטיהור במכון, וביוב מים במכוני, בבארותבקרה  מערכות
, אשר מוגשים על  ידי ________________  ח.פ/ת.ז ובמוקד העירוני מ"בע רעננה

 ."מבע רעננה מי לחברת"( המציע____________________ )להלן: "

 הנני משמש כמנהל המציע. ב. 
 
 במכרז ההצעה הגשת במועדמשפט, -פירוט כל התביעות האזרחיות התלויות ועומדות בבתי להלן .2

צד להם, וכן בוררויות  ואה שהמציעו/או כאלה  המציעו/או מטעם  המציע)בארץ ובחו"ל(, כנגד 
 )בתוקף תפקידם(, הם צד ואו עובדי/ו וו/או נושאי המשרה בו ו/או מנהלי בעליואו /ו המציעשבהן 

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

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

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

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

ו/או נושאי  בעליואו /ו המציע, כנגד ההצעה הגשת במועדבארץ ובחו"ל, שהוגשו ו/או מתנהלים, 
 (:במציע)בתוקף תפקידם  ואו עובדי/ו והמשרה בו ו/או מנהלי

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 
כמפורטים לעיל והמנוהלים כיום,  בהליכים יםמטפל"ד העוהלתצהירי זה חוות דעת  מצורפת .4

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

 ____________________________ מלאה:  התאריך: __________  חתימ
 

 אישור חתימה
 

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

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

 ____________________________ מלאה:  הימתאריך: __________  חת
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 חשבון רואה אישור -)ג( 1'בנספח 
 

 
 אני הח"מ ____________________ ת .ז ____________________, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
 אחזקה ושדרוג שירותילביצוע  008/2020אישורי זה כחלק ממסמכי מכרז מס'  מוסרהנני  א. .1

 מימכוני מים וביוב, במכון לטיהור שפכים ובמרכז הבקרה של מערכות בקרה בבארות, ב
, אשר מוגשים על  ידי ________________  ח.פ/ת.ז ובמוקד העירוני בע"מ רעננה

 בע"מ. רעננה מי לחברת"( המציע____________________ )להלן: "

 החשבון המבקר של המציע. כרואההנני משמש  ב. 
 
 
  :כדלקמן, מאשר הריני .2

( חדשים שקלים מיליון) ₪ 000000,1,-מ נמוך אינונומינלי ש בהיקףהינו בעל מחזור כספי  ציעהמ
 המכרז פרסום שלפניהמלאות  הקלנדריות( השנים שלוש) 3)לפני מע"מ( בממוצע לשנה, במהלך 

 . כולל( 2018עד  2016)השנים 
 
 
 זו אישורי ולפיכך, דלעיל המכרז יהליכ במסגרת, זו הצהרתי על מסתמכת"מ בע רעננה מילי, כי  ידוע .3

 .דלעיל בתנאים המציע לעמידת ביחס יסודית בדיקה שערכתי לאחר ניתן
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________ מלאה:  התאריך: __________  חתימ
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 המחיר הצעת -)ד(  1נספח ב'
 

דת בתוך מעטפת הצעת המציע והיא תפתח לאחר בחינת תוכנס לתוך מעטפה סגורה נפר הצעת המחיר
 הניקוד האיכותי של ההצעות )מכרז דו שלבי(. מציע שלא יעשה כן הצעתו תיפסל.

 
 המחירים את ובפרט אליהם הנלווים המסמכים וכל ההסכם, המכרז תנאי את בעיון שקראתי לאחר

ות המכרז ולרבות ההסכם, מגיש על ידי, בהתאמה מלאה להורא שירותיםבתמורה לביצוע ה יםהמוצע
בהתאם  והכל, שירותיםמהווה תמורה כוללת וסופית בגין כלל התחייבויותיי וביצוע הה -בזה את הצעתי 

ל המחירים הקבועים במסגרת המכרז למתן הנחה ע -בתנאים המפורטים במסגרת ההסכם על נספחיו 
 ובפרט במסגרת כתב הכמויות וכמפורט במסמכי כתב הכמויות. 

 
הנחה של %__________________ )במילים: __________________________________אחוזים( 

 ( )לא כולל מע"מ( בכתב הכמויותשקלים חדשים) ₪ -במהמחירים הקבועים 
 

להסרת ספק, ההנחה תינתן ביחס לכל כמות לגביה יידרשו השירותים , והמזמין אינו מתחייב לכמות 
 להסכם. נספח ד'כלשהן, ולרבות לא לכמויות המפורטות במסגרת  מינימאלית ו/או מקסימאלית

 
במקרה של סתירה בין הסכומים, הנקובים על ידי המציע במסגרת הצעה זו, במספרים ובמילים, ייקבע 

דהיינו, סכום ההנחה הגבוה מבין השניים(  -הסכום המחמיר יותר ביחס למציע )והמיטיב עם המזמין 
 לעדי של המזמין.וזאת לפי שיקול דעתו הב

 
 צורך ללא הסף על יפסלת -כתב הכמויות  במסגרתיוצע מחיר הגבוה מהמחיר הנקוב  שבמסגרתההצעה 

 .נוספת הודעה בכל
 

 .כפסולה תיחשב, ואילו "הנחה שלילית" כשרה כהנחהתיחשב  0מובהר, כי הנחה בשיעור של  עוד
 
 

 בכבוד   רב,
 
 

 ____________________________    תאריך: 
 
 

 ____________________________   : מלאים פרטים
 

 ____________________________ : ותמלאה/ ות/חתימה
 
 
 

 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:  התאריך: __________  חתימ
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 פרטי ניסיון קודם –)ה(  1נספח ב'
 

 להלן( 2'בלנספח  3.1)סעיף  מערכות בקרה למפעלי מיםמקצועי בהקמת פרויקט בתחום  ניסיון טבלת 7.1
 

 שם
 הפרויקט

 מקום
 ביצוע

 עבורו הגוף
 בוצע

 הפרויקט

 מספר
 יחידות
 הקצה

 תאריך
 תחילת

 ביצוע

 תאריך
 ביצוע סיום

 הפרויקט בוצע עבורו הגוף נציגי
 טלפון תפקיד שם

         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 

 להלן( 2'בלנספח  3.2)סעיף  בקרה למפעלי מיםכות ניסיון מקצועי באחזקת מער טבלת 7.2
 

 שם
 הפרויקט

 מקום
 ביצוע

 הגוף
 עבורו

 מתבצעת
 אחזקת

 המערכת

 מספר
 יחידות
 הקצה

 סוגי
 הבקרים

 המותקנים
 ביחידות

 הקצה

 סוגי
 התוכנות

 המותקנות
 במערכת
 הבקרה

 תאריך
 תחילת
 הסכם

 האחזקה

 תאריך
 סיום

 הסכם
 האחזקה

 מבוצעת עבורו הגוף נציגי
 המערכת אחזקת

 טלפון תפקיד שם

           
           
           
           
           
           

 

 

 חובה לצרף לכל פרויקט ופרויקט נוסח אישור והמלצה כאמור להלן:
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 נוסח אישור פרויקט והמלצה על ניסיון בהקמה ותחזוקה של מערכות בקרה

 לכבוד

 המים מי רעננה  תאגיד

 ג.א.נ, 

 הנדון: אישור והמלצה על ניסיון בהקמה ותחזוקה של מערכות בקרה

)שם ( ב__________________________ התפקיד המקצועי)_______________  -מתוקף תפקידי כ

 , ("הארגון ")להלן: ( התאגיד / רשות מקומית 

 

____ מערכת בקרה למכוני מים ו/או כי בארגון קיימת מאז )חודש/שנה( ______הריני מאשר  .1

 ביוב.

 המערכת כוללת: .2

 . יחידות קצה / בקרים מסוג: __________. שהתקנתם הסתיימה ______ 

  תוכנתHMI .__________ מסוג 

הריני מאשר כי )שם החברה(  _________ הכינה את התוכנה היישומית עבור )כמות( _____  .3

 )מחק את המיותר(. כן / לא –בקרים / יחידות קצה ועבור מרכז הבקרה 

הריני מאשר כי )שם החברה(  _________  סיפקה שרותי תחזוקה ו/או פיתוח תוכנה למערכת  .4

 בתקופה: )חודש/שנה( ______ עד )חודש/שנה( ______.

 

 :פרטי הממליץ

 

_______________             _______________           _______________  

 סלולארי/טלפון                       תפקיד בארגון                   שם מלא  

 

 

     ______________              __________________    

  חתימה וחותמת הממליץ                          תאריך      
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 נספח הוראות ותנאים מיוחדים - 2'בנספח 

 
 יחסב הן - להלן המוצגת לחלוקה בהתאם - יחולו ראש, המיוחדים והתנאים ההוראות יפורטו להלן

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

 למכרזביחס 

 למכרז(: 1)סעיף  השירותיםתיאור  .1

וב, במכון מערכות בקרה בבארות, במכוני מים ובי ה ושדרוגאחזק שירותיביצוע 
 ובמוקד העירוני בע"מ רעננה מילטיהור שפכים ובמרכז הבקרה של 

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

 מופיעות מפורטות דרישות. השירותים של ביותר כללי רתיאו מהווה דלעיל התיאור כי, יודגש 
 .נספחיו על, המכרז מסמכי יתר במסגרת

 .או עוסק מורשה בישראל הרשוםלמכרז(: המציע הינו תאגיד )חברה / שותפות(  6.1)סעיף  המציע .2

 במצטברומוכח  קודםניסיון  בעל להיות המציע על -למכרז(  6.2)סעיף  להצעה קודם ניסיון תנאי .3
  כמפורט להלן:

 25כולל לפחות שכל אחד מהם הבקרה  חוםבת ים פרויקט( 2שני )  הפחות לכלשל  הקמה 3.1
עם קצה, יחידות  )חמישים( 50 לפחות כולליםאו ששניהם ביחד יחידות קצה,  (וחמש עשרים)

 ובנוסף; שר( השנים האחרונות)ע 10-ב ובוצעאשר ו, סלולריתתקשורת 

 לגופיםמערכות בקרה הכוללות תקשורת אלחוטית ותחנות קצה,  (שתי) 2 לפחותשל  אחזקה 3.2
של  ובהיקףהדומים במהותם למזמין ואשר מספקים שירותי מים ו/או ביוב ו/או קולחים 

אשר בוצעו  כמפורט להלן,, לים מרכז בקרההכול, ( מתקני קצההשיוחמ יםעשר) 25לפחות 
 )עשר( השנים האחרונות. 10במהלך 

  -Allenו/או  TI/CTI, ציוד של בקרים מתוכנתים מתוצרת ציוד דומה כאמור לעיל משמעו
 דומה,  RTUאו  ,Kingfisherתוצרת מציוד תקשורת ו/או ציוד בקרה דומה, , Bradleyו/או
תיחזק  מערכת כי )המציע חייב להראות (, Wizconמסוג  HMIתוכנת  ו Citectמסוג  HMI תתוכנ

 SCADA עם כל אחת ממערכות ה-HMI  )הנזכרות לעיל 

כי התנאים לעיל כי מהות המכרז מהווה את הליבה התפעולית של הארגון, ומובהר בזאת 
הפיקוד  מערכתתפעולית של השלמות השמירה על ל םורגישות םנדרשים בשל חשיבות

לרבות ההולכה והטיפול  ,המיםשל אספקת תפקודית הרציפות העל שמירת  תוך ,והבקרה
 .ברעננהביוב ב

 בהיקףבעל מחזור כספי  להיותהמציע  על -למכרז(  6.3)סעיף  להצעה כספי מחזור תנאי 3.3
ני מע"מ( בממוצע לשנה, ( )לפשקלים חדשים מיליון) ₪ 000000,1, -מ יפחת לאנומינלי ש

 2018עד  2016פרסום מכרז זה )השנים  שלפניהמלאות  הקלנדריות( השנים שלוש) 3במהלך 
  .כולל(

שום ר ןקבלהמציע להיות  על -למכרז(  6.4)סעיף  להצעה הקבלנים רשם בפנקס ורישום סיווג תנאי .4
, על פי הוראות חוק רישום קבלנים לעבודות  .)חשמלאות( 160בענף  1'איווג מסבפנקס הקבלנים 

ובמידה שהוראות החוק מתייחסות לעבודות נשוא מכרז זה או  1969 -הנדסה בנאיות, תשכ"ט 
 לחלקן. 

-בדוא"ל )אי לקבל וזאת ללא עלותניתן  המכרזאת  -למכרז(  7)סעיף  המכרז מסמכי קבלת מועדי .5
או במשרדי התאגיד )בתיאום  limora@mei-raanana.co.ilמייל( ע"י הגשת בקשה מסודרת בדוא"ל 
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, החל 15:00 - 09:00ין השעות ב .072-2772760/072-2772772רעננה טלפון  56מראש( ברחוב אחוזה 
 .12.07.2020ועד ליום  03.06.2020מיום 

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה  - למכרז( 10)סעיף ת להצעה הערבות הבנקאי סכום .6
 בנוסח וזאת(, חדשים שקלים עשרים אלף)במילים:  ₪ 20,000 -ל השווהלמדד המחירים לצרכן בסך 

  למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 'א נספחכ המצורף

תעמוד בתוקפה עד לתאריך  להצעההערבות  - למכרז( 12)סעיף בות הבנקאית להצעה הער תקופת .7
01.02.2021. 

 דימשרב ,יתקיים 12:00בשעה  15.06.2020ביום  - למכרז( 18)סעיף  המציעים מפגש ומקום מועד .8
מפגש מציעים/סיור קבלנים   .שירותיםהלהכרת  מציעים מפגש, רעננה, 56המזמין ברחוב אחוזה 

הינו חובה. אולם ועדת המכרזים תהא רשאית לקבוע הוראות מיוחדות /לרבות לבטל חובה זאת 
 בשל הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם מגפת הקורונה.

על המציע להודיע במכתב רשום למזמין,  - למכרז( 19)סעיף האחרון להבהרת מסמכי המכרז  המועד .9
על כל סתירה, שגיאה, אי , 14:00בשעה  28.06.2020יום  לא יאוחר מאשראשר יתקבל אצל המזמין 

ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של  התאמה, או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל
תוך  והכלנשוא המכרז  שירותיםלאו הנוגע /ון כלשהו, הכלול במסמכי המכרז יו פרט או עניסעיף א

המזמין, אליו על המציעים להפנות את  נציג פירוט פרטי השואל וכתובתו ו/או מספר פקס למענה.
 raanana.co.il-mei@limoraבמייל  מחלקת מכרזים של המזמין  לימור אמיר' גבההודעה הינו 

 יםמהמחיר באחוזים כהנחה תצוין המציע של מטעמוהמחיר  הצעת -למכרז(  41)סעיף  ההצעה .10
ההנחה . שירותיםה ביצועבמסמכי הזמנה זו בגין  ונקבע אשרללא מע"מ, ו( חדשיםבש"ח )שקלים 

 . לכל הנחה אחרת תיפסיות נקובה באחוזים בלבד. חייבת לה

, יש ההזמנהמסמכי  כלחתומה ובה  כשהיא האת המעטפ -למכרז(  43)סעיף  ההצעות הגשת מקום .11
 .רעננה, 56 אחוזה' ברחהמזמין,  משרדיאישית לתיבת המכרזים ב מסירהלמסור ב

 תאריךהמועד האחרון להגשת ההצעות הוא  - למכרז( 45)סעיף הגשת הצעות האחרון ל המועד .12
 בצהריים. 10:00בשעה  13.07.2020

 להוראות בהתאם, המסמכים כל להמצאת וכן, נספחיו על(, 'ג נספח) ההסכם על לחתימה מועדה .13
 המזמין( ימים מתאריך הודעת שבעה) 7 לא יאוחר מאשר תוךב -למכרז(  47 -ו 46)סעיפים  המכרז

 לזוכה בדבר זכייתו במכרז.

על הזוכה  -(( 'ג נספחלהסכם ) 11.1.1סעיף  וכן ,למכרז 50)סעיף  שירותיםהלתחילת ביצוע  מועדה .14
 מאת בכתב הוראה קבלת ממועד( ימים עשר-ארבעה) 14תוך ב שירותיםהבביצוע  להתחיל במכרז

 .המזמין
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 '(ג)נספח  להסכםביחס 

, מזמן לזמן, לפיקוח על אופן ויד על שנתמנה מי או"ל החברה, מנכ -להסכם(  2.2)סעיף  מנהלה .15
 . בדיעבד ובין מראש בין, שירותיםהביצוע 

כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית , לצרכן המחיריםמדד  -להסכם(  2.2)סעיף  מדד .16
יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או  אםיסטיקה, או בלסטט

 .המדד שיפורסם על ידי גוף אחר

 ₪ 00040,של  סךביהא  שירותיםהערבות לביצוע ה סכום -להסכם(  8.1)סעיף לביצוע  הערבות סכום .17
 (3')ג נספחכ( )כולל מס ערך מוסף(, וזאת בנוסח המצורף שקלים חדשים אלף ארבעים)במילים: 

 .הימנו נפרד בלתי חלק ומהווהזה  למכרז

מתפרסם על ידי ה ,לצרכן המחיריםמדד  -להסכם(  8.1)סעיף אליו צמודה הערבות לביצוע  מדד .18
יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד  אםאו ב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.

( עשר-שנים) 12של הסכם זה לתקופה של  תוקפו -( להסכם 11.3.1)סעיף  המקורית םההסכ תקופת .19
 .(לעיל 14תחילת הביצוע" )כהגדרתו בסעיף  חודשים, אשר תחילתם "במועד

מעניק בזה למזמין את הזכות  הקבלן -להסכם(  11.3.2 )סעיף ההסכם תקופת להארכת אופציות .20
( תקופות לושש) 3 -שנקבעו בהסכם זה, בהמקורית, באותם תנאים  ההסכםלהאריך את תקופת 

 .המקורית ההסכם תקופת תום עם תחילתן אשרכל אחת, ( חודשים עשר-שנים) 12אופציה בנות 

  - להסכם( 13.2.1)סעיף התמורה  תשלום .21

 ונות אלו יגיעו לידי המנהל ביןבגין ביצוע השירותים, וחשב חודשייםיגיש למנהל חשבונות  הקבלן
יהיו  החשבונות. השירותים ביצוע( בחודש, שלאחר חודש יעשר) 10 -ה היוםעד ו( ראשון) 1 -ה היום

מבוססים על המחירים שהציע הקבלן במסגרת הצעתו במכרז. המנהל יבדוק את החשבונות 
ת ביצוע השירותים התחייבויותיו והשלים א אתהנ"ל וככל שימצא כי הקבלן ביצע  החודשיים

במלואם ובמועדם, בהתאמה מלאה למסמכי הסכם זה, על נספחיו, ולשביעות רצונו של המזמין, 
יאשר המנהל את החשבונות ויעבירם לתשלום, כך שהתמורה תשולם מאת המזמין לידי הקבלן, 

  (.60( ימים מתום החודש בגינו הוגש חשבון הקבלן )שוטף + ששים) 60וזאת ובתוך 



 31 

 תכולת מעטפת המציע - 3'ב נספח
 
 

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

 

 מצורף לא/  מצורף  במכרז סעיף' מס  המסמך פרטי

     

  -  - המכרז חתומים על כל דף ודף מסמכי

  - 8.1, 6.1 - התאגיד של ההתאגדותצילום של תעודת 

מסמכי מ העתקים -שהמציע הינו תאגיד  ככל
-רךעו בידיההתאגדות של התאגיד, מאושרים 

 חשבון של התאגידה-הדין או רואה

- 6.1 ,8.1 -  

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

 המכרז

- 6.1 ,8.1 -  

  - )ג(1'ב נספח, 8.2, 6.2 - והמלצות קודם ניסיון על המעידים מסמכים

  - )ג(1'ב נספח, 8.3, 6.3 - המעידים על מחזור כספי מסמכים

  - 8.5, 6.5 - ועדכני בדבר היותו עוסק מורשה תקףאישור 

ועדכני מפקיד שומה או מרואה  תקףאישור 
 ון בדבר ניהול ספרים כחוקחשב

- 6.5 ,8.5 -  

המעידים על עמידה בתנאים הקבועים  מסמכים
 1976 -"ו התשלבחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

  - )א(1'ב נספח, 8.6, 6.6 -

  - )ב(1'ב נספח, 8.7 - בדבר תביעות  תצהיר

  - 0 - ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה

  - 18 - מציעיםשל מפגש  חתום פרוטוקול

  - 21 -ו  20, 19 - (יהיו)אם  המכרז עדכוני

  - 1'ב נספח - (המחיר הצעת)כולל  כלליים ופרטים רההצה

   (ד) 1נספח ב'  הצעת המחיר

  - 2'ב נספח - מיוחדים ותנאים הוראות נספח
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 הסכם -' גנספח 

 ________ביום _____ לחודש ___________ שנת  רעננהב ונחתם שנערך

 "מבע רעננה מי  ב י ן:

 103 אחוזהמרח'   

 רעננה  

 מצד אחד             "(המזמין")להלן:   
 

 _________________ ל ב י ן:

 מרח' _____________, __________  

 מצד שני              "(קבלןה)להלן: "  

 

 ;רעננהפועל למתן שירותי מים וביוב בעיר  אשר, , תאגיד והינ והמזמין הואיל

לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים  1 סעיףכמפורט במסגרת  שירותים לקבלהחליט  והמזמין הואילו
 ; כמפורט בהסכם זה להלן הכל "(,השירותים( )להלן: "2'ב נספח)

בכפוף  הכל, השירותים ביצועל_ הזמנה להגשת הצעות ________ביום _ המזמיןולצורך כך הוציא  והואיל
 "(;המכרז)להלן: " המזמין של 008/2020' מסשות מכרז וכמפורט בתנאים, במפרט ובדרי

, והוא מצהיר, כי הוא בעל השירותיםהצעה לביצוע  _________ _ביום  למזמיןוהקבלן הגיש  והואיל
 ;םהידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים והאמצעים הדרושים לביצוע

הצעת  את, לאשר __________מיום , המזמין שלהמכרזים  במסגרת ישיבת ועדת ,החליט והמזמין והואיל
 הקבלן ולהתקשר עמו בהסכם זה;

י , בכפוף לתנאהשירותיםלמסור לקבלן, והקבלן מעוניין לקבל על עצמו, את ביצוע  ןמעוניי והמזמין והואיל
 הסכם זה להלן;

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

 :והותנה בין הצדדים כדלקמן הוצהרלפיכך הוסכם, 

 מבוא ונספחים .1

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

 המכרז מסמכי - מסמך א'

 ופרטים כלליים הקבלן  צהרותה - 1מסמך ב'

 הוראות ותנאים מיוחדים  נספח - 2מסמך ב'

 עבודה חוקי רשימת - 'ד מסמך

 השירותים לביצוע טכני מפרט - (1')ג נספח

 הקבלן לביטוחי  מיוחדים תנאים - ()א(2')ג נספח

 הקבלן ביטוחי קיום על אישור - (ב()2')ג נספח

 הקבלן  הצהרת - (ג)(2')ג נספח

 ערבות ביצוע - (3')גנספח 

 נוער עבודות חוק מתוך חלקים - (4ג') נספח

לעיל, תינתן  1.1המפורטים בסעיף  האחריםמקרה של אי התאמה בין מסמכי ההסכם  בכל .1.2
 ."(עדיפות בין המסמכים)" למכרז 31עד  30 פיםבסעיהעדיפות בין המסמכים בהתאם לאמור 
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 פרשנות והגדרות  .2

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

רשומה בצדם, זולת אם עולה כוונה אחרת לצורך הסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות ה .2.2
 מהקשר הדברים:

 .רעננה עיריית - "העירייה"

(, או 2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 15 בסעיף כנקוב - "נהלמה"
 ,השירותים ביצוע, לפיקוח על המזמיןשנתמנה, מזמן לזמן, על ידי  מי

 כמפורט בהסכם זה, בין מראש ובין בדיעבד. 

