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  _____________חתימה וחותמת המציע
 

   013/2020מס' מכרז מסגרת פומבי 
 בתחומי העיר רעננה וביוב מים לתשתיותלמתן שירותי מדידות 

 

 הודעה  

 
מזמין בזאת מציעים להגיע לתאגיד הצעות למתן שירותי מדידה הכל בהתאם (  "התאגיד"תאגיד מי רעננה )להלן :  

 לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.  

 

רשאים להשתתף במכרז ולהציע הצעות, אך ורק, מציעים אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות, הצעותיהם   .1

 להציע הצעות.   להזמנה 2בסעיף עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות )תנאי סף(, המפורטים 

 .  פרסומים ודוחותבלשונית ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של התאגיד   .2

 

 ח זמנים במכרז  לו .3

 טבלת לוחות זמנים :   .3.1

 

 שעה מועד הפעילות

 0001: 202012.08. מועד מפגש מציעים 

 0001: 202012.20. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  

   0001:עד השעה  20202.127. מועד אחרון להגשת הצעות  

 

 

 

 

 מי רעננה בע"מ 
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   013/2020' מכרז מסגרת פומבי מס
 בתחומי העיר רעננה  לתשתיות מים וביוב למתן שירותי מדידות 

 תנאי המכרז והוראות למציעים  
 מהות המכרז   .1

להשתתפות במכרז  מזמין בזאת מציעים להגיע לתאגיד הצעות  ,  ("החברה"  :תאגיד מי רעננה )להלן .א
לפי    "העבודות"ו/או    "השירותים":    )להלן  תאגיד מי רעננה   -שירותי מדידה ל למתן  מסגרת פומבי, 

 מודדים למתן השירותים   2 עדתבחר החברה . במסגרת המכרז החברה( עבור  העניין
 והכול בכפוף להוראות ומסמכי המכרז.  )להלן: "הזוכים"(

 

יהיה לספק לחב  - תיאור השירותים   .ב   שירותי,  לעת  מעת   דרישותיה  לפי,  רהעל הזוכים במכרז זה 
מדידות    מדידותל   מדידה מט"ש,  ת"ש/  למתקנים  מדידות  וביוב,  מים  קווי  לתכנון  קיים  מצב 

, לרבות סוגי  טופוגרפית  מדידה, AS-Made, מפות לאחר ביצוע בניהל פרויקטים ללווי של   הנדסיות
בתקנות   המפורטות  התשע"ו    המדידות המדידות  ומיפוי(  ,  וזאתהמנהל    והנחיות  2016-)מדידות 

  .תקשרותהה  להסכם  ב'-ו  א'  נספחובפרט הוראות    )מסמך ב'(  התקשרות  ההסכם  להוראות  בהתאם
העבודות   לביצוע  ההתקשרות  שני    תהיהתקופת  ידי  על  חוזה  על  החתימה  ממועד  החל  לשנה, 

האופציה להאריך את תוקפו של ההסכם למשך שלוש שנים נוספות,    ניתנת  בלבדהצדדים. לחברה  
ו/או   העבודות  ביצוע  של  העדיפות  סדר  הבלעדי.  דעתה  שיקול  פי  על  פעם,  בכל  חלקה  או  בשנה 

 השלבים לביצוען, ייקבע ע"י החברה, לפי שיקול דעתה.  

ן ההצעות, עד שתי הצעות, הזולות ביותר, ובתנאי שעמדו בכל תנאי  ביבמכרז זה החברה תבחר מ .ג
 הסף. עם הזוכה/הזוכים שיזכה/ו ייחתם הסכם.  

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו כמפורט במסמכי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות המצ"ב   .ד
 , והמהווה חלק בלתי נפרד ממסכמי המכרז. מסמך ב', המסומן כועל נספחי 

 השתתפות במכרז  ל סף תנאי  .2

לא תותר עמידה בתנאי סף בדרך של הסתמכות על עמידת צד   -  על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף
ן של המציע, או עובד או קבלן משנה של  וג רשלישי כלשהו בתנאי הסף, גם אם הצד השלישי האמור הנו א

נאמר אחרת    אם לאציע, והכל  המציע, או חברת אם, בת או אחות של המציע או חברה שלובה או קשורה למ
   בתנאי המכרז.במפורש 

במכרז   ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  העומדים  מציעים,  במכרז  להשתתף  התנאים רשאים    בכל 
 :המפורטים להלן  המצטברים

  מים   תשתיותל  מדידה   שירותי  של  פרויקטים(  3)  שלוש  לפחות  בביצוע  ומוכח  קודם  ניסיון  יבעל  מציעים .א
 ,  01.01.2015  מיום  החל  בוצעו  העבודות  כל  כאשר   ,מ"ק  10  לפחות  של  מצטבר  באורך  עירונית  וביוב
  ך מתו ו (  ס"הלמ   נתוני   לפי )  תושבים  35,000  לפחות  המונה  אוכלוסייה  תותהמשרוביוב    מים  יתאגיד   עבור

  לטיפול   מתקן/או   לביוב  שאיבה  תחנת   ו /או  מים   אספקת  מתקן   של   לפחות  אחת  מדידה ,  הפרויקטים
 .בשפכים

  מוסמכים מודדים    2  לפחותמעסיק  , ו 1.1.2015שרישיונו ניתן לא יאוחר מיום    מוסמךמודד  הינו    המציע .ב
   .שנים כל אחד 5 לפחות נוספים, בעלי ניסיון מוכח של

 . להצעתם ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרזצירפו   אשר מציעים .ג

חוק )להלן: "  1976- תשל"והעסקאות גופים ציבוריים,  למציע כל האישורים הנדרשים בהתאם לחוק   .ד
 כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק. "(. ועסקאות גופים ציבוריים
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 המסמכים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף   .3

יצרף המציע להצעתו תצהירלעיל  ב'2  -ו  א' 2  פיםבסעי   יםהוכחת עמידה בתנאי סף הקבוע   לצורך .א  ,, 
ויצרף המלצות על ביצוע עבודות קודמות בנוסח    ,5מס'  בטופס  חתום ומאומת כדין, בנוסח המצ"ב  

  שרישיונו בפנקס המודדים ואישור על כך    קורות חיים, העתק מתעודת הרישום של המציע  ,  6טופס מס'  
 בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. 

ר על רישומו  ושי לצרף להצעתו א   המציעעל  ,  ' לעילד2בסעיף    הוכחת עמידה בתנאי סף הקבוע  לצורך .ב
 במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע. 

 
 מסמכי המכרז    .4

-https://www.mei                    את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של התאגיד בכתובת 
raanana.co.il  .  במייל בתאגיד,  במייל  להירשם  לעיל,  כאמור  המכרז,  מסמכי  את  המוריד  על 

,rotemg@mei-raanana.co.il  וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים  
מובהר    ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואולם   .("פרסומי התאגיד)להלן: "וכיו"ב  

כאמור, ובין אם   בזאת כי כל פרסומי התאגיד יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל
היה מודע  האמור, כי לא   לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם במייל הייעודי

 לאיזה מפרסומי התאגיד. 

 המסמכים המפורטים להלן מהווים יחידו את מסמכי המכרז, ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז:  .א

 . ("הזמנה להציע הצעות", הכוללת את תנאי המכרז  )להלן:    1-7  הזמנה להציע הצעות זו, על טפסיה   .1.א.2

 .מסמך ב'  –הסכם על כל נספחיו אשר הינם חלק בלתי נפרד הימנו  .2.א.2

שיוצא   .3.א.2 למכרז  תוספת  ו/או  שינויים  ו/או  הבהרה  מסמך  באתר כל  ויפורסם  בכתב  החברה  ע"י 
 האינטרנט. 

ו/או   .ב המכרז  במסמכי  שהוא,  סוג  מכל  שינויים,  לערוך  שהיא  צורה  בשום  רשאי  אני  המציע  כי  יודגש 
 שפורסמו במסגרת מכרז זה. במסמכי הבהרה/שינוי/תוספת

של החברה הינו הנוסח המחייב    ט עוד מובהר בזאת, כי נוסח מסמכי המכרז, המפורסם באתר האינטרנ .ג
 לצורך מכרז זה.  

 השתתפות בכנס מציעים  .5

מציעים   2.1 אחוזה    0001:  בשעה  202012.8.ביום    םיתקייכנס  בכתובת  רעננה,  מי  רעננה.    56במשרדי 

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

אולם ועדת המכרזים תהא רשאית לבטל תנאי זה בשל  בהצעה של מציע אשר לא יגיע לכנס המציעים.   

 . הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם מגפת הקורונה

ולמציע לא תהיה    הכנס,במהלך  מידע בקשר לתנאי מכרז אשר התקבל  לכל  מחייב  לא יהיה תוקף  מודגש, כי   2.2

לאחר מכן לידי    כן הוא ניתן  אלא אםכל טענה ו/או תביעה בקשר למידע שהוצג בפניו ו/או בקשר לנכונותו,  

  שתפורסם מטעם החברה. ביטוי בהודעה בכתב

 הגשת ההצעה  .6

כן את    מכרז,ה  רה אישית את הצעתו בשני עותקים, בהתאם לדרישות ותנאיעל המציע להפקיד במסי .א
הממוקמת במשרדי    מכרזים  ה   יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי החברה, במעטפה סגורה, בתיבת

המעטפה.    10:00   בשעה  20202.172.  ביום  החברה   עבודות מדידה  יצוין:    על  לביצוע  למכרז  "הצעה 
 ". 013/2020 בעיר רעננה, מכרז פומבי מס'במקומות שונים 

https://www.mei-raanana.co.il/
https://www.mei-raanana.co.il/
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 . משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל אינו עונה על דרישות המכרז

ב' לחוזה"מכרז הנחה"המכרז מבוצע במתכונת של   .ב )נספח  והמחירים  ההתקשרות(    . בכתב הכמויות 
, את שיעור ההנחה  ההתקשרות  נספח ג' לחוזהמפורטת העלות הכוללת של המכרז. על המציע לנקוב  

   .ללא תוספת מע"מ באחוזים, שמוענק על ידו ביחס לעלות הכוללת של המכרז,

 .אחוז( 0) שיעור ההנחה יכול להיות אפס

יוכנס    האומדן"(,  האומדן)להלן:"  הראוישיעור ההנחה המקסימאלי    מהו   התאגיד  ך ייערמכרז זה    לצורך .ג
 .ההצעות תיבת פתיחתמעמד בסגורה לתיבת ההצעות וייחשף על ידי התאגיד   במעטפה

בהצעתםמציעים  לשימוע   לזמן  רשאית  תהא  החברה .ד אשר  לבין    ההצעה  בין   משמעותי   פער  להג הת  , 
 . האומדן

ורק אחוז  מובהר בזאת, כי המציע אינו רשאי להציע תוספת לעלות הנקובה במחירון הנ"ל   .ה אלא אך 
 הנחה.

 החברה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז. . ו

ולחתום חתימה מלאה .ז דף ממסמכי המכרז  כל  על  וחותמת  תיבות  בראשי  לחתום  במקום    על המציע 
על המציע למלא את כל    . בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרזהמיועד לכך  

 . הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו

והבין את    המכרז, המאשרת כי ראה, בדקלתנאי    1  טופסהמציע יחתום על הצעת משתתף המצורפת כ .ח
 . נשוא המכרז  העבודות  הדרושים לצורך ביצועפרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והאמצעים  

ג'המציע ימלא הצעתו בהצעת המשתתף למכרז,   .ט להוראות    , המצורף למסמכי המכרז, בהתאםנספח 
 . לתנאי המכרז  2 טופסתנאים כלליים, שב -מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, כתב כמויות ומחירים,

הצעה    לפסול   חשבוניות שנפלו בהצעה, או לחילופין החברה תהא רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות   .י
 .  שנפלו בה טעויות או אי התאמות כאמור, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט

לרבות בדבר    הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, .יא
 . הניסיון הדרוש, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד

כל   .יב על  המציע  להוראות  פהצעת  בהתאם  תוגש  ונספחיה  כל  ההזמנהרקיה  את  כוללת  היא   כאשר 
  : המסמכים כדלקמן

 לעיל.   4כל מסמכי המכרז, כאמור בסעיף  .1
 לעיל.  3כל המסמכים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף כאמור בסעיף  .2
 ע הצעות ה להציהזמנ .3
 שיהיו, חתומים על ידי המציע. כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל   .4
 2020/013הצהרות והתחייבויות המשתתף במכרז פומבי מס'   - 1טופס מס'  .5
 תנאים כלליים  -  013/2020מחירים במכרז פומבי מס'  - 2טופס מס'  .6
 אישור עו"ד  - 3טופס מס'  .7
 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2תצהיר לפי סע'  - 4טופס מס'  .8
 תצהיר עמידה בתנאי הסף ופירוט הניסיון המקצועי של המציע  - 5טופס מס'  .9

 המלצות על ביצוע עבודות   - 6טופס מס'  .10
 ערבות להצעה    - 7 מס'  טופס .11
בשולי כל עמוד )חתימה    י המציע  חתומים על יד ז'(  -)א'התקשרות, על נספחיו,    הסכם  -מסמך ב'   .12

 לחוזה ההתקשרות.  נספח ג'כולל הצעתו של המציע על גבי חותמת(, ו
 אישור בתוקף על ניכוי מס במקור וניהול ספרים.  .13
 . אישור שנתי בתוקף ממס ערך מוסף .14
 אישור על רישומו של המציע במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע.  .15
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 ביטוח המציע   .יג

מופנית   .1 המציעים  לב  שיזכהתשומת  הקבלן  ידי  על  ביטוחים  לקיום  החברה   לדרישות 
 "(.הביטוחים הנדרשיםו/או "ח" דרישות הביטוהלן : "במכרז )ל

ב'  הקבלן .2 במסמך  המפורטים  לתנאים  בהתאם  הביטוח  בדרישות  לעמוד  יידרש  "הסכם   הזוכה 
"אישור ביטוחי  )להלן:    להסכם   ה' ובנספח    "ביטוח"  35  סעיף   "אחריות בנזיקין"פרק  ,  "ההתקשרות

 (."הקבלן
הביטוח   מגיש .3 והוראות  דרישות  את  מבטחיו  לידיעת  להביא  מתחייב   ההצעה 

ב'   במסמך  ההתקשרות"המפורטות  פרק"הסכם  בנזיקין  ,  סעיף  "אחריות   "35 
)להלן  "ביטוח" להסכם  ה'  הקבלן"  בנספח  ביטוחי  לפי   "אישור  העבודות  מהות   ואת 

בז ומצהיר  במלואן  המכרז  אתמסמכי  עבורו  לערוך  התחייבות  ממבטחיו  קיבל  כי   את 
 כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 

המכרז   .4 במסמכי  המפורטות  הביטוח  והוראות  הביטוח  דרישות  את  לבצע  מתחייב  ההצעה  מגיש 
את בנספח ה'  ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם,  

 ( חתום כדין ע"י מבטחי הקבלן. "אישור ביטוחי הקבלן" להסכם )להלן
כי בכפוף לקבלת דרישה בכתב    הקבלןהחתום כאמור, מתחייב    הקבלןבנוסף להמצאת אישור ביטוחי   .5

ואין באישור הביטוח את המידע שנדרש  )  )להלן: "הדרישה"(  מהחברה  ימציא הספק  (  לחברהככל 
מפו   14בתוך   העתקים  הדרישה  קבלת  ממועד  "מסמכי  ימים  )להלן:  הנדרשות  הביטוח  ליסות 

 .את חלקי הפוליסות הקשורים להתקשרות זו בלבד  לחברה ימציא   הקבלןמוסכם בזה כי הביטוח"(,  
להבהרות    מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה .6

 גויות לדרישות הביטוח. ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתיי
מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או   .7

תתעלם מהן והנוסח    החברה,  הקבלןדרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי  
 המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם. 

, חתום כדין  אישור ביטוחי הקבלןספק מובהר בזה, כי אם לא ימציא המציע את נספח ה'  למען הסר   .8
עבודות בשל אי  העל ידי מבטחי המציע , החברה תהא רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע  

 הצגת האישור החתום כנדרש וכן לבטל ההצעה תוך חילוט הערבות. 
לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת מסמכי הביטוח,    8י'  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .9

( כמי שהפר את ההסכם ו/או  הקבלןרשאית לראות במציע )  החברהלעיל, תהא    8י'  כאמור בסעיף  
 ( במכרז. הקבלןלבטל את זכייתו של המציע ) 

מה  אלא בחתי יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים   .10
, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות  וחותמת של המציע

 לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים. 