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

עובדים של קבלני משנה כאמור ו/או ו השירותיםבשמו או עבורו בביצוע 
 .מזמיןהבדרך חוקית ובהסכמה בכתב של  במקומוכל מי שיבוא 

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 

 מכת, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.מוס

מבלי למעט ועדות  אךלטונית, לרבות ש-כל רשות שלטונית או מעין - "רשות מוסמכת"
מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, רשויות מקומיות ועירוניות, 

 וכל רשות או תאגיד אחר הנוגעים לעניין.

 .(2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 16 בסעיף כנקוב - " מדד"

או על פיו, ימולא החסר או יפורש  ,עדר הוראה מפורשת בהסכם זהי, כי במקרה של המוסכם .2.3
 עבודותאו  שירותים ולבין קבלנים המבצעים עבור המזמיןפי התנאים המקובלים בין להספק 
 .המזמיןשה ו/או תביעה שתהא לו בעניין זה כלפי מוותר על כל טענה ו/או דרי והקבלן

" המוגדר במבוא להסכם זה מורכב מיותר מגורם אחד, ייחשבו גורמים אלה הקבלןמקום ש" .2.4
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מסירת הודעה או הוראה לאחד מאלה כחבים ביחד ולחוד. 

 בהתאמה את האחרים. " או פעולה עם אחד מהם תראה כמחייבת או מזכההקבלןהמהווים את "

 הקבלן והתחייבויותהצהרות  .3

 ומאשר בזאת כדלקמן:  מתחייבהקבלן מצהיר, 

 -ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט  -לא ננקטה נגדו והוא פועל כדין לפי דיני מדינת ישראל,  .3.1
 כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, פשיטת רגל או תוצאה דומה.

או הסכם, להתקשרותו בהסכם זה /וכל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין אין  .3.2
התחייבויותיו על פיו אינם  כלהתחייבויותיו על פיו וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע  כלולביצוע 

 או הסכם כאמור. /ומהווים הפרה של כל דין 

דרשים על פי כל דין לניהול פעילותו שיונות ו/או ההיתרים, הניהוא בעל כל האישורים ו/או הר .3.3
 התחייבויותיו על פי הסכם זה, בפרט.  כלהכללית, בכלל, וביצוע 

והאמצעים  האדם כוחהוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, היכולות,  .3.4
 התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולה.  כלכנדרש לצורך ביצוע 

 ידועים ונהירים לו השירותים, לרבות התיאורים הטכניים הקשורים בביצוע כל פרטי הסכם זה .3.5
 ,, על נספחיוזה הסכם םמחירי הצעתו כוללים את כל ההוצאות הדרושות לשם קיו כיו; היטב

מהצעתו,  השמיט םאת מחיריהאו עבודות, אשר /ו שירותיםידוע לו כי לא יקבל כל תמורה בגין ו
 להסכם להלן. 13.1כמפורט בסעיף וזאת 

בדק ובחן את כל הנתונים הפיזיים והמשפטיים וכל גורם אחר, העשוי להשפיע על אופן ביצוע  .3.6
בהתאם להסכם, אפשרי  השירותיםבהתבסס על בדיקות אלה הוא מעריך, כי ביצוע ו; השירותים

 . פי הסכם זהלה הוגנת עבור ביצוע כל התחייבויותיו פי הסכם זה היא תמורלומעשי, וכי התמורה 

 הטכני המפרט ובפרט, ובדייקנות, בהתאם להוראות הסכם זה םבמלוא השירותיםיבצע את  הוא .3.7
 .זה הסכם להוראות בהתאם, לעת מעת, שיינתנו כפי, המנהל להוראות ובכפוף( (1')ג נספח)
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 מהותה של ההתקשרות  .4

, בהתאם לתנאי השירותיםלן מקבל בזאת על עצמו, את ביצוע מוסר בזאת לקבלן, והקב המזמין .4.1
 ,((1')ג נספח) השירותים לביצוע הטכני המפרט של המפורטות להוראותיו בהתאם ובפרטההסכם 

 . המזמיןהמלאה של  ו, מעת לעת, לשביעות רצונהמזמיןשל  וולהנחיותי

, גם אם השירותיםרך ביצוע למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן יבצע את כל המטלות הדרושות לצו
, ומטלות אלה תיחשבנה ככלולות מלכתחילה )כולל נספחיו( במפורש בהסכם זה ותמפורט ןאינ

 במסגרת התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה.

ברמה מקצועית מעולה ובשלמות ביצועית, בהתאם לאמור  מזמיןה עבור יבוצעו השירותים .4.2
 כןו ,תנאי השירות - ()ג(1')ג נספחבולביצוע,  מיוחדיםתנאים  - ()א(1')ג בנספח, ובפרט בנספחים

, בין אם הוראות כךאו כל מי שנתמנה על ידו לצורך /ו מנהלהרורים של יבהתאם להוראות ולב
ובין במהלך הביצוע וכן בהתאם לסטנדרטים וכללים  השירותים ביצועלת יאלה תינתנה בתח

 .מקצועיים מעולים, ובהתאם להוראות כל דין

במסגרת זו מתחייב הקבלן להשיג, על אחריותו וחשבונו, את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים  .4.3
 על פי כל דין. השירותיםלצורך ביצוע 

 המזמיןנהלי העבודה מול  .5

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

 (."הגורם המוסמך"מלכתחילה או בדיעבד )להלן: 

להפעיל את כל הסמכויות  מנהלהבזאת את  ךמסמי המזמיןבנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  .5.2
ר מצהי הקבלן. מנהלה בידיהפעלתן וביצוען מסורות על פי הסכם זה שולבצע את כל הפעולות 

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

 ביצוערשאי לבדוק את  המנהלזה, יהיה  הסכםלפי  למנהלבנוסף לכל זכות אחרת הניתנת  .5.3
ידי הקבלן גם  על)וככל שנעשה  המלאכהן לבדוק את טיב וכ םהשירותים ולהשגיח על ביצוע

 . ההסכםנעשית על ידי הקבלן בביצוע  אשר, (החומרים טיב את גם -חומרים ב שימוש

 הטכני המפרט את כולל, ההסכםלבדוק אם הקבלן מפרש כהלכה את  המנהלרשאי  ,כן כמו
 .יו הואואת הוראות המזמין, את הוראות ((1')ג נספחלביצוע השירותים )

קורת של יב ביצועלצורך  ,השירותים ביצועלבקר, בכל עת, במקום  למנהלהקבלן חייב לאפשר  .5.4
של קצב )ככל שנעשה שימוש בחומרים מטעם הקבלן(, וכן של טיב החומרים ו השירותיםטיב 

 , ימצא לנכון.הבלעדיקול דעתו י, לפי שמנהלה אשר ,ולצורך כל מטרה אחרת השירותיםצוע יב

שלא בהתאם להוראות  םאו כל חלק מה השירותיםבדעה, כי הקבלן מבצע את  נהלוהמהיה  .5.5
רשאי אך לא חייב להעמיד את הקבלן על כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות,  המנהלזה, יהיה  הסכם

או חלק מהאמצעים שעל הקבלן לנקוט כדי לתקן את המצב /ובין באופן כללי ובין בצירוף כל 
במלואן ובמועדן, ואם לא קבע המנהל מועד לביצוע  המנהלרישות והקבלן מתחייב למלא אחר ד

, המנהל הוראת מתן ממועד דקות(      )      בתוך לא יאוחר מאשר  -השלמת השירותים 
 .)צריך לדבר על זה, לא ניתן מעשית לתקן משהו תוך דקות( פה-בעל ההוראה ניתנה אם אף וזאת

 מי או, המנהל ידי על( השירותים)זה, ייקבעו כל סדרי העבודה  5ע מהאמור בסעיף לגרו מבלי .5.6
. המנהל רשאי להודיע לקבלן בכל עת הקבלן עם בתיאום שניתן וככל, זה לעניין ידו על שימונה

 חלקילגבי  מהשירותיםכל חלק  השירותים על החלטתו לקבוע עדיפות של ביצועובכל שלב של 
 עליקבע ישירות בהתאם לסדר העדיפות ש אותו, והקבלן יהיה חייב לבצע את אחרים שירותים

 .ידי המנהל, וזאת בין אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל

רשאי המזמין להשית עליו קנסות כמפורט  - זה 5 בסעיףעמד הקבלן בנהלים המפורטים  לא
 תנאי השירות. - ()ג(1')ג בנספח

 נזיקין ו אחריות .6

 נזק לגוף ולרכוש .6.1

או /ו למזמין מואו אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגר/והקבלן אחראי לכל נזק  .6.1.1
או /ומטעמו  מיו ו/או לבעל חיים ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו תאגידל

גורם  כלאו /וו/או מחדל ו/או מקרה אסון  מעשהמחמת כל  ,שהוכל שלישילצד 
בשלמות מצד הקבלן  וו/או אי ביצוע וביצוע איאו /והסכם האחר הקשור בביצוע 

או בשל אי קיום הוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות /ומי מטעמו  כלאו /ו
, למבניםלאו, לרבות כל נזק , בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם המזמין

לתקן, על  יהיה יו, ועלפרטיותאו /ו ציבורית מערכותכבלי חשמל וטלפון,  ,נורותיצ
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או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור, או לשלם פיצויים בגין /וחשבונו, כל נזק 
 המזמיןמאו אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מייד עם דרישה ראשונה /והנזק 

כל נזק לתוגש בקשר ש ,על חשבונו בגין כל תביעה תאגידאו ה/ו יןהמזמולפצות את 
 .כאמוראו אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה /ו

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

פי ללהקנות לצד שלישי זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית לו  כדי לעילר אין באמו .6.1.2
 כל דין.

 פגיעה בזכויות קנייניות .6.2

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

)אם וככל שיסופקו( או בשיטות דומות, במהלך השימוש בציוד ובחומרים שיסופקו על ידי הקבלן 
 .השירותיםלצורך ביצוע  והכלעבודה שונות, 

 שיפוי .6.3

 מתחייב הקבלן לפצות -זה  6פי סעיף  עלמיוחד ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו ב .6.3.1
פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(,  עלבגין כל תביעה  תאגידהאו /ו המזמיןולשפות את 

 פי כל חוק אחר. עלפי כל חוק שיבוא במקומה, או  עלכפי שתתוקן מזמן לזמן או 

, תאגידהאו את /ו המזמיןלאמור לעיל, יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות את  בנוסף .6.3.2
לשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל,  גידתאאו ה/ו המזמיןחויב יבגין כל סכום ש

 הםעלישבו ו/או  וביבפועל את הסכום שנתחי תאגידאו ה/ו המזמין מוקודם ששיל
מכל סכום  כאמורלנכות סכום  םזכאי תאגידאו ה/ו המזמין והיילשאת בו וכן 
לשלם  צואליי תאגידאו ה/ו שהמזמיןובכל מקרה  המזמין אתמשיגיע לקבלן 

או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה /ונזק לם אחר כלשהו בקשר פיצויים ו/או תשלו
הפרשי הצמדה  בתוספתלשלם כל פיצוי או תשלום כאמור  הקבלןמתחייב  -כאמור 

בהן בקשר לכך, לרבות שכר טרחת  ועמד תאגידאו ה/ו שהמזמיןוריבית והוצאות 
עם לקבלן הודעה על קבלת הדרישה  ןנת שהמזמיןבכפוף לכך  והכלעורך דין, 
 לקבלן  את האפשרות להתגונן. ןקבלתה ונת

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

 - 6.3.1על פי סעיפים  המזמיןלהבטחת הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את  .6.3.3
פי ללנכות או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו לקבלן  המזמין, רשאי 6.3.2

פי חוות דעת להסכם, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות, ה
 .המזמיןהמשפטי של  היועץ

לביצוע במלואה או  , רשאי לחלט את הערבותידו על לכך שהוסמך מיאו /ו המזמין
 תאגידאו ה/ו המזמיןבחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי 

 זה. 6 בסעיףבגין הנזקים שפורטו 

 מנהלהאו /ו המזמיןלקבלן על ידי  יינתןשספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או  תהסרל .6.4
חשבונות, אישורים במסגרת פעולות רישוי, אישור  ראישו, ביצוע אישור, לרבות - מטעמם מיאו /ו

לא יהיה בו כדי להטיל  -זהות קבלני המשנה, ספקים, יצרנים, חומרים, ציוד וכיוצא באלה 
ו/או מי מטעמם ו/או כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו  מנהלהאו /ו המזמיןאחריות כלשהי על 

 וע מאחריותו לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.   ו/או לגר

כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות הקבלן  מובהר .6.5
זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי  6כי אין בהוראות סעיף  וכןזה  6ו/או אחריותו לפי סעיף 

 הסכם זה או על פי כל דין.

  ביטוח  .7

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  הקבלן לפני מועד  .7.1
י יד עלנשוא הסכם זה על ידו ו/או  מתן השירותיםעל הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת  החתימה

מתן חשבונו במשך כל תקופת  על(, לערוך ולקיים ביניהםמטעמו ו/או עבורו )המוקדם ממי 
תנאים להסכם )להלן: " (א()2')ג בנספחלתנאים המפורטים  בהתאםזה  הסכםנשוא  השירותים

 ,"(הקבלן ביטוחי אישור)להלן: " זה הסכםל (ב()2')ג לנספח"( וכן כלליים לביטוחי הקבלן
טוח מורשית כדין בישראל )להלן: יחוד חלק בלתי נפרד ממנו, אצל חברת בהמהווים ביחד ול

 "(:ביטוחי הקבלן"

 אש מורחב.  ביטוח 7.1.1
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 כלפי צד שלישי.  אחריות 7.1.2

 מעבידים.  חבות 7.1.3

 .מקצועית אחריות 7.1.4

הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ולא יאוחר ממועד תחילת מתן  זה הסכם חתימת במועד .7.2
(, אישור בדבר עריכת ביטוחי הקבלן המועדים מבין)המוקדם  השירותים בקשר עם הסכם זה 

 כשהוא, (ב()2')ג כנספחבהתאם לנוסח "אישור ביטוחי הקבלן", המצורף להסכם זה ומסומן 
 (.מקורי)נוסח  המבטחת המזמין ידי על כדין חתום

 תגרע לאאו /ובזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע  מוסכם 7.2.1
 .נספחיו על, על פי הסכם זה הקבלןויות התחייבמ

הינו תנאי  (ב()2')ג נספח) הקבלן ביטוחי אישורי המצאת כי הקבלן על בזה מוסכם 7.2.2
 להתחיל הקבלן יוכל לא, כאמור, הקבלןוללא המצאת אישור ביטוחי  יסודי בהסכם זה

 .זה הסכם נשוא השירותים מתןאו /ו העבודות בביצוע

, החומרים את השירותים מתן זמן כל למשך הוא חשבונו על בטחי הקבלן, לעיל לאמור בנוסף .7.3
, זה הסכם נשוא השירותים לצורך העבודה למקום שהובא אחר רכוש וכל המתקנים, הציוד

או /ו זה הסכם תנאי לפי להם אחראי הקבלן אשר אבדןאו /ו נזק כל בפני לעת מעת ערכם במלוא
 .דין כל פי על

 המזמין, הקבלן, קבלנים וקבלני משנה של הקבלןם את אחריות היתר ג בין ויכס הקבלן יטוחיב .7.4
 המפורטים"(, ויכלול את פרקי הבטוח יחידי המבוטחו/או מנהל מטעמו )להלן: " מפקח כללרבות 
 .((ב()2')ג נספח) הקבלן ביטוחי אישור בנספח

עד לידי המזמין, לא יאוחר ממו להמציאומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן  בנוסף .7.5
חתימת הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה, מכתב הצהרה 

הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן  -לפטור מאחריות המזמין בהתאם לנוסח "פטור מאחריות 
 .הקבלן ידי על כדין חתום כשהוא, (ג()2')ג נספח

 ערבות ביצוע .8

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי , למזמיןד חתימת הסכם זה, ימציא הקבלן מבמע .8.1
 לנספח 17 בסעיף כנקוב סכוםהתחייבויותיו על פי ההסכם, ב מלואמותנית, להבטחת מילוי 

ומהווה חלק  (3')ג נספחכ זה להסכם המצורף בנוסחו, (2'ב נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות
 "(.הערבות לביצוערד הימנו )להלן: "בלתי נפ

 נספח) המיוחדים והתנאים ההוראות לנספח 18 בסעיף הנקובהערבות לביצוע תהא צמודה למדד 
, כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד האחרון בו הוגשו ההצעות למכרז והמדד (2'ב

 30תעמוד בתוקפה עד תום  לביצועהידוע בחודש בו תחולט הערבות. הערבות  הקובע יהיה המדד
להלן.  11 ףסעי מסגרתב לאמור בהתאם, ההסכם תקופתלסיום  שנקבעיום ה( יום משלושים)

 "מ".בע רעננה מי" לפקודת תינתן הערבות

, בקשר עם התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה על נספחיו, לרבות, הערבות לביצוע תינתן, בין היתר
 זה הסכם במסגרת והזמנים שייקבע ותלפי לוח השירותים ביצוע, התקדמות למעט מבליאך 

 .לעיל 6ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים, כאמור בסעיף  ו המזמיןוכן להבטחת פיצוי  ונספחיו

 ואת הזכות, לפי שיקול דעת ולעצמ שומר המזמיןלגרוע מהוראות האמור לעיל ולהלן,  מבלי
הבלעדי, להקטין את סכום ערבות הביצוע, הנדרשת מהקבלן וזאת לאחר חלוף פרק זמן מתחילת 

 .להתקדמותם ובהתאם השירותיםביצוע 

, על הקבלן לחדש את הערבות ההסכם תקופת תוארך אםלעיל, ב 8.1קטן  בסעיףעל אף האמור  .8.2
( שלושה) 3 -, אך לא פחות מהמנהלידי  עלתנאים שפורטו לעיל, לתקופה שתקבע  אותםלביצוע, ב

 זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.  בעניין המנהלחודשים. החלטת 

, כאמור למזמיןומצא ת אשר, לביצוערבות של הע ה, מתחייב הקבלן להאריך את תוקפבנוסף
( יום עשר-ארבעה) 14, לפחות האישור מהבנק על הארכת תוקפ למזמיןלעיל, מיוזמתו, ולהמציא 

זכאי  האי. מובהר במפורש כי במקרה שהקבלן לא ימלא אחר התחייבות זו הלפני מועד פקיעת
 לקבלן.ללא כל התראה מוקדמת  הביצועערבות  פירעוןלדרוש את  המזמין

, כנדרש על פי הוראות סעיף השירותיםהקבלן לא יתחיל בביצוע  באםמוסכם בזה בין הצדדים, כי  .8.3
זכאי  אהי, מנהלהידי הקבלן ללא אישור  על השירותים, או בכל מקרה של הפסקת הלןל 11

 הקבלן.לחלט ולממש את הערבות לביצוע שנתן  המזמין
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עשו יהקבלן מתחייב להתאים את סכום הערבות לביצוע והביטוחים לשינויים בהיקף ההסכם שי .8.4
 .מנהלהבכתב על פי הוראות 

רף הקבלן להצעתו במכרז לא יערבות לביצוע, הערבות שצ למזמיןשלא ימסור הקבלן  במקרה .8.5
 רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע. והמזמיןתוחזר 

את הערבות לביצוע,  למזמיןכדי לגרוע מחובתו של הקבלן ליתן  ללעיאין באמור בסעיף זה 
 כמפורט לעיל.

.  היה לשיעוריןהא רשאי לגבות את סכום הערבות לביצוע, כולו או חלקו, בפעם אחת או י המזמין .8.6
 לביצועהערבות לביצוע סכום כלשהו, ישלים הקבלן מיידית את סכום הערבות מגבה  והמזמין

 לסכומה המקורי. 

הא רשאי לחלט את הערבות לביצוע בכל עת בה הופרה על ידי הקבלן הוראה או הצהרה י מיןהמז .8.7
וכן לגביית כל  לעיל 8.1 ףעל פי הסכם זה, אשר להבטחת קיומן נתנה הערבות, כמוגדר בסעי

 הקבלן על פי הסכם זה. אתמ למזמיןהכספים המגיעים 

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

 לא האריך את תוקפה של הערבות.  

או על פי כל דין, במצב של אי המצאת /ו, על פי הסכם זה המזמיןשל  ומבלי לגרוע מזכויותי .8.8
רשאי לעכב את פירעונם של  המזמיןהא יהערבות לביצוע, אי השלמתה או אי הארכתה כנדרש, 

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

הנובעות מעצם הפרת ההסכם או הנובעות מאי  המזמיןל כדי לפגוע בזכויות אין באמור לעי
לעיל כדי לפגוע שמסירת הערבות לביצוע, אי השלמתה או אי הארכתה, ואין בזכות העיכוב 

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

ביצוע, לרבות לערבות ה, השלמת או הארכת וצאתההקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות ב .8.9
 .)אם וככל שקיימת חובת תשלום כאמור( מס בולים תשלומי

ת וניתנת לחילוט על פי יאוטונומית, בלתי מותנ ההביצוע, הינ ערבותלמען הסר ספק, יובהר, כי  .8.10
, ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש תחילה המזמיןפנייה חד צדדית של 

 מאת הקבלן. לביצועאת סכום הערבות 

 צוות העבודה של הקבלן .9

 צוות העבודה .9.1

, השירותיםהקבלן ימנה צוות עבודה של אנשי מקצוע מעולים ובעלי ניסיון בביצוע  .9.1.1
 לקצב בהתאם השירותיםבהרכב ובמספר ותוך הקצאת שעות עבודה כנדרש לביצוע 

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

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

קשר מטעם  אישבלן , ימנה הקלעיל 9.1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .9.1.2
את ההסכם בין המזמין לבין הקבלן, יקבל את ההוראות,  יביןהקבלן, אשר 

והמנהל בכל עת )להלן:  המזמיןד לרשות והדרישות והביאורים מטעם המנהל ויעמ
 "(.הקבלן נציג"

 בהסכם כמפורט לתפקידודומה  בתפקיד מינימאליבעל ניסיון מקצועי  להיות הקבלן נציג על
שקדמו  השנים האחרונות (שלוש) 3 במהלך וזאת ,העבודות נשוא ההסכם בתחוםו זה

 . למועד תחילת ביצוע העבודות

 הקבלן, תיחשב כאילו ניתנה לקבלן.  לנציגניתנה ש, המזמיןכל הודעה או הוראה מאת 

 המזמיןשור מוקדם של כפוף לאי לעיל 9.1.2 בסעיףהקבלן כאמור  נציגמינוי  .9.1.3
 .ובכתב

רשאי להורות לקבלן להחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו )לרבות, נציג  המנהל .9.1.4
, והשירותים כל אחד מאנשי צוות מביצועיד יהקבלן( או להורות לקבלן להרחיק מ

אחריות כלפי הקבלן או בישא בגין כך יהבלעדי, ומבלי ש ופי שיקול דעתולבכל עת 
  כלפי אנשי הצוות.