 

 תוקף ההצעה  .7

תוקף ההצעה  4  ההצעה תהיה בתוקף במשך  ב  )ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות.    4-יוארך 
לפני פקיעת  ימים    10  ,ארבעה( חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה, בהודעה מוקדמת של החברה אל מציע)

 .  (ההצעה ההצעה )מובהר כי במקרה זה יידרש המציע להאריך את תוקף ערבות

 

 ערבויות .8

בנק ישראלי,    לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, שלכל משתתף במכרז חייב   .א
המצורף   בנוסח  ולבקשתו,  המציע  שם  לטובת  7  סכטופעל  המכרז  בס  לתנאי  ₪    35,000של  ך  החברה, 

 (."הערבות": )להלן  ₪(שלושים וחמש אלף )

  שיקול  פי  על,  החברה  קבעה.  המכרז  במסמכי  המפורטים  התנאים  בכל  לעמוד  חייבת  הבנקאית  הערבות .ב
  לפסול   רשאית   החברה  תהיה,  לעיל  לאמור  בהתאם  בנקאית   ערבות  צורפה   לא  להצעה  כי ,  הבלעדי  דעתה

 . הצעה  אותה את
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  4ך  למש  הערבות  תוקף  הארכת  את  לדרוש  רשאית  החברה  30.03.2021   ליום  עד  יהיה  הערבות  תוקף .ג
 . הערבות תוקף  את  להאריך כזה  במקרה חייב  יהיה והמציע  נוספים חודשים)ארבעה( 

בהתחייבויותיו על פי    החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד .ד
 . תנאי המכרז

החברה  .ה בין  חוזה  חתימת  לאחר  במכרז,  זכו  לא  אשר  למציעים  יוחזרו  הבנקאיות   הערבויות 
 . קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרזימים לאחר   60 -מ לבין הזוכה במכרז, ולא יאוחר

 
 
 

 הבהרות ושינויים  .9

  לחברה   בכתב  ,בהירויות  יוכל המציע לפנות-קיימים  במסמכי  המכרז  סתירות  או אי    ,ככל שלדעת המציע .א
או הספקות      אי ההתאמות  ,השגיאות  ,הסתירות  ,השאלות  פרוט  תוך  0001:בשעה    202012.20.  ליום  עד

 .סעיף או כל פרט שהוא במכרז שימצא בקשר למובנו המדויק של כל

, אי התאמות,  שגיאות,  בהירות  אי  או/ ו  סבירות  אי  בדבר  טענות  מלטעון  מנוע  יהיה,  כאמור  יפנה  שלא  מי .ב
 טעויות וכיו"ב.  

אית להעביר  וכן תהא רש ,או חלקן  ,או  ההשגות/החברה תהא רשאית שלא  להתייחס  לפניות  להבהרות ו  .ג
,  אל  פנה  אשר  התייחסותה לכלל המציעים שהשתתפו במפגש המציעים )מבלי לנקוב בשם המציע   והכל יה(

ברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת  לא התייחסה הח  .הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם
 ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. 

או תיקון שתכניס החברה במסמכי  /וכן כל שינוי ו   ,לחברה כאמור לעילתשובות והבהרות לשאלות שהופנו   .ד
בסעיף    ,המכרז כאמור  שנרשם  המציע  לכתובת  דוא"ל  בהודעה  המזמין.    3ישלח  פרסומי  לקבלת  לעיל, 

 . לא נרשמו לקבלת פרסומי המזמין גם אם ,מובהר כי פרסומי המזמין יחייבו את כלל המשתתפים

כונים שנתינו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את החברה, הם ייחשבו  אך ורק תשובות, הבהרות ועד .ה
לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו על דידי המציע להצעתו, כשהם חתומים  

 וממולאים, ככל הנדרש. 

  ,במסמכי המכרז  התאמותאו אי   /או סתירות ו/בעניין שאלות ו  ,כאמור לעיל,  לחברה   פנה  לא   אשר  משתתף . ו
  ,בכל מקרה  .התאמה כאמור  או אי /או דרישה כלשהי בדבר סתירה ו /יהא מושתק ומנוע מלהעלות טענה ו 

 .או תביעה כלפי החברה בקשר לכך/טענה ו לא תהא כל  החברה תקבע את  הפרשנות המחייבת ולמציע

 בחינת ההצעות  .10

התייחסות לתנאי    של תנאיה או בשל חוסרחברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בה .א
ולמען הסר ספק    המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע לעיל  מהאמור 

 . ההצעה יובהר כי מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת

מסמכי המכרז  ב  אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו .ב
ובין במכתב לוואי או בכל דרך    או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים

רשאית לחילופין,  ההצעה.  לפסילת  לגרום  עלולים  ו/או    אחרת,  תוספת  ו/או  משינוי  להתעלם  החברה 
 .  הסתייגות כאמור, כאילו לא נעשו

 . הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה חברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעהה .ג

ו/או מסמכים    בכל אחד מן מהשלבים בבדיקת ההצעות, תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתתפים פרטים .ד
פתיחת ההצעות, בפרט על    נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונה המלא, גם לאחר
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והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור. לא המציא    ניסיונו המקצועימנת לבחון את המשתתף, חוסנו הכלכלי,  
 .  לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו  כמי שסירב  הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב

החוזה המוצע   החברה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את .ה
 .  ואת ניסיונו

העובדים, ציוד, כלים    ית לדרוש מן המשתתפים להציג בין היתר את המנהל מטעמה, את צוותהחברה רשא . ו
 להחלטה במכרז, וכתנאי לזכייה בו.   וכיוצ"ב, כדי לוודא שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם

נוספים בבחינת    יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להתחשב בשיקולים רלבנטיים .ז
 .  ההצעות, לפי מסמכי המכרז ולפי הוראות הדין

המשתתפים שהגישו    במקרה של הצעות שוות, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לקיים תמחור נוסף בין .ח
הצעות משופרות להגיש  למציעים  פנייה  של  בהליך  וזאת  שוות,  ידי החברה.  ,  הצעות  על  שייקבע  במועד 

במק בנוסף,  או  לשקוללחילופין  רשאית  החברה  תהא  כזה  ההצעה    רה  בבחירת  נוסף  רלבנטי  שיקול  כל 
 .  הזוכה

במקרה    .המכרזי(  החברה תהא רשאית לחלק את העבודות נשוא המכרז בין שני מציעים )אף לאחר ההליך .ט
  המציע בהשוואת מחירי הצעתו לזה של  -הנוסף כזוכה    המציעזה החברה תהא רשאית להתנות את צירוף 

 כאמור תבוצע בהתאם לשיקול דעתה של החברה.  המציעיםבהר כי חלוקת העבודה בין שני הזוכה. מו

החוזה ו/או לא    החברה שומרת לעצמה את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על .י
החברה, לרבות במקרה שתחליט    לבצעו כולו או מקצתו, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של

מובהר כי אין החברה מתחייבת בנוגע למתן עבודות    ין אף מציע שמתאים לבצע את העבודות. בתוך כךכי א
 במסגרת ההתקשרות ו/או בדבר היקפן. 

את היקף ביצוע    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה, מכל סיבה שהיא, להקטין ו/או להגדיל
 . ודות ו/או במהלכןהעבודות במכרז, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העב

 הודעה על תוצאות המכרז .11

 . זוכים במכרז תימסר הודעה בדואר אלקטרוני/  לזוכה .א

ידו עם הצעתו    משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בדואר אלקטרוני. הערבות שהומצאה על .ב
  - ולא יאוחר מבמכרז תוחזר לו במשרדי החברה לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין הזוכה/זוכים במכרז 

במסמכי המכרז על ידי משתתף, אם יידרש,    ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה / זוכים במכרז. עיון  60
 . בכך ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה

 . ממסמכי המכרז בין הזוכה / זוכים במכרז לבין החברה ייחתם חוזה, שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד  .ג

 . ימים מיום שיידרש לכך  7 זוכים במכרז יחתום על החוזה תוך הזוכה /  .ד

הזוכה  .ה ימציא  החוזה  על  החתימה  למועד  שעליו  /  עד  והאישורים  המסמכים  כל  את   זוכים 
המצורף  הערבות  כתב  בנוסח  ערבות  השאר,  בין  זה,  ובכלל  המכרז,  לתנאי  בהתאם   להמציא 

הקבלן ביטוחי  קיום  על  אישור  לחוזה,  ו'  ההת) כנספח  להסכם  ה'  ידי ח  קשרות(נספח  על   תום 
מקורי( )נוסח  הביטוח  ה'לרבות  ,  חברת  הקבלן    1נספח  לפטור   -הצהרת  הקבלן   "הצהרת 

חלק  והמהווה  המכרז,  במסמכי  הנדרש  בנוסח  הקבלן,  ידי  על  כדין  חתום  לנזקים"   מאחריות 
ההסכם, ו/או  המכרז  ותנאי  ממסמכי  נפרד  מ  בלתי  ע"י  חתום  בטיחות  תצהיר   מונה וכן 

 . הבטיחות ועל ידי הקבלן

לבטל . ו רשאית  החברה  תהא  המכרז,  מסמכי  פי  על  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  והמשתתף   היה 
בהודעה החברה  ידי  על  שייקבע  בתאריך  החל  למשתתף,  בכתב  בהודעה  במכרז  הזכייה   את 
תיקן לא  והמשתתף  המעוות  את  לתקן  נדרש  בה  הודעה  למשתתף  שניתנה  לאחר   וזאת 
החברה  מזכויות  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  אין  בהודעה.  שנקבע  זמן  ותוך  להודעה  בהתאם   המעוות 

 . על פי כל דין
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 : בנוסף לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים .ז

או (1) נתן  מטעמו  אחר  גורם  או  המשתתף  כי  דעתה,  להנחת  הוכחות,  החברה  בידי   כשיש 
 . דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרזהציע שוחד, מענק, 

או (2) נכונה,  אינה  במכרז  שניתנה  המשתתף  של  כלשהי  הצהרה  כי  לחברה   התברר 
על להשפיע  כדי  בה  היה  החברה,  לדעת  אשר,  מהותית  עובדה  לחברה  גילה  לא   שהמשתתף 

 ז.קביעתו כזוכה / זוכים במכר 

יפצה   .ח המשתתף  לעיל,  כאמור  במכרז  הזכייה  בגיןבוטלה  לה  שיגרם  הפסד  כל  על  החברה   את 
את  למסור  וכן  לגביה  שבידה  הבנקאית  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהא  החברה  וכן   כך, 

 .ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה

 שמירת זכויות  .12

לאחד מהמציעים,  החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא   .א
 . הכמויות  לביצוע המפורטות בכתב  להקטין או להגדיל את הכמויותולחלופין 

לבצע את    ו/או  את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה,  לקבל  רשאיתהחברה   .ב
והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי    העבודות נשוא המכרז בשלבים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,

 ו/או תוספת מחיר בשל כך.ו/או שיפוי 

 . הכמויות המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך אומדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את החברה .ג

עילה .ד זו  החלטתה  תהווה  לא  לעיל,  ג'  ו/או  ב'  ו/או  א'  קטנים  בסעיפים  כאמור  החברה  לשינוי    החליטה 
 . בשיעור ההנחה או התוספת המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן

שמעותית מהאומדן  מ  ה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שתהיה גבוהה או נמוכה בצורההחבר .ה
 . של המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.  . ו

שהוא, לרבות    בכל מועד  מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, .ז
 . כך לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל

לשביעות רצונה,    החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא .ח
 . או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה

לתקנות    22ה  בתקנשנקבעו    הזוכה, תשקול החברה, בין היתר, את אמות המידה  במסגרת שיקוליה לבחירת .ט
התשנ"ג  המכרזים,  שללרבות    ,1993-חובת  לניסיונו  הקשור  והציוד  המציע  בכל  האדם  כח  מיומנותו,   ,

בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז, על פי שיקול    המציע  העומד לרשותו, מצבו הכלכלי, וכן את עמידתו של
 . הבלעדי של החברהדעתה 

 . כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה .י

והגשת הצעה    המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת  .יא
לשם הכנת הצעתו והגשתה   במכרז זה. מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה

למכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם   ד האחרון להגשת ההצעותבלבד ועליו להחזירם לחברה עד המוע
ע"י ובין  בעצמו  בין  רשאי,  המציע  אין  יגיש.  להעתיקם  לא  או    אחרים,  לאחר  להעבירם  או  לצלמם  או 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
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 הסתייגות  .13

המכרז. כל שינוי    ר, במסמכיאין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אח
על ידי תוספת בגוף המסמכים    או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין

ההצעה, ולחילופין החברה תהא רשאית להתעלם    ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת
 . ההחבר הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של -מהם 

 מחירים   .14

מסים לרבות  והרווח,  ההוצאות  כל  ואת  החומרים  העבודה,  כל  את  תכלול  המציע  של   ,ההצעה 
בטופס   כמפורט  וכו',  לא 2היטלים  ההצעה  המכרז.  במסמכי  אחרת  במפורש  צוין  כן  אם  אלא   , 

 תכלול מע"מ. 

 הוצאות   .15

למכרז   ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  על כל  יחולו  במכרז,   ובהשתתפות 
 . המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא

 כלליים  תנאים .16

 המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין או בעקיפין, ביותר מהצעה אחת. 16.1

.    1988-תשמ"ח    2019המציע מתחייב שלא לפעול בכל צורה שהיא בניגוד לחוק התחרות הכלכלית   16.2

 הצעת המציע על הסף.  תיפסלנודע למזמין כי המציע פעל בניגוד לחוק הנ"ל 

המזמין שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול על הסף מציעים אשר היה לו   16.3

אחר או לגורם ממשלתי או עירוני אחר )לרבות חברות ממשלתיות, עיריות  ו/או לתאגיד מים וביוב  

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

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

המז עבודתם.  טיב  לגורמים  על  זה  מסוג  לפניה  הסכמה  המציע,  ידי  על  ההצעה  בהגשת  רואה  מין 

  כאמור לעיל.

א סבורה, על פי  ורשאי לדחות הצעה במקרה בו ה   המזמין יהאעל פי כל דין,    ומבלי לגרוע מסמכות 16.4

א רשאי גם למחול על פגמים  ושיקול דעתה הבלעדי, כי ההצעה אינה תואמת את תנאי המכרז, אולם ה 

 . שאין בהם פגיעה בעיקרון השוויון שנפלו בהצעות 

הא רשאי  י   ערבות המכרז תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם ההסכם עם המציע הזוכה. המזמין 16.5

הערבות  לממש הבנקו  ,את  בפני  הערבות  כתב  הצגת  ידי  על  הזדמנות  זאת  למציע  שנתנה  אחרי   ,

 : בכל מקרה בו המציעלהשמיע את טענותיו, 

 כרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; או נהג במהלך המ

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

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

ליצי מוקדם  תנאי  שהן  במכרז  הקבועות  ההוראות  לפי  פעל  לא  הוא  במכרז  כזוכה  רת  שנבחר 

 ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.  
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  ועל פי שיקולטרם פתיחת המעטפות   ,רשאי, בכל עת עובר למועד האחרון להגשת ההצעות המזמין  16.6

ובין בתשובה   ו הבלעדי, לשנות את תנאי המכרז ובכלל זה את תנאי ההסכם, וזאת בין ביוזמת ודעת

   .סיור קבלניםאו לאור כנס מציעים/לבקשות המציעים )בקשה להבהרות( 

שתופץ למציעים.   וגםשתפורסם בעיתון, באתר האינטרנט  שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה 

  לתי נפרד מתנאי המכרז. בהודעות אלה תהוונה חלק 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה, למזמין תהיה שמורה הזכות:  16.7

 שלא לבחור בהצעה כלשהי.   16.7.1

 לדחות את כל או חלק מההצעות.   16.7.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.   16.7.3

 . כאורה קשר כזהל  אם יוכח , שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחריםלפסול הצעה   16.7.4

 לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.  16.7.5

האפשרות שלא לנהל משא ומתן  לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, לרבות   16.7.6

 כאמור. 

לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר וזאת אף לאחר  16.7.7

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

 בו, כל דרישה או תביעה בגין החלטת החברה כאמור. 