 כקבועפיצויים מוערכים מראש בסך  למזמיןבגין הפרת הוראת סעיף זה ישלם הקבלן 
( להסכם זה, )ג(1')ג נספח) השירותים לביצוע הטכני המפרט שבמסגרת הקנסות בטבלת

 וזאת לכל יום בו יעסיקו הקבלן בניגוד להוראת סעיף זה. אם וככל שנקבע קנס כאמור, 
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יל ולהלן, הקבלן אחראי להשגת כל האישורים לגרוע מהוראות הסכם זה לע מבלי .9.1.5
 פי כל דין להעסקת עובדים זרים בישראל. עלהנדרשים 

הנ"ל וכי יהיו פיכחים  יםהקבלן יבטיח, כי עובדיו לא יביאו משקאות חריפים לאתר .9.1.6
 בכל שעות עבודתם.

 נוסף תשלום ללא יועמדו השירותים לביצוע המזמין לרשות שיועמדו העובדים .9.1.7
זה כלול במחירי הצעת הקבלן במכרז ולא ישולם  9 בסעיף האמור עביצו ומחיר
 בנפרד.

 תנאי עבודה .9.2

הקבלן יהא אחראי לקיום כל דרישות הדין לגבי העסקת צוות העבודה ולגבי  .9.2.1
, ולהשגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על השירותים מתן עם בקשרעבודתו 

 דין. פי כל

 מבלי לגרוע מכלליות האמור:

הקבלן יקיים את האמור בחוקי העבודה על תקנותיהם וכל חקיקת משנה  .9.2.1.1
על  החליםהקשורה להם, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים 

 לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.הקבלן, 

 לפחות שהינו, שכר עבודה השירותיםהקבלן ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע  .9.2.1.2
 .1987 -"ז התשמשכר מינימום, כקבוע בחוק שכר מינימום, 

 1952 -הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג  .9.2.1.3
א' לחוק הנוער  33 -ו 33"(, ואת הוראות סעיפים חוק הנוערבכלל, )להלן: "

 בפרט, וכי הוא מתחייב לקיים את הוראות חוק הנוער.

ומהווים חלק  (4')ג נספחכ זה להסכם מצורפים הנוער חוק ךמתו חלקים
 בלתי נפרד הימנו.

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

 הסכם ו/או הדין, זכות לבטל הסכם זה.ה

, את כל הנתונים והאישורים הנדרשים ו, לפי דרישתוהא רשאי לקבל לידיי המזמין .9.2.2
לעיל וזאת מבלי  9.2.1 ףלצורך מעקב אחר קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי סעי

 שהדבר יטיל עליו חבות ו/או אחריות כלשהי. 

באות כדי להוסיף  לעיל 9.2 פי סעיףלספק מובהר, כי התחייבויות הקבלן  תהסרל .9.2.3
פי כל דין או הסכם ולא לגרוע מהן, וכי אין בהן כדי ליצור הסכם לעל חובות הקבלן 

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

  -ובטיחות החוק הוראות על שמירה .10

להשיג, על אחריותו וחשבונו, את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע  מתחייבהקבלן  .10.1
על פי כל דין. למען הסר ספק, יובהר כי אין לראות בהסכם זה כתחליף לכל רישיון  השירותים

 .המזמיןו/או היתר הדרושים על פי דין מטעם 

יש צורך ברישום, רישיון או  םביצוע ורךשלצשירות  אולגרוע מהאמור לעיל, בכל עבודה  מבלי
, בין השאר חוק החשמל, היתר לפי דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור

 ורישוי הנדרש לעבודה בלוחות החשמל. 

והקבלן מקבל בזאת  השירותיםעל הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע  .10.2
בקשר לכל  םו/או לשפות םלשחרר םוהעירייה וכל הבאים מכוח ןהמזמיאחריות מלאה כלפי 

 שפועל מי כלאו עובדיו ו/או /והקבלן ידי  עלבגלל הפרת הוראה כזו שנעשתה  םתוגש נגדשתביעה, 
 .מטעמו

, את פקודת 1954 -קוח על העבודה, תשי"ד יהוא מכיר את חוק ארגון הפ כיהקבלן מצהיר בזאת,  .10.3
והתקנות על פיהם, וכי הוא מקבל על עצמו את כל האחריות  1970ש נוסח חדהבטיחות בעבודה, 

 .האמורותלשמירת ההוראות והתקנות 

לפי הסכם זה, רואה הקבלן את עצמו כ"מנהל עבודה" ונוטל על עצמו את  השירותיםלצורך ביצוע  .10.4
 כתוצאה מהאמור לעיל. אלוהחובות המוטלות על  מלוא
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טחונו ונוחיותו של יה, גידור ושאר אמצעי זהירות לבהקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמיר .10.5
ידי המנהל, או שיהיה דרוש על פי דין, או על  עלבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש יהצ

 פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי.

או /וגרמו לעובדיו יאו נזק שי/והקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה ו/או חבלה  .10.6
ו/או לכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כתוצאה מביצוע  למי מטעמו

ו/או המנהל ו/או מי מטעמם מכל  המזמיןו/או בקשר לכך. הקבלן משחרר בזאת את  השירותים
 .כאמוראחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה או נזק 

ינים באחריותו יכל הוצאה בגין ענו/או המנהל בשל  המזמיןהקבלן מתחייב לפצות ולשפות את  .10.7
)לפי  המנהלאו /ו המזמיןהראשונה של  םד לפי דרישתילעיל, מי 10.5של הקבלן כאמור בסעיף 

 מנהללו/או  למזמיןזכאי לנכות את סכום השיפוי ו/או הפיצוי המגיעים  האי המזמין(. המקרה
זה וזאת מבלי לגרוע מכל  להסכםמור לעיל, מכל סכום שיגיע לקבלן בהתאם )לפי המקרה(, כא

 בקשר לכך. ויתר תרופותי

 ההסכם תקופת .11

 השירותיםתחילת ביצוע  מועד .11.1

 14 בסעיףהזמנים, אשר נקוב  לוחבתוך  השירותיםהקבלן מתחייב להתחיל בביצוע  .11.1.1
 "(.מועד תחילת הביצוע( )להלן: "2'ב נספחת והתנאים המיוחדים )לנספח ההוראו

האמצעים )לרבות כוח אדם(, ציוד  מלוארשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את  המנהל .11.1.2
, על מנת לוודא כי השירותיםביצוע  במסגרתעבודה, שהוא מתכוון להעסיק  וכלי

בכלל,  זה םבהסכ לקבועבהתאם  השירותיםהם אכן מתאימים ומספיקים לביצוע 
 .שירות תנאי - ()ג(1')ג נספח במסגרתוכמפורט 

על ידי הקבלן,  לוהוצגו שלא שוכנע כי האמצעים, הציוד וכלי העבודה,  והמנהלהיה  .11.1.3
, רשאי הוא לדרוש זה להסכם בהתאם השירותיםאכן מספיקים ומתאימים לביצוע 

 .המנהלו של עבודה עד להנחת דעת וכלימהקבלן לשנות או להוסיף אמצעים, ציוד 

 ההסכם של קיומו על מגבלות .11.2

מבהיר, כי ביצועו של ההסכם נשוא המכרז, מותנה בקיומם של מקורות  המזמין .11.2.1
 .)לפי המקרה(כספיים הלכה למעשה בתקציב המזמין 

, המזמיןעל ידי  תקציביייחתם קודם לאישור  לאהקבלן  עםאי לכך מובהר, כי ההסכם 
 .כאמור יםהאישור ורז אם לא יתקבלהמכ אתולמזמין שמורה הזכות לבטל 

 מסוימיםהסכם או חלקים ה אתהמזמין את הזכות לבטל  ובנוסף, שומר לעצמ .11.2.2
די מקורות כספיים להתחיל,  וגיע למסקנה כי אין לי המזמין, אם בכל שלבממנו, 

 .ההתקשרות נשוא הסכם זה, או חלקים ממנו אתכמו גם להמשיך, או לסיים 

 זה, הוא מוחלט וסופי. 11.2.2כאמור בסעיף  למזמיןסור מובהר כי שיקול הדעת המ

, כי הודעה על ביטול ההסכם כאמור, תימסר לקבלן בכתב ובכל מקרה כאמור, מוסכם
הודעת ( יום מיום מסירת ההודעה )להלן: "שלושים) 30תוך ב זהתוקפו של הסכם  יפוג

 "(.הביטול

 לאלעיל  זה 11.2 ף, בהתאם לסעיהשירותים ביצועהפסקת ו ההתקשרות ולביט .11.2.3
 . כהפרת ההסכם ייחשבו

 הארכתו ואפשרויות ההסכם תקופת .11.3

פח ההוראות לנס 19 בסעיףשל הסכם זה הינו למשך התקופה כנקוב  תוקפו .11.3.1
)להלן:  "הביצוע תחילת"במועד  תחילתו אשר(, 2'ב נספחוהתנאים המיוחדים )

 ."(המקורית ההסכםתקופת "

המקורית,  ההסכםמעניק בזה למזמין את הזכות להאריך את תקופת  הקבלן .11.3.2
תקופות אופציה, אשר כל אחת מהן  מספרבאותם תנאים שנקבעו בהסכם זה, ב

( 2'ב נספחלנספח ההוראות והתנאים המיוחדים ) 20 בסעיףתהא לתקופה, כמפורט 
 ההסכם תקופת תום עם תחילתן אשר"(, ת האופציהותקופ)להלן ביחד ולחוד: "

 .המקורית

 וודיע על רצונית האופציה בתנאי שותקופמ אחת כלל ווכל לממש את זכותי המזמין .11.3.3
ם לפני מי( ישלושים) 30, אשר תימסר לקבלן לכל הפחות בכתבבהודעה  לקבלןבכך 

 .ןית האופציה, לפי העניותקופמ אחת כלהמקורית, או  ההסכםתום תקופת 
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המזמין כמוותר על זכות ההארכה וכל הודעה אחרת  ייחשבלא התקבלה הודעה כאמור, 
 לא תהא תקפה, אלא בהסכמת הצדדים בכתב.

 בשינויים, זה הסכם הוראות הצדדים על יחולו האופציה תקופות מבין אחת בכל .11.3.4
 .המחויבים

 ההסכם" בהסכם זה משמעו, הן תקופת ההסכםתקופת למען הסר ספק, המונח " .11.3.5
 . המקורית והן תקופת האופציה, הכל לפי העניין

 סילוק יד  .12

 בקרות אחד או יותר מהנסיבות הבאות: .12.1

סודית, ובלבד ה של הפרה שאינה ייהפרת יסודית של הסכם זה או הפרה שני .12.1.1
הודיע לקבלן בפעם הראשונה על דבר ההפרה, או הפרה שאינה יסודית  שהמזמין

על דבר  המזמין( ימים מהמועד בו הודיע לו שבעה) 7שהקבלן לא תיקנה בתוך 
 בהודעה.  המזמיןההפרה או בתוך המועד שקבע 

 תמסגרבמועד תחילת הביצוע, כהגדרתו ב השירותיםכשהקבלן לא התחיל בביצוע  .12.1.2
( וארבע עשרים) 24ולא ציית תוך  השירותים, או הפסיק את ביצוע עילל 11.1סעיף 
, או השירותיםלהתחיל או להמשיך בביצוע  מנהלהמלהוראות בכתב  שעות

 בכל דרך אחרת. השירותיםכשהסתלק הקבלן מביצוע 

 .להלן 16.2עיף כשארע אחד מן המקרים המנויים בס .12.1.3

אינה  מנהלההפרת הוראה כלשהי מהוראות ההסכם על ידי הקבלן, שעל פי אישור  .12.1.4
בכתב  המזמיןניתנת לתיקון או לא תוקנה במועד שנדרש לכך, בהודעה שקיבל 

ם ממועד ימי( שבעה) 7, או במקרה ולא נקבע מועד בדרישה כאמור, תוך מנהלהמ
 קבלת הדרישה.

 . םרצופים, או הסתלק מביצוע ימים( שני) 2במשך  השירותיםהקבלן זנח את ביצוע  .12.1.5

שהקבלן מתרשל בביצוע  מנהלההוכחות להנחת דעתו של  המזמיןכשיש בידי  .12.1.6
בהתאם להסכם, על  השירותיםההסכם ולא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע 

 לבצע את הפעולות הנזכרות לעיל. המזמין התריע בכתב על כוונת מנהלהונספחיו 

 אינו השירותיםאו שביצוע /ואיטי מדי  השירותיםסבור שקצב ביצוע  מנהלהכש .12.1.7
לנקוט באמצעים  מנהלהמלהוראה בכתב  ימים( שני) 2, והקבלן לא ציית תוך כראוי

 .כראוי השירותים ביצועהנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את 

לו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה לביצוע כשהקבלן היסב את ההסכם כו .12.1.8
 , בכתב.המזמיןמבלי לקבל את הסכמת  השירותים

שהקבלן או אדם אחר, בשמו  מנהלההוכחות להנחת דעתו של  המזמיןכשיש בידי  .12.1.9
של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה אחרת 

 וך בביצוע ההסכם.כלשהי, בקשר להסכם או לכל דבר הכר

 להלן, וזאת מבלי לגרום לפקיעת ההסכם: שלנקוט באחד או יותר מהאמצעים  המזמיןרשאי 

, םאו מקצת ם, כולהשירותיםלהפסיק, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך ביצוע  .12.1.10
רשאי  המזמיןעל ידי הקבלן או עובדיו או קבלני משנה מטעמו. מוצהר בזאת, כי 

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

ו/או באמצעות קבלן אחר )לרבות אך מבלי לגרוע  בעצמו השירותיםאת  להשלים .12.1.11
, למזמיןלהתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז( או בכל דרך אחרת הנראית 

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

אינה מביאה את  לעיל 12.1.10 ףבהתאם לסעי המזמיןלמען הסר ספק מוצהר בזאת, כי פעולת  .12.2
 ההסכם לידי גמר, ואינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

תעמודנה בתקפן, אולם  לעילכאמור  המזמיןקיומן נמנע מהקבלן על ידי פעולות ההתחייבויות ש
מילוין ייעשה עבור הקבלן ועל חשבונו, על ידי אחרים זולתו. ההתחייבויות שקיומן לא נמנע 

 מהקבלן, יעמדו בעינן.

 , במישרין ו/או בעקיפין.לעילבגין פעולותיו  וזכאי מהקבלן להחזר הוצאותי המזמין .12.3
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, וזכאי לגבות מהקבלן את הוצאותי המזמיןהא י, לעיל 12.1.11, בנסיבות האמורות בסעיף כמו כן
 ( עבור הוצאות מנהליות.אחוזיםעשר -שנים) 12%בתוספת 

ישא יבאמצעות קבלן אחר,  השירותיםלהשלים את  המזמיןבחר ימבלי לגרוע באמור לעיל, אם 
הקבלן, על חשבונו, בכל ההוצאות הכרוכות בכך, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות הוצאות פרסום 

 ., הוצאות ההתקשרות עם הקבלן האחר וכיוצא באלהמכרז חדש, אם יפורסם

לו היה שהיה מגיש  נותישא הקבלן בהפרש שבין החשבויכאמור לעיל,  בפעולות המזמין נקט .12.4
 ותת האמורו, בתוספת התוספלמזמיןבפועל  השירותיםות לבין על השירותיםבביצוע  ממשיך

זה, וכל תשלום ו/או דמי נזק אחרים אשר על הקבלן  12במסגרת סעיפי המשנה של סעיף  במפורש
 .המזמיןידי  עללעיל  כאמו השירותיםביצוע  המשךלשאת בהם על פי הסכם זה בשל 

או אובדן, ישירים /ובעד כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד  תאגידאו ה/ו המזמיןפצה את הקבלן י .12.5
 עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן או מטעמו. וועקיפים, שייגרמו ל

להסכם זה ו/או הוראות כל דין,  בהתאם המזמיןלגרוע מאיזו מבין הזכויות הנתונות בידי  מבלי .12.6
, לרבות סכום בלתי קצוב לעיל 12.4 - 12.3בסעיפים זכאי לקזז את הסכומים האמורים  המזמין

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

 על פי הסכם זה או על פי כל דין. מזמיןלאין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים העומדים  .12.7

 התמורה  .13

 .התמורה הכוללת והסופית .13.1

המזמין לקבלן  ישלםעל פי הסכם זה,  הקבלןתמורת ביצוע כל התחייבויותיו של  .13.1.1
וכל יתר התחייבויות הקבלן  המכרז במסגרת הקבלןם, המבוססים על הצעת מיסכו

מין והמנהל )בהתאם , אשר יאושרו על ידי המזכמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן
 "(. התמורהלקבוע בהסכם זה( )להלן: "

ומודגש, כי למזמין תעמוד הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש את ביצוע  מובהר
 נספח)השירותים  לביצוערק חלק מבין פריטי השירותים המפורטים במפרט הטכני 

 מוותר והקבלן, תיםשירו פריטי לאותם ביחס הצעתו מחירי יחייבו הקבלן ואת(, (1')ג
 .לכך בקשר תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל על במפורש

 התחייבויותזה, הינה עבור כל  13התמורה, בכפוף ליתר התנאים, כאמור בסעיף  .13.1.2
הקבלן נשוא ההסכם, לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים המיוחדים, עבור כל 

יים שפורטו בהסכם ובנספחיו וייכללו במחירי התמורה של הסעיפים השונים הקש
ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל. כן יכללו במחיר התמורה כל הוצאות הקבלן 
הכרוכות במילוי הוראות הרשויות )ככל שיהיו(, ביטוחים, הוצאות שונות וכדומה, 

 .אלו בגין אחר תשלום כל או/ו הוצאות החזראו /ו תוספת כל תשולם לא כי ומובהר

כלשהו, יראו את  שירותבגין פריט השירותים  לביצועהטכני  מפרטבאם לא צוין מחיר ב
ללא תשלום וכי מחירו כלול במחירים הנקובים בגין הפריטים  וכמסכים לבצע הקבלן

 .בהסכם הנדרשים השירותים רשימת שבמסגרתהאחרים 

ובמסגרת הנספחים להסכם, בכל לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן  מבלי .13.1.3
מקום בו נרשם במסגרת ההסכם ו/או נספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבונו", 

בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום הרלוונטי עבור  ישאי הקבלןפירושו כי 
הציוד ו/או כל תשלום אחר, הנוגעים לנושא אליו מתייחס המושג, לרבות כל 

 .התשלום נשוא, הקבלןת של ההוצאות הישירות והעקיפו

תמורה בגין התקופה  כל הקבלןהסר ספק, מובהר כי לא תשולם לידי  למען .13.1.4
 השירותים את לבצע בפועל הקבלןשממועד חתימת הסכם זה ועד למועד בו יתחיל 

בתקופה זו פעולות שונות  לבצע הקבלןזה, אף אם יצטרך  הסכם הוראות לפי
פן מפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או באו מוותר והקבלןהנובעות מההסכם, 

 .זה בעניין מטעמו מיאו /ו המזמיןתביעה כלפי 

לקזז, להפחית, לעכב או  המזמיןכדי לגרוע מזכות  לעיל 13.1.1אין בהוראות סעיף  .13.1.5
 מתוך התמורה.לנכות, בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, סכומים כלשהם 

  .שוטפיםחשבונות  .13.2

, על נספחיו ,זה הסכם למסמכי מלאה בהתאמה, הקבלן התחייבויותביצוע  בגין .13.2.1
 המזמיןידי  על ישולמווהקבלן חשבונות שוטפים,  יגישרצון המזמין,  ולשביעות

 המיוחדים והתנאים ההוראות לנספח 21 סעיףב, בהתאם לאמור תשלומים קבלןל
 (.2'ב נספח)
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( שני) 2 -בלעיל,  13.2.1, כאמור בסעיף השוטפיםהקבלן יגיש את החשבונות  .13.2.2
 .מנהלההעתקים ובמתכונת שתידרש על ידי 

עד  זאתו השירותים לביצועיכלול את כל תביעות הקבלן המתייחסות  כאמורכל חשבון 
. תביעות שלא נכללו בחשבון כמפורט לעיל, תראינה כאילו של החשבון למועד הגשתו

 ויתר עליהן הקבלן.

המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי החשבון המסמכים,  מלואלכל חשבון חלקי יצורפו 
כנקוב בחוברת  -וכן יצוינו מספר ההסכם  ,מנהלה, מסמכי תיעוד על פי דרישת השוטף

 נטי כפי שיימסר לקבלן.וומספר הסעיף התקציבי הרלו -מכרז זו 

 אצללקבלן ותאריך קבלתו  השוטףמסמכים  אלה לא יצורפו, יוחזר החשבון  אםב
 רוף החומר הנלווה.ייהיה התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשנית, בצהמזמין 

רשאי להתעלם מחשבונות שלא צוינו בהם המספרים כאמור, והם יראו כאילו  המזמין
( ימים ממועד שבעה) 7 לא שלח אותם בחזרה בתוך המזמין, זולת אם למזמיןלא נשלחו 

 קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתם מצוינת במפורש.

פח ההוראות והתנאים לנס 21 בסעיףוכן  לעילזה  13.2 עיףעל אף האמור בס .13.2.3
, ישולם המנהלבמלואו על ידי  שוטףלא יאושר חשבון ו היה, (2'ב נספחהמיוחדים )

לנספח ההוראות והתנאים  21 בסעיףזה לעיל וכן  13.2 עיףבסבמועד האמור 
וככל  אם, הסכום שאינו שנוי במחלוקת, ויתרת הסכום, (2'ב נספחים )המיוחד

של  השוטףרעון החשבון י, תשולם לא יאוחר ממועד פהמנהלשתאושר על ידי 
 .האמור הסכום יאושר זה למועד שעד לכך בכפוף, החודש הבא

ערך מוסף כדין, כפי שיהיה  מס. לכל תשלום, שישולם לקבלן יתווסף תשלום מע"מ .13.2.4
הערך המוסף לקבלן, במועד  מסהא רשאי לשלם את י המזמיןביצוע התשלום. ביום 

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

 במועדו שולם שלא תשלום .13.3

שא ריבית פיגורים שנתית בשיעור ייתשלום שלא שולם במועדו, בהתאם להוראות הסכם זה, 
צריך היה התשלום  בויום האחרון הי שתפורסם מדי פעם, החל מהריבית של החשב הכללי, כפ

להשתלם ועד לתשלומו בפועל והצדדים מוותרים על כל סעד אחר בגין הפיגורים לרבות תביעת 
ספק, הוראות סעיף זה לא יחולו על תשלומים, הנקובים בחשבונות שלא  תהסרל הפרשי הצמדה.

 לעיל. 13.1 ףר בסעי, כאמומנהלהידי  עלאו שלא אושרו /ונבדקו 

 . הפרשי הצמדה .13.4

תשולמנה כלל התייקרויות, וכמו  לא, כי במסגרת השירותים נשוא הסכם זה מודגש .13.4.1
יהיו כל הפרשי הצמדה של המחירים שהוצעו על ידי הקבלן במכרז, וזאת  לאכן, 

 נשוא השירותים מתן תחילת שלאחר הראשונים החודשים( עשר-שנים) 12במהלך 
 .זה הסכם

וככל שתקופת ההסכם תוארך מעבר לתקופת ההסכם המקורית, תבוצע  אם .13.4.2
הצמדה של המחירים הנקובים במסגרת הצעת הקבלן )לאחר ההנחה שתינתן על 
ידי הקבלן במסגרת המכרז( בהתאם לשיעור עליית המדד ביום הראשון של אותה 

ד באותו יום( ביחס למדד ההתחלתי במועד פרסום תקופת אופציה )שיעור המד
תשולמנה התייקרויות  לאהמכרז, ולאחר המועד האמור וההצמדה כמתואר לעיל 

 ו/או הפרשי הצמדה נוספים ו/או אחרים במהלך אותה תקופת אופציה.