דה, או במקרה בו תיוותר הצעה יחידה לדיון בפני במקרה בו תוגש במכרז זה הצעה יחי 16.7.8

כהצעה  יחידה  באותה הצעה  לבחור  רשאי  יהא  של המזמין, המזמין  ועדת המכרזים 

 זוכה, או לחילופין יהא רשאי להחליט על ביטול המכרז, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

ייבחרו "כשיר    16.8 רוג כל  " בהתאם לדישניהמזמין שומר לעצמו הזכות לראות בהצעות שלא 

כזוכה  וההתקשרות עם המציע שייבחר    במידההצעה כאמור, וזאת למשך כל תקופת ההצעה, ו

לקבל    , על פי שיקול דעתה,הא רשאיי   המזמין, מכל סיבה שהיא,  או תבוטל   הפועללא תצא אל  

 או כל הצעה שהיא.   את הצעת המציע הבא בדירוג

כדי קיבול ההצעה, הינו, בין היתר,  תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול הודעת הזכייה ל  16.9

 . על נספחיו המצאת העתקי הביטוחים כנדרש בהסכם וחתימת החברה על ההסכם

בגין    המזמיןשא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת  יהמציע י 16.10

 הוצאות אלה. 

להשפיע על הצעתו  מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים  ה 16.11

 . כאמור בתנאי המכרז ועל מתן השירותים

על הנספחים שצורפו    מסמכי המכרזכל  , כי קיבל לידיו את  עם הגשת הצעתו  אשרמהמציע   16.12

, קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות  לו

 .בהם
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מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה  , כי המציע יהיה  אתמובהר בז  ספקלמען הסר   16.13

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

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

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

  ערכאה   בפני  זה  ממכרז  הנובע  או/ו  הקשור  או/ו   הנוגע  עניין  הובא  -"הכחול   עיפרון" ה  עיקרון 16.14

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

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

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

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

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

 . המכרז את  לבטל  או נוספים שינויים המכרז  במסמכי

 בהקשר  משפטיות   לערכאות  פניות  ותהיינה   היה  כי,  מבהירה  המזמין   של  המכרזים  ועדת 16.15

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

  המכרז  הליכי   את   ישנה  או /ו  יגביל  או /ו  יעכב   שיפוטי  שצו  האפשרות  ובעניין  בעניינם   מצג  כל

 . תנאיו את או/ו

,  המציע  מאשר  ובהגשתה  במכרז  הצעתו  על  בחתימתו,  זה  במכרז  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 16.16

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

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

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

  הערכאה   שתקבל  מהחלטות   הנובע   בכל,  אפשרית  לזכייה   ולהערכתו   למכרז  הקשור

  או   המכרז  תנאי   ישונו,  המכרז  הליכי  יעוכבו   כאמור   החלטות   בשל   אם  לרבות ,  השיפוטית

 . המכרז  יבוטל

    

 

 
 

 בכבוד רב, 

 מ מי רעננה בע"



13 
 
  _____________חתימה וחותמת המציע
 

 1טופס 
 לכבוד 

 מי רעננה תאגיד מים וביוב בע"מ
 , 56אחוזה רח' 

 רעננה  
 

 א.ג.נ.,  
 

 013/2020פומבי מס' במכרז משתתף ה תוהתחייבויו הצהרות הנדון : 
 

ובין שאינם מצורפים    בין המצורפים  013/2020ס'  לאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי מכרז מ  ,מ"אנו הח 
   :מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן ,אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 
שנערכו    מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים   אנו  .1

והעתידים כולם יחד  (  ""מסמכי המכרזאו    "מסמכי ההצעה"  - בהם מעת לעת בכתב )הנקראים ביחד  
 להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

המכרז, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע    בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי  מצהיריםהננו   .2
כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות    ("העבודות")להלן:    העבודות נשוא המכרז

 אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.   על טענות של

התנא   אנו .3 בכל  עומדים  אנו  כי  בזה  הדרישות  מצהירים  כל  על  עונה  הצעתנו  כי  במכרז,  הנדרשים  ים 
שבמסמכי המכרז, ברשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע העבודות נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה  
גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות, ההספק  

המכרז ובהתאם ללוח הזמנים    ות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכיוכוח האדם הדרושים לביצוע העבוד
 . שיידרש

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז   .4
רשאים להעביר  כל     במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו

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

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז, בסך   .5
קשרות במסגרתו,  ההת  כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה

 הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש.  והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם

 ביטוחים  .6

לתנאים .6.1 בהתאם  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  תזכה,  שהצעתנו  ככל  מתחייבים,  המפורטים    אנו 
ב'   בנזיקין"  ,""הסכם ההתקשרותבמסמך  "אחריות  לחוזה    ביטוח""  35  סעיף   "פרק  ה'  ובנספח 

תחילת ביצוע העבודות וכתנאי    ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד   ("אישור ביטוחי הקבלן")להלן:  
 . מקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח )נוסח אישור ביטוחי הקבלןלתחילתן, את נספח ה'  

בכתב להמציא    תכםבנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, אנו מתחייבים בכפוף לדריש .6.2
 .  לכם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות

מהות העבודות    הננו מצהירים כי הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת .6.3
הביטוחים הנדרשים על ידכם.    לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל

דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי    וכה נעמוד במלואבמקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הז
 .המכרז

רשאים למנוע    אנו מסכימים כי תהיו   -מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר, אם לא נפעל כאמור לעיל   .6.4
 . החוזה מאתנו את מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או לפעול כלפינו כמי שהפר את

מצהירים   .7 לחייב   בזאתהננו  כדי  לכם  בהגשתה  או  זו  בהצעתנו  באמור  שאין  לידיעתנו  הובא   כי 
אך לא    ,אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים

מסכימים כי אתם    חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לבינכם. ידוע לנו ואנו
שתהיו רשאים לבטל את המכרז   אים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנותהיו רש

 . בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות
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לתקופה    הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו .8
ה )ארבעה(    4  של להגשת  האחרון  מהמועד  לפרקחודשים  יוארך  ההצעה  תוקף  של  הצעה.  נוסף    4  זמן 

פקיעת ההצעה )ובמקרה זה    לפניימים    10  חודשים, עפ"י דרישת החברה בהודעה מוקדמת בכתב)ארבעה(   
 . חובה עלינו להאריך תוקף הערבות(

נספחיה,    מיד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על כל .9
 ו. המחייב אותנ  חוזה

כך לשם  ידכם  על  שיקבע  במועד  למשרדכם,  לבוא  מתחייבים  הננו  תתקבל,  הצעתנו   ,אם 
המבטח אישור  את  המכרז,  במסמכי  כנדרש  החוזה,  לביצוע  בנקאית  ערבות  בידיכם   ולהפקיד 
על  המצאה  הטעונים  והנוספים  המסמכים  כל  ואת  מקור(  )עותק  החוזה  במסמכי  הנדרש   בנוסח 

המכר מסמכי  ממסמכי פי  חלק  המהווה  החוזה  מסמכי  על  לחתום  כן  וכמו  דרישתכם,  פי  ועל   ז 
 .  המכרז

ידיכם .10 על  שייקבעו  בתאריכים  העבודות  את  נבצע  תתקבל,  הצעתנו  אם  כי  מתחייבים   אנו 
העבודה  התחלת  צווי  כי  לכך  מודעים  הננו  וכן  ידיכם,  על  שיינתנו  העבודה  התחלת  לצווי   בהתאם 

בהתאם    ה ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בביצוע העבודות עשויים להינתן בהתראה קצר
 . ובמהירות המרבית

כטופס  .11 שצורף  )בנוסח  המכרז  במסמכי  כנדרש  לפקודתכם  ערוכה  בנקאית  ערבות  בזאת   מצורפת 
 ).במסמכי המכרז 6

אם   .12 או  לעיל  המפורטות  מהתחייבויותינו  התחייבות  נפר  אם  כי  לנו  ידוע  כי  מצהירים   נחזור אנו 
סכום את  לחלט  זכויותיכם,  ביתר  לפגוע  מבלי  זכאים,  תהיו  אתם  מהצעתנו,  כלשהי  בדרך   בנו 

הפרת    הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל
 .התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז

מוגשת .13 זו  הצעה  כי  מצהירים  לא  אנו  מתחייבים  ואנו  אחרים  מציעים  עם  תיאום  ו/או  קשר   ללא 
 . לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז

המשפיעים .14 האחרים  הגורמים  וכל  פרטיהם,  כל  על  המכרז  מסמכי  כל  את  הבנו  כי  מצהירים   אנו 
וכי   לנו,  ומוכרים  ידועים  העבודה  הוצאות  מגישים על  ואנו  הצעתנו,  את  ביססנו  לכך   בהתאם 

 . בזאת את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז

 . להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז .15

תשקול החברה,    כה,אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזו  .16
וכן את עמידתו    1993    -התשנ"ג  ,חובת המכרזיםבתקנות   22בתקנה   בין היתר, את אמות המידה שנקבעו  

 .דעתה הבלעדי של החברה של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול

גבי   .17 על  ניתנת  והיא  ודרישותיו,  הטכני  המפרט  הוראות  על  מתבססת  ג'הצעתנו   לחוזה   נספח 
 .ביחס לכל הסעיפים/הפריטים המופיעים בו  ,ההתקשרות

מוגשת .18 שבשמו  המציע  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים,    אנו 
לחתימתנו    ו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכםההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה ז 

 . על הצעה זו

 בכבוד רב, 

 ___________________  ___________________ 
 תאריך  המציע  

 ( תימת מורשי חתימה וחותמת המציע)ח
 

 )באותיות דפוס(  המציעשם 
 ____________________________ 

 ____________________________  שמות מורשי החתימה 
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אישיות משפטית  
 ____________________________  נא לפרט(-)חברה/שותפות/אחר

 ____________________________  כתובת 

 ____________________________  מס' טלפון 

 מס' פקס 
  ____________________________ 

 ____________________________  דוא"ל כתובת 

 ____________________________  / ח.פ.  מספר עוסק מורשה 

 
 
 

 אישור חתימה 
 

הח"מ   מזהה   ___________________________אני  מס'   _______________________ של    עו"ד 
_____________________    מאשר בזה כי חתימות ה"ה   (""המציע___________________ )להלן:  

על הצעה זו, מחייבות את המציע    _______________________ בצירוף חותמת המציע, אשר חתמו  -ו
 לכל דבר ועניין. 

 
 
 
 

 _______________________      _______________________ 
 חתימת עו"ד                תאריך   

 )חתימה + חותמת + מס' רשיון    
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 2טופס 

 תנאים כלליים  -  013/2020מחירים במכרז פומבי מס'   

 

 

את   .1 המפורטים   המציע רואים  התנאים  בכל  המחירים  בהצעת  התחשב  כאילו  זה  במכרז   המשתתף 
 .במכרז זה על כל מסמכיו

בתכניות, בכתב  ,במפרט  הנזכרים המשתתף כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים  המציע  הצעת  
   .הכמויות ובכל המסמכים הכלולים במכרז זה

מאי  או  במכרז  כלשהו  תנאי  בהבנת  טעות  או  הבנת  מאי  הנובעת  טענה  בכל  תכיר  לא   החברה 
 . התחשבות בו

ידי  .2 על  ייחשב  העבודה  מחיר  הטכני,  המפרט  להוראות  ובכפוף  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע   מבלי 
 :  ככולל את ערך מציעה

 שלהם.  כל החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה או הקשורים בה, והפחת .א
 כל העבודה הדרושה לשם ביצוען השלם של העבודות נשוא מכרז זה.  .ב
 '. השימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד וכד .ג
בהתאם להוראות   מוסף אשר יתווסף לחשבון  המסים והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד' )למעט מס ערך .ד

 (. בעניין זה במסמכי המכרז
הדרושים לצורך    שיונותיתיאום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין, והשגת כל האישורים, ההיתרים והר  .ה

 ביצוע העבודות. 
 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, שבת וחג.  .ו
ככל שנדרש    לרבות אך לא רק, פתיחת שוחות והסדרי תנועה,  מציעההוצאות הנדרשות לביצוע עבודות ה .ז

 במסגרת ביצוע העבודות. 
 . ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות .ח
 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי המכרז.  .ט
 דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז.  .י

וכן    , הישירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמותמציעות הכלליות של הכל ההוצא .יא והמקריות 
מחייבים אותן, ובכלל זה כל   הוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי המכרז ו/או מסמכיו

ה של  בין מציעהתקורה  והערבויות,  המימון  הוצאות  לרבות  עתה    ,  ידועות  כולן  האמורות  שההוצאות 
 דדים, ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.לצ

 כמויות  .3
העבודה   במהלך  להשתנות  עשויות  והן  בלבד,  אומדן  הן  הכמויות  בכתב  הכמויות  מחיר  -כל   אך 

 . ההצעה שהמציע יציין יהא סופי ובלתי ניתן לשינוי

 

 
 
 
 

 : _________________  מציע חתימת ה

 _________________ :               תאריך 
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 3טופס 
 

 לכבוד 
 מי רעננה תאגיד מים וביוב בע"מ

 , 56אחוזה רח' 
 רעננה  

 
 א.ג.נ.,  

 
 )שם המשתתף במכרז(         –אישור עו"ד הנדון : 

 
 

 ( הנני לאשר בזאת כדלקמן:  "מציע"ה)להלן:  מציעכעורך דינו של ה
 

 : ()כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות מציעשמו המלא של ה   .א

 
   

 מס' עוסק מורשה: / מציע מס' ההתאגדות של ה   .ב
 

   

  שמות השותפים  הכלליים    -שמות בעלי המניות של  המציע  )ובמקרה של תאגיד  שהינו  שותפות      .ג
 : והמוגבלים(

 

   

 : מציעשמות המנהלים של ה   .ד
 

   

 : מציעחתימתם מחייבת את השמות האנשים אשר    .ה
 

   

 :מציעהרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את ה   .ו
 
 

   

 
 

אשר פורסם על ידי יובלים רעננה תאגיד מים וביוב בע"מ,    013/2020הגשת הצעה למכרז פומבי     .ז
המציע  וכן סמכויות  במסגרת  הינן  לביצוען  בחוזה  וההתקשרות  המכרז  נשוא  העבודות    ,ביצוע 

  בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע, להסכמים שהמציע הינו צד להם, ועל פי כל דין, ונחתמה 
 .  על ידי מורשי החתימה של המציע

 _______________________      _______________________ 

 עו"ד ,___ ________________                                         תאריך                         

 _ __________________  מ.ר.
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 4טופס 

 תצהיר 

 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  ב' 2לפי סע' 

 אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר 
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 :   כלהלן

 (, אני מכהן כ________________ אצל "המציע"אני נציג ___________________ )להלן:  .1
 . המציע, ואני מוסמך להצהיר מטעם המציע, את המפורט להלן

עסקאות גופים    ב)א( לחוק 2רתו בסעיף  עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע ובעל זיקה אליה )כהגד .2
ציבוריים"להלן:  )  1976-ציבוריים, תשל"ו גופים  בפסק"חוק עסקאות  לא הורשעו  ביותר משתי    (  חלוט  דין 

"חוק  להלן:  )  1991-הוגנים,( תשנ"א  עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
 להלן: )  1978- , תשמ"ז( או לפי חוק שכר מינימוםעובדים זרים"

 ( "חוק שכר מינימום"

 )יש למחוק אם לא רלוונטי(  .3
עסקאות גופים    לחוק   ב)א(2המציע ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף    עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,

מינימום, אולם  לפי חוק שכר    ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או
 .  חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

וזאת בין    לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, .4
או כל גורם אחר עמו    משנה  מציעכוח אדם,    מציעבמישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות  

 אתקשר.

 ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי  .5
 ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 

 בתצהיר זה :  .6
שומרון  .6.1 ביהודה,  האוטונומיה  תושבי  שהם  זרים  עובדים  למעט  זרים,  עובדים  זרים:   עובדים 

חל  ושעליהם  בישראל,  לעבוד  התעסוקה  משירות  תקף  תעסוקה  היתר  שברשותם  עזה,   וחבל 
שונות(  והוראות  כלכליים  )הסדרים  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  לחוק  ו'   פרק 

 .1994- תשנ"ה, חקיקה()תיקוני 

 :מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה .6.2

שאינו  ה .6.2.1 ישראל  תושב  ידי  על  שירות   מציעוזמן  לתת  כדי  אדם,  כוח  מתווך  או  אדם   כוח 
 .לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית

 .שוהה בישראל כדין .6.2.2
 .מומחיותו הייחודיתבכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום  .6.2.3
מפעמיים .6.2.4 נופלת  איננה  אשר  חודשית  הכנסה  לו  תשולם  מומחיותו  בתחום  עיסוקו   בעד 

 . השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה

   

  
 

 חתימה 

 עו"ד אישור
 

במשרדי  ,  _______כי ביום _______________ הופיע בפני, עו"ד ____________ בזה  מאשר    הנני
עצמו    אשר זיהה  _   __ ____________________  מר  _______ ________________שברח' ___ 

וכי    ע"י ת.ז. _________________/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
 . יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה

 
 __________________ חותמת  __________________  עו"ד
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 תצהיר עמידה בתנאי הסף ופירוט הניסיון המקצועי של המציע – 5טופס 
 

הח"מ, __________________ נושא ת"ז מס' _________________ לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי   אני

 אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן.  

  מכרז "( במסגרת  המציע__________________ )להלן: "   מטעם  המוגשת  ההצעה  במסגרת  זה  תצהירי  עושה  הנני 

"(. ככל  המכרז)להלן: "  רעננה   העיר  בתחומי  וביוב  מים  לתשתיות  מדידות  שירותי  למתן  013/2020'  מס  פומבי  מסגרת

כ משמש  הח"מ  תאגיד,  הינו  במציע,  -שהמציע    המציע   מטעם  זה  תצהיר  לעשות  כדין  והוסמך______________ 

 .ובשמו

 היר כי המציע מקיים את כל התנאים הקבועים במכרז. להצ  הריני 

הן בכל תנאי הסף    הריני  עומד  כי המציע   העמידה   להוכחת  הדרכים  באמצעות  וזאת  2בסעיף    המפורטיםלהצהיר, 

 . סעיפיו תת על,  לעיל  3 בסעיף הקבועים הסף בתנאי

;  [ושנה  חודש  לציין]יש    _______  בתאריךלהצהיר כי המציע נרשם בפנקס המודדים, כאמור בפקודת המדידות,    הריני 

  המועד  ועד   המודדים  בפנקס  רישומו  מועד   בין  צבר  הוא  אותו   .  שנים_______  מקצועי כמודד של    נסיון כי הוא בעל  

  .הצעות להגשת האחרון במועד"י, מפ אתר לפי, ובתוקף עדכני שלו המודד רישיון וכי; ההצעות  להגשת האחרון

  לתשתיות   מדידה  שירותי  של  פרויקטים  -  א'2  שבסעיףבתנאי הסף    עמידההנדרש לצורך    המקצועיפירוט הניסיון    להלן 
 : עירונית וביוב מים

 "דמס
 מדידה שירותי של פרויקטים

 וביוב מים לתשתיות

  – אורך

 ק"מ

  מתן  תקופת

 השירותים 

  בוצעה   עבורו  המזמין  הגורם של קשר אנשי פרטי

 העבודה 

 טלפון  קשר   איש שם 

       1 פרויקט

       2 פרויקט

       3 פרויקט

פרויקטים של מדידה למתקן אספקת    -א'  2הנדרש לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף    המקצועיפירוט הניסיון    להלן 
 מים או/ו תחנת שאיבה לביוב או/מתקן לטיפול בשפכים: 

 "דמס
 מים אספקת  למתקן  מדידהשל  פרויקטים

 לטיפול מתקן /או  לביוב שאיבה תחנת ו /או 
 בשפכים 

  מתן  תקופת

 השירותים 

  בוצעה   עבורו  המזמין  הגורם של קשר אנשי פרטי

 העבודה 

 טלפון  קשר   איש שם 

      1 פרויקט

      2 פרויקט

 
 .אמת תצהירי ותוכן להלן  חתימתי זו , שמי זה 

 __________________ 
       חתימת המצהיר      

 המצהיר  חתימת אימות
 

_________________    אני עו"ד  שכתובתי    .ר.  מהח"מ,   ______________
ה  _____________ ביום  כי  בזה  מאשר   , מר/גב'   ופיע_________________  בפני 

/    ה/עצמו תה  /שיזהה_________________,    ______________ מספר  זהות  תעודת  ידי  על 
שהזהרתיו  ליהמוכר/ת   ולאחר  עליו ה  /אישית,  יהיהה  /כי  וכי  האמת  את  ה  /צפוי   תהיה  /להצהיר 

 .בפני  עליהה  / הנ"ל וחתםה  /נכונות הצהרתוה  /כן, אישר  תעשה/יעשהלעונשים הקבועים בחוק אם לא  
 

 __________________  __________________ 
 "דעוה וחותמת חתימה תאריך
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 6טופס 

 המלצות על ביצוע עבודות
 

 לכבוד 
 מי רעננה תאגיד מים וביוב בע"מ

 , 56אחוזה רח' 
 רעננה  

 
 א.ג.נ.,  

 
 

 אישור על ביצוע עבודות וחוות דעת ון: הנד
 

)להלן: " )שם מלא(  ח.פ. _______________  כי ____________________  בזה  "(, המודדאני הח"מ מאשר 

ביצע עבודות עבור __________________________ )שם הגוף עבורו בוצעה העבודה( בתקופה שבין ה )חודש 

 ועד ה )חודש ושנה( _____________________  –ושנה( 

 

 : העבודות פירוט

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________ ___________________ 

 

 היקף כספי של השירותים )לא כולל מע"מ(:

 ________________________________________________________________________ 

 

 אחר : __________________________ 

 

 חוות דעת על הביצוע:  

 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 פרטי הממליץ/המאשר:  

 

 ______________           _____________            ______________            _______________ 

  תפקיד        שם הרשות    טלפון   שם ושם משפחה    
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 7טופס 
 )ערבות להצעה( 

 
 

 לכבוד 
 מי רעננה תאגיד מים וביוב בע"מ

 , 56אחוזה רח' 
 רעננה  

 
 א.ג.נ.,  

 
 

 ______________ ערבות בנקאית מספרון: הנד
 

 
בקשת   פי  )להלן על   ______________ מזהה  מס'   ____________________________: 

 שלושים וחמישה אלף ₪   ש"ח )במילים:35,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך   "(המבקשים"
פומבי   במכרז  השתתפותם  עם  בקשר  זאת  במקומות  013/2020מס'  ₪(,  מדידה  עבודות   לביצוע 

 .שונים בעיר רעננה, ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז
 

הנ"ל   לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  דרישתכם   7תוך  אנו  קבלת  מיום   ימים 
מ אלינו,  שתגיע  בכתב  אתהראשונה  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  או  בלי  כלשהו  בתהליך   דרישתכם 

אחרת דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  המבקשים  מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,   ,באופן 
 .ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

 
את   מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  שכלאתם  דרישות,  במספר  או  אחת  בפעם  הנ"ל  הסכום  של   תשלומו 

 .אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל
 

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 

 .______ליום  עד ערבות זו תישאר בתוקפה 
 

 .ברה ולהסבה בכל צורה שהיאערבות זו אינה ניתנת להע
 
 

 ,רב בכבוד
 
 ק _______ בנ
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 הסכם התקשרות   – מסמך ב' 
 
 

 2020שנחתם ב_____________ ביום _________ לחודש ____________ שנת 
 
 
 
 בין

 רעננה תאגיד מים וביוב בע"מ מי 
 רעננה  56אחוזה רח' 

 "המזמין"( )להלן 

  :מצד אחד
 

 
 לבין

__________________ 
__________________ 

 "הקבלן"( )להלן 

  :שנימצד 
 

ערך  :הואיל ב  והמזמין  שונים  במקומות  מדידה  עבודות  לביצוע  פומבי  ו  שמספר,  רעננהעיר,  מכרז 
 (;"המכרז")להלן:   2020/013

 ;והקבלן הינו הזוכה במכרז הפומבי :והואיל

הקבלן   :והואיל כי  מעוניין  בעיר,והמזמין  שונים  במקומות  מדידה  עבודות  עבורו   ,רעננה  יבצע 
כ זה  להסכם  המצורף  הטכני,  במפרט  לרבות  המכרז  במסמכי    :להלן)  א'  נספחכמפורט 

 ;בתנאים המפורטים במסמכי המכרז והכל ("העבודות"

האדם,   :והואיל כוח  המקצועית,  והכשרה  הכישורים  הידע,  את  לו  יש  כי  מצהיר    ,האמצעיםוהקבלן 
ובירר כי    הרישיונות וההיתרים על פי כל דין וכן הניסיון הדרוש לביצוע העבודות וכי הוא בדק

ואשר דרושים לו   מצויים בידו כל הנתונים העובדתיים, התכנוניים והאחרים המתייחסים לחוזה 
 ת; לצורך ביצוע העבודו

מוכן    לן את ביצוע העבודות והקבלןובהסתמך על הצהרות הקבלן, מעוניין המזמין למסור לקב :והואיל
 ;לקבל על עצמו את ביצוע העבודות, והכל כמוסכם וכמפורט בהסכם זה להלן

להתקשרותו  :והואיל אחרת  מניעה  ו/או  חוזה  ו/או  דין  פי  על  מניעה  כל  אין  כי  מצהיר,   והקבלן 
 ;בחוזה זה

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן : 

 ופרשנותמבוא 

 המבוא להסכם זה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

 נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות הסכם זה. לצרכיהינן  הסעיפיםכותרות   .2

 
 

 תכולת העבודות וביצוען 

עצמו את    על הצהרות הקבלן, מוסר בזאת המזמין לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל על  בהסתמך .3
לרבות כתב הכמויות    ביצוע העבודות, ומתחייב כלפי המזמין לבצע את העבודות כמפורט בהסכם זה ונספחיו,

 . התאם להוראות והנחיות המזמין, כפי שינתנו מעת לעתב', ב  נספח

בהתאם לכל דין,    עבודות תוך שמירה ומילוי כל דיני והוראות הבטיחות והביטחוןלבצע את ה   מתחייבהקבלן   .4
ובהתאם ובהתאם    בהתאם למפרטים הרלבנטיים, לרבות המפרט הכללי הבין משרדי,  להוראות המזמין, 
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והמקובלים בהתאם לכל נוהל וכל דין להבטחת    למקובל ולנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים
 .  וחיי אדםרכוש 

הסביבה שבה    העבודות בצורה זהירה וסבירה, וכן להקפיד על ניקיון יום יומי של  אתמתחייב לבצע    הקבלן .5
 .צד ג' כלשהו הוא מבצע את העבודות, ולהימנע מגרימת אי נעימויות וחוסר נוחות למזמין ולכל

)לרבות זכות    חזקה או זכות אחרתו/או למי מעובדיו ו/או מי מטעמו אין ולא תהיה כל זכות    לקבלןמובהר כי   .6
העבודות או אם העבודה    עיכבון( באתרי העבודה ו/או בציוד, חומרים ומוצרים וכיוצ"ב. עם השלמת ביצוע

מטעמו יפנו באופן מיידי את שטח    תופסק לפני כן מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן כי הוא ועובדיו ו/או מי
 .  העבודה

 הצהרות הקבלן

הרישיונות    ש לו את הידע, מומחיות ומיומנות, כישורים והכשרה מקצועית, כח האדם,הקבלן מצהיר כי י .7
הסכם זה ובמועדן,    וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, וכן הניסיון הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו על פי

 .בהסכם זה וכי ידוע לו כי בהסתמך על מצגיו והצהרותיו הסכים המזמין להתקשר עימו

ומימון    ר כי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כח אדם, ציוד, חומרים ומוצריםהקבלן מצהי .8
התנאים הקשורים לביצוע    לשם ביצוען של העבודות והשלמתן במועדן וכי הצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל

המסמכים הנחוצים  רעננה, בדיקת כלל    מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ובמועדן, לרבות ביקור בעיר
 . המצורפים להסכם זה  לביצוע העבודות ובכללם התכניות וכתב הכמויות

ידיעותיו, .9 במיטב  שימוש  תוך  מעולים  ובאיכות  בטיב  באופן,  העבודות  את  לבצע  מתחייב  ניסיונו    הקבלן 
מיטב  לעשות את    המקצועי וכושר עבודתו, ותוך שימוש בציוד, חומרים ומוצרים מטיב ואיכות מעולים, וכן

 . מאמציו להפעיל את מלוא כישוריו לקידום התחייבויותיו על פי ההסכם

על פי חוזה    הקבלן מתחייב לבצע את העבודות נשוא חוזה זה בהתאם להוראות החוזה בנאמנות, במועדים .10
העבודות שבוצעו על ידו או    זה, במומחיות ובזהירות והוא אחראי מכל הבחינות למעשים ולמחדלים ולטיב

 .מי שהועסק על ידו או מטעמו ע"י כל 

ואין  והבלעדית,  המלאה  מאחריותו  הקבלן  את  משחרר  אינו  לקבלן  המזמין  ידי  על  הוראות   מתן 
 . בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי בקשר לשירותי הקבלן ו/או הקשור בהם והנובע מהם

הע .11 בביצוע  הכרוכים  והתשלומים  ההוצאות  המיסים,  בכל  לשאת  מתחייב  למזמינה הקבלן   בודות 
על  הקבלן  לעובדי  תשלום  ולרבות  לאומי  ביטוח  ההכנסה,  מס  תשלומי  לרבות  זה,  בחוזה   כאמור 

 . פי כל דין, תשלום לקבלני משנה וכן כל תשלום אחר המוטל עליו על פי כל דין

יהיה  מתחייבהקבלן   .12 ביצוע העבודות. המזמין  לצורך  הנחוץ  בהיקף  עובדים  צוות  עת  בכל  רשאי    להעסיק 
דרישתו הראשונה של    הורות על החלפת כל עובד, מטעמים סבירים, והקבלן יחליף כל עובד כאמור מייד עםל

 . המזמין

לצורך המזמין  עם  ישיר  בקשר  שיעמוד  ומי  למזמין  הקבלן  מטעם  העבודות  ביצוע  את  שירכז   מי 
ידי על  יוחלף  לא  אשר   ______________________ הוא  זה,  חוזה  פי  על  העבודות   הקבלן   ביצוע 

 . אלא אם כן ניתן אישור בכתב ומראש על ידי המזמין

התחייבויות    מצהיר כי אין לו כל מניעה מלהעניק את שירותיו למזמין מכל סיבה שהיא, לרבות עקב  הקבלן .13
מניעה כאמור, להודיע על    קודמות ו/או ניגוד אינטרסים וכיוצ"ב, ומתחייב כי במידה ותתעורר איזו שהיא 

 .להיגרם לו עקב כך כי הוא יהיה אחראי כלפי המזמין בגין כל נזק העלולכך למזמין מיד ו

ציבוריים, תשל"ו  .14 גופים  לחוק עסקאות  את האישורים בהתאם  בידיו  יש  כי  לרבות  ,  1976-הקבלן מצהיר 
מע"מ; ואישור מהמוסד    אישורים בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק זה; אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות

כדין ותשלומים  ניכויים  מפריש  הוא  כי  חשבון  מרואה  או  לאומי  כאלו,    לביטוח  שיש  ככל  עובדיו,  עבור 
 . להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראות כל דין

יהיו וכי  זה  הסכם  חתימת  למועד  ותקפים  מעודכנים  הנ"ל  האישורים  כי  ומתחייב  מצהיר   הקבלן 
כאמור,   תקפים  אישורים  לפעם בידיו  מפעם  יציגם  הוא  וכי  העבודות,  ביצוע  תקופת  כל   במהלך 

כדין ספרים  ניהול  בדבר  אישורים  למזמין  הקבלן  ימציא  זה,  הסכם  חתימת  במועד  המזמין.   ,בפני 
 . כאמור לעיל
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שיש .15 עבירה  בגין  אישום,  כתב  נגדו  הוגש  לא  ו/או  חלוט  דין  בפסק  הורשע  לא  הוא  כי  מצהיר   הקבלן 
בעביר  ו/או  קלון  תנאיםעימה  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי   ה 

 . 1981-ו/או בעבירה לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991 -הוגנים,( תשנ"א 

 תקופת ההתקשרות, לוח זמנים, תיקונים וקנסות

  הצדדים. לחברה   תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה הינה לשנתיים, החל ממועד החתימה על חוזה על ידי שני .16
או חלקה בכל פעם, על פי    ניתנת האופציה להאריך את תוקפו של ההסכם למשך שלוש שנים נוספות, שנה

 .  שיקול דעתה הבלעדי

"צו התחלת   הקבלן יתחיל בביצוע כל עבודה ועבודה בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב, שתיקרא .17
שנקבעה בחוזה, ובהתאם    להשלמתן, תוך התקופהויתקדם בביצועה בקצב הדרוש  ,  עבודה/הזמנת עבודה"