וככל שתקופת ההסכם תוארך גם לתקופות אופציה נוספות, תבוצע הצמדה של  אם .13.4.3
סגרת הצעת הקבלן )לאחר ההנחה שתינתן על ידי הקבלן המחירים הנקובים במ

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

תשולמנה התייקרויות ו/או  לאולאחר המועד האמור וההצמדה כמתואר לעיל 
 ה נוספים ו/או אחרים באותה תקופת אופציה.הפרשי הצמד

פירושו, המדד המתייחס לחודש בו היה המועד  -" המדד ההתחלתיזה, " בהסכם .13.4.4
 האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 שירותיםיחולו כל התייקרויות לגבי  לאאף האמור בהסכם זה לעיל ולהלן,  על .13.4.5
הסכם זה,  סגרתבמשבוצעו באיחור, כלומר, שלא הושלמו תוך התקופה הנקובה 

 שירותיתן ארכה בכתב לביצוע י, לפי שיקול דעתו, שהמנהלוזאת פרט למקרה 
 .זה הסכם להוראות בהתאם וזאת, וכלשה

 שירותיםישולמו כל התייקרויות לגבי  ולאיחולו  לאכן מודגש ומובהר, כי  כמו .13.4.6
בי ישולמו התייקרויות לג לאבמחירים נשוא הסכם זה, וכן  יםכלול םשאינ יםנוספ
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 במסגרת הקבלן ידי על שהוצעו מהמחיריםנוספים שמחירם שונה  שירותים
 .המכרז

 בקשר השוטףידי המנהל יחד עם החשבון  עלכל חשבון התייקרות ייבדק ויאושר  .13.4.7
 .השירותים של לביצועם

 ומע"מ  רישיונותמסים,  .14

 הקבלן לבדו ישלם את כל המסים, האגרות ויתר תשלומי החובה. .14.1

, לטפל בכל נושא הכרוך המזמיןשל  וו/או של באי כוח המזמיןשל  ואת כוח יפה בזאתיהקבלן מ .14.2
במע"מ, ומתחייב לחתום על כל המסמכים הנחוצים להגשת השגות, ערעורים, ולטפל בכל הליך 

 או משא ומתן בקשר לכך.

רשאי לשלם לקבלן את הסכום המייצג את המע"מ, במנותק  המזמין, זה בהסכםלמרות האמור  .14.3
 חשבון עליו מתווסף המע"מ, וזאת במועד חיובו של הקבלן בהעברת הכספים למע"מ.מפירעון ה

 כבוןיקיזוז וע .15

הא רשאי י המזמיןלגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי  מבלי .15.1
לקבלן, על פי הסכם זה ו/או כל מקור שהוא, כל סכום, קצוב או  ולקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנ

מהקבלן על פי הסכם זה או כל התקשרות אחרת בין  וקצוב, כולל סכום עתידי, המגיע ל בלתי
הצדדים וכן מוסכם, כי וכל ערבות שניתנה על ידי הקבלן בקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם 

 לכיסוי סכומים כאמור.  לקבלן לא תהיה כל זכות קיזוז. 

 המזמיןו/או שכל סכום שעל  למזמיןיגיעו מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים, אשר  .15.2
בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או  שלישייהיה לשאת בהם מחמת שנתבע על ידי צד 

 המזמיןהיה ירשאי לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן וכן  המזמיןהיה יו ו/או מי מטעמו, ימועסק
על פי ההסכם  ויהיה עשוי להגיע ללשלם לקבלן כל סכום ש ורשאי לקזז מהסכומים שיהיה עלי

 ו/או בגין ההסכם מהקבלן.

רשאי לקזז או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של  המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .15.3
 הקבלן, במקרה שהוברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין.

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

 כבון. יהקבלן מוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו על פי כל דין לע .15.4

 ההסכם הפרת .16

הצד  לעיל ומבלי לגרוע מזכויותיהם של הצדדים על פי דין, יהיה 12 בסעיףמבלי לגרוע מהאמור  .16.1
המפר את ההסכם או תנאי מתנאיו, חייב לפצות את משנהו על כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים 
שייגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה או עקב ההפרה, לצד המקיים את ההסכם או המוכן 
לקיימו וזאת נוסף לזכותו של הצד המקיים את ההסכם או המוכן לקיימו לבטל את ההסכם או 

 צועו בעין.לתבוע את בי

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה  .16.2
 יסודית, בקרות אחד מן האירועים הבאים:

 20והעיקול לא יוסר תוך  המזמיןאם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן  .16.2.1
 ( יום מיום הטלתו;עשרים)

או נגד אחד מיחידי השותפות צו ינתן נגדו יאם הקבלן הוא אדם או שותפות ו .16.2.2
 לקבלת נכסים ו/או צו פשיטת רגל;

תאגיד ויחלו נגדו פעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או מינוי מנהל  הואאם הקבלן  .16.2.3
 לנכסיו;

זבון או כל אדם יבידי נאמן, מנהל ע השירותיםלהתבצע  יםבכל מקרה שבו עשוי .16.2.4
 הממונה על נכסי הקבלן.

 . -1970הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אזה יחולו  הסכםעל הפרת  .16.3

 על נספחיו. ההסכםזה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה על פי  16.3אין בהוראת סעיף 

 זה, מכל סכום הסכםהקבלן, בהתאם להוראות  מאת ורשאי לנכות כל סכום שיגיע ל האי המזמין .16.4
( ימים שבעה) 7מהקבלן בדרישה מוקדמת של  הלאחר שדרש וזאתשיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 

 . האמורהוהקבלן לא נענה לדרישה  האמורלשלם את הסכום 
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ידי הפעלת הערבויות  עלרשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת כולל  המזמיןהא יכמו כן 
לעיל, אין בהם  כאמוראו ניכויים /ו. תשלום פיצויים זה בהסכם בהרחבה כמפורטהבנקאיות, 

או מכל /ו זה הסכם נשוא השירותיםכשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את 
 זה. הסכםהתחייבות אחרת לפי 

 הגבלת סעדים .17

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

 יםמשלימ שירותיםו עבודות .18

 יםאו משלימ/ו יםקשור שירותיםו/או  עבודותאו באמצעות אחרים,  ורשאי לבצע, בעצמ המזמין .18.1
 במפורש בהסכם או על פיו. יםכלול םואשר אינהסכם זה  נשוא לשירותים

, ויסייע להם בכל ואו עם אחרים הפועלים עבור המזמיןלא עם הקבלן יפעל בשיתוף פעולה מ
 שיידרש באופן סביר, מבלי שיהא זכאי לכל פיצוי שהוא.

ואת את צורת התאום ושיתוף הפעולה )השירותים( יקבע את סדר עבודת הקבלנים  מנהלה .18.2
 בו זמנית.או עבודות /ושירותים  במתןיהיה צורך  אםביניהם, ב

 כאמור השירותיםאום ושיתוף הפעולה, או עקב ביצוע ילכל תוספת עקב התהקבלן לא יהיה זכאי 
 .הקבלן ידי על המבוצעות)השירותים(  העבודותבו זמנית, או עקב השינוי בסדרי 

 מידע וסודיות .19

הסכם  נשוא לשירותיםלקבלן בקשר  ונכונות המידע שנמסר על ידלאחראי לשלמות ו ואינ המזמין .19.1
או לצדדים שלישיים, כתוצאה /ויגרמו לקבלן ינזק או הפסד שישא בכל אחריות ליזה, לא 

 , וכל הסתמכות של הקבלן על מידע זה נעשית על סיכונו בלבד. זהמהשימוש במידע 

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות  .19.2
 השירותים ביצועך אחרת, בקשר עם ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדר

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

, המזמיןהראשונה של  ומכל סיבה שהיא, או עם דרישת םאו עם הפסקת השירותיםעם השלמת  .19.3
 בקשרניות את כל המסמכים הנמצאים בחזקתו או בשליטתו, לרבות תכ למזמיןיעביר הקבלן 

 .באלה יוצא, יומני עבודה, פרוטוקולי ישיבות, חישובים וכהשירותיםלביצוע 

 המחאת זכויות וחיובים .20

הסכם כולו או מקצתו, או כל זכות שלו ה אתאין הקבלן רשאי למסור להעביר להמחות או להסב  .20.1
אם כן קיבל  על פיו, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא

 .המזמין מאתעל כך הסכמה מפורשת מראש ובמכתב רשום 

ו/או להתיר העברה בתנאים שיראו  ורשאי לסרב לכל העברה, מבלי לנמק את סירוב אהי המזמין
ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את תנאי הסכם זה ונספחיו במלואם ובתנאי שהקבלן  ול

 .)השירותים( בל העבודהידי מק עלערב ואחראי לביצוע ההסכם 

, לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בכל עת ועל וו/או התחייבויותי ורשאי להסב את זכויותי המזמין .20.2
 הבלעדי.   ופי שיקול דעת

רשאי לבצע המחאה כאמור לממשלת ישראל, לתאגיד  המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור, 
 ."עירונית חברה" -לסטטוטורי, לחברה ממשלתית, או 

 קבלני משנה .21

, לידי קבלני משנה, אלא םאו מקצת ם, כולהשירותיםהקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע  .21.1
 .  המזמיןהמוקדם של  ובאישור

בהסכם בין הקבלן לבין קבלני המשנה כאמור ייקבע, כי הוראות הסכם זה תחולנה על קבלני  .21.2
המחויבים, ובפרט הוראות  ייםבשינו, המשנה קבלני יעל יד השירותיםהמשנה בכל הנוגע לביצוע 

. התחייבותם של קבלני המשנה כאמור תוגדר בהסכם בינם לבין הקבלן להסכם לעיל 7 ףסעי
 .  המזמין -כהתחייבות לטובת צד ג' 

 לןהקבלמען הסר ספק מובהר, כי אין בהעסקתם של קבלני משנה כאמור כדי לשחרר את  .21.3
על ביצוע  המזמיןל פי הסכם זה או לגרוע ממנה, לרבות אחריותו של הקבלן כלפי עמאחריותו 
 ושאר תנאי הסכם זה. םביצוע אופן, טיבם לרבות, בידי קבלני המשנה השירותים

 לביצוע בקשרעוד יובהר, כי הקבלן לבדו יהא אחראי כלפי קבלני המשנה בגין עבודתם 
 הסכם זה הסכם לטובת צד ג' קבלני המשנה., וכי אין לראות בהשירותים
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 מעמד הקבלן .22

כקבלן עצמאי  השירותיםפועל ויפעל לביצוע  הינומצהיר בזה כי  והקבלןמוסכם ומובהר בזאת  .22.1
האמור בהסכם  חרףמעביד וזאת  -כל יחסי עובד  המזמיןואין ולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין 

 .השירותיםבר ביצוע ליתן לו הוראות בד מנהלהזה בדבר כוחו של 

מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע במעמדו  הקבלן .22.2
 .יהםמעביד בינו לבינ -ובהעדר יחסי עובד  המזמיןכקבלן עצמאי כלפי 

מצהיר בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו ו/או מי מטעמו כי  הקבלן .22.3
חשב, בין היתר, כחוסר תום לב ימעביד, ת -יחסי עובד  המזמיןינו ו/או מי מטעמו לבין נתקיימו ב

 .זה והסכם המכרז הוראותמצדו ו/או כהטעיה ו/או כהפרה יסודית של 

עקב תביעה ו/או  הןבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו ל המזמיןמתחייב לשפות ולפצות את  הקבלן .22.4
מעביד וזאת  -שררו יחסי עובד  הקבלןלבין  המזמיןי בין ת על טענה כביכול כודרישה המתבסס

 .המזמיןד עם דרישתה הראשונה של ימי

, לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות הקבלןהסר ספק, מי מטעמו של  למען .22.5
שהן על פי כל דין ונוהג ו/או לקבלת תנאים סוציאליים כלשהם, המגיעים לעובד ממעביד, לרבות 

 .המזמין מאתיה ופיצויי פיטורין פנס

ו/או סוכנות ו/או שליחות  הרשאהלא יתקיימו יחסי  ו המזמין ביןל הקבלןמובהר בזאת כי בין  .22.6
לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל  שיש בהם כדי  הקבלןוכי 

המכרז ו/או ההסכם על  כלפי צדדים שלישיים )למעט האמור במפורש במסמכי המזמיןלחייב את 
 מראש ובכתב. המזמיןשל  ונספחיהם( ללא אישור

כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית  מנהלהידי  עלמוסכם, כי אין בפיקוח הנעשה  מובהר .22.7
ולגבי טיב החומרים בהם )הסכם הלפי  השירותיםאו כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע /ו המזמיןכלפי 

 .בת שימוש בחומרים(ככל שקיימת חו - הוא משתמש

 שונות .23

 דין חל ומקום שיפוט .23.1

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

כל עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים 
המשפט המוסמכים בעיר  ילבת - כאמור עניינית)ובאין בית משפט מוסמך  הרצליהבעיר  עניינית

 (.בלבד יפו-אביב-תל

 תנאי מתלה .23.2

קיום שאר האישורים בו המזמיןמותנה בקיום אישור תקציבי בתקציב  השירותיםביצוע 
, ויהיה מוגבל השירותיםקיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, לביצוע  כןפי חוק ולהדרושים 

 . אלו יםעד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציב

 ה הסכם ממצ .23.3

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

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

 ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם  .23.4

במקרה או במקרים מסוימים, או אי שימוש  זהלסטיית הקבלן מהוראות הסכם  המזמיןהסכמת 
 ויזכויות על המזמיןייחשבו לויתור  לאאו על פי כל דין, /ועל פי הסכם זה  המזמיןשל  ובזכויותי

 תקדים לגבי מקרים נוספים. ויצריולא 

 חוק המכר .23.5

, וכי 1968 -מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"ח  למען הסר ספקות
 אין להסתמך עליו לצורך פירושו.

 הודעות .23.6

 כתובות הצדדיים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן: .23.6.1

 "מבע רעננה מי  :המזמין

 56 אחוזה    

 הרעננ    
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 _________________  :הקבלן

    _________________ 

    _________________ 

כל הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת.  בכלל זה,  .23.6.2
 1970 -לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א  7מתן אורכה לפי סעיף 

 תהא טעונה מסמך בכתב. 

כנקוב במסגרת חוברת  - זה, לגביו נחתם הסכם המכרזהקבלן יציין את מספר  .23.6.3
 . למזמיןכל מסמך שיופנה על ידו על גבי  -מכרז זה 

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

 נת במפורש.יימים ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתם מצו

הימסר במען הצדדים, ביד, במברק, בפקסימיליה הודעות הטעונות כתב יכולות ל .23.6.4
 או בדואר רשום.

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

הפקדתה למשלוח  ( שעות לאחרושתיים שבעים) 72מברק, או הודעת פקסימיליה, או 
 בדואר רשום, הכל לפי המוקדם.

המוטבע עליהם  המזמיןרשום, תאריך חותמת , והסתיימה עבודת הספק מסיבה כלהיא
 ה למועד מסירתם.ייהווה ראי

 
 הסכם היפרדות )סיום התקשרות .24

התאגיד רואה חשיבות רבה להעברה חלקה בתום תקופת ההתקשרות בין הספק לתאגיד. לעניין זה תום 

ופת ההתקשרות כולל את המקרים בהם הסתיימה תקופת ההסכם ולא הוארכה,  או הוארכה תקופת תק

 והסתיימה, או הופסקה עבודת הספק מסיבה כלשהיא. עם סיום תקופת ההתקשרות:ההסכם 

על הספק להעביר לידי התאגיד או לספק החדש שיבחר , את כל המידע והידע ביחס לתאגיד המים  .1

 טבר אצלו ו/או אצל עובדיו.מי רעננה בע"מ שהצ

הספק יעביר לבעלות התאגיד את השרת, אשר מכיל את כל התכניות )תכניות חשמל, תפ"מ,  .2

, תקשורת HMIרשימות מכשור וכל התכניות המצוינות במפרט הטכני(, וכל התכנות )תכנות בקר, 

 .HMI-ת הוכל התכניות המוגדרות במפרט הטכני, ואת כל הנתונים אשר נשמרו על ידי מערכ

 '.ונספח  על הספק להציג במסגרת הצעתו את נהל מסירת המערכת בסוף ההתקשרות. .3

הנתונים יועברו בפורנט ברור כזה שיאפשר שימוש בהם עם הכלים המרכיבים את סביבת העבודה  .4

 .HNI-והפיתוח של הבקרים ומערכת ה

פק זכאי לתשלום בסך הספק ידריך את התאגיד או הקבלן המחליף ככל שידרש, בתמורה יהיה הס .5

 .ליום עבודה₪  2000לש"ע, או ₪  250

 פעולה מלא עם התאגיד/ספק מחליף.  ובשיטףהעברה תעשה בצורה חלקה  .6

 הנתונים, ועל פעולת ההדרכה. העבורתככל שידרש רשאי התאגיד לדרוש מהספק לחזור על פעולת  .7
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יד חייב  הספק לעמוד למען הסר ספק מודגש כי גם במקרה של הפסקת התקשרות על ידי התאג .8

 בנושא העברת המערכת לספק שיבחר על ידי התאגיד.   בהתחיבויתיו

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 
 

 הקבלן  המזמין
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 '(  ג)נספח  להסכם( 1')גנספח 

 השירותים לביצוע טכני מפרט
 
 

 :ןלהלל מפורטכ ,חלקים (ארבעה) 4 -מורכב מ אשר, כניטה המפרטבזה  מצורף
 

 לביצוע מיוחדים תנאים -   ()א(1')ג פחנס

 מיוחד טכני מפרט -   ()ב(1')ג נספח

 שירות תנאי -   ()ג(1')ג נספח

 כמויות כתב - ()ד(1')ג נספח
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 ()א( 1נספח ג')

  תנאים מיוחדים לביצוע

 כללי רקע .1

מערכת הבקרה של  :המערכות הן ;ברעננה מותקנות שתי מערכות בקרה מורכבות ביותר 1.1

תפעול תקין של מערכת הבקרה,  .מפעל המים והביוב ומערכת הבקרה של מכון הטיהור

מהווה בסיס לאמינות ורציפות אספקת המים בעיר. מכאן החשיבות הגבוהה שהתאגיד 

מייחס לתחזוקה תקינה רציפה ואיכותית של המערכת. הקבלן שיזכה במכרז נדרש 

את התוכנות השונות בכל הבקרים בתאגיד, להכיר את סוגי המכשור,  ללמוד על חשבונו

. בנוסף HMI-, מערך התקשורת, מבנה וצורת העבודה של מערכת ה IO-רשימות ה

ליצור גיבויים מלאים של כל המערכת. לאחר מיכן ידרש הקבלן להכשיר לפחות שני 

בנוסף תקלה. אנשים שיכירו את המערכת ברמה הנדרשת ויוכלו לתת מענה בזמן 

יידרש הקבלן להחזיק מלאי של חלקי חילוף לבקרים השונים, בהתאם למוגדר במפרט. 

שיוכל לתת מענה מהיר שלם ואיכותי, בהתאם למוגדר במפרט הטכני,  כל זאת כדי 

בחוזה, ובנספחים השונים. הנזק הגדול הכרוך באי מתן מענה כזה בזמן תקלה, מכתיב 

יה יבצע יחודשיים עד שלושה מיום הזכם בחוזה זה. את הקנסות הגבוהים המוגדרי

התאגיד בדיקה של התארגנות הקבלן בהתאם להגדרות לעיל. במידה וימצא שהקבלן , 

אינו מכיר את המערכת ברמה הנדרשת, לא ייצר את הגיבויים הנדרשים, או אין 

זה, ברשותו את כלי התכנות הנדרשים, או אין ברשותו את החלפים המוגדרים במסמך 

 יחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם, ויגרום להפסקת ההתקשרות. 

העבודה כוללת אחזקה, שמירה על שלמות התיעוד, הסטנדרטים הקימים, וגיבויי  1.2

התחנות, ושדרוג מערך  HMI-נמצאת בתהליך של שדרוג מערך ה התוכנה. בנוסף המערכת

 חלק מהעבודה. השלמת התהליך בהתאם לסטנדרטים הקימים, הינה  התקשורת.

ועברה שדרוגים שונים  1992בוצעה במהלך שנת שהינה כיום בבעלות המזמין( המערכת  1.3

 במהלך השנים.

תוצרת מתקשורת למערכות הציוד  הוחלף בכל מתקני המים והביובבשנים האחרונות  1.4

Kingfisher הוחלפו בקרים מתוכנתים מדגמים ,TI520,TI530  לבקרים מתוכנתים

 SATEC, DIRISוהותקנו רבי מודד דיגיטליים מדגמים  ,CTI2500 -ו  TI545 מיםמדג

 מחוברים בתקשורת למערכת הבקרה.

והתאגיד  התקשורת באתרי המים והביוב הינה סלולארית ומגובה בתקשורת אלחוטית. 1.5

המעבר דורש הוספת  סיבים אופטיים. נמצא בהליך של מעבר לתקשורת באמצעות

 נתב שמתקין, קבלן אחר. כרטיס תקשורת והתחברות מהבקר ל

עבור  Allen-Bradleyבקרים מתוכנתים תוצרת  5 מערכת הבקרה של מכון הטיהור כוללת 1.6

  בקרים עבור מסנני הסרטים 2 אקטורים, עבור אזור טיפול מוקדם,יבקרת התהליך בר

ובקרים  עודבקר אחד נוסף עבור בקרת ציוד שאיבה, מערכות נלוות, מערכות חשמל וו

 .מט"ש. המאגרים בם במתח. הנמצא 2במכון   ABנוספים של 

  .Citectמסוג  HMIבמחשבים התפעוליים של מכון הטיהור מותקנת תוכנה  1.7
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 wizconמסוג  HMIבמחשבים התפעוליים של מערכת בקרת המים והביוב מותקנת תוכנת  1.8

control maestro 10 בחלק מהמתקנים מותקנת תוכנת .CITECT.  במסגרת העבודה

 .CITECTהקיימת באתרים בתוכנת  wizconכנת תוחלף תו

לקיים משטר  על הקבלן ,עודיעל מנת לשמור על תצורת המערכת ושלמות התוכניות והת 1.9

, הכולל מעבר אחת לשנה בכל האתרים, בדיקה של שלמות ותקינות אחזקה מונעת 

להבטחת פעולה אמינה של הציוד, וביצוע של טיפול מונע בהתאם להוראות היצרן. 

חשמל, תפ"מ, תכנת בקר רכת הבקרה, כולל גיבוי של הספרות הטכנית, תכניות מע

ת אירועים וטרנדים, רשימה , כולל דוחוHMI-מעודכנת, תכנה ונתונים של מערכת ה

כולל תאריך ומהות  HMI-מסודרת של שינויים שנערכו בכל אחד מהבקרים ובמערכת ה

 של קונפיגורציההמערכת המרכזית,  אתרים, תכניות שלהשינוי,  זאת עבור  כל אחד מה

כל הגיבויים ישמרו על גבי שרת , אשר עליו מבוצע גיבוי , אחת  .דומהתקשורת וכה

לחודש ונשמרים עותקים של הגיבוי משלושת החודשים האחרונים. הגיבויים ישמרו 

 בכספת חסינת אש, רצוי במיקום שונה מהמיקום של השרת. 

ושם דגש על עדכון התפ"מ במקרה של ביצוע שינויים, בביצוע עבודות של אחזקת שבר י 1.10

בדיקה שהשינוי אינו פוגע בתפקודים אחרים במערכת, שמירה של הגירסא החדשה עם 

 התאריך ורישום השינוי שבוצע, בנוסף לגרסא הקודמת האחרונה. 

כל  :םינעבורו יש לבצע שירות אחזקה האשר ו ,יום ציוד בקרהכהאתרים בהם מותקן  1.11

של  המזמין, טיהור השפכים, מרכז הבקרה  מתחםכל המכונים למים ולביוב,  הבארות,

  מוקד העירוני.הו מרכז ההפעלה

או כל ו/כל מערכות הבקרה )חומרה ותוכנה( גם אחזקה של  שירות האחזקה יכלול  1.12

מערכות הבקרה וכן אחזקה של או יתווספו במתקנים קיימים, ו/הפריטים שיוחלפו 

מערכות הבקרה כן ו ,למתקנים קיימים נהווספתתאשר שים במתקנים חד תותקנהש

 , וכן כל תוספת לתוכנותיחליפו מתקנים קיימיםאשר  ,במתקנים החדשים תותקנהש

 הבקרה.

 מצב קיים .2

תקלות  בדרך כלל, אך מעת לעת עלולות להופיע ,מערכת הבקרה עובדת באופן תקין  2.1

 שונות.

 -ה ת שונות של המערכת, כולל ברמתברמו מידיתבמצבי תקלה נוצר צורך בהתערבות  2.2

SYSTEM .של המערכת 

להבטיח לבצע אחזקה שוטפת, ותיקוני תקלות ככל שתהיינה כאלה,  על הקבלן להתחייב 2.3

זאת בהתאם לקריאות שרות של  אמינות ופעולה רצופה של המערכת. באופן שיבטיח

, כולל פעולה הנציג המוסמך בתאגיד. השינוים ככל שיבוצעו צריכים להיבדק בקפדנות

על הקבלן לתעד את פעולותיו, תקינה ואי פגיעה בפעולות אחרות אותן מבצע הבקר. 

 להציג דוחות מפורטים על תקלות בהתאם לדרישת המזמין ולנהל יומן עבודה שוטף.

 הגדרות .3

 בהסכם זה, יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצידם:

הנלווים , החומרה האביזרים, התוספות ופרטי כלוציוד הבקרה משמע,  - "החומרה" 3.1

 ;()ב(1נספח ג')שבמסגרת המפורטים ברשימה 
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 ;()ב(1נספח ג')במסגרת התוכנות כמפורט  משמע, - "התוכנות" 3.2

 ;החומרה והתכנות יחד משמע, - "המערכת" 3.3

( ולרבות נספח ג')הסכם הלוח הזמנים לביצוע הפעולות על פי משמע,  - "לוח הזמנים" 3.4

 .נספחיו

ספח נמסגרת שבמסגרת להלן וב 4כמפורט בסעיף משמע,  -" רותיתנאי הש" -" והשירות" 3.5

 .()ג(1ג')

 תיעוד מלא בכל הנוגע לחומרה ולתכנות.משמע,  - "התיעוד" 3.6

 של המזמין.או יועץ המים ו/הבקרה , יועץ החשמלמשמע,  - "יועץ הנדסי" 3.7

 מהקבלן יםהנדרש יםרותיהשפירוט  4

במינימום  ,לאורך שניםשל המערכות נשוא מכרז זה קינה ורציפה להבטיח פעולה ת על הקבלן

 על ידי:בין היתר,  ,זאתועלות ומינימום תקלות 

 ;תכנית אחזקה מונעת הכנת 4.1

 ;שמירת תצורת המערכת והידע הנדרש להפעלתה 4.2

אשר ניתן להזעיקו  ,טכנאי מוסמך או/וי מהנדס ל ידתקלה עשל במקרה  מידיתענות יה 4.3

 ()ג(1נספח ג')מסגרת המפורט ב ,נוהל( ובהתאם ל24/7) כל ימי השבועבכל שעות היממה ב

 תנאי שירות; -

 ;החזקת ידע מתאים ו/או אנשי מקצוע בעלי יכולת פיתוח של התוכנות הקיימות 4.4

 , ובכלל זה כי:המערכת תפעל באופן תקין ושוטףש ךכהקבלן אחראי ל 4.5

תמורה  ללא ,מתחייב לתקן או להחליף ; הקבלןהחומרה תפעל באופן תקין 4.5.1

מצא פגום או שיתקלקל במשך יאשר י ,כל מרכיב או חלק של החומרה ,נוספת

 מכל סיבה שהיא.וזאת רות, יתקופת הש

שהתקלקלו  פריטיםו/או פריטים מתכלים לעיל,  4.5.1על אף האמור בסעיף  4.5.2

ברשת החשמל ,  קיצוןאו כתוצאה משינוי כתוצאה משימוש לא סביר או רשלני, 

פי קביעת היועץ ההנדסי ל זאת ע)גיעת ברק, או אירוע דומהאו כתוצאה מפ

בהתאם למחיר שהוגדר בנספח לכתב , יוחלפו כנגד תשלום ן((מטעם המזמי)

 הכמויות. המחיר לא צמוד לכל תקופת החוזה. 

מתחייב לתקן, כל תקלה אשר  קבלןהתוכנות תפעלנה באופן תקין במערכת, וה 4.5.3

תוצאה של ליקויים או טעויות  שר הןעל הקבלן לתקן גם תקלות, א .תגלהת

  .התאמת התוכנות למערכת, וכן תקלות שנגרמות מאי  צועיבב

מותקנת היום במתקני ר שא ,מערכת הבקרהלייצר אחידות בהמזמין בכוונת  4.5.4

בין עבודה זו תכלול  ,לבין זו המותקנת במתחם הטיפול בשפכים המים והביוב

 ת.תקשורהשדרוג ו, HMI-תוכנת ההיתר שדרוג 

, גם לגבי פרטב, ובהסכם זה כללבעל הקבלן יהיה לתת שירותים כאמור לעיל 

 תוכנות חדשות ו/או כל שדרוג אחר, אם וככל שיבוצע כזה, על ידי המזמין.

אשר , אחזקה מונעתעל הקבלן לבצע  חומרה:ה דרישות ספציפיות נוספות לאחזקת   4.6

תיקון כל  ה,של מרכיביבדיקה  ,בכל אתרי המערכת, תכלול ביקור של פעם בשנה
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על  בהתאם לצורך,או החלפת חלקים ו/מוש רגיל, לרבות תיקון יהקלקולים הנובעים מש

, אחזקה מונעת למכשור וכן אחזקה להחזיק את החומרה במצב עבודה תקין ושוטף מנת

מונעת לצורך בקרה, ובכלל זה, בין היתר: כיול, ניקיון, תיקון שילוט, סגירת ברגים, 

 ים, החלפת סוללות וכן הגשת דו"ח סיכום, על פי דרישת המזמין.סגירת ברג

המתחייבים משינויים או התאמות  ,שינויים התוכנות:דרישות ספציפיות נוספות לגבי  4.7

והנדרשים על  הקבלן,בהוראות החוק או הרשויות ועדכונים שוטפים המקובלים אצל 

 ומרה והן בתוכנה.עשה הן בחיבמסגרת זו יעודכן התיעוד בכל שינוי שי .ויד

בנוסף, יהיה על הקבלן לבצע פיתוח תוספת לתוכנה ו/או תוכנות נוספות בהתאם 

לדרישות המזמין, ולפי כתב הכמויות. למזמין שמורה הזכות לפתח בעצמו ו/או 

 באמצעות קבלן אחר ולקבלן לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בעניין זה. כמו

יב לספק לקבלן עבודות פיתוח תוכנות במלוא ההיקפים המצוינים כן, המזמין אינו מתחי

  בכתב הכמויות.

ביצוע ארכיטקטורת מערכת הבקרה לכלל יחידות הקצה, דרישות ספציפיות נוספות לעדכון התוכנות: 
לצורך התאמת המערכת לגרסאות העדכניות של מערכת ההפעלה, כולל  HMI-ביצוע עדכון של מערכת ה

לרבות  לכל שינוי AS-MADEשל תיעוד מלא ותוכניות והכנה מערכת, עדכון המסכים, שדרוגים, של ה
  ()ב(1ג') נספחיע, וציוד הבקרים המתוכנתים אותם IOתיעוד של קונפיגורצית הבקרים, רשימת 

 תקופת ניסיון 5

נה לאור המורכבות של המערכת מחד, והחשיבות הגבוהה שלה מאידך, נדרשת רמה גבוהה של היכרות, והב

 של המערכת. כדי להגיע לרמה כזו, נדרש הקבלן:

את הקונפיגורציה,  הסטנדרטים של הציוד  המקובלים,  מבנים  להכין ולהבין-ללמוד את המערכת 

 סטנדרטיים של תוכנה, מבנה התקשורת, מבנה המסכים. 

כי , מסמHMI-י העליו להכין גיבוי מסודר על גבי שרת של כל התוכנות של הבקרים, תוכנות ונתונ ףבנוס

 .ככול שקיימים התפ"מ ותוכניות החשמל

 .ABולשני סוגי הבקרים מתוצרת , KINGFISHERשל  RTU-ל, CTIעליו לרכוש  סביבת פיתוח לבקרי 

,  CPUלאי יכלול לפחות, מעליו לרכוש ולשמור במחסן מסודר, מלאי של חלקי חילוף  לבקרים בתאגיד. ה

ל נקודות אנלוגיות מבודדות, לכ 8כרטיס יציאה  דיסקרטי , וכרטיס של ספק כח, כרטיס כניסה דיסקרטי , 

 אחד מסוגי הבקרים הקיימים בתאגיד.

עליו  להכשיר ולוודא ששני אנשים מטעמו, מכירים את הציוד וסביבות הפיתוח ואת התכנה הספציפית 

 במתקנים.

 

 , על ידי צוות של מי רעננה.לן במהלך ובסיום תקופת הניסיון של שלושת החודשים, תיבדק הערכות הקב

 הבדיקה תכלול את המרכיבים הבאים:

 הקבלן מחזיק את כל פריטי ציוד הגיבוי כפי שהוגדר לעיל.  .1

 הקבלן הקים שרת גיבוי, ושומר עליו את:  .2

 תוכנות הבקרים, -

 HMH-תוכנת ונתוני ה-

 תפ"מ מעודכן-

 תוכניות חשמל מעודכנות-
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 שקיימים במערכת  P&ID תזרימי -

 רישום מסודר של השינויים שנערכו במערכת-

 

בנוסף יידרשו נציגי  הקבלן המבצעים את השירות  לחתום על הצהרה המאשרת את היכרותם עם 

 המערכת

 CTI ,Fisherg ,Kin , Control Logic500SLCהיכרות עם סביבות הפיתוח של  .1

תכניות החשמל,  על היכרות עם צורת שמירת הנתונים ומיקום התכנות האחרונות, התפ"מ ו .2

 השרת.

 היכרות של המערכת ברעננה ויכולת לטפל בה. .3

להוסיף תנאי אי עמידה בדרישת תנאי תקופת הניסיון בעניין של אי עמידה בלוחות זמנים  .4

 ורי/עמיחי לטיפולכם.א -לקריאות שירות של תקלות.

 

 

 ההסכם.  יסודית שלה אי עמידה בתנאים המוגדרים בסעיף זה, תחשב להפר
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 מפרט טכני מיוחד 

 פרוט ציוד החומרה במכונים, בארות, מרכז הבקרה ובמוקד

 

סה"כמרכז מכון 26מכון 24מכון 23מכון 7מכון 6מכון 5באר 25באר 22באר 19באר 18באר 16באר 15באר 13באר 10באר 2ציוד בקרה

)C100 11111111111111115בקר )545 או

11111111111111115ספק כוח לבקר

slot 16 11111111111111115תושבת

33333333343664454כרטיס כניסה 16 נקודות

22222222232354338כרטיס יציאה דיגיטלי 8 נקודות

11111111121222321כרטיס כניסה אנלוגי 8 נקודות

0100010010011117כרטיס יציאה אנלוגי 8 נקודות

Modbus  0000000000001102כרטיס

RTU PC1 11111111111111115מתאם תקשורת

111111111111111116תושבת למתאם תקשורת

RTU CP21 22מתאם תקשורת

RTU -11ספק כוח ל

RTU MC11 111111111111111116כרטיס תקשורת

Maxon 1111121111112116מקמ"ש

25W 112מקמ"ש

DIGI WR21 111111111111111217נתב תקשורת 

סה"כסינון 24סינון 23סינון 2מכון 2מכון ביוב 4מכון ביוב 3מכון ביוב 1ציוד בקרה

)C100 11111117בקר )545 או

111111121ספק כוח לבקר

slot 16 111111114תושבת

56598637כרטיס כניסה 16 נקודות

42435532כרטיס יציאה דיגיטלי 8 נקודות

12132220כרטיס כניסה אנלוגי 8 נקודות

01011117כרטיס יציאה אנלוגי 8 נקודות

Modbus  00100117כרטיס

RTU PC1 111110מתאם תקשורת

111110תושבת למתאם תקשורת

RTU CP21 7מתאם תקשורת

RTU -8ספק כוח ל

RTU MC11 111110כרטיס תקשורת

Maxon 111117מקמ"ש

25W 0מקמ"ש

DIGI WR21 1110נתב תקשורת 

 פרוט ציוד החומרה במכון טיהור השפכים

 

סה"כ ציודציוד בקרה

SLC500/5 4בקר

4ספק כוח לבקר

4תושבת לבקר

15כרטיס כניסה 16 נקודות

11כרטיס יציאה דיגיטלי 8 נקודות

5כרטיס כניסה אנלוגי 8 נקודות

1כרטיס יציאה אנלוגי 8 נקודות

1כרטיס משולב אנלוגי

RTU PC1 0מתאם תקשורת

1תושבת למתאם תקשורת

RTU CP11 1מתאם תקשורת

RTU -1ספק כוח ל

RTU MC11 0כרטיס תקשורת

Maxon 1מקמ"ש

Red Lion Gateway2

 2מודם סלולארי להתראות
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 במט"ש ABחדש  של   ציוד בקרה

 1769-L36ERM CompactLogix 5370 Controller 

 1769-L33ER CompactLogix 5370 Controller  

 1769-L30ER CompactLogix 5370 Controller 

 1769-IQ16 16 Point 24V DC Input, Sink/Source 

 1769-OW16 16 Point AC/DC Relay Output 

 1769-IF8 8 Channel Current/Voltage Analog Input 

 1769-OF8C 8 Channel Single Ended Current Analog Output 

 1769-OB16 16 Point 24V DC Output, Source 

 1794-AENT 1794 10/100 Mbps Ethernet Adapter, Twisted- Pair Media 

 1794-AENTR 1794 10/100 Mbps Ethernet Adapter, 2-Port, Twisted- Pair 

Media 

 1794-IB16/A 16 Point 24V DC Input, Sink 

 1794-OW8/A 8 Point Relay Output, Sink/Source 

 1794-IE8/B 8 Channel 24V DC Non-Isolated Voltage/Current Analog 

Input 

 1794-OE4/B 4 Channel 24V DC Non-Isolated Voltage/Current Analog 

Output 

    1769-PA2 Power Supply 120/240 VAC Input 2 Amp @ 5 VDC Output 

 ישן ABציוד 

1747-L551C 5/05 CPU - 16K Mem/ OS501 Series C FRN 10 and later 

1747-L551B/C 5/05 CPU - 16K Mem/ OS501 Series C FRN 3-9 

1747-L552B/C 5/05 CPU - 32K Mem/ OS501 Series C FRN 3-9   

1746-IM16 16 input 200/240 VAC 
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1746-OW16 16 output (RLY) 240 VAC 

1746-NI8 Analog 8 Channel Input- Class 1 

1746-NI4 Analog 4 Channel Input Module 

1746-IB16 16 Input (Sink) 24 VDC 

1746-OX8 8 Output Isolated Relay 

11746-NO4I Analog 4 Ch. Current Output 

 

 

 תוכנה

, TI ,CTIעל הקבלן לרכוש על חשבונו תוכנות לתכנות ולעבודה על סביבת הפיתוח של בקרי  .1

COMPACTLOGICו ,-SLC500.  הנדרשות לתחזוקת כל התוכנות  אתבנוסף על הקבלן לרכוש

המכון לטיהור שפכים, כולל התוכנות ובכלל זה מערכת הבקרה עבור מתקני המים והביוב, 

 הנלוות, כגון תוכנת דוחות.

במרכז  ,המזמין, במרכז הבקרה של המזמיןשמותקנות כיום במחשבי  HMIתוכנות מסוג  .2

ובמכון ,  wizcon control maestro 10מסוג  ינןובמכון הטיהור ה במוקד העירוני ההפעלה,

 .Citectהטיהור תוכנה מסוג 

3.  

 סה"כ 3מכון  1מכון 2מכון  מוקד משרדים מט"ש תכנה 

        

 Wzcin10 1 1   1 1 5תוכנת 

 Citect 2 2 1 1   5תכנת 

 

 מזמין ובמכון הטיהור בתאום מראש.ת במשרדי ומייהק ותניתן לבדוק את התוכנ
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 (()ג1)נספח ג'

 רותיתנאי הש

 רמת השירות .1

 רמת השירות אשר תינתן בטיפול בתקלה תהיה ברמה הגבוהה ביותר. 1.1

בהתאם לאופי התקלה ולחיוניות המערכות שמושבתות עקב התקלה מוגדרות שתי רמות של  1.2

 תקלות:

תקלה חמורה שגורמת לשיבוש משמעותי בפעילות השוטפת של  - " תקלת חירום" 1.2.1

 או חלק עיקרי ממנה.המערכת 

 תקלה שמשביתה חלק מוגבל ולא חיוני של המערכת. - " תקלה רגילה" 1.2.2

ולא תהא עליה זכות ערעור לקבלן והוא  נהלהמההגדרה של רמת התקלה היא לפי החלטת  1.3

 .מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

, לקבלת שעות ביממה, במשך כל השנה, כולל שבתות וחגים 24במשך  יהיה זמין נציג הקבלן  1.4

 הודעה על תקלות ככל שתהיינה כאלה.

טלפונית מאת המזמין לנציג הקבלן, אם הועברה רה אם הועברה סנמאילו הודעה תחשב כ 1.5

 .דואלבו/או  הודעה סלולריתב האו שהועברו/ "אלקטרוני שיבוןמ" כהודעה על אוו/

 איתו מראש. בתאוםמזמין, ודרישת ה פי-עלבוצע השירות י 1.6

. המזמין רשאי תיקון התקלה לעובדי הקבלן, בעתישהה בסמוך  והזכות כי נציג מטעמ למזמין 1.7

לגבי מהות התקלה, הדרכים לטיפול  בכתב לקבל מאת נציג הקבלן ו/או עובדיו הסבר מפורט

 בה ומשך התיקון המשוער. 

הקבלן בעקבות תקלה לא תיפול מרמת השירות הניתנת על ידי רמת השירות אשר תינתן  1.8

 .אחרים של הקבלןללקוחות 

הקבלן  מתחייבאותה לא הצליח הקבלן לתקן בכוחות עצמו, תקלת חירום,  במקרה של 1.9

, ובכלל זה להפעיל כל גורם מקצועי מליתיסכהמהנדרש לתיקון התקלה במהירות לעשות כל 

עסוק בתיקון לו ןתייצב אצל המזמיולה ,נוסףהאדם כוח  ףמתאים לתיקון התקלה, להוסי

. מובהר, כי נקיטת הפעולות שתוארו לעיל עד להחזרת המערכת למצב תקין ברציפותהתקלה 

לצורך תיקון תקלת החירום, תבוצענה באחריות הקבלן, ועל חשבונו בלבד, וכי לא יהא זכאי 

)נספח ג'  הסכםל 13 ראות סעיףלתמורה נוספת מאת המזמין עבור ביצוען, בהתאם להו

 .למכרז(

מצאו פגומים יעשה ללא תשלום יחלקים של החומרה אשר יהתיקון או החלפת המרכיבים או  1.10

 .)נספח ג' למכרז( הסכםל 13נוסף, בהתאם לסעיף 
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 . קריאות בשנה 60 הסכם האחזקה כולל 1.11

 זכאי לתשלום נוסף. יהא הקבלן קריאות  50על כל קריאה מעל  

 :)במצטבר( תנאים הבאיםל בכפוףהתשלום יהיה  

 הקבלן יבצע תיקון מושלם של התקלה. .א

 תשלום עבור זמן נסיעות או הוצאות נסיעה. קבללא יהקבלן  .ב

 במספר האנשים הנמצאים בצוות תיקון התקלה ללא תלות ,קריאההתשלום יהיה עבור  .ג

שכח האדם  ,לן לדאוגעל הקב .וללא תלות במספר השעות האורכות לצורך תיקון התקלה

 שיגיע לתיקון התקלה יהיה המתאים ביותר והמקצועי ביותר לטיפול התקלה.

 העבודות לכתיבת תוכנה הן מהסוגים הבאים: 1.12

כתיבת תוכנה לכניסות/יציאות דיגיטליות או אנלוגיות, כולל כל ההגדרות הדרושות  1.12.1

, בדיקת , בדיקות הדמיה, אימות סיגנלים באתרהמקומי ובקר התקשורת בבקר

 עובדי המזמין ועוד., הדרכת יעודהתוכנה באתר, השתתפות בהרצת המתקן, ת

 ( עבור מסכים חדשים.HMI) כתיבת תוכנה במחולל  יישומים  1.12.2

 כתיבת תוכנה לשינויים במסך אחד קיים. 1.12.3

 .עוד( עבור גרפים, דוחות וHMIבמחולל יישומים ) כתיבת תוכנה 1.12.4

דרייבר בין ציוד היקפי לבין הבקר כתיבת תוכנה ליחידת תקשורת וכן כתיבת  1.12.5

המתוכנת, כגון: חיבור רב מודד אלקטרוני סאטק, ציוד מדידה עם יציאת תקשורת 

 )מערכת מדידת חנקות, מערכת מדידת עכירות וכו'(

כולל שינוי מבנה  Citectלתוכנת   Wizconהסבת מסכי התצוגה של תחנה מתוכנת  1.12.6

 .HMI-המסך ומערכת ה

כזי למיהול מערך אספקת המים, ותוכנה לניהול מערך סילוק תוכנה לבקר מרכתיבת  1.12.7

 השפכים.

 ןחלקאת או זה  1.1.2בסעיף  עבודות  המתוארות שמורה הזכות לבצע ה מזמיןל

 חברה אחרת.עובדיו ו/או באמצעות  באמצעותבעצמו ו/או 

 

 

 די הקבלןי-לוח זמנים לביצוע שירות התיקונים על .2
 

 :לתיקון תקלה רגילה לוח הזמנים

ו/או  להגיע למקום התקלה קבלןעל ה – 12:00עד השעה  ה'-בין הימים א'הודיע המזמין על תקלה    2.1

 .למחרת יום מסירת ההודעה על התקלהביום העבודה ש 12:00לא יאוחר מהשעה  לתקנה

קבלן להגיע למקום התקלה ה על – 12:00לאחר השעה  ה'-בין הימים א'הודיע המזמין על תקלה    2.2

 .שלמחרת יום מסירת ההודעה על התקלה 15:30 לא יאוחר מהשעה ו/או לתקנה



 60 

ו/או קבלן להגיע למקום התקלה ל הע - 09:00יום ו' או ערב חג עד השעה ב הודיע המזמין על תקלה   2.3

 .בו נמסרה ההודעה יוםבאותו  לתקנה

ם התקלה קבלן להגיע למקול הע - 09:00יום ו' או ערב חג לאחר השעה ב הודיע המזמין על תקלה   2.4

 .לאחר מתן ההודעהשביום העבודה הראשון  12:00לא יאוחר מהשעה  ו/או לתקנה

 :תקלת חירום תיקוןלוח זמנים ל

מעת מסירת  שעות)שלוש(  3עד  גיע למקום התקלה תוךעל הקבלן לה במקרה של תקלת חירום   2.5

 ההודעה על התקלה.