 .  מאת המנהל הוראה מפורשת אחרת ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות הנזכרים בצו/הזמנה, פרט אם קיבל

בשטח  עבודה  יום  כל  על  כאשר  מפורט,  זמנים  בלוח  המזמין  ידי  על  יוגבל  עבודה  התחלת  צו   כל 
)לדוגמה   משרדיות  עבודות  יום  א   -ייקבע  עבודה  בתוך  אם  להתבצע  אזי  3מורה  בשטח,  מדידה   ימי 

בתוך   העבודה  את  ולהגיש  להשלים  הקבלן  על  כי  הזמנים  בלוח  מתחייב   .ימים(  6ייקבע   הקבלן 
לפי העבודות  את  לבצע  העבודה,  התחלת  בצו  הנקוב  למועד  בהתאם  העבודות  בביצוע   להתחיל 

בשקי ברציפות,  ולבצען  המזמין,  ידי  על  לו  שימסרו  עבודה  עד הזמנות  ראוי,  התקדמות  ובקצב   דה 
העבודה  בתחילת  שצווי  הקצובים  הזמנים  ללוחות  ובהתאם  זה  להסכם  בהתאם  המושלם   לסיומן 

 . שיומצאו לו

הביצוע, שלבי    הקבלן מתחייב להמציא למזמין, לפי דרישתו, הסברים, עדכונים ופרטים בכתב בקשר לדרכי .18
אלא אם אושר מראש   לשינוי ו/או חריגה מלוח הזמניםהביצוע ועמידתו בלוח הזמנים. לא יהא כל תוקף  

 . ובכתב ע"י המפקח והמזמין

אישורו של המזמין    מובהר כי העבודות או שלב כלשהו מהעבודות יחשבו כגמורים ומושלמים רק לאחר קבלת .19
ו  כלשהו מהעבודות בוצעו והושלמ  או המתכנן האחראי על פרויקט עבורו נדרשו העבודות כי העבודות או שלב

 המזמין או המתכנן.  בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו ולשביעות רצונו המלאה של

המכרז מדרישות  חלק  או  זה  הסכם  מדרישות  חלק  שמהווה  עבודות  השלמת  המתכנן  ידרוש    )להלן:  אם 
הקבוע בצו התחלת    (, ישלים הקבלן את העבודות ללא דיחוי. מובהר כי לוח הזמנים""השלמת העבודות

הקבלן בלוח הזמנים כולל השלמת    מחייב גם במקרה של צורך בהשלמת עבודות, וככל שלא יעמודהעבודה  
 .  ₪ עבור כל יום איחור 350  בגובה פיצוי מוסכם מראשהעבודות, ישלם  

לשביעות  .20 אינן  ו/או  ונספחיו  ההסכם  לתנאי  מתאימות  אינן  העבודות  כי  המזמין  ו/או  המפקח   מצא 
של רשימה  לקבלן  תימסר  הדרושות    רצונו,  השלמה  עבודות  ו/או   עבודות")להלן:  תיקונים 

ותיקונ כי(  ים"השלמה  מובהר  ספק  הסר  למען  המפקח.  שקבע  התקופה  בתוך  לבצען  חייב   והקבלן 
נכללת בתקופת   ותיקונים  עבודות השלמה  ביצוע  ולאועלות  תקופת  זה,  עפ"י הסכם  של העבודה   הביצוע 

 .הביצוע של העבודותתינתן לקבלן ארכה כלשהי של תקופת  

והמכרז .21 החוזה  למסמכי  בהתאם  לחברה  העומדת  זכות  מכל  וכן  ולהלן  לעיל  מהאמור  לגרוע   מבלי 
באיכות  עבודה  בשל  כדלקמן:  קנסות  הקבלן  על  להטיל  רשאית  תהא  החברה  דין,  לכל   ובהתאם 

השלמה   תצריך  אשר  מספקת  או )  10%   –לא  החברה  ידי  על  הקבלן  חשבון  על  תבוצע   ההשלמה 
החברה(ע שתורה  כפי  הקבלן,  ידי  במוע  ;ל  עבודה  ביצוע  עד עב₪    350  –ד  אי  איחור,  של  יום  כל   ור 

 . לביצוע בפועל

וסעדים" .22 "הפרות  כותרת  הנושא  הפרק  מהוראות  לגרוע  ומבלי  לעיל,  האמור  אף  המזמין   ,על   רשאי 
מוק בהודעה  זה,  חוזה  פי  על  ההתקשרות  את  להפסיק  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  עת   דמת בכל 

של   למעט ימים    15לקבלן  אחרות,  או  כספיות  טענות,  ושאר  תביעות  כל  תהיינה  לא  ולקבלן   מראש, 
הפסקת  למועד  עד  בפועל  ידו  על  שבוצעו  העבודות  בגין  לו  המגיעה  התמורה  את  לקבל   זכותו 

 . ההתקשרות, כאמור, ובכפוף להוראות הסכם זה

היקף ביצוע    סיבה שהיא, להקטין ו/או להגדיל אתבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המזמין, מכל   .23
 .  העבודות בהסכם, ואין המזמין מתחייב להיקף כלשהו של עבודות
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 התמורה

עפ"י הסכם    בתמורה לביצוע העבודות במלואן לשביעות רצונו המלאה של המזמין ומילוי התחייבויות הקבלן .24
  נספח ג' הקבלן, כמפורט ב  שבוצעו בפועל, ובהתאם להצעתישלם המזמין לקבלן תמורה, לפי כמויות  זה,  

 .(""התמורהלחוזה ההתקשרות )להלן: 

שעליהם    התמורה תשולם לקבלן לאחר שהקבלן סיים את כל העבודות בפועל )כולל כל תוספת ו/או שינוי .25
העבודות לשביעות  של    הורה המזמין, ככל שהורה(, ולאחר שקיבל את אישורו של המתכנן והמזמין על ביצוען

 רצונם המלאה. 

הנותרים ישולמו רק    20%מהחשבון,    80%בגובה    יהיהאחוז התמורה שתשולם לקבלן לאחר אישור החשבון,   .26
 . לביצוע הפרויקט/אתר הנמדד לאחר ביצוע כל ההשלמות הנדרשות

ויציין בו ימי עבודה כאשר אלה מהווים יחידת תשלום בהתאם למפרט  המצורף    הקבלן ינהל יומן עבודה 
ומאושר בכתב ומראש    להסכם זה. מובהר בזאת כי לא ישולם לקבלן בגין יום עבודה ללא יומן עבודה חתום

 . על ידי נציג המזמין

ליום   .27 עד  בחודשו,  חודש  יפורטו בכל    10מדי  שבמסגרתו  חשבון,  למזמין  הקבלן  יגיש   חודש, 
שבוצעו.   ככל  שחלף,  בחודש  שביצע  והכמויות  על הפעולות  שהושלמו  עבודות  רק  יכלול   החשבון 

תוך   והמזמין  המתכנן  ע"י  ייבדק  החשבון  המזמין.  שהוציא  העבודה  הזמנת  עפ"י  הקבלן,   30ידי 
שוט בתנאי  כאמור,  לאישורו  בכפוף  המזמין,  ידי  על  וישולם  +  יום,  תשולם  45ף  התמורה   ימים. 

 .לקבלן כנגד הצגת חשבונית מס

תקו בתום  לקבלן,  הסופי  טופסהחשבון  על  הקבלן  של  לחתימתו  בכפוף  ישולם  ההתקשרות,   -פת 
המצורף   בנוסח  תביעות,  ד'כנסהעדר  דרישות ,  פח  כל  לו  יהיו  לא  בו,  הנקוב  הסך  תשלום  עם   שלפיו 

ו/או  השירותים  לביצוע  בקשר  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  כלפי  כלשהן  תביעות  ו/או  טענות   ו/או 
 . התשלום בעדם

לקב .28 המזמין  שישלם  סכום  המתחייביםמכל  אחרים  ותשלומים  כדין  במקור  המס  סכומי  ינוכו   לן 
הסר  למען  כאמור.  במקור  מס  מניכוי  פטור  בדבר  אישור  הקבלן  ע"י  יומצא  כן  אם  אלא  חוק  פי   על 

 .ספק מובהר כי האמור מתייחס לניכויים המתחייבים מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד

על   .29 זה,  הסכם  כי  ומאשרים  מסכימים  טובות הצדדים  ו/או  התשלומים  כל  את  ממצה   נספחיו, 
טובת  ו/או  תשלום  כל  ידרוש  ולא  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  וכי  מהמזמין  הקבלן  זכאי  להם   ההנאה 

 .הנאה ו/או החזר הוצאה ו/או התייקרויות מהמזמין, אלא אם פורטו מפורשות בהסכם זה

העל ו/או  ההוצאות  ו/או  הפעולות  כל  את  כוללת  לעיל  כאמור  הכרוכות התמורה  כלשהו  מסוג   ויות 
המסמכים ובכל  הכמויות  בכתב  בתכניות,  במפרטים,  הנזכרים  התנאים  ומילוי  העבודות,   בביצוע 
ואגרות מיסים  הובלה,  ציוד,  חומרים,  עלויות  לרבות  ממנו,  הנובעים  או  זה  בחוזה   ,הכלולים 

 . בהוצאות הקבלן בהתאם להתקשרויות שערך עם יועצים ו/או קבלני משנה, וכיוצ"

 שינויים, תוספות והפחתות

מעבר  .30 העבודות,  בהיקף  הקטנה  או  הגדלה  על  בכתב  לקבלן  להורות  עת,  בכל  רשאי,  יהיה   המזמין 
וכן  בוצעו  שטרם  ו/או  בוצעו  שכבר  בעבודות  שינויים  על  להורות   , העבודה  בהזמנת  הנקוב   להיקף 

 ן.ל על שינויים נוספים, וזאת ללא שינוי במחירי היחידה שבהצעתו של הקב

 אחריות בנזיקין  

ו/או  .31 נכות  ו/או  מחלה  ו/או  תאונה  כל  ובגין  לכל  ומוחלטת  מלאה  אחריות  אחראי  יהא   הקבלן 
ו למזמין  שייגרמו  הכלל,  מן  יוצא  בלי  שהוא,  וסוג  מין  מכל  אובדן,  ו/או  נזק  ו/או  למי\חבלה   או 

ו כלשהו,  \מטעמו  אחר  לאדם  ו/או  מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  מעובדי  למי  ואו  בשל \לגוף  לרכוש   או 
ו  הקבלן  של  שהוא,  וסוג  מין  מכל  מחדל,  או  ו /מעשה  עובדיו  ו/או  שלוחיו  בקשר / או  מטעמו  מי   או 

הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  איזו  מילוי  ו/או  העבודות  מביצוע  בעקיפין,  או  במישרין  הנובע,   ובכל 
 ה. ז

א  מכל  מטעמה  שבא  מי  ואת  המזמין  את  ומראש  לחלוטין  משחרר  ובגין הקבלן  לכל  וחבות   חריות 
לכל זה,  לסעיף  מהרישא  כתוצאה  שאירעו  כנ"ל  נזק  או  כספי  נזק  חבלה,  נכות,  מחלה,  תאונה,   כל 

 א. או לרכוש, בכל עילה שהי/אדם, לגוף ו
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דרישה, מכל    הקבלן מתחייב בזה לפצות ו/או לשפות בשלמות את המזמין על כל נזק וכנגד כל תביעה ו/או .32
י על  שתוגש  שהיא,  ו עילה  נגדו  כלשהו,  גוף  ו/או  אדם  כל  בגין /די  מטעמו,  שבא  מי   או 

ו לגוף  אדם,  לכל  נזק  ו/או  חבלה  תאונה,  להם/ כל  שיגרמו  המשפטיות  ההוצאות  לרבות  לרכוש,   .או 
ו המזמין  יתבע  לסלק/אם  הקבלן  על  יהא  לעיל,  מהאמור  כתוצאה  שנגרם  נזק,  על  מטעמו  מי   או 

 . או לחובת מי מהם על ידי בית משפט/ שיפסק לחובתם ואת התביעה כנגדם או לשלם כל סכום 

הקבלן .33 של  מקצועית  שגיאה  עקב  לו  שיגרם  נזק  כל  בגין  המזמין  את  וישפה  אחראי  יהיה   הקבלן 
ו/ו מחדל  לגבי /או  גם  תחול  הקבלן  של  אחריותו  המקצועיות.  מחובותיו  איזו  במילוי  הזנחה   או 

 .לאחר תום תקופת ההסכם מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו

לדרישות  .34 ו/או  לטענות  נושא  יהיו  אשר  סכומים  בגובה  לקבלן,  תשלומים  לעכב  רשאי  יהיה   המזמין 
ו/או טענות  תיושבנה  אשר  עד   , דלעיל  זה  בפרק  כאמור  הקבלן  כנגד  לתביעה  ו/או  למחלוקת   ו/או 

 ן. ן המזמי דרישות ו/או מחלוקות ו/או תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצו

 ביטוח .35

ולקיים .35.1 לערוך  הקבלן  על  דין,  כל  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  מאחריות  לגרוע   ,מבלי 
ביטוח  ולעניין  ימים  חודשיים  של  ובתוספת  ההסכם  תקופת  כל  למשך  הקבלן,  חשבון   על 

למשך   מקצועית  עריכת  3אחריות  באישור  המפורטים  הביטוחים  את  נוספות(,   שנים 
זה   להסכם  המצורף  ה'כנספהביטוח  )ל ,  ח  ממנו  נפרד  בלתי  חלק   ביטוחי"הלן:  והמהווה 

עריכ"או    ן"הקבל הביטוח"ישור  הענייןת  לפי  בישראל ,  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל   ) 
 ן.ובעלת מוניטי 

מתן  .35.2 תחילת  לפני  המזמין,  לידי  להמציא  הקבלן  על  המזמין,  מצד  דרישה  בכל  צורך   ללא 
התמורההשירותים   חשבון  על  תשלום  לכל  או  להתקשרות  מוקדם  וכתנאי  זה  הסכם   ,נשוא 

תקופת  בתום  מיד  כן,  כמו  מבטחיו.  בידי  חתום  כשהוא  הביטוח,  עריכת  אישור   את 
תוקף חידוש  בגין  מעודכן  ביטוח  עריכת  אישור  המזמין  לידי  להמציא  הקבלן  על   הביטוח, 

תקופת  ומידי  נוספת,  ביטוח  לתקופת  הקבלן  ו/או   ביטוחי  בתוקף  זה  הסכם  עוד  כל   ביטוח, 
 ל.  עיל 1  לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף

עריכת .35.3 באישור  כמפורט  הקבלן  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי   מובהר 
מכל  לגרוע  כדי  בה  שאין  הקבלן,  על  המוטלת  מזערית  דרישה  בבחינת  הינם   הביטוח 

פי על  ו/או  ההסכם  לפי  הקבלן  של  הקבלן  התחייבות  את  לשחרר  כדי  בה  ואין  דין   כל 
או  המזמין  כלפי  טענה  כל  תהיה  לא  ולקבלן  דין,  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  החבות   ממלוא 

 ר.מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות כאמו

ידי  .35.4 על  שיומצא  הביטוחים  עריכת  אישור  את  לבדוק  החובה,  לא  אך  הזכות,  תהא   למזמין 
לעיל,   כאמור  על הקבלן  שיידרשו  הרחבה  או  התאמה  תיקון,  שינוי,  כל  לבצע  הקבלן   ועל 

 זה. מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם 

מטילות    מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן .35.5
על מי מטעם המזמין כל חובה או כל   הביטוחים נושא אישור    אחריות שהיא לגביעל המזמין או 

בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא    עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין
בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל    המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת

 . וחים ובין אם לאוהביט   ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת

לרכוש  .35.6 נזק  או  אובדן  לכל  מאחריות  המזמין  מטעם  הבאים  ואת  המזמין  את  פוטר   הקבלן 
את המשמש  או  המזמין  לחצרי  הקבלן  מטעם  מי  או  הקבלן  ידי  על  המובא  כלשהו  ציוד   או 
כלפי תביעה  או  דרישה  טענה,  כל  לקבלן  תהיה  ולא  השירותים,  מתן  לצורך   הקבלן 

א בגין  לעיל  לנזקהנזכרים  שגרם  מי  כלפי  יחול  לא  כאמור  פטור  כאמור.  נזק  ו/או   ובדן 
 . בזדון

השירותים  .35.7 בו  ובמקרה  ההסכם,  הסבת  לעניין  זה  הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  לגרוע   מבלי 
לדאוג  הקבלן  על  הקבלן,  מטעם  משנה  קבלני  ידי  על  יינתנו  מהם  חלק  או  זה  הסכם   נשוא 

ביטוח   פוליסות  המשנה  קבלני  בידי  ההתקשרותכי  והיקף  לאופי  בהתאם   .נאותות 
במסגרת המבוטח  בשם  המשנה  קבלני  את  לכלול  הרשות  נתונה  הקבלן   לחלופין, 

 . הביטוחים הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן
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ביחס .35.8 המזמין  כלפי  האחריות  מוטלת  הקבלן  על  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר   למען 
שי לרבות  במלואם  משנהלשירותים  קבלני  ידי  על  להינתן  היו  אמורים  או  שניתנו   רותים 

בעקיפין,   ועל הקבלן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או
ייגרם אם  המשנה,  קבלני  ידי  על  להינתן  היו  אמורים  או  שניתנו  שירותים   ,עקב 

 . דלעיל ובין אם לאובין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות 

הוראות  .35.9 של  מכוחן  לגרוע  באה  אינה  לביטוח  בקשר  זה  בסעיף  הוראה  כל  כי  בזאת,   מובהר 
אחרים  בסעיפים  כאמור  יגרמו  באם  לנזקים  המזמין  של  הבלעדית  אחריותו  בדבר   ההסכם 

 . בהסכם זה ו/או על פי הדין

סעיף   .35.10 הוראות  כי  והפרתן    זה  34מובהר,  החוזה,  מעיקרי  הנן  יסודית )ביטוח(  הפרה   מהווה 
 . של ההסכם

 

 ערבות לקיום החוזה  .36

החוזה, ערבות    התחייבויותיו על פי החוזה, ימציא הקבלן לחברה, עד מועד חתימת  מילוילהבטחת   .36.1
האחרון להגשת ההצעות    בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד

הערבות תהא בתוקף עד לתום    לחוזה.  ו'  כנספחבנוסח המצורף    אלף ש"ח(,  שבעים₪ )  00070,בסך  
 . תקופת החוזה, בתוספת חודשיים

תשלום  להבטחת  השאר,  בין  תהא,  לעיל,  כאמור  לחברה,  הקבלן  ידי  על  שתימסר  ערבות   כל 
 : ההוצאות והנזקים כמפורט להלן

תנאי    מילויכל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי   .36.1.1
 ה.  כלשהו מתנאי החוז 

בהם .36.1.2 להתחייב  או  לשלם  או  להוציא  עלולה  שהחברה  והתשלומים  ההוצאות   כל 
והקשורה בה  תתבע  שהחברה  ג'  צד  תביעת  כל  עם  בקשר  או  זה,  חוזה  עם   בקשר 

 ן.בדרך כל שהיא לביצוע העבודות או למעשה או למחדל של הקבל 

נדרשת   הן, אשר החברה עמדה או שהיאכל הוצאות, תיקונים, השלמות, או כל חלק מ .36.1.3
 . לעמוד בהן

בפעם .36.2 מקצתו,  או  כולו  הערבות  סכום  את  לגבות  רשאית  החברה  תהיה  כאמור  מקרה   בכל 
חייב כלשהו,  סכום  מהערבות  לגבות  בזכותה  החברה  השתמשה  פעמים.  במספר  או   אחת 

ניתנת כן,  הקבלן  עשה  לא  המקורי.  לסכום  הערבות  סכום  את  מיד  להשלים   בזאת   הקבלן 
בהתאם לקבלן  המגיעים  התשלומים  מתוך  לנכות  ו/או  לגבות  לחברה  חוזרת  בלתי   הוראה 
ולהחזיקו  מהערבות  שגבתה  לסכום  השווה  סכום  כלשהי  אחרת  מסיבה  ו/או  זה   לחוזה 

 .כפיקדון בידה. דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל

 ד. על הקבלן בלב  כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו .36.3

 ק. הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנ .36.4

בין החברה,  ידי  על  כן  לעשות  שיידרש  עת  בכל  הבנקאית  הערבות  תוקף  את  יאריך   הקבלן 
את  להאריך  הקבלן  סירב  אחרת.  סיבה  כל  בשל  או  החברה,  ידי  על  החוזה  הארכת  בשל   אם 

לחלטה,   המזמין  יוכל  הבנקאית,  לחברההערבות  הנתונה  אחרת  זכות  בכל  לפגוע   מבלי 
 .עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין 

יתרת    הערבות לקיום החוזה או כל יתרה בלתי מחולטת שלה, ישוחררו לקבלן רק לאחר תשלום .36.5
המצורף כנספח    החוזה לקבלן, לאחר שהקבלן ימציא לחברה הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בנוסח

התנאים הקבועים בחוזה,    לחברה את כל המסמכים וקיים את כל  ד', וכן לאחר שהקבלן המציא
 . לרבות במפרט הטכני

ממעשה ו/או    הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי החברה בקשר לעבודות, הנובעות  .36.6
הערבויות שיהיו בידה באותה    מחדל של הקבלן, תהא החברה רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן

 . הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה  סיומם וסילוקם המלא של ההליכיםעת, וזאת עד ל
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 קבלן עצמאי  

מטעמו לרבות   בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הקבלן כקבלן עצמאי ואין בינו ו/או מי .37
 ך.מכ מעביד על כל הנובע והמשתמע - עובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין כל יחסי עובד 

בעילה  .38 לשלם כל תשלום  חויב המזמין לשאת בהוצאה או  נדרש או  לעיל,  לגרוע מן האמור  הנובעת    מבלי 
של מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  מעובדי  מי  לבין  בינו  ומעביד  עובד  יחסי  של  לקיומם   מטענה 
משפט הוצאות  לרבות  לשלם,  נדרש  אותם  התשלומים  בכל  המזמין  את  הקבלן  ישפה   הקבלן, 

 . ור. חובתו זו של הקבלן תחול גם במקרה של פשרה ללא הודאה בחבותבקשר עם דרישה כאמ

ו/או .39 שכרם  לתשלום  נוהג  ו/או  חוזה  ו/או  דין  כל  לפי  עליו  המוטלת  האחריות  בכל  ישא   הקבלן 
לביצוע בקשר  הקבלן  של  הוצאותיו  כל  זה.  חוזה  בביצוע  ידו  על  המועסקים  של   תקבולים 

 . ולמו על ידו, והמזמין לא יחויב בכל דרך שהיא בגינםהעבודות, לרבות תשלום לעובדי הקבלן, יש 

 

 אספקת ציוד, חומרים ומוצרים 

האמצעים    הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא ובמועד, את כל הציוד, הכלים והמוצרים, כח האדם, וכל .40
מעולים ובקצב  ואיכות    האחרים הדרושים לביצוען של העבודות ו/או עבודות השלמה והתיקונים, ברמה, טיב

שוחות והסדרי תנועה ככל שנדרש    הדרוש. במסגרת זו מתחייב הקבלן גם לדאוג לכל הדרוש לצורך פתיחת
 .  לצורך ביצוע העבודות ןהענייבנסיבות 

לביצוע .41 המזמין,  של  הצורך  לפי  ערוך,  להיות  הקבלן  על  כי  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע   מבלי 
עמ אי  במקביל.  צוותים  שני  עם  ההסכם עבודות  של  יסודית  הפרה  תהווה  זה  סעיף  בהוראות   ידה 

 .₪  1,000וכן תגרור קנס בגובה 

בהתאם .42 ובהיעדרו  הישראלי,  התקן  בדרישות  ויעמדו  יתאימו  והמוצרים  החומרים  הציוד,  לקביעות    כל 
 . המפקח

לנכס .43 הבאתם  לאחר  ייחשבו  השיפוצים  עבודות  לביצוע  שישמשו  והמוצרים  החומרים  הציוד,  ולאחר    כל 
 .שולם עבורם, כרכוש של המזמין ולקבלן לא תהיה כל זכות לגביהם ו/או בהםש

 

 הסבת זכויות וקבלני משנה 

לרבות לקבלני    הקבלן לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו ו/או חיוביו שמכוח הסכם זה, .44
 .משנה, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב 

ואין היא    הסכמתו כאמור דלעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהי על המזמיןנתן המזמין את   .45
והקבלן יישא באחריות    פוטרת את הקבלן מאחריותו ומאיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולפי כל דין

צע  לביצוע תשלומים לכל צד ג' שיב  מלאה לכל מעשה ו/אן מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם וכן
 . טיבה, לציוד, חומרים ומוצרים וכיוצ"ב עבודה כלשהי וכן יישא באחריות מלאה לכל עבודה שתבוצע,

 

 הפרות וסעדים

,  39,  38, 36,  35,  34,  33,  32,  31, 18,  17,  15, 14,  13,  12,  11,  10, 9,  8,  7,  6,  5,  4ם  מוסכם בין הצדדים כי סעיפי  .46
ם של הסכם זה והפרת כל אחד הם תיחשב הפרה יסודית של  הינם תנאים עיקריים ויסודיי  43,  42,  41,  40

 . ההסכם

ההסכם    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של  .47
דין, כל  פי  על  ואם  פי ההסכם  על  לו, אם  המוקנות  הזכויות  בכל  הפרה    המזכים את המזמין  של  במקרה 

 ת:יסודי 

עיקול   .47.1 הקבלןהוטל  נכסי  לגבי  לפועל  הוצאה  של  כלשהי  פעולה  נעשתה  או  קבוע  או   ,זמני 
בתוך   בוטלו  לא  הפעולה  או  והעיקול  חלקם  או  עשייתה20כולם  ו/או  נטילתו  ממועד   ,יום 

 . בהתאמה
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קבוע  .47.2 או  זמני  מפרק  או  קבוע  או  זמני  נכסים  כונס  חלקם,  או  כולם  הקבלן,  לנכסי   מונה 
 . יום ממועד המינוי20 ואיזה מהמינויים לא בוטל בתוך

על  .47.3 החלטה  בידו  נתקבלה  או  חלקם,  או  כולם  נכסיו,  לגבי  נכסים  כינוס  צו  הקבלן  נגד   ניתן 
או  נאמן  לו  מונה  או  פירוק  צו  נגדו  ניתן  או  לפירוק  בקשה  נגדו  שהוגשה  או  מרצון   פירוק 

כ נושיו  עם  סידור  או  לפשרה  הגיע  שהוא  או  קבוע  מנהל  או  נכסים  כונס  או  זמני   ,ולםמפרק 
לא האמורים  המקרים  ו/או  המינויים  ו/או  ההחלטות  ו/או  מהצווים  ואיזה  חלקם,   או 

 .ממועד קבלתם יום 45בוטלו בתוך 

שוחד .47.4 הציע  או  נתן  מטעמו  מי  או  הקבלן  כי  דעתו  להנחת  הוכחות  המזמין  בידי   ,כשיש 
 .מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה וביצועו

פל  .47.5 חקירה  נפתחה  מבעלי אם  מי  נגד  ו/או  הקבלן  נגד  פליליים  הליכים  ננקטו  או   ילית 
 .מניותיו ו/או מנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים

או  .47.6 נכונה,  אינה  זה  הסכם  חתימת  עם  בקשר  שניתנה  הקבלן  של  כלשהי  הצהרה  כי   התברר 
על   להשפיע  כדי  בה  היה  המזמין  לדעת  אשר  מהותית  עובדה  גילה  לא   ההתקשרותשהקבלן 

 . עימו

רצונו  .47.7 לשביעות  מהן  חלק  או  הקבלן  של  מהתחייבויותיו  איזו  של  ביצוע  אי  של   במקרה 
 .המלאה של המזמין ו/או במקרה של ניגוד עניינים ו/או במקרה של הפרת אמונים

העולה  .47.8 לתקופה  הקבלן  ע"י  העבודה  הפסקת  ו/או  העבודות  בביצוע  התחלה  אי  של   במקרה 
 .ימים3על 

שהק .47.9 מקרה  לאחר בכל  ידו  על  תוקנה  לא  וההפרה  זה  הסכם  מהוראות  איזו  הפר   בלן 
 . בכתב ימים 3  התראה בת

ע"י מתן    הקבלן הסכם זה הפרה יסודית, יהא המזמין זכאי לבטל את ההתקשרות עם הקבלן לאלתר  הפר .48
 . הסכםדין ו/או    הודעה בכתב לקבלן, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית למזמין על פי כל

 שונות

התחייבות או    ההסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים, ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, מצג, .49
הצדדים עובר לחתימת    פה, בין במפורש ובין משתמע, בין-הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

 . הסכם זה

שאינו קצוב,   המגיע לו מהקבלן, בין קצוב וביןהמזמין יהיה זכאי לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום  .50
כל סכום עילה אחרת שהיא, לרבות  ובין מכל  ונספחיו  פי מסמכי ההסכם  על  ג'    בין  לצד  אשר הקבלן חב 

 . כלשהו

חומרים ו/או    למרות האמור בכל דין, לקבלן לא תהא זכות עיכבון כלשהי על אתר העבודה ו/או ציוד ו/או .51
 .זה ברשות המזמין, ו/או המגיעים למזמין עפ"י חוזה מסמכים הנמצאים בבעלות או

ו/או כוויתור    התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין .52
ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול    או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור,

 . במפורש ובכתבאו התוספת, נעשו 

מסמך  .53 ידי  על  אלא  מתנאיו  כלשהו  תנאי  לשנות  ניתן  ולא  זה,  בהסכם  שינוי  לכל  תוקף  כל  יהיה   לא 
מתנאי תנאי  לשנות  ניתן  לא  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען  הצדדים.  חתימת  את  הנושא   בכתב 

 '. ההסכם בדרך של התנהגות, נוהג וכו

מצד אחד    כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשוםכתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן   .54
מסירתה למשלוח בבית    שעות מעת72למשנהו, לפי הכתובת האמורה, תחשב כאילו התקבלה אצל הנמען   

 .  דואר בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

   

 הקבלן  מי רעננה תאגיד מיום וביוב בע"מ
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 נספח א'  

 מפרט לעבודות מדידה  

 

   תיאור העבודה .1

 כללי  .1.1

על רקע גושים    1:250  בקנ"ממיפוי מצבי לפי תקנות המדידה המפורטת של כל השטח המסומן בתוכנית  
 וחלקות ותוכניות מפורטות שחלות על השטח באזור הדרוש למדידה. 

 יודגש שהמדידה תהיה קרקעית בלבד ללא שימוש באלמנטים של פוטוגרמטריה. 

עבודה. מודד    על המודד לבצע את המדידה הדרושה על כל מרכביה לפי לוח זמנים שייקבע בצו תחילת
את התחייבותו לבצע    שיגיש את הצעתו למזמין, לביצוע עבודות המדידה, מביע בחתימתו על ההצעה

 מנים הנדרש.את העבודות בלוח הז

פרויקט    לוח זמנים מפורט, סדרי עדיפויות ושלבי ביצוע יועברו למודד יחד עם הזמנת העבודה, לכל
 בנפרד. 

 .פי הסכם זה-תוואי מדויק למדידות יימסר עם המצאת צו תחילת עבודה לכל עבודה על

 רוט נתונים נדרשים יפ .1.2

 מדידות לצורך תכנון קווי מים ו/או ת"ש ומתקנים. 