של נציגי  מעת ההגעה לאתר יקון התקלה,סימלי לתכבמקרה של תקלת חירום משך הזמן המ   2.6

רגע מ שעות)שמונה(  8עד הטיפול בתקלה יסתיים תוך  ובכל מקרה, שעות)חמש(  5עד  איה, הקבלן

 .מסירת ההודעה

 

 ואי עמידה בהוראות לגבי כוח אדם מניםגין אי עמידה בלוח הזת בקנסו .3

בסך  מזמין לקנוס אותורשאי ה לעיל לנספח זה, 2לא עמד הקבלן בלוח הזמנים המפורט בסעיף  3.1

 ה עליוחור מהמועד בו הייל אשעבור כל שעה )מאתיים וחמישים דולר ארה"ב(  $250 -השווה בש"ח ל

 .ו/או להתחיל בתיקונה להגיע למקום התקלה

השווה בסך  ןפוצה המזמיי -מעבר למפורט לעיל במקרה של התארכות משך הזמן לתיקון התקלה  3.2

יה להסתיים שבו אמור העבור כל שעה מעבר למועד ישים דולר ארה"ב( )מאתיים וחמ $400 -בש"ח ל

 התיקון.

 250$            -השווה לבסך המזמין פוצה יבמקרה של התארכות משך הזמן של אספקת ציוד גיבוי      3.3

מהמועד שבו אמור היה  שעות 24 -עבור כל שעת איחור מעבר ל)מאתיים וחמישים דולר ארה"ב( 

 .ות מסופק בפועל למזמיןהציוד להי

רשאי המזמין  –ביקש המזמין מהקבלן להחליף מי מעובדיו, והקבלן לא עשה כן באופן מיידי   3.4

בגין ו)מאתיים וחמישים דולר ארה"ב( בגין כל עובד  250$ -לח השווה בש"לקנוס את הקבלן בסך 

 כל יום בו הועסק בניגוד לאמור לעיל.

ק ון את הוראות הבטיחות , ובפרט במקרה בו לא נהג לפי חבמקרה שבו לא מילא הקבל  3.5

 ₪.  1500רשאי המזמין לקנוס את  הקבלן בסכום של  החשמל,

במקרה בו תיקון התקלה גרם לשיבוש בתכנה ולתקלות אחרות, רשאי המזמין לקנוס את הקבלן  3.6

 ₪. 1500-ב

 

 

 החלפת ציוד או ציוד חלופי. 4

ביחידת אצל המזמין כי במקרה של תקלה  הקבלן מתחייב, מכרז זהוב מבלי לגרוע מן האמור לעיל

 , אותה לאו/או במחשב בקרה כלשהו בקר תקשורת מרכזיבאו ו/כונן מרכזי, באו ו/המעבד המרכזי 
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)עשרים וארבע( שעות  24תוך עד   את היחידה הפגומההקבלן  יחליף ,לאתר ו/או לתקןהצליח הקבלן 

כח המזמין כי התקלה לא ניתנת לאיתור ו/או לתיקון. יובהר, כי מרגע בקשת המזמין, ולאחר שנו

אם וככל שיהיה צורך בהחלפת מחשב הבקרה, יכיל המחשב החדש את כל התוכנות הנדרשות 

 להפעלת מערכת הבקרה.

של  ו הסדירהעבודתב פוגעתבנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, במקרה של תקלה במערכת, ה

יוכל ם אמצעותכנה ו/או החומרה, בו, עותק נוסף של התןלרשות המזמי קבלןעמיד הן, יהמזמי

 "ציוד הגיבוי"(. -באופן שוטף )להלן  ולבצע את עבודת המזמין

 אצלגיבוי באמצעות חומרה, אשר לא ניתנת להצבה  ונדרש  חומרה, בהינה  היה ומהות התקלה

ד הגיבוי יהיה ללא תשלום. אין מוש בציוי. השומוש בחומרה המצויה אצליש קבלןאפשר הי, ןהמזמי

 ת לפי מכרז זה.רוישמתן ל מהתחייבויותיו קבלןבאמור לעיל, כדי לשחרר ה

 

 

 לוףיחלקי ח .5

לתקן ו/או להחליף את  ול ואת כל החלפים אשר יאפשר יספק הקבלן רות, יעד לתום תקופת הש  5.1

 המערכת או כל חלק ממנה.

חלקי חילוף כמות סבירה של במלאי  יחזיק הקבלן, חלפיםלשירות  והתחייבויותילצורך מילוי  5.2

 , RTU Kingfisher  במערכת. מים שקיי י הבקרים סוגאחד מכל למתן השירות, צורך להנדרשים  חדשים

מכשיר , SLC500 ABבקרי ,   AB CompactLogixובקרי , 545TILו -CTI 100,דגמים מה TIבקרי 

כאשר חלק החילוף יאפשר לפחות חלק חילוף אחד  ,ק הקבלןלכל אחד מסוגי הציוד יחזי, MAXONקשר 

אזי הקבלן יחזיק דומים בקרים  החלפה של כל אחד מפריטי הציוד התקולים, לדוגמא אם ישנם כמה סוגי

הסוג הזה של )ובלבד שניתן להשתמש בו בכל המקומות בהם מותקן הגדול ביותר CPUאת הבקר עם ה

במידה והדבר אפשרי, ל כרטיסי יציאה הקבלן יחזיק את כולם או , אם קיימים מספר סוגים ש(הבקרים

רטיס כניסות כאחד שניתן להשתמש בו במקום כל אחד מהכרטיסים הקיימים, ובכל מקרה לפחות כרטיס 

דיגיטליות, כרטיס כניסות אנלוגיות, ספק כח, וכרטיס יציאות דיגיטליות, לכל אחד מסוגי הבקרים 

 מסוג שיאושר על ידי המזמין.  תב ראשי במרכז ונתב משני באתרים נובנוסף הקיימים במערכת, 

פריטים מכל סוג בגלל הכמות הגדולה של הבקרים, כאשר הציוד החליפי הינו  2יש להחזיק  TI/CTIלבקרי 

 . TI, אשר תואמים גם לבקרי CTIתוצרת 

המנהל מטעם ים אישור וניעמדו בסטנדרט הנדרש ע"י היצרן ויהיו טעידי הקבלן -עלהחלפים שיסופקו 

 המזמין.

 

 בור מתקנים למערכתיח .6

, ציוד בקרה אחר, מכל מין וסוג שהוא וזאת ואחריותבו ולחבר למערכת, על חשבונ המזמין יהיה רשאי 
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, כאמורבור יח יתנגד ו/או ימנעלא  קבלןה .האחזקה ישנה את התמורה נשוא מכרז זהמבלי שהדבר 

 .המזמיןמטעם המנהל החלטת על פי אלא מסיבות טכניות סבירות, 

 תיעוד .7

חזיק ברשותו עותקים מעודכנים מכל התוכנות המותקנות במחשבי על הקבלן לה - תיעוד ממוחשב  7.1

הבקרה והבקרים במתקני המים, הביוב והמט"ש.  על הקבלן לדאוג לעדכון ציוד הגיבוי בזמן אמת 

בי שרת במשרדי הקבלן , במקום ברור, הגיבויים ישמרו על גאם וככל שיבוצע שינוי בתוכנות אלו. 

 ומוכר לכל עובדי הקבלן. המזמין יוכל על פי דרישה לבוא ולבדוק את קיום הגיבויים , צורת וסדר

השמירה שלהם. לפי דרישת המזמין , הוא יוכל להקצות שרת ולדרוש שהגיבויים ישמרו על גבי 

  –ידי המזמין ו/או קבלן אחר מטעמו היה והשינויים בתוכנות יבוצעו על השרת במשרדי המזמין. 

בנוסף, יעביר המזמין את העדכון אל הקבלן, והמזמין יעדכן בהתאם את עותקי הגיבוי שברשותו. 

, אשר גרמה לפונקציה מהותית בתוכנה או לכל התוכנה שלא תוכנהאירעה תקלה בבכל מקרה ש

גיבוי( באתרים השונים במסגרת על הקבלן להתקין את כל התוכנות הנדרשות )מתוך עותקי ה לפעול,

  זמנים של תקלת חרום.

יות הקבלן יעביר למזמין  )על בסיס תכניות של  מצב קיים הנמצאות בידי המזמין( תכנ  – תיעוד בכתב  7.2

 לאחר ביצוע על שינויים ותוספות המבוצעים במערכת ורשימת תקשורת

 

 מועדי אחזקה   .8

)ללא המזמין וע שינויים ושיפורים, המתחייבים מהוראות צימועדי האחזקה המונעת וכן מועדי ב

 .ן לבין הקבלן מפעם לפעם( יתואמו בין המזמילתמורה נשוא המכרזתוספת 

 

 קונים ע"י אחריםית   .9

צדדים שלישיים קון כלשהו של איזה חלק מהמערכת על ידי יאפשר תימתחייב בזה, כי לא  ןהמזמי

הקבלן של  וואולם במקרה ואין באפשרות ו/או עובדי המזמין, הקבלןזולת איש המוסמך לכך על ידי 

, כאמור ןמזמיה להקבלן אלתקן קלקול במערכת, או אם קיימות נסיבות המונעות את הגעת טכנאי 

לכל צד שלישי לפי ראות עיניי המנהל ו/או קון ירשאי למסור את הת ןהיה המזמיי, במפרט זה

 .המזמין

  

 חשמל עבודות .01

יהיה צורך לפתוח דלתות של  ,לצורך ביצוע עבודות השירותו/או תיקון התקלות  לצורךאם וככל ש

 תבוצענהלפי חוק החשמל, אי שיון חשמליאו לבצע כל עבודת חשמל שדורשת רו/לוחות חשמל 

שיונות חשמל מתאימים לסוג יבעלי ר הקבלן או מטעמו,עבודות אלה על ידי אנשי מקצוע של 

 כפוף לאישור מראש של מנהל המזמין, וללא תמורה נוספת. , הכלהעבודות שיש לבצע

 היה והמנהל מטעם המזמין יחליט כי יש צורך בהזמנת קבלן חשמל נפרד, תבוצענה עבודות החשמל 
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  .המזמין, ובנפרד ממכרז זהתחת אחריות 
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 כתב כמויות - (ד()1)נספח ג'

במכרז 
זה 

מחירי 
היחידה 
מפורטי
ם, על 

מציע ה
לפרט 
את 
ור שיע

ההנחה 
 הכללית
 האחידה
על כתב 
הכמויו

מס' .ת 
 סידורי

יחידת  תאור העבודה
 מידה

 מחיר ש"ח כמות
 

 כולל יחידה    
תחזוקה שנתית לחומרה ותוכנה כולל   .1

 עבודות תוכנה
    

 50שירות אחזקה לחומרה ולתוכנה, כולל עד   .1.1
 בנספח ג'( 1.11)על פי סעיף  קריאות לשנה.

 108000 9000 12 חודש

 לשנה. קריאות 60 – זמן עבודה מעבר ל  .1.2
 בנספח ג'( 1.11)על פי סעיף 

 תקריא
 תשירו

10 600 6000 

כתיבת תוכנה בבקר מתוכנת עבור   .1.3
 . כניסה/יציאה דיגיטלית או אנלוגית אחת

 2500 250 10 יח'

עבור מסך  םכתיבת תוכנה במחולל יישומי  .1.4
 בנספח ג'( 1.12.2)על פי סעיף  אחד חדש

 12,500 2500 5 יח'

כתיבת תוכנה במחולל יישומים עבור חלון   .1.5
לשוניות, בהתאם  5למודול בסיסי עם עד 

 לסטנדרט בתאגיד 

 3,500 700 5 יח'

כתיבת תוכנה במחולל יישומים לשינויים של   .1.6
. וכן שינויים ותוספות ללא עד מסך אחד קיים

 הגבלה במסך קיים.

 5,500 1100 5 יח'

שומים עבור מסך כתיבת תוכנה במחולל יי  .1.7
וכן שינויים  אחד עם גרפים או עם דוחות

 ותוספות ללא הגבלה במסך קיים.
 בנספח ג'( 1.12.4על פי סעיף )

 4500 900 5 יח'

 15000 300 50 ש"ע שעת עבודה לכתיבת תוכנה  .1.8
 כתיבת תוכנה ליחידת תקשורת   .1.9

כתיבת תוכנה דרייבר בין ציוד היקפי לבין 
 ציאת תקשורת.בקר מתוכנת. ציוד עם י

כגון: חיבור סטאק, חיבור מערכת מדידת 
חנקות, חיבור מערכת למדידת עכירות, מד 

 מגנטי וכו'.
 

 10,000 1000 10 יח'

 20,000 20,000 1 קומפ'תכנון ובניה של אב טיפוס למסכי תצוגה   .1.10
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 לבאר
תאם הבניית מסכים ספציפיים לבאר ב 

 למודול 
 42,000 14,000 3 יח'

ניה של מסכי אב טיפוס למכון תכנון וב   .1.11
 שאיבה צומת מיהול

 38,000 38,000 1 קומפ

 44,000 22,000 2 יח' בניית מסכים למכון בהתאם לסטנדרט  .1.12

 20,000 20,000 1 יח' בניית מסכים למכון לשאיבת שפכים   .1.13

 25,000 25,000 1 יח' מהתוכנה של בקר מרכזי  50%כתיבה של  1.14

רכישת חומרה בהתאם  עלויות מוערכות ל 1.15

למחירי היחידה המופיעים בנספח ה, 

"חלקי חילוף"  5ובהתאם למוגדר בפרק 

 במפרט הטכני המיוחד. 

   30,000 

, כולל תמיכה citecrעלות אחזקה של תוכנת  1.16

 של היצרן ועדכון שוטף של גרסאות

   40,000 

עבודת חשמלאי מומחה למערכות מכשור  1.17

 ובקרה 

 20,000 200 100 ש"ע 

 446,500    שנתיתסה"כ עלות  
 ₪ 

      

 

 בכבוד רב,           

 חתימת המציע 
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 (א()2')ג נספח

 תנאים כלליים לביטוחי הקבלן

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, מתחייב  הקבלן לפני  .1
י מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה )להלן: מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפנ

"השירותים"( על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מביניהם(, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל 
ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוח  מתן השירותים נשוא הסכם זהתקופת 

ן, באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול אחריות מקצועית, את הביטוחים המפורטים להל
 בישראל )להלן: "ביטוחי הקבלן" או "הביטוחים"( :

 ;אש מורחב 1.1

 ;אחריות כלפי צד שלישי 1.2

 ;חבות מעבידים 1.3

 ;אחריות מקצועית 1.4

מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא  לפניהקבלן מתחייב, כי  .2
המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בהתאם לתנאים  את המסמכים מזמיןלידי ה

 "(:מסמכי הביטוחוההיקפים המפורטים בהסכם זה )להלן: "

)להלן:  ( )ב'(2נספח ג' )כאישור קיום ביטוחי הקבלן בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה  2.1
 "(.אישור ביטוחי הקבלן"

 )להלן: "הדרישה"( מזמיןרישה בכתב מהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף לקבלת ד 2.2
העתקים  מזמיןימים ממועד קבלת הדרישה, ימציא לידי ה 14הקבלן מתחייב, כי בתוך 

מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי הקבלן בהתאם לנדרש ובקשר עם פעילותו נשוא הסכם 
 זה.

לרבות  מוסכם בזה כי המצאת ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח(, כאמור, 2.3
, כאמור, לא תפגע ו/או לא תגרע ( )ב'(2נספח ג' )האישור בדבר עריכת הביטוחים 

 מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, על נספחיו.

( 2נספח ג' ))מוסכם בזה על הקבלן כי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הקבלן  2.4
מכי הביטוח לרבות אישור הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא המצאת מס  , כאמור,()ב'(

, כאמור, לא יוכל הקבלן להתחיל במתן השירותים נשוא (( )ב'(2נספח ג' ))ביטוחי הקבלן 
 הסכם זה.

ביטוחי הקבלן יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של הקבלן כלפי קבלנים וקבלני משנה כמו כן  .3
היה וייתבעו בגין אחריות  זמיןמו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןיורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את ה

יחידי שתוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן )להלן: "
 "(.המבוטח

על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, במשך כל   .4
ומבלי לגרוע ממנו, את ביטוח אחריות  התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל

מקצועית, על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על 
 ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.

הקבלן מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת  .5
ים בחוזה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו מהות השירותים המפורט

 את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

 :אש מורחב –ביטוחי רכוש  .6
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כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בערכו כחדש )ערך הכינון( מתחייב לבטח הקבלן  6.1
ד, חומרים וכל רכוש אחר המשמש אותו ו/או עבורו בקשר עם מתן השירותים לרבות ציו

 בקשר עם הסכם זה בביטוח מסוג "אש מורחב" . במישרין ו/או בעקיפין לצורך מתן השירותים

מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי הינו על פי התנאים, ההרחבות והכיסויים המכוסים בפוליסת  6.2
 שן, ברק, התפוצצות, רעידתרכוש )אש מורחב(, לרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק עקב אש, ע

אדמה, פרעות, שביתות, נזקי סערה וסופה, נזקי כלי טיס, בום על קולי, שיטפון, נזקי מים, 
נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות צינורות, נזקי התנגשות )אימפקט(, נזק בזדון, נזקי פריצה 

 )על בסיס נזק ראשון( ושוד.

ור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר וית 6.3
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף  מזמיןו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןה כלפי

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 :לישיאחריות כלפי צד ש –ביטוחי אחריות  .7

ין בשל כל מעשה או פי ד-ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הקבלן על 7.1
מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של 
כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור למתן השירותים בקשר עם ההסכם, לרבות פגיעה או נזק 

 .מזמיןו/או למי מהבאים מטעם ה מזמיןל

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪(מיליון  שני)₪  2,000,000גבולות האחריות  7.2

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות הקבלן בגין   7.3
וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים פגומים, זיהום תאונתי מקרי 

שקה, וכן תביעות תחלוף מצד ובלתי צפוי, שביתה והשבתה, הרעלה מכל דבר מזיק במאכל או מ
 המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(.

אישור  ( )ב'(2נספח ג' )פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן על פי  7.4
"יחידי  )להלן: מזמיןו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןתורחב לשפות את ה ביטוחי הקבלן

המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו 
ו/או עובדיו, בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד 

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ו ו/או שימושו, של שאינו רכוש בבעלות מזמיןהבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  7.5
הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי )למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הקבלן 

 .ישירות(.

 חבות מעבידים: –ביטוחי אחריות  .8

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או  8.4
כלפי העובדים המועסקים על ידו במתן  1980תש"ם עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, ה

השירותים בקשר עם ההסכם בגין תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"( 
שייגרמו למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים 

 בקשר עם ההסכם.

 בולות האחריות בביטוח חבות מעבידים:ג 8.5

 לתובע.₪  6,000,000 (א)

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000 (ב)

הפוליסה לביטוח חבות מעבידים לא תכלול הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה, חבות הקבלן  8.6
 כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם )היה והקבלן ייחשב כמעבידם(, פיתיונות ורעלים

 החוק. והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תורחב לשפות את  8.7
, היה ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם מזמיןו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןה

 נושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי מעובדי הקבלן.



 68 

ול סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות כמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכל 8.8
ובלבד  מזמיןו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןה תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי

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

 : אחריות מקצועית –ביטוחי אחריות  .9

על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן  9.1
רשלנות מקצועית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה או מחדל רשלני של 

 הקבלן ו/או עובדיו במסגרת מתן השירותים בקשר עם ההסכם.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( )שני מיליון ₪  2,000,000גבולות האחריות  9.2

בלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, השהייה או עיכוב ביטוח זה אינו כפוף להג 9.3
בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הקבלן עקב, 
חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב וחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של מי 

 מעובדי הקבלן.

ו/או מי מהבאים  מזמיןהיטוח לשפות את באחריותו של הקבלן להרחיב את פוליסת הב 9.4
לעניין אחריותם למעשה או מחדל רשלני שנעשו בתום לב על ידי הקבלן ו/או  מזמיןמטעם ה

ו/או מי מהבאים מטעם  מזמיןהעובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 
 .מזמיןה

ו מאוחר ממועד פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום שאינ 9.5
 תחילת מתן השירותים.

)שישה( חודשים לאחר תום תקופת  6כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  9.6
הביטוח )למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא 

י נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפ
פוליסה זו. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים 

 שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי.

אחריות מקצועית, ייערכו בגבולות אחריות ספציפיים ומוסכם בזה על הקבלן כי ביטוחי צד שלישי,  .11
 ת אחריות משותפים.לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולו

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, רשאי הקבלן  .12
 לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי :

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך הקבלן מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על  .13
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על  מזמיןו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןהת התחלוף )שיבוב( כלפי זכו

 זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

בביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך הקבלן, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב לשפות  13.1
)להלן: "יחידי המבוטח"( בגין אחריותם  ןמזמיו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןהאת 

למעשי ו/או מחדלי הקבלן בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו את הביטוחים כאילו 
 נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  13.2
(, הינם ( )ב'(2נספח ג' )זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן ) המתחייבים מן האמור בהסכם

דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות 
ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר 

ו/או מי  מזמיןהו דרישה ו/או תביעה כלפי ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/א
בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי  מזמיןמהבאים מטעם ה

 הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת  .14
)שישים( יום מראש על  60הודעה בכתב בדואר רשום  מזמיןל כך לקבלן ולהביטוח, אלא אם נמסרה ע

כוונתו לעשות זאת. מבטחי הקבלן יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי 
 60אם לא נמסרה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף  מזמיןו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןה

 ירת ההודעה.)שישים( הימים ממועד מס



 69 

כי איזה מבין ביטוחי הקבלן על פי הביטוחים  מזמיןבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ול .15
שנערכו לפי נספח ד' זה תנאים כלליים לביטוחי הקבלן, לרבות האמור בנספח אישור ביטוחי הקבלן 

ך מתחייב הקבלן לערולעיל,  14עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף ( ( )ב'(2נספח ג' ))
אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי  מזמיןאת אותו הביטוח מחדש ולהמציא ל

 לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם  .16
משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי קבלני המשנה זה או חלק מהם יבוצעו על ידי קבלן 

אשר יועסקו על ידו במתן השירותים או בקשר עמם, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים 
כמפורט לעיל ולהלן לרכושם  זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( ( )א'(2נספח ג' )בנספח הנדרשים 

ל התנאים, ההרחבות והוויתורים על זכויות התחלוף ולאחריותם, וכי ביטוחים אלו יכללו את כ
( 2נספח ג' ))אישור ביטוחי הקבלן הנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל ולהלן, לרבות בנספח 

. הקבלן אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות ()ב'(
 זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( ( )א'(2נספח ג' )בנספח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 

 .(( )ב'(2נספח ג' ))לרבות באישור ביטוחי הקבלן 

בגין מעשה או מחדל במתן  מזמיןמובהר בזאת, כי הקבלן יישא באחריותו על פי הדין כלפי ה .17
נה בקשר עם הסכם זה, לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי קבלן מש מזמיןהשירותים הניתנים ל

בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם  מזמיןמטעם הקבלן, הקבלן  יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את ה
או , במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/מזמיןל

כלליים לביטוחי זה )תנאים  ( )א'(2נספח ג' )בנספח נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות 
 ובין אם לאו (( )ב'(2נספח ג' ))ו/או בנספח אישור ביטוחי הקבלן ) הקבלן(

די ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על י .18
. מזמיןי הוכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוח מזמיןה

ולרבות כל טענת  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 .המזמין וכלפי מבטחי מזמין"ביטוח כפל" כלפי ה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .19
בגין נזק לרכוש בבעלותו של הקבלן ו/או המשמש אותו  מזמיןעם הו/או מי מהבאים מט מזמיןהכנגד 

במתן השירותים נשוא הסכם זה ואשר הקבלן זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש שנערך על ידו 
מכל  מזמיןו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןה)בין אם נערך ובין אם לאו(, והוא פוטר בזאת את 

אולם מוסכם בזה כי ין ההשתתפות העצמית המוטלת על הקבלן(. אחריות  לנזק כאמור )לרבות בג
 . הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

זה )תנאים  ( )א'(2נספח ג' )בנספח הקבלן מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  .20
, וכל תשלום אחר שיידרש (( )ב'(2נספח ג' )לרבות באישור ביטוחי הקבלן ) כלליים לביטוחי הקבלן(

על ידי חברת הביטוח בקשר להם במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע 
בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות 

שירותים בקשר עם הסכם זה. ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן ה
בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב הקבלן כי את ביטוח אחריות מקצועית יחזיק בתוקף 

 כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה, על נספחיו.