 

 ותנאים כללים  הנחיות  .1.3

"  2016-)מדידה ומיפוי( תשע"ו   המדידות, "תקנות  15.6.2016מיום    7671קובץ התקנות מס'   .1.3.1
רשאים להגיש  (, על כל סעיפיו מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה. "המדידות"תקנות )להלן: 

הגדרת  על  העונים  מוסמכים  מודדים  ורק  אך   הצעה 
שיטות  מודד"" ההנחיות,  פי  על  עבודתו  את  לבצע  המודד  על  זה.  תקנות   בקובץ 

לדרישות  ובהתאם  הנ"ל  במסמך  כמצוין  שרטוט,  של  וצורה  מדידה   דיוק, 
 . הספציפיות של המזמין והמתכנן, אשר יפורטו להלן, שניהם יחד

הרישיון שלו  המוסמך, מס'    על גבי כל גיליונות השרטוט יופיעו הפרטים האישיים של המודד  .1.3.2
שתעודכנה תוכניות המדידה הדבר    וחתימתו, על גבי חותמתו, וכן תאריך המדידה. בכל פעם 

 תאריך העדכון.  יירשם על גבי הגיליון ויכלול את תיאור העדכון ואת

 ארגון גיליון התנוחה הכללי   .1.3.3

כותרת ▪ תופיע  הכללית  התנוחה  גיליון  של  העליון  השמאלי  את בצד  שם   שתכלול 
 . קנה המידה לפיו שורטטההתוכנית ו

ועם הדגשת   בצד הימני העליון תופיע מפת הסביבה, עם סימן מקום האתר עצמו  ▪
יופיעו הפרטים האישיים של   שמות יישובים וכבישים קיימים. בצד הימני התחתון

תאריך ביצוע המדידה וכן פרטים בקשר לדיוק  (,  שם, כתובת, טלפון וחתימה)המודד  
 . המדידה

 DXFאו    ASCII ,DWG)  מקרה, כאשר יתגלו בגיליונות השרטוט או בקבצי הנתוניםבכל   .1.3.4
ברורים, יהיה על המודד    שגיאות, אי התאמות ו/או פרטים חסרים או לא(  וקבצי הנתונים

 .לתקנם ולהחזירם למזמין בהקדם האפשרי

כל .1.3.5 הגשת  מועד  ייחשב  ולמתכנן  למזמין  ומסירתה  העבודה  השלמת   כמועד 
לאחר  המודדים(,  בתקנות  )כהגדרתן  טופוגרפיות  מפות  ו/או  האתר   תכניות 
לשביעות המתכנן,  ו/או  המזמין  ע"י  שנדרשו  והעדכונים  התיקונים  כל   שהושלמו 

 . רצונם המלאה
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 גרסה  AutoCAD  אתר/חתכים/מפות טופוגרפיות ייעשו בעזרת תוכנת  כל השרטוטים/תכניות .1.3.6
למזמין    2015 יועברו  )במידהומעלה.  דחיסה  תכניות   ולמתכנן 

נדחס( ה  בנוסף   .והקובץ  ה-DWG לקובצי  העזר  -DXF או  קבצי   -ו  DISיועברו 

 REGה בתוכנת  העבודה  לצורך  השתמשו  סימבולים-AutoCAD עימם  צרופות  ,כולל, 
(XREF(גופנים  ,)FONTS( שלמה.קווים(,  DAT(, משטחים  כך שההעברה תהיה  וכיו"ב,   , 

 

 קשר רומים וקשר רשת קואורדינטות  .1.4

   .תהיה קשורה לרום האיזון הממשלתי המדויק ולרשת הקואורדינטות הארצית המדידה .1.4.1

  "(נקודות ביסוס") ,  (.B.M)  קשורים לנקודות קבע ממשלתיות  והקואורדינטות יהיו  הרומים  .1.4.2
הרומים והקואורדינטות. נקודה זו    המודד ימסור למזמין את זיהוי הנקודה אליה קשורים

והמתכנן המזמין  ע"י  מאושרת  להיות  על    חייבת  לציין  חייב  המודד  העבודה.  תחילת  לפני 
כל של  הנתונים  פוליגון  ו  .B.M)"נקודות המוצא"    גיליונות המדידה את  או    –טריאנגולציה 

 עון(. צל

הקואורדינאטות  המדידהקשירת   .1.4.3 לרשת  המדידה  קשירת  ו/או  מוצא"   ל"נקודת 
 .תהיה עפ"י ההנחיות ותקנות המדידה החדשה/התקפההארצית, שתהיה ברשת ישראל 

 מחשוב .2

( בתוכנת  ttributesA  או בלי)עם    Block-כאלמנט המתאים לכך יוגדר  וכל    Layer-כ  יוגדר כל נושא   .2.1

AutoCAD  .  המדידה מפרט  לפי  תערכנה  המדידות  בע"מ  כל  רעננה  מי  המים  תאגיד  של  האחיד 
. התאגיד מבקש לקבל את המפות המצביות ומפות העדות של  למסמכי המכרז  1בנספח א'כהגדרתו  

)  המפרטהעבודות ההנדסיות המבוצעות עבורו על פי מפרט זה.   ובו    (Templateמלווה קובץ תבנית 
שכבות הנתונים יוכלו לשמש כבסיס למערכת  הנדרש.    CADהגדרות למבנה השכבות והבלוקים בקובץ  

 הממ"ג. 

 .2015גרסה   AutoCADהעבודה תבוצע באמצעות תוכנות  .2.2

כל הנתונים ששימשו את עבודתו  את  למזמין  בסיום העבודה ימסור המודד   .2.3 המוצר המוגמר בצרוף 
לרבות ערכי נקודות הבקרה, תרשימים וחישובים למיניהם. בנוסף לכל האמור לעיל יערוך המודד את  

 , וימסור אותם למזמין.DIS-ו  REG, קבצי IDANקבצי נקודות המדידה בפורמט 

 

 קווי מים, ביוב, ת"ש ומתקנים .3

 תכניות אתר   .3.1

באזור   העבודה ביצוע  בעת   .3.1.1 אחרת  עבודה  כל  ו/או  ומתקנים  ת"ש  ביוב,  מים,   לקווי 
לתוספת  בקשה  כל  ללא  )פוליגון(  המוצא  נקודות  כל  את  למסור  המודד  על   יהא 

 . מחיר לקבלן המבצע ולמפקח עליו

  מתקנים, גדרות, דרכים, כבישים, מדרכות, בורות, התנוחה תכלול את כל הקיים בשטח כולל   .3.1.2
מספריהם( )כולל  חשמל  עמודי  אחרים,  הנדסיים  ומתקנים  צינורות  חשמל ,  עצים,    שוחות 

 ותקשורת, גובה קווי חשמל עיליים, קידוחי מים, בנינים ומבנים אחרים. 

סככות, .3.1.3 מחסנים,  מגורים,  בתי  כגון:  למדידה,  המוגדר  בשטח  המבנים    ,וכד'  מרפסות  כל 
מבנה לסככה/מרפסת. הגובה    יימדדו בקו המגע עם הקרקע. תהיה בשרטוט הפרדה גרפית בין

יימדדו רומי הקרקע    של רצפות המבנים יימדד ליד דלת הכניסה לקומה התחתונה שלהם. 
המרפסות והסככות. כמו כן יצויין חומר המבנה )בטון,    הקיימת בפינות המבנה, בכל המבנים,

יימדדו כל גרמי המדרגות החיצוניים, כולל כל גרמי המדרגות השייכים  '(. ת, עץ וכואבן, מתכ
 . למבנים

  במידה וישנם מבנים תת קרקעים כגון מקלטים )מרחבים מוגנים   –מדידת מבנים תת קרקעים   .3.1.4
  וכדומה( על המודד לסמן על המפה את גבולות המבנה התת קרקעי בקונטור כולל רישום גובה 

 . ל פינות המבנהמפלס הרצפה בכ
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וחומרי מצע    שטחים, כולל רומים משטחי אספלט, בטון, אבן משתלבת, ריצוףמיימדדו כל ה .3.1.5
 התוכניות.  מהודקים, לרבות דרכי עפר לא סלולות. כל המידע יצויין על גבי 

יימדדו בין שהן    . אבני שפה'יימדדו כל המדרכות, לרבות מדרכות אספלט, בטון, ריצוף וכו
 ת או חגורה יצוקה גלויה. מאבן שפה טרומי

כיוון ולפחות    יימדדו כל קירות התמך. גובה קירות התמך יימדד בקצות הקירות, בכל שינוי .3.1.6
גובה הקרקע בגב הקיר, גובה    מטר אורך. בכל נקודת מדידה יימדד גובה ראש הקיר,  10.00כל   

ן, בטון, אלמנטים  לציין את סוג הבנייה )קיר אב  תחתית הקיר )פני הקרקע או ריצוף סמוך(. יש
 '(.טרומיים וכו 

בכל נקודת    מ' אורך. 10.00מסלעות וטרסות יימדדו בקצותיהן, בכל שינוי כיוון ולפחות כל   .3.1.7
טרסה או מסלעה. שטחי    -מדידה יימדדו פני הקרקע העליונים והתחתונים. יש לציין את הסוג  

 . ומתלולים מסלעות וטרסות )במבט על( יופרדו גרפית ממצוקים

מיקום מדי    ו כל צינורות המים הגלויים, כולל סימון מיקום מגופים, ברזי כיבוי אש,יימדד .3.1.8
 '. וכד  מים וקוטר, בשטח הציבורי ובשטח הפרטי, ראשי מערכת השקיה

  מסוימיםובמקומות    יימדדו כל מדי המים הביתיים תוך ציון מד מים יחיד ו/או זוגי וקוטר .3.1.9
 . מס' מדי המים הקיימים

קיימים של    קרקעיים - הבנויות על קווים תת ( T.L)  הקיימותיימדדו כל שוחות )תאי( הבקרה   .3.1.10
כבלי זרימה,  כיווני  ניקוז,  קווי  סניקה,  קווי  ביוב,  קווי  מים,   קווי 
חברות של  כבלים  בכבלים,  טלוויזיה  כבלי  תקשורת,  כבלי  בזק,  כבלי   חשמל, 

וכד סלולרי  שטלפון  הוספת ימ '.  מחייב  תיבות  בראשי  ו/או  מקוצרים  בשמות   וש 
כל מכסי  של  ופתיחה  המכסה  רום  של  מדידה  תכלול  העבודה  לתוכנית.   מקרא 

 .של כל צינורות הכניסה ושל צינור היציאה (I.L) השוחות ומדידת רום תחתית

כל .3.1.11 של  מדידה  גם  תכלול  קיימים  ציבוריים  גרביטציוניים  ביוב  קווי  של   מדידה 
המדידה עליהם.  הבנויות  קיימות  בקרה  שוחות  אל  הקיימים  הבתים   חיבורי 
בינה  המחבר  הקו  ואת  )המאספת(  האחרונה  הביתית  הביוב  שוחת  את   תכלול 

 . לבין השוחה הציבורית

 ב. יימדדו כל המרזבים, כולל מדידה של המרזבים המחוברים למערכת הביו

התת .3.1.12 הקווים  כל  תוואי  ויסומנו  ה-יימדדו  גם קרקעיים  תכלול  העבודה   קיימים. 
בתוכניות ישורטט  )מערכת(  קו  כל  הקיימים.  הקווים  כל  קוטר  של  וסימון   מדידה 

 ה. האתר בשכבה נפרדת, בצבע נפרד ובסימון גרפי שונ

  המודד רשאי לבקש מידע על קווי מים ביוב וניקוז קיימים מהרשויות הרלוונטיות אך החומר .3.1.13
 ואינו פוטר בשום צורה שהיא את הדרישה לפתיחת ומדידת כל שיקבל הינו לידיעה בלבד  

 . השוחות למיניהן

המצוי  .3.1.14 המידע  כל  את  הרשויות  מכל  חשבונו(  )על  ולקבל  לאסוף  המודד   על 
תת שירותים  ומערכות  קווים  לגבי  כוללות- ברשותן  הרשויות  קיימים.   קרקעיים 

ח מע"צ,  המקומית,  הרשות  המזמין,  חברתאת  החשמל,  חברת  מקורות,   ברת 
 '.בזק, חברות טלוויזיה בכבלים, חברות טלפון סלולרי וכד

והתחתית  .3.1.15 המכסה  רום  של  והמדידה  האיתור  את  המגרשים  בכל  תכלול   המדידה 
יימדדו הסופג.  הבור  לפני  ביותר,  הנמוכות  )פרטיות(  הביתיות  הביוב  שוחות   של 

 . נמצאות בצד האחורי של המגרשכל השוחות הקיימות, גם אם הן 

בנקודה  .3.1.16 הקרקע  רום  את  תכלול  המדידה  בהווה,  בנויים  שאינם   במגרשים 
 ש. הנמוכה ביותר במגר

העל .3.1.17 והכבלים  הצינורות  כל  אליה-יימדדו  המערכת  ציון  כולל  והגלויים,   קרקעיים 
נפרד  בצבע  נפרדת,  בשכבה  ישורטט  )מערכת(  קו  כל  האתר  בתוכניות  שייכים.   הם 

 ה. גרפי שונ ובסימון

וכד' .3.1.18 כריזה  טלפון,  לסוגיה,  תאורה  חשמל,  של  העמודים  כל  עמוד   . יימדדו  כל   ליד 
בראשי ו/או  מקוצרים  בשמות  שימוש  שייך.  הוא  מערכת  ולאיזה  מספרו   יירשם 
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בצבע נפרדת,  בשכבה  ישורטט  עמוד  כל  לתוכנית.  מקרא  הוספת  מחייב   תיבות 
 ך. נפרד לפי המערכת אליה הוא שיי

כל   .3.1.19 ציוןיימדדו  כולל  הקיימים,  הבטון  ותעלות  ניקוז  צנרת  המים,   מעבירי 
מידותיהם פרטיהם  של  I.L,  סוגיהם,  מלא  ופירוט  מהמעביר  וביציאה   בכניסה 

 ה.  מתקני הכניסה והיציא

הקיר .3.1.20 סוג  הגדר,  סוג  ציון  תוך  השונים,  לסוגיהם  והקירות  הגדרות  כל   ,יימדדו 
 '. תמרורים לסוגיהם וכדשערים ומעקות. יימדדו שלטים, 

הקרקע י .3.1.21 על  מונחים  הם  אם  בין  המדידה,  בתחום  הנמצאים  המתקנים  כל   ימדדו 
 ן. שם המתק ויצויןאו מעוגנים בה, 

 : הצמחייה הנמצאת בתוואי המדידה תימדד כדלקמן .3.1.22

 מדשאות יימדדו ויצוינו בהבדלה מסוגי צמחיה אחרת.  .1.1.22.1

 כשהסימון במפה מציין את מרכז הגזע. עצים בודדים  .1.1.22.2

 מ' ומעלה.  2.00שיחים בודדים שגובהם   .1.1.22.3

 . כל עץ יימדד בנפרד  - עצים  10 קבוצות עצים עד .1.1.22.4

יהיה בהיטל מלמעלה, כשנקודה ברורה מציינת את .1.1.22.5 הגזע.    מרכז  סימון העצים 
 .בשטח קוטר העץ שיסומן במפה יציין קוטר מקורב של העץ

 .וחורשותיסומנו גבולות מטעים  .1.1.22.6

קו חוץ של    חורשות ומטעים יימדדו בגבולות, כשהקו המציין את הגבולות הינו .1.1.22.7
 .וציון סוג/סוגי העצים  גזעי העצים הקיצוניים, כולל ציון אם זה מטע או חורשה

וגינון .1.1.22.8 ורדים  כיסוי,  צמחי  שיחים,  של  שילוב  או  שיחים  שאינו    בקבוצות  אחר 
תרבותית ויסומנו בקו הנבדל    יהמדשאה יימדדו גבולות השטח המכוסה בצמחי

 .(הסוג במילה/מילים  גרפית מחורשות או מדשאה )כולל ציון

בצורה  .1.1.22.9 ויפורטו  יסומנו  ארכיאולוגיים  עצמים  נמצאים  בהם  מובלטת    שטחים 
 . וברורה

)  תוכנית .3.1.23 ולמתכנן  למזמין  שתימסר  משורטטתבשלושה  האתר  תהיה  בצבעים,   העתקים( 
תשורטט על    . התוכניתהזמנת העבודה/ין בכתב הכמויות בקנ"מ אחר שיצוי  , או 1:250מ בקנ"

בחתימת ידו, על גבי חותמתו.    נייר לבן ותהיה המקור, שיהיה חתום על ידי המודד המוסמך

לכל  או כל גודל אחר, כפי שיקבע ע"י המזמין.    A0/A1לפי דרישת המזמין  גודל הגיליון יהיה  
 . כניתלחלוטין את התו( התואם File)תוכנית יצורף קובץ 

 מידע בנושא גושים וחלקות ורצועות כבישים .3.2

 .תוכניות המדידה )המפות( יכללו רקע גושים וחלקות עדכני לזמן המסירה .3.2.1

 .גבולות הגושים והחלקות יחושבו על פי תקנות המודדים, על חשבון המודד

מפורטת עדכנית    כל החלוקה לגושים, חלקות וחלקות משנה, כולל כל המגרשים, לפי תוכנית .3.2.2
הנתונים ייאספו ע"י המודד ועל    .שבתוקף, יפורטו במלואם בשרטוטים של תוכניות האתר

 .חשבונו

יאסוף ויקבל    הקיימות והמתוכננות, לפי מידע שהמודד   יסומנו בתוכניות האתר כל התב"עות  .3.2.3
ישראל למיפוי  במרכז  חשבונו(  במשרדי    במשרדי,  )על  המקומית,  הועדה  במשרדי  המזמין, 