ע העלול להוות עילה לתביעה על פי עם היוודע למנהליו על כל אירו מזמיןהקבלן מתחייב להודיע ל .21
ביטוח אחריות מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה 

ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר  מזמיןעם ה
 על פי ביטוחי הקבלן. מזמיןיחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות ה מזמיןה

הקבלן אחראי להשיב לקדמותם את סכומי הביטוח וגבולות האחריות המלאים במסגרת ביטוחי  .22
הקבלן בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת גבולות האחריות או 

 סכומי הביטוח.

ו/או מי מהבאים  מזמיןהת כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות א .23
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או  מזמיןמטעם ה

אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או מי 
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ת השיפוי מוטלת על הקבלן על פי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חוב
 הסכם זה ו/או על פי דין.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום  .24
בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן, לרבות, אך לא מוגבל, איחור במתן 

עה שנעשו בתום לב על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, לא יפגעו בזכויות הודעה ו/או איחור בהגשת תבי
 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.  מזמיןו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןה

)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד  7 -לא יאוחר מ  .25
סמכי הביטוח( הנערכות בקשר עם הסכם הזה לרבות את העתקים בתוקף של פוליסות הביטוח )מ

, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, לעיל 2בסעיף כאמור ( ( )ב'(2נספח ג' ))אישור עריכת הביטוח 
, (( )ב'(2נספח ג' )) הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הקבלן

וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם  במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח
 זה על נספחיו.

נספח ג' )הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת מסמכי הביטוח, כאמור, לרבות "אישור ביטוחי הקבלן"  .26
(, הינה תנאי מתלה ג'(( )2ג' )נספח כאמור ו/או הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים )( ( )ב'(2)

הא רשאי למנוע מהקבלן את תחילת ו/או י מזמיןת ו/או להמשך מתן השירותים והומקדים לתחיל
המשך מתן השירותים כאמור במקרה שמסמכי הביטוח ו/או האישור ו/או ההצהרה, כאמור, לא 

 הומצאו במועד המוסכם כנדרש.

על ידי  מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, .27
 מזמיןו/או על מי מהבאים מטעם ה מזמיןו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על ה  מזמיןה

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו 
כלשהי על  ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי הדין ו/או כדי להטיל אחריות

 .מזמיןו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןה

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הקבלן כאמור  .28
 על נספחיו. פי הסכם זה, -לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על  25  –ו 2בסעיפים 

סות הביטוח )מסמכי הביטוח( ואת אישורי הביטוח רשאי )אך לא חייב( לבדוק את העתקי פולי מזמיןה .29
שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת 

 זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן(. ( )א'(2ג' )להתאימם להתחייבויותיו על פי נספח 

למסמכי הביטוח )הפוליסות( ואת אישורי ביחס  מזמיןהקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של ה .30
לבדוק את מסמכי ואישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על  והביטוח וזכות

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי מסמכי ואישורי הביטוח  מזמיןו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןה
ן בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואי

 הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי הדין.

 רשאי לעכב כל סכום לו הינו זכאי על יהיה מזמיןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי ה .31
מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בקשר  זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( ( )א'(2נספח ג' )פי תנאי 

 )שבעה( ימים מראש. 7ם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע על כך לקבלן, בכתב, ע

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על  מזמיןמוסכם בזה על ה .32
)באם נגרמו( בקשר עם התביעה  מזמין, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמיןה

 ביטוח, כאמור. לתגמולי ה

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד,  .33
 .מזמיןו/או מי מהבאים מטעם ה מזמיןהובכל מקרה לא על 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות  .34
חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו והוראות החוק לביטוח לאומי, 

 לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן
 השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל

 אים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.תקופת הסכם זה, זכ
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בקשר לביטוח  זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( ( )א'(2נספח ג' )במובהר בזאת, כי כל הוראה  .35
אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו 

 כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

ן הנן מעיקרי ההסכם, והפרת זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( ( )א'(2נספח ג' )ר, כי הוראות מובה .36
 מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה  .37
לפי הסכם זה או על פי הדין,  ןמזמירשאי, מבלי לפגוע בזכויות ה מזמיןהא היבמלואם או בחלקם, 

כי עם הצגת העתקים  מזמיןמוסכם בזה על ה  לקבלן לפי הסכם זה. מזמיןלעכב כל תשלום המגיע מה
(, ( )ב'(2נספח ג' )( לרבות נספח אישור ביטוחי הקבלן )מסמכי הביטוחבתוקף מפוליסות הביטוח )

 הסכום המעוכב, כאמור. , ישולם לקבלןמזמיןבהתאם לנדרש על פי ההסכם ולמוסכם על ה
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 '(ג)נספח  להסכם( ב()2')ג נספח

 __________________ תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

 , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסהבתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
בו במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שגיה. יחד עם זאת, וחרי

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
  שם שם

 008/2020מכרז  ☒
רוג אחזקה ושד

מערכות בקרה במכוני 
מים וביוב במט"ש 

 .ובמרכזי הבקרה
 

 

 ( תאגיד מים וביוב.097) ☒

 חברה עירונית. ☒

 אחר: _______. ☐
 

  מי רעננה

 ____________ ת.ז./ח.פ. ____________ ת.ז./ח.פ.
 מען מען

 56רחוב אחוזה 
 רעננה

 

 

 סוג הביטוח
 

אחריות או  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח יסכומ

מספר 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' מטבע סכום

  אש מורחב
 

_________ 

 מיום
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

 האישור ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309 ₪ 
 .כיסוי בגין נזקי טבע  313
 כיסוי פריצה ושוד.  314
 כיסוי רעידת אדמה  316
 מבקש האישור. –מבוטח נוסף   318
 ראשוניות.  328

  שלישיצד 
 

_________ 

 מיום
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

2,000,000 
 

 אחריות צולבת.  302 ₪.
 אישור ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309
 כיסוי לתביעות מל"ל. 315
 מעשי או מחדלי יןמבוטח נוסף בג 321
 האישור. מבקש –המבוטח        
 כצד ג' בפרק זה. מבקש האישור מוגדר  322
 ראשוניות. 328
 .שלישי רכוש מבקש האישור ייחשב כצד 329

  מעבידים חבות
 

_________ 

 מיום
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

6,000,000 
 לתובע

20,000,000 
לתקופת 
 הביטוח.

.₪ 

.₪ 
 לטובת מבקש תחלוףויתור על    309

 האישור         
 וייחשב כמעבידם היה –מבוטח נוסף   319

 מי מעובדי המבוטח של        
 ראשוניות.  328

  אחריות מקצועית
 

_________ 

 מיום
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

2,000,000 
 

 רטרואקטיבית
 

_________ 

 אובדן מסמכים  301 ₪.
 רע.דיבה השמצה  והוצאת לשון ה  303
 האישור לטובת מבקש ויתור על תחלוף  309
 מבוטח נוסף בגין מבקש האישור  321

 המבוטח  מחדלי/מעשי        
 .עובדים מרמה ואי יושר  325
 פגיעה בפרטיות.   326
 מקרה ביטוחב עיכוב/שיהוי עק  327
 ראשוניות  328
 חודשים( 6) תקופת גילוי 332

 (:ג'המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח )בכפוף, לשירותים  פירוט השירותים

 ( שירותי תחזוקה ותפעול088)

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 הודעה משלוח לאחר יום)שלושים(  30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 מהדורת הפוליסה

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה

 חתימת האישור

 המבטח:
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 '(ג)נספח  להסכם( ג()2')ג  נספח
  מאחריות פטור מתן על הצהרה

 

 : __________ תאריך

 לכבוד
 "(המזמין)להלן: " בע"מ רעננה מי

 ,56 אחוזה
 .רעננה

 לכבוד
 "מבע רעננה מי באמצעות

 

 .ג.נ.,א

 מאחריות פטור מתן על הצהרה:  הנדון

מערכות בקרה בבארות, במכוני מים וביוב במכון  ה ושדרוגאחזקשירותי  008/2020מכרז עם  בקשר
 .בע"מ ובמוקד העירוני רעננה מילטיהור שפכים ובמרכזי הבקרה של 

או /ו הנדסיאו /ו מכני בציוד שבנדון השירותים תןמ לצורך משתמש הנני כי בזאת להצהיר הריני .א
 במתן אותי המשמשים אחר ציוד כל הגבלה וללא לרבות בשימושיאו /ו בבעלותי אשר טכני

 .שבנדון השירותים

 :כדלקמן להתחייב הריני, זאת בהצהרה האמור אף על .ב

בא לאתר מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מו המזמיןפוטר את  הנני .1

העבודה על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת למעט במקרי נזק שנגרם 
 על ידי מי מהם בזדון.

מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר  המזמיןפוטר את  הנני .2
שנגרם על ידי  או מי מטעמו במקרה שכזה כל זאת למעט במקרי נזק המזמיןעל שיבוב כלפי 
 מי מהם בזדון.

מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי ו/או קבלני   המזמיןפוטר את  הנני .3
משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי 

ל ידי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי באתר השירותים כל זאת למעט במקרי נזק שנגרם ע
 מי מהם בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה, מתכננים ויועצים.

ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידי,  היה .4
ו/או מי   המזמיןבניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את 

 בות הוצאות משפטיות.מטעמו בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לר

 כאמור, מקצועית אחריות לביטוח הפוליסה את ואחזיק אערוך כי בזה להצהיר הריני .5
 שנחתם ההסכם פי על אחריות לי קיימת בה התקופה כל במשך, הביטוח עריכת באישור

 .דין כל פי ועל  שבנדון השירותים למתן__________  ביום בינינו

 

 החתום על באתי ולראיה

                       ________________________
 המצהיר הקבלן  ושם חתימה             
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 ביצוע ערבות כתב - להסכם( 3')גנספח 
 

 לכבוד
 "מבע רעננה מי

 

 א.ג.נ.,

 

 ' ___________מס ערבות: הנדון

 

 

סכום עד "מ, לסילוק כל בע רעננה מי"(, אנו ערבים בזה כלפי החייבלבקשת _______________ )להלן "
לצרכן  המחיריםלמדד  יוצמד(, אשר חדשים שקלים________: במילים) ₪________של לסכום 
 שירותי, בנושא 008/2020 , בקשר עם מכרז מספרהחייב____________ ואשר תדרשו מאת  מתאריך

 מי לש הבקרה ובמרכז שפכים לטיהור במכון, וביוב מים במכוני, בבארותבקרה  מערכות ה ושדרוגאחזק
 מיום _______________. מ"בע 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, 

 ב.או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החיי

"ל, יכול שתהיה לשיעורין והתשלום הנערבות ה סכוםלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום 
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום 

 הערבות.

 

בות זו בטלה ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________ועד בכלל. לאחר מועד זה תהא ער
 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 מ הוראות  - להסכם( 4')גנספח 
 

 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)
 עבודה של נער בו עלולה לסכנו.

צור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה בעבודות, בתהליכי יי (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 -התשל"ז ( לחוק העונשין, 2)א( ) 61אסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 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 25י סעיף הוראות היתר שניתן לפאו בניגוד ל ,-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.

 נשין.( לחוק העו2)א( ) 61אסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף מ -דינו 
 פירושים .1

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

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

 "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו.
 .-1954פקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דמ -פקח עבודה" פירושו "מ

 פקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי.מ -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 
 .28נקס שהוצא על פי סעיף פ -"פנקס עבודה" פירושו 

או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות, ברשות ירה מכ -,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 
דם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה י-עבודה שהיא לצורך עסקם או משלחב -( 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.
 ( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו לבד אף אם הינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה מקום3)

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

, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה 4פרסום, כאמור בסעיף 
 -אם  ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לענין זה "העסקת ילד"  הייתה חד פעמית, וזאת בין

 לרבות שיתופו.
 גיל עבודה לילד .2

 שנה. 15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 
עבד אלא אם , לא יו1949 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15)ב( ילד שמלאו לו 

 נתקיים אחד מאלה:
 .1953 -עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג ( הילד 1)
 ()בוטלה(2)
 .1949 -)ב( לחוק לימוד חובה, תש"ט 5( 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.
בה, לחוק לימוד חו 5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14יר העבדת ילד שמלאו לו )ג( שר העבודה רשאי להת

 היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 1949 -תש"ט 
 )ד( )בוטל(.

 עבודה בחופשת לימודים א.2
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, על אף שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית 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(. 2מקצתן, יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953 -כות, תשי"ג )ב( הוראות חוק החני
 הופעות וצילומים.            4

שנים, בהופעה ציבורית,  15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 אומנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, 2וסעיף  )ב( על אף הוראות סעיף קטן )א(
 להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(.

 רבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך הופעה.  ל -)ג( בסעיף זה, "הופעה"
 ות מסויימיםאיסור עבודה במקומ .5

ם שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל  ובין במיוחד, א 15ילד, אף שמלאו לו 
לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב 

 העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.
 עבודות אסורות .6

בודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות שר הע
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

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

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

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

לענין מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות 
 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.

ה ( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה ל2( 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

)א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר 
 דיקה רפואית חוזרת(.ב -דה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן העבו

)ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד 
הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, 

א אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט ויבי
 .1953 -, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג 1959 -

 )תיקון: תשנ"ח( . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית13
 -, כי 12-)ב( ו11ם )א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפי

 ( )בוטלה(1)
 ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;2)
 מסור המוסדי -( העבודה בה מועבד הנער ברוכלות משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

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

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

 איסור העבדה לאחר קבלת הודעה .14
, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 

ו תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה ההודעה, א
 או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

 יום העבודה ושבוע העבודה .20
 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.

 5ה ליום, לפי סעיף שעות עבוד 8 -אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמור בו לעבוד יותר מ( על 1)א
יועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ש, יכול 1951 -)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 

 שעות עבודה. 40ששבוע העבודה לא יעלה על 
כם או ני חד שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הס)ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפ
 נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.
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מד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הזמן שבו עו -)ג( "שעות עבודה" פירושו 
 .22הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 

 וחה השבועיתשעות מנ. 21
 א( לא יועבד נער במנוחה השבועית.

את  -ודי לגבי נער יה -( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  1)ב( )
 יום השבת.

או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי  את יום השבת -( לגבי נער שאיננו יהודי 2)
 נוחה השבועית שלו.המקובל עליו כיום המ

 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, 
 ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

 על שלוש שעות.)ב( ההפסקה לא תעלה 
)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.להישאר במקום העבודה; במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבו
 איסור עבודת לילה. .24

 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.
 12פרק זמן של  -יהם , חל על1949 -)ב( בסעיף זה "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט 

 10ל עליו, פרק זמן של ח, אינו 1949 -ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט  8:00ובין  20:00שעות שבין 
 .6:00ובין  22:00 שעות 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  9פי סעיף )ב( בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה ל

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

שעה, את  -)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.
מפעל תעשיה שבהם עובדים בחקלאות או ב 24:00)ה( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

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

 השירותיםאת  לבצע בכדימתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו,  הקבלן
זה וכן  'ד חנספבמסגרת  מלוא ההתחייבויות לפי הסכם זה, האמור בחוקי העבודה המפורטים וביצוע

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

 פי הסכמים אלה.

 

 .בהסכםסעיף זה הינו תנאי עיקרי 

 

זכאי, בכל עת, לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי  האי המזמין
 .בקשר לכך אחריות כלשהי ווזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה ומבלי שתוטל עלי הקבלן

 

 1959 -וקה, תשי"ט חוק שירות התעס

 

 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 -משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א חוק חיילים 

 

 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 -"ב תשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק

 1-7\6\10\16\מ
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 בקרהי יחידה לציוד מחיר - נספח ה'
מקרים אלה ב ---הקבלן אחראי על תקלות בציוד הבקרה למעט מיקרים פרטניים במצוינים בסעיף 

 מחירי הציוד יהיו בהתאם לטבלא המצורפת להלן . 
 
 

 יחידהמחיר  הציוד רתיאו 

  חומרת בקרה ותקשורת  

  פגום. TIהחומרה מחליפה גם ציוד  CTIחומרת בקר   .1

 CTI  7,800תוצרת    128K   2500-100בקר דגם   .1.1

 CTI         12,900וצרת ת     256K  2500-200בקר דגם   .1.2

 2,750                            2512לבקר דגם  ACספק  כוח   .1.3

 R16 4,200 - 2500דגם      16בסיס כרטיסים   .1.4

 R8                          3,100-   2500דגם        8בסיס כרטיסים   .1.5

 RIO                    7,100-2500דגם       RBCמתאם בסיס   .1.6

 B 2,400-2589דגם    AC /DCכניסות   16כרטיס   .1.7

 2,100  2534יציאות ממסר דגם    8כרטיס   .1.8

 2,600 2532יציאות ממסר דגם  16כרטיס   .1.9

 3,100 2558כניסות אנלוגיות דגם    8כרטיס   .1.10

 4,300           2562דגם  יציאות אנלוגיות   8כרטיס   .1.11

 MOD 10,300 - 2573דגם  MODBUSכרטיס תקשורת   .1.12

 ECC1 10,000/2572דגם  Ethernet TCP/IPכרטיס תקשורת   .1.13

 350 2500-40קונקטור לכרטיס דגם   .1.14

  ABחומרת בקר   .2

2.1.   1769-L36ERM CompactLogix 5370 Controller 

13,200 
2.2.   1769-L33ER CompactLogix 5370 Controller  

8,100. 
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2.3.   1769-L30ER CompactLogix 5370 Controller 

6,600 
2.4.   1769-IQ16 16 Point 24V DC Input, Sink/Source 

652 
2.5.   1769-OW16 16 Point AC/DC Relay Output 1,090 

2.6.   1769-IF8 8 Channel Current/Voltage Analog Input 2,100 

2.7.   1769-OF8C 8 Channel Single Ended Current Analog 

Output 

3,900 
2.8.   1769-OB16 16 Point 24V DC Output, Source 

850 
2.9.   1794-AENT 1794 10/100 Mbps Ethernet Adapter, 

Twisted- Pair Media 

1,750 
2.10.   1794-AENTR 1794 10/100 Mbps Ethernet Adapter, 2-

Port, Twisted- Pair Media 

1820 
2.11.   1794-IB16/A 16 Point 24V DC Input, Sink 760 

2.12.   1794-OW8/A 8 Point Relay Output, Sink/Source 

872 
2.13.   1794-IE8/B 8 Channel 24V DC Non-Isolated 

Voltage/Current Analog Input 

2,400 

2.14.   1794-OE4/B 4 Channel 24V DC Non-Isolated 

Voltage/Current Analog Output 

2,170 

2.15.      1769-PA2 Power Supply 120/240 VAC Input 2 

Amp @ 5 VDC Output 

730 
  ישן ABציוד   .2.16

2.17.  1747-L551C 5/05 CPU - 16K Mem/ OS501 Series C 

FRN 10 and later 

20,644 
2.18.  1747-L551B/C 5/05 CPU - 16K Mem/ OS501 Series C 

FRN 3-9 

20,644 
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2.19.  1747-L552B/C 5/05 CPU - 32K Mem/ OS501 Series C 

FRN 3-9   

23,550 
2.20.  1746-IM16 16 input 200/240 VAC 

2,900 
2.21.  1746-OW16 16 output (RLY) 240 VAC 

2,460 
2.22.  

1746-NI8 Analog 8 Channel Input- Class 1 

6,900 

2.23.  1746-NI4 Analog 4 Channel Input Module 

5,250 
 1746-IB16 16 Input (Sink) 24 VDC 

1,696 
 1746-OX8 8 Output Isolated Relay 

2,065 
 11746-NO4I Analog 4 Ch. Current Output 

6,900 
   

  RTU-KFחומרת בקר    .3

 RTUNET 4600מתוצרת  CP12בקר מרכז דגם   .3.1

 PS12/22 3800ספק כוח דגם   .3.2

 RTUNET 3000מתוצרת  PC1בקר יחידת קצה דגם   .3.3

 MC-12 4600ערוצים דגם  3כרטיס תקשורת טורית   .3.4

3.5.  BACK PLANE      4לכמות     SLOTS    דגם-   BA-4 1600 

  חומרה כללית  .4

 Vdc 5A  12/24  250ספק כח   .4.1

 2,500 4נתב סלולארי תעשייתי דור   .4.2

,  שלש יחידות  SFPיציאות  3יציאות נחושת,  7מתג תעשייתי כולל :   .4.3

MM 1 -לG 

2,000 



 82 

 

     Scada HMI -תוכנות   .5

לחיבור  HMI Citect 600 TAGרישיון עמדת   .5.1

 פנל או עמדה מקומית

  10000  יח'

מטיפוס  SERVER SCADAרשיון עמדה   .5.2

CITECT תגים - 500ל 

  17000  יח'

מטיפוס    CLIENT SCADAרשיון עמדת   .5.3

CITECT תגים -500ל 

  7700  יח'

מטיפוס  SERVER SCADAרשיון עמדה   .5.4

CITECT תגים -5000ל 

  34000  יח'

מטיפוס    CLIENT SCADAרשיון עמדת   .5.5

CITECT תגים -5000ל 

  10600  יח'

מטיפוס  SERVER SCADAרשיון עמדה   .5.6

CITECT תגים -15000ל 

  38000  יח'

 CITECTמטיפוס    CLIENT SCADAרשיון עמדת   .5.7

 תגים -15000ל

  13000  יח'

 CITECTמטיפוס  SERVER SCADAרשיון עמדה   .5.8

 ללא הגבלת תגים

  53000  יח'

 CITECTמטיפוס    CLIENT SCADAרשיון עמדת   .5.9

 ללא הגבלת תגים

  17000  יח'

5.10.  Citect Anywhere 5 User Pack '9100  יח  

5.11.  Dream Report Bundled 1500 TAG '12000  יח  

5.12.  Dream Report Bundled 5000 TAG '16000  יח  

5.13.       

     Citectאחזקה שנתית רישיונות תוכנת   .6

 HMI Citect 600 אחזקה שנתית לרישיון עמדת  .6.1
TAG לחיבור פנל או עמדה מקומית 

  1,700 00. שנה
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 SERVER SCADAאחזקה שנתית לרישיון עמדה   .6.2

 תגים - 500ל CITECTמטיפוס 

  2,890 00. שנה

   CLIENT SCADAאחזקה שנתית לרישיון .עמדת   .6.3

 תגים -500ל CITECTמטיפוס 

  1,309 00. שנה

 SERVER SCADAאחזקה שנתית לרישיון עמדה   .6.4

 תגים -5000ל CITECTמטיפוס 

  5,780 00. שנה

   CLIENT SCADAאחזקה שנתית לרישיון עמדת   .6.5

 תגים -5000ל CITECTמטיפוס 

  1,802 00. שנה

 SERVER SCADAאחזקה שנתית לרישיון עמדה   .6.6

 תגים -15000ל CITECTמטיפוס 

  6,460 00. שנה

   CLIENT SCADAאחזקה שנתית לרישיון עמדת   .6.7

 תגים -15000ל CITECTמטיפוס 

  2,210 00. שנה

 SERVERאחזקה שנתית לרישיון רשיון עמדה   .6.8

SCADA  מטיפוסCITECT ללא הגבלת תגים 

  9,010 00. שנה

   CLIENT SCADAאחזקה שנתית לרישיון עמדת   .6.9

 ללא הגבלת תגים CITECTמטיפוס 

  2,890 00. שנה

 Citect Anywhere 5 User Pack 1,547  שנה  

      

   

 

   

 פרדות ינוהל ה –' ונספח  

 
 על ידי הספק ויכלול, את החלקים הבאים: בייכתהנוהל 

 הדרכה על סוגי הציוד וסביבת הפיתוח. .1

  HMI-גיבוי תכנת הבקר וגיבוי תוכנת ה הדרכה על מבנה ומיקום .2

 ם.הדרכה על התפ"מ וצורת העבודה של  מערכת אספקת המים, סילוק וטיפול בשפכי .3
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  להסכם התקשרות / הזמנת עבודה לקבלנים  בטיחותנספח 
  
  

 יום: ......./......./...... ממס' .............  התקשרות ו/או הזמנת עבודה  מסמך זה מהווה תוספת להסכם
  

 בין:
 

 . ..../......../..../..../..../..../..../..../ .: ח.פ / ע.מ ........חברת: .........................................................
 ( מצד אחד )להלן: "הקבלן"                   

 
       .,...................................................... :הנציג שם

  
  

 .......... ........................מען החברה: .........................................................................................
               

  
 ........................ ..................עבודה:..............................................................................ה תיאור

  
 לבין: 

 
 "מי רעננה"והביוב אגיד המים ת

 (מצד שני "החברה"הלן: )ל  
  

 
 עבורלביצוע עבודות עבודה, נחתם הסכם או הזמנה   "הקבלן" ביןו  "החברה" ביןו הואיל

 . הקבלן החברה באמצעות
  

להבטיח ולהסדיר קיום נאות של נושא הבטיחות   םמעונייני "הקבלן"-ו "והחברה"        והואיל
ו/או בכל אתר בו מבצע הקבלן את העבודות עבור   במתקני החברהעבודות ביצוע ב

 .תו הקרובהובסביב באתר הנמצאיםובטיחות  עובדיוהקבלן,  למען בטיחות ,החברה
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

בחוקים ובתקנות   קבועות ה, לקיים את דרישות הבטיחות ואנשים מטעמועובדיו מחובת הקבלן,  .1

; פקודת הבטיחות  1954: חוק ארגון הפיקוח על העבודה לרבות, וע"פ כל דיןה הבטיחות בעבוד

 ., תקנים ישראלים, מפרטים ועודתקנות מסירת מידע תקנות ציוד מגן אישי;  ,בעבודה

זה ו/או  מסמך ו/או הנחיה כאמור ב והגהותמובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות  .2

, לא תטיל אחריות כלשהי על  המטעמ נציגאו  החברה שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי 

ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו באתר   החברה

, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או  ושלום הציבור כתוצאה מעבודתו העבודה

 נוהג בטיחות.
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לסקירת   במתקןסיור  , בתיאום עם נציג החברה", הקבלן יבצעדה, בשלב מקדים לביצוע העבו .3

מול מזמין העבודה הסיכונים הצפויים באתר הן לעובדיו והן כתוצאה מעבודתו. הקבלן יתאם 

סקר  "ת הגשת , לרבוה באנשים או בסביבהאת צעדי הבטיחות הנדרשים למניעת פגיע

מפרט את הבקרות  ה  , מטעם הקבלן  וע מתאיםע"י בעל מקצשיוכן , , לפי העניין"סיכונים

 . בעבודה ניםלצמצום הסיכולנקוט הקבלן שנדרש 

 : מתקני התאגידבעבודות  .4

במתקן של , החברה לצורך ביצוע עבודות עבור ובדיו ומי מטעמו של הקבלן / עהכניסה  .4.1

 . העבודה שאחראי על ,החברהנציג מול   תיאוםמחייבת  ,התאגיד

,  והתמרורים רק בדרכים סלולות, ע"פ השילוט מותרת , במתקןוהנסיעה הכניסה  .4.2

 .אתרכל בוהמעברים המסודרים 

שאינם  , אחרים פעיליםם או מתקניחל איסור על הקבלן / עובדיו להיכנס לאזורים  .4.3

.  החברה נציגזור העבודה בדרך שאושרה ע"י , למעט הגישה לאהסכם העבודהבמסגרת 

או  וצנרת במבנה לבורות, מכליםלמען הסר ספק חל איסור לקבלן ו/או עובדיו להיכנס 

רב למכונות ומתקנים הפועלים או בוצת ביוב וכן להתק ביובאו מכילים  שהכילובמתקנים 

 . חברהנציג האום עם יות ללא קבלת תדריך בטיחות .במבנים

   .רההחבנציג מול ויאושר יתואם  ,לצורכי עבודהמיקום חיבורי חשמל ומים  .4.4

 מטעם הקבלן.אחראי מנהל תבוצע בפיקוח מתמיד של  של עובדי הקבלן,  העבודה  .4.5

לנתק/להפעיל מערכות במתקן, לרבות: משאבות, מערכות אוורור או   קבלןחל איסור על ה .4.6

החשמל וכו',   ניתוק או התחברות לזרם יניקה, ציוד, כלים, ניתוק מקורות מים ואויר, 

שאחראי על המתקן וקבלת   חברההם עם נציג במקום שלא אושר ו/או בוצע  תיאום מוקד

 ש. אישור מפור

הקבלן נדרש במהלך עבודתו לנקוט בכל האמצעים המהווים מפגע בטיחותי או סיכון,  .4.7

דהוא כגון: לכסות פתחים, שוחות כתוצאה מביצוע העבודה, לגופו ו/או לרכושו של מאן 

תאימים ומובנים מפגעים או/ו חפירות להנחת צנרת, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מ

)בהתאם להוראות  וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, , לגדר לבטח 

( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה 1970נוסח חדש התש"ל בעבודה  הבטיחות ודתפק

 אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים. ולנקוט בכלמסוכנים 



 

 

להסכם   בטיחותנספח  מי רעננה:

 התקשרות / הזמנת עבודה לקבלנים

 9מתוך   3עמוד מס'  13/11/2019עדכון :  01מהדורה  BT-001הוראה מס' : 

 

 
 

 _______________________ חתימה + חותמת הקבלן  

של  נדרשת להם התייחסות מיוחדת ש -מתקנים פעילים האופייניים לעבודה סיכונים תמצית  .5

 : הקבלן בהערכות לביצוע העבודה

לקווי  ואינם מאווררים(  או התחברות רים סגו עבודה בחלל מוקף )תא, בור, שוחה חדרים .5.1

 ביוב פעילים, שקיימת בהם סכנה לחוסר חמצן ו/או גזים רעילים ו/או גזים נפיצים(.

במתקנים בהם  ,  H2S))י מימן גופרת סכנה "אוירה נפיצה" כתוצאה מפליטת מתאן ו/או  .5.2

ר המוגדר בסיכון  ן אחמתק קיים ביוב גולמי כגון: מערכות הקדם טיפול, מערכות בוצה וכל

 להיווצרות "אוירה נפיצה".

כגון אזור הריאקטורים הביולוגיים וכן  עמוקים, ומאגרים  , מיכליםסכנת טביעה במתקנים .5.3

 אגני השיקוע. 

 . במתקני מים וביובבאזורים רטובים סכנת החלקה  .5.4

נדרש פני ביצוע עבודות תחזוקה במכונות/ מתקן, לסכנה של "חלקים נעים" והגנת מכונות.  .5.5

, לפני חיבור כול שהוא של מתקן  ומתן אישור בכתב נציג המזמין מול נוהל של נעילה ותיוג

   במתקן.ו/ או מכונה חדשה 

 פעילים או שהכילו ביובמתקנים ב – סכנה של זיהום מיקרוביאלי .5.6

רופא תעסוקתי  בדיקות של לוודא, במידת הנדרש שעובדיו יעברוקבלן הבאחריות  .5.6.1

במידה ותינתן הנחית משרד הבריאות ,  .  במתקני התאגידמוסמך בטרם עבודתם 

 . העובדים בתחומי המט"ש יחוסנו מפני נגיף הפוליו

כל פציעה שמתרחשת ויש חשש לזיהום מיקרוביאלי יש לפנות את  העובד  .5.6.2

 להשגחה רפואית.  

  בשפכים טיפול מתקני תחנות שאיבה לביוב וחל איסור לאכול או לעשן בשטחי  .5.6.3

 וע הכנסת חיידקים לפה(.  )ע"מ למנהפעילים 

שטח התארגנות לעובדים ומנוחה ורווחה, מיקום  מול המזמין ל ום מיתאהקבלן  .5.6.4

וכיורים פעילים וסבון לחיטוי , לרחצה  יםימיקום מקלחת חירום, משטפת עינ

 ושטיפה שוטפת לעובדיו. 

 :הדרכות .6

  בנושא הבטיחות מטעמו,  ומישל עובדיו ות בטיחות תקופתיות הקבלן, ידאג להדרכ .6.1

כל סוגי  ם בהסיכונישימוש בציוד מגן אישי, ו ובסיכונים בעבודה, לרבות: בטיחות כללית,

 . החברה מטעםהעבודות אותם הוא מבצע במסגרת עבודתו 
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ההדרכות יינתנו ע"י מדריך בטיחות מוסמך או ממונה בטיחות, בהתאם לתחומים בהם הם   .6.2

 מוסמכים. 

 ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים.  .6.3

דרכה, וכן את החובה בלו והבינו את הנאמר בהיהקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם ק .6.4

 . המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי

 עבודות בגובה  .7

 -  עבודה בגובה"" .7.1

 2ליפול לעומק העולה על  עובד עלול   שבשלה , לרבות גישה למקום עבודה,עבודהכל 

   ים,  ולרבות עבודה:מטר

  .ללא גידור או מעקה תקנימשטח עבודה המתבצעת מעל  ( 1)

 משטח  עבר לגדר או למעקה שלמ מעלות 45 -ביותר מף האדם גו הטייתהמצריכה  ( 2)

 .העבודה

 המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.  ( 3)

 (. 2007"עבודה בגובה" תבוצע ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה ) .7.2

ע"י משרד התמ"ת  מך "העובדים בגובה" יעברו הדרכה ויוסמכו, ע"י מדריך מקצועי ומוס .7.3

, והרלוונטי לעבודה הנדרשבגובה" לתחום העבודה "להדרכת "עבודות בגובה", בהתאם 

 :, כדלקמן(2007כמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה )

 -עבודה בגובה שהיא עבודה   -"תחום עבודה בגובה"

יגומים  ( מתוך בימות הרמה מתרוממות ופ3( מתוך סלים להרמת אדם; )2) ( על סולמות;1)

( מעל מבנה 7) ( מעל גגות;6) ( מעל לפיגומים נייחים;5) ( בתוך מקום מוקף;4) ממוכנים;

 קונסטרוקציה; 

 

מחובת הקבלן להציג בטרם תחילת עבודה, אישורים לביצוע עבודה בגובה של ע"פ דרישה 

 עובדיו.

  בו האזור מתחת או בסמוך למקום בו מתבצעת עבודה בגובה, שקיימת  -"סכנההאזור " .7.4

  , ו ב הימצאות אנשיםיסומן וישולט למניעת  , תנועת כלים ממונעים, עובדים ועוברי אורח

כן יימצא באזור זה תמיד אדם נוסף על העובדים, יהיה בקשר עין עמם וימנע, ככל האפשר, 

 הימצאות של אנשים בו. 
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ט /  )כגון: גגות אסבס תלולים או חלקים / ו לדרוך על גגות שביריםאין לבצע עבודות א .7.5

קבלת   ( ללאאו חומרים שבירים אחרים , מתכת דקה / תקרות גבס פלסטיק / תקרות רביץ 

 . נקיטת אמצעים למניעת נפילה מגובהאישור מהנדס אזרחי רשום ורשוי ו

לשם ביצוע עבודתו,  ש יידרפי שלעובדיו כ והגהותהקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות  .8

. מבלי לפגוע בכלליות  1997, לרבות תקנות הבטיחות )ציוד מגן אישי( או כפי שנדרש עפ"י כל חוק

   בדים, ביגוד, נעליים, אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעו -האמור לעיל, יספק הקבלן 

טיחות עובדי הקבלן על בירה ובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף הדרוש לשם שמק

 בעבודה.

הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד   .9

רנים, סולמות,  , עגוקולטי אויר, הרמה ואביזריהרמה שבשימושו, כולל: מתקני הרמה, ציוד 

פיגומים, תמיכות, וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י  

 בודק מוסמך. 

לבדוק את ציוד הקבלן בכל עת , במידה וימצא ציוד לקוי או חוסר בציוד   תהיה רשאית החברה .10

 .תופסק העבודה /בטיחות הדרוש לביצוע העבודה הנ"ל לא תאושר תחילת העבודה

במות ומתקני הרמה,  גזות,מל: מנופים, , לרבותאביזרים/  כונותאין להשתמש בציוד / מ .11

וגם בהינתן אישור, רק   ללא קבלת אישור מפורש ,ברהלחהשייכים פיגומים, סולמות וכו', 

 באמצעות מפעילים מוסמכים ומקצועיים. 

הוא מניח ציוד,   ולרבות שטחי אזור ההתארגנות בחובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה  .12

  אזור בו קיים סיכון בטיחות מתאימים את השלטי אזהרה באמצעות  שלט ולחומרים ופסולת 

כך  , החברהנציג יידרש על ידי ו/או הגידור יהיה ע"פ סוג ומהות העבודה . מעבודתוכתוצאה 

 לעוברי ושבים.  שימנע גישה וסיכון לפגיעה 

באש גלויה לרבות: ריתוך, חיתוך, השחזה  או עבודה  חמות" עבודות"במתקני החברה, אין לבצע  .13

 :ןוכמפורט להל החברה ע"פ העניין,  נציג או כל סיכון אש אחר ללא קבלת היתר

מטרים לפחות )או   10אזור העבודה יהיה נקי ופנוי מחומרים העלולים להידלק, במרחק של  .13.1

 כיסויים במחיצה עמידת אש(.

 הציוד לעבודה חמה לרבות הרתכת יהיו תקינים וקיימים הסדרי הארקה נאותים. .13.2
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 המצאות שומר כצופה אש והצבת אמצעי כיבוי תקינים.אין לבצע עבודה באש ללא  .13.3

 העבודה יש לוודא ניקוי המקום וסילוק כל החלקים החמים.  לאחר סיום .13.4

 יעודם.יבהתאם ל  שימוש בגזים לצורך ריתוך והלחמה יהיה .13.5

  , חשמלאי מוסמך  תבוצע ע"יאו בכל אביזר חשמלי מתקני חשמל באתר ו/ /ברשת החשמל  עבודה .14

בהתאם   להכו, לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, לזרם החשמל שיון מתאיםיבעל ר

אלא ע"פ או בקרבתו אין לבצע עבודות "במתח חי"  לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק החשמל.

 . 2014, ד"עבקרבתו( התש או חי במיתקן החשמל )עבודה המפורט בתקנות

יש לנעול ולשלט את מפסק   רכת נותקה.אין לטפל במערכת נעה לפני שנבדק שאספקת החשמל למע .15

 נת למנוע סיכון של הפעלת המערכת ע"י אחרים.   הזנת החשמל במקור, על מ

 נציג החברה. למחובת הקבלן לדווח מיידית  החברהשל בכל מקרה של גרימת נזק לציוד או מתקן  .16

ד  וע מבעוד מ, יש להודיע על כך ם מסוכנים/רעיליםאם לצורך ביצוע עבודה יש להשתמש בחומרי .17

 .ובכתב ולקבל את אישורו מראש החברה מטעםלנציג 

או עובדים זרים בעלי אישורים ורישיונות עבודה תקפים   ישראל יהיו אזרחי הקבלן עובדי כל .18

בארץ או עובדי   חוקית בארץ אינה  ששהייתם זרים  עובדים להעסיק הקבלן על  איסור בישראל. חל

 .חוק כל התאם לדרישותכל העובדים יהיו מבוטחים ב  .18לגיל  מתחת שטחים או עובדים

 ל החומרים והכלים איתם השתמש.כסוף יבגמר העבודה הקבלן ידאג לניקוי שטח העבודה וא .19

   :עזרה ראשונה .20

תיק עזרה ראשונה ע"פ הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה עזרה  הקבלן יחזיק באתרבעת העבודות 

 .  פינוי בחירוםשיאפשר ורכב  (1988ה )ראשונ

  מתקנים וקווי ביוב ,, צינורותגוביםשוחות, תאים סגורים, מיכלים, לרבות מוקף עבודה בחלל  .21
 פעילים או שהיה בהם ביוב

( חדר, תא, מיכל, בור, מעבר  1970פקודת הבטיחות בעבודה  – 88: מקום מוקף: )סעיף הגדרה
 לאדים, צינור כיוצא באלה; 
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או כל  , או שהיה בהם ביוב  או לקווי ביוב פעילים , תאים, חדריםאין להיכנס לתוך שוחות .21.1

ללא תיאום מראש, ונקיטת כל ה של בני אדם, סגור אחר שאינו מיועד לשהייחלל 

 אמצעים בטיחות וציוד לעבודה "בחלל מוקף". 

 קווי ומתקני הביוב על ידי עובד בודד., ועבודה על קףחלל מו אין לבצע עבודה ב .21.2

 אין להיכנס למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה: .21.3

 ( האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים. 1)

סלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים,  ( ננקטו כל האמצעים המעשיים ל2)

וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור רתמה  

 שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי מוחזק בידי אדם בחוץ. 

 

תריע, חובה  מגלאי הגזים לא  אם גם, למען הסר ספק, בכל כניסה לשוחת ביוב

 .בחירום לחבל המאפשר חילוץ מאובטח מבחוץ  שהאדם יהיה

 ציוד חילוץ  ובטיחות:  .21.4

 :לפחות ערכות חילוץ הכוללות 2מוקף" לפחות "בחלל יחזיק באתר לצורך עבודה  הקבלן

רתמות גוף מלאות וחבלים לחילוץ. זאת בכמות מספקת לציוד כל אחד מהעובדים  •

 הנכנסים לחלל המוקף. 

וזלים, מוגני התפוצצות, תקינים ומכוילים, גלאי גזים רציפים, עמידי מים לנ •

, רמת נפיצות תחתונה של גזים H2S, ניטור COהכוללים לפחות: ניטור אחוז חמצן, 

 דליקים. 

 חצובה וכננת חילוץ.   •

או אמצעי אחר לאספקת אויר צח לחלל   ליניקת גזים ורעלים הנפלטיםמפוח אוורור  •

 המוקף.

מערכות אספקת אויר   - אויר מסוכנת או איכות במקומות בהם קיים חוסר חמצן •

 חיצונית, ללא תלות בניטור האויר. 

בעת ביצוע עבודות חמות בחלל המוקף העובדים בחלל יצוידו באמצעי לאספקת  •

 אוויר חיצוני . 

 סולם באורך מתאים לעומק החלל. •
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 :החברהמתקני  / בניה הנדסית ב עבודות בניה קבלן המבצע  .22

הקבלן הינו "קבלן ראשי" ומוגדר  , ש, בין הצדדים החברה, מוסכםכם מול בכפוף להס .22.1

)להלן:   1988 –לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח "כמבצע הבניה" 

עליו  "תקנות הבטיחות בניה"(, וכל החובות המוטלות בתקנות על "מבצע הבניה" חלות

עבודות הבניה / בניה והינו האחראי לקיום תנאי הבטיחות בכל שטח העבודה במסגרת 

 . שהוא מבצע תהנדסי

לפיקוח  לתקנות הבטיחות בעבודה, הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך  3 -ו 2ע"פ תקנות   .22.2

 . יוישלח הודעה למפקח עבודה אזורי על המינו על העבודות מתמיד

העבודה, ויוודא את ביצוע הנהלים מהלך ל העבודה יפקח בצורה ישירה ומתמדת על מנה .22.3

ם נפסקה עבודתו של מנהל  והוראות הבטיחות ע"פ התקנות. בימי חופש/מחלה או א

 מנהל עבודה מוסמך חלופי.הקבלן נה העבודה באתר, ימ

 הקבלן יגדר את שטח העבודות בו מתבצעות עבודות בניה. .22.4

בטיחותיות   נעלי עבודהן אישי, לרבות, מחייבת שימוש בציוד מג הכניסה לאתרי בניה  .22.5

 . וקסדת הגנהתקניות 

לעת, וכן  שפורסמו ויפורסמו מעת  הסביבה לאיכותהנחיות המשרד  י עבוד עפ"וי יפעלהקבלן  .23

 .עבודתוהנחיות הרשויות המוסמכות האחרות בקשר לאופי וסוג 

רה של חריגה ו/או אי  להפסיק כל עבודה של קבלן, במק , החברהמזמין העבודה / בסמכות  .24

 הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.

 בכל שאלה או בעיה המתעוררת בקשר ליישום הוראות הבטיחות.חברה" ליש לפנות " .25
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 הצהרת הקבלן 
 
 

, המורשה לחתום מטעמה,    ____________אני החתום מטה מחברת _______________ .1

   :העבודה את ביצוע,  בע"מ תאגיד מי רעננהע"פ הזמנת העבודה מצמי מצהיר בזאת שקיבלתי על ע

 

_____________________________________________________________________ 

 )תיאור העבודה(                        

נת  חלק בלתי נפרד מהזמ ם, שהינלעיל הבטיחות וההנחיות המפורטות נספחקראתי והבנתי את  .2

 .החברההעבודה או ההסכם עם 

 הנני מצהיר כי בידי הכלים, הציוד, הידע המקצועי והמיומנות הדרושים לביצוע העבודות הנ"ל.  .3

 הנני מצהיר שכל הציוד שברשותי לצורך העבודה הנ"ל, בדוק ותקין בהתאם לחוק. .4

מנים וקיבלו מיו ,המיועדים לבצע את העבודה י,לרבות באי כוח מטעמ ,הנני מצהיר שכל עובדי .5

 הדרכה נאותה. 

, נקיים את הוראות הבטיחות עפ"י כל  הנני מתחייב שאני / עובדי / או כל אדם אחר בשליחותי  .6

וחוק ארגון הפיקוח על העבודה, , 1970דין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל 

 .םפיה  -והכללים על התקנות

  מביצוע  לכל הנזקים שיגרמו כתוצאה  תאגיד מי רעננה""בל על עצמי את האחריות כלפי הנני מק .7

הזולת   וכן לרכוש , לצד ג' כלשהואאו  למזמין העבודה ועובדיוהעבודה הנ"ל הן לעובדים שלי והן 

 .מזמין העבודהלרבות רכוש 

 
 
 
 

 : ולראיה באתי על החתום
 
 

 _____________                           תאריך_       ________          _______________ )פרטי +משפחה( שם
        

 
 טלפון הקבלן: __________________       _______________________  : כתובת הקבלן
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