 .  המוסמכות  הועדה המחוזית וברשויות

 דרישות מיוחדות  .3.3

יוגש כקובץ מותאם לעבודה   .3.3.1 יהיו 2014  גרסה  AutoCADבתוכנת  קובץ המדידה    . השכבות 
כמו כן  נוהל מבא"ת של מינהל התכנון בגרסתו המעודכנת. לפי מפרט שכבות מסודרות על פי 

קבצי בREG   (IDAN  -ו   DIS  יוגשו  גבי    תוגשנהנוסף,  (  על  משורטטות  המדידה  תוצאות 
 . סטים( 3 – המודד גיליונות בקנ"מ המתאים על פי הנחיות מפרט זה )ע"ח
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מפרט המדידה האחיד של תאגיד המים מי רעננה  בהתאם ל  המדידה תותאם למערכות ממ"ג .3.3.2
 . למסמכי המכרז 1בע"מ כהגדרתו בנספח א'

 : מיפוי שכבות וישויות גיאוגרפיות תבוצע לפי הדרישות כדלקמן .3.3.3

פוליגון  יהיה    פוליגון: כל פוליגון בין אם הוא גוש, חלקה, בית ו/או כל סוג אחר   3.3.2.1
 . סגור

אובייקט    קו: כל ישות גיאוגרפית מסוג קו השייכת לאותה רשימת מידע תהיה    3.3.2.2
 .קו אחד

 התנוחה תכלול:  .3.3.4

 שכבות לפי נוהל מבא"ת  ▪

 לסימונים ולשכבות )את מקרא השכבות ניתן לתת בנפרד(  מקרא ▪

    מטר. 0.25  קווי גובה ברווח אנכי של ▪

 קואורדינטות.  ▪

 ונקודות קשר לרשת הארצית. פרטי נקודות קבע   ▪

 . לעיל 3.1כל הקיים בשטח כמפורט בסעיף   ▪

 . מטר ישורטטו בקו עבה 1.0קווי גובה כל   ▪

 : תעשה הפרדה בשכבות עפ"י הפירוט הבא ▪

 סימון מגרשים  .א
 גבהים.  .ב
 מבנים.  .ג
 . דרכים וכבישים .ד
 תשתית חשמל.  .ה
 תשתית תקשורת.  .ו
 תשתית מים.  .ז
 . תשתית ביוב .ח
 . תשתית ניקוז .ט
 . אחרות במידה וקיימותתשתיות  .י

 (. Zכל קו גובה בקובץ יכלול את רומו המוחלט )נתון  .3.3.5

 ( Zיכלול רומו המוחלט )נתון  BLOCKואם באלמנט מסוג  TEXTכל רישום גובה באלמנט  .3.3.6

 בכל גיליון יופיע מפתח גיליונות בקנ"מ מתאים עם ציון מספר הגיליון.   .3.3.7

 מטר.   20-תהיה כ  תחפיפה בין הגיליונו .3.3.8

יסומן    1מס'    ן בגיליו .3.3.9 בו  סביבה  תרשים  רקעיופיע  על  המדוד  בקנ"מ     התוואי  סביבה  מפת 
 הארצית וגם צפון.   עם סימון קואורדינטות של הרשת  1:20,000או  1:10,000

יהיו בעובי    , למעט כותרת המפה ופרטי המודד,(קווים, מספרים, מילים)כל הסימנים במפה   .3.3.10
 מ"מ. 0.3מירבי של  

תשורטט .3.3.11 מהמזמין  אחרות  הוראות  בהיעדר  ברורה.  בצורה  יופיע  הצפון  בכיוון    חץ  המפה 
 הצפון, דהיינו לכיוון ראש גיליון המפה. 

והגדרות למה שנכלל    שרטוט אין לכסות שטחים רצופים בסימנים גרפיים, אלא לסמן גבולותב .3.3.12
 (. לתכנון  על מנת להקל בשימוש במפה כמפת בסיס)בתוך הקו 

וקוטר העץ במפה    העצים יהיה בהיטל מלמעלה, כשנקודה ברורה מציינת את מרכז הגזעימון  ס .3.3.13
 מציין קוטר מקורב של העץ בשטח.

 
 מסירה למזמין   .3.4

 בסיום המדידות על המודד למסור למזמין: 

 ., כמפורט לעילPDFקבצים ממוחשבים לרבות  -סטים ו  3 .3.4.1
 . סטים של תדפיסי גיליונות משורטטים בקנ"מ כמפורט לעיל 3 .3.4.2
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 ותשלום  מדידה אופני .3.5

  שמסומן  השטח  כל  כולל,  מחירון/    הכמויות  בכתב  המפורט  לפי   תהיה   לתשלום   מדידה .3.5.1

   .בתוכנית

  כנדרש העבודה   לביצוע הדרוש כל את ככולל ייחשב  הכמויות בכתב המודד י" ע שיוצע  המחיר .3.5.2

   .המזמין הוראות  ולפי זה במפרט וכמפורט 

   .1:250 מ"בקנ אתר תוכניות להכנת יתייחס  המחיר, הכמויות  בכתב אחרת  יצויין לא אם  .3.5.3

  ייחשב  הכנתה   ומחיר   בנפרד   ישולם  לא  1:1,250   מ"בקנ   ממוחשבת  מפתח  מפת   הכנת   עבור .3.5.4

 .  העבודה  במחיר ככלול

 

 

 מדידות לצרכי רישוי בניה   .4

  הגדרות .4.1

מפה ערוכה,  :    2016- דידות )מדידות ומיפוי(, התשע"וכהגדרתה בתקנות הממפה טופוגרפית   .4.1.1

הגאודטית בשטח קרקע בגבולות    בקנה מידה נקוב, המראה את התכסית התבליט והתשתית

 . אותה מפה

נוספים הנדרשים    שבנוסף לפרוט המופיע בתקנות כאמור, מוצגים בה נתונים  טופוגרפיתמפה   .4.1.2

ש כפי  בניה,  היתר  קבלת  מפת  פורט  מלצורך  להכנת  ישראל  למיפוי  המרכז  מנהל  בהנחיית 

 .2017אוגוסט  01מיום  (9/2014מדידה להיתר בניה )מספר הנחיה:  

 לצרכי היתר בניה  מדידות .4.2

 לפי הנחית מנהל המרכז למיפוי ישראל. הכנת מפת מדידה להיתר בניה תבוצע   .4.2.1

 המודד יעלה את המדידה לאתר טופוקאד בהתאם להנחיות מנהל המרכז למיפוי ישראל. .4.2.2

 התוצר יכלול בין היתר מפה מצבית לקבלת תיק מידע ברישוי זמין.  .4.2.3

 

 מדידות פנים של מבנים ומדידת חזיתות   .4.3

קיימים    מטרתה הגשת תוצר מדידת מבניםומדידת חזיתות  פנים    מטלת מדידה לצרכי מדידות .4.3.1

 לצרכי גרמושקה להיתר בנייה.

 המטלה תכלול: 

בקנ" ▪ מבנים  של  פנימית  ציבוריים,,  1:100מ  מדידה  שטחים  פתחים,  מדרגות,  סימון    גרמי 
 מעליות ופירים, כולל סימון מפלסים ומידות. 

ב  ▪ קירות  קורות,  עמודים,  סימון  מעברים,  קירות,  לחדרים,  חלוקה  תקרות,    גבס,/ לוקסימון 
 ומידות.  גבס כולל גובה תקרה קיימת כולל סימון מפלסים/סימון תקרות בטון 

 ותאורה.  תשתיות כולל ארונות חשמל, סימון נקודות חשמל, תקשורת, מזגנים, נקודות מים ▪
 . כל פרט נוסף הנדרש לצרכי ההיתר ▪

  פרטים אלו יצוינו  מזמין המטלה יגדיר את תכולת העבודה ואת המועד הנדרש לקבלת התוצר. .4.3.2

 בהזמנת העבודה.  

 התמורה עבור סוג מדידה זה, תשלום בהתאם לימי מדידה בפועל. .4.3.3

 מזמין העבודה.  התמורה המלאה עבור התוצר, תשולם לאחר קבלת אישור .4.3.4

,  DWG,  כולל מידות בקבצים בפורמט  1:100המוצר המסופק על ידי המודד יהיה מפה בקנ"מ    .4.3.5

PDF ,DWFX . 
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   רישוםמדידות לצרכי  .5

 כללי   .5.1

הנדרש בתקנות המדידות והתאם להנחיות מנהל    העבודה תבוצע בהתאם לאיכות, לדיוק ולאופן הביצעו

 המרכז למיפוי ישראל אשר יעודנו מעת לעת. על המודד להתעדכן בהנחיות אלו ולהטמיע אותן בעבודתו. 

 הגדרות ומושגים  .5.2

 . 2016-דידות )מדידות ומיפוי(, התשע"וכהגדרתה בתקנות המתכנית לצרכי רישום  –תצ"ר  .5.2.1

 .המרכז למיפוי ישראל  –מפ"י  .5.2.2

חלקות המקור הרשומות והקיימות בגוש הרישום טרם תחילת הכנת התצ"ר    –חלקות נכנסות   .5.2.3

המקומית   הוועדה  ידי  על  מאושרת  תכנונית  דרישה  לפי  לאחדן  או  לחלקן  צורך  קיים  אשר 

 לתכנון ובניה.  

 החלקות החדשות אשר נוצרות בתהליך הכנת התצ"ר. –( "יוצאות"חלקות נוצרות ) .5.2.4

 ה אופקית ואנכית המאושרת על ידי המרכז למיפוי ישראל. רשת בקר  –רשת בקרה  .5.2.5

 תיאור העבודה   .5.3

  הכנת תוכנית לצרכי רישום לרבות חישובי השטחים הנדרשים, בהתאם לתוכניות מאושרות  .5.3.1

 . סטטוטוריות

 . בוועדה המקומית לתכנון ובניה התצ"ראישור  .5.3.2

 . לרישום במפ"י הכשר אישור התצ"ר .5.3.3

 

 ביקורת תכניות לצרכי רישום  .5.4

, נדרש לבצע ביקרות לתצ"ר בידי המרכז  "כשרה לרישום"-כחלק מתהליך אישור תכנית לצרכי רישום כ
 ."מודד מבקר"למיפוי ישראל או בידי מודדים מבקרים אשר הוסמכו למטרה זו ע"י מפ"י להלן: 

 

 תמורה .5.5

)כמפורט במפרט לביצוע עבודות מדידה וכמויות( הינה תמורה כוללת, ומתייחסת    התמורה להכנת תצ"ר
לרבות,    מבקר.  מודדמפ"י או לחילופין ע"י  רת התצ"ר ע"י  וק ילכלל העלויות הנדרשות והנלוות בקשר לב

 אגרת ביקורת של מפ"י ושכ"ט מודד מבקר. 

 .התאגיד טעונה אישור (בניגוד למסלול של ביצוע הביקורת ע"י מפ"י)הפעלת מודד מבקר 
 

 אבני דרך לתשלום   .5.6

היחסי החלק  מצוינים  שלב  לכל  כאשר  המודד,  של  עבודתו  שלבי  מוצגים  שלהלן   בטבלה 
הכולל( מהשכר  ולוחות   (באחוזים  המצטבר  התשלום  שלב,  כל  השלמת  עם   המשולם 

 ך: הזמנים להשלמת אבני הדר
 

   –מדידות לצרכי רישום 
 אבני דרך לתשלום במטלה להכנת תצ"ר 

מס' 
אבן 
 דרך

אחוז   פירוט
שכ"ט 
 לתשלום

אחוז שכ"ט  
 משולם מצטבר

לו"ז 
לביצוע 

 בחודשים

 2 20% 20% גמר הכנת רשת בקרה ומדידה מצבית   1

 2 40% 20% אישור התצ"ר ע"י התאגיד + רמ"י  2

 3   70% 30% אישור תצ"ר ע"י הוועדה המקומית   3

 4 100% 30% קבלת תצ"ר כשרה לרישום ממפ"י  4
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 נספח ב' 

 מפרט לביצוע עבודות מדידה לצורך תכנון קווי מים, ביוב, ת"ש ומתקנים 
 רשימת המחירים המוצעים ע"י המודד

 
 .הכמויות המפורטות להלן הן משוערות, אינן סופיות והן עשויות להשתנות

 .מהעבודההמזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע רק חלק 
עבודות ביצוע  למודד  למסור  ו/או  הכמויות  היקף  את  להגדיל  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין  כן   כמו 

 וב.מדידה באזורים נוספים בייש
מחירי  ישתנו  לא  הגדלה(,  או  )הקטנה  המודד  אצל  שתוזמן  העבודה  בהיקף  תלות  ללא  מקרה,   בכל 

 .הכמויות והם יישארו קבועיםהיחידה שימולאו ע"י המודד בסעיפים השונים בכתב 
בנפרד  סעיף  בכל  העבודה  היקף  הגדלת  ו/או  הקטנת  בגין  לפיצוי  כלשהי  לתביעה  עילה  תהיה  לא   ,למודד 

 .בכל היקף שיוחלט ע"י המזמין
  .מחירי היחידה שימולאו ע"י המודד יישארו קבועים ולא ישולמו ע"י המזמין התייקרויות

בסעיפים השונים במפרט    ת של הסעיפים השונים בכתב הכמויות להלן בהתאם למפורטאופני מדידה ותשלום ותכולת העבודו
 . לביצוע עבודות המדידה

 כמות 'יח תאור העבודה
  'יחמחיר 

- ₪ 
 מחיר כללי 

מדידה בשטח בנוי, על פי המפרט ובהתאם להנחיות. לתכנון קו מים או   .1
)הכולל את חזיתות המבנים  'מ 30ביוב רוחב הרצועה למדידה עד  

 . והנתונים בחצרות הבתים

 132,000 22 6,000 מ"א

 52,000 26 2,000 מ"א מ' + עבודה משרדית  50כנ"ל רוחב רצועה עד  .2

 7,000 7 1,000 מ"א נוספים + עבודה משרדית מ' רוחב  10כנ"ל עבור כל  .3

, על פי המפרט ובהתאם להנחיות. לתכנון קו מים  פתוחמדידה בשטח  .4
)הכולל את חזיתות המבנים  'מ 30או ביוב רוחב הרצועה למדידה עד 

 . והנתונים בחצרות הבתים

 18,000 18 1,000 מ"א

 21,000 21 1,000 מ"א מ' + עבודה משרדית  50כנ"ל רוחב רצועה עד  .5

 2,500 5 500 מ"א מ' רוחב נוספים + עבודה משרדית  10כנ"ל עבור כל  .6

מדידה של מפה טופוגרפית )כהגדרתה בתקנות המדידות )מדידות   .7
הנמצאים ברשות   בת"ש / מתקנים קיימים( 2016 –ומיפוי(, התשע"ו 

 תאגיד המים והביוב מי רעננה + עבודה משרדית

 36,000 3,600 10 דונם

פתיחת שוחות ביוב, לצורך השלמת הרצות מחשב, בתוכנית אב לביוב  .8
 , כיווני זרימה ומפלסי מפלים T.L  ,I.Lו/או לבדיקות שונות. הכולל 

 65,000 130 500 שוחה 

מדידה של מפה טופוגרפית )כהגדרתה בתקנות המדידות )מדידות   .9
 ( בשטח פתוח + עבודה משרדית. 2016 –ומיפוי(, התשע"ו 

 2,800 2,800 1 דונם

מדידה של מפה טופוגרפית )כהגדרתה בתקנות המדידות )מדידות   .10
 ( בשטח בנוי + עבודה משרדית.  2016 –ומיפוי(, התשע"ו 

 3,300 3,300 1 דונם

מפת מדידה להיתר בניה כהגדרתה בתקנות המדידות )מדידות ומיפוי(,   .11
 . ( כולל רישוי זמין9/2014נחיית המנהל הוב 2016 –התשע"ו 

 168,000 4,200 40 דונם

מיוחד אשר  בהתאם להזמנה מראש עפ"י מפרט –מדידה מפורטת  .12
 .להזמנה+ עבודה משרדיתיצורף 

יום 
 עבודה 

1 3,600 3,600 

 עבודה משרדית על פי דרישה בכתב .13
יום 

 עבודה 
1 1,600 1,600 

 כולל ביקרות מפ"י תכניות לצרכי רישום  .14
מחיר 
 כולל 

4 45,000 180,000 

 692,800 סה"כ 
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 נספח ג'
 המציע הצעת 

 
 לכבוד 

 מי רעננה תאגיד מים וביוב בע"מ
 , 56אחוזה רח' 

 רעננה  
 

 א.ג.נ.,  
 

 לביצוע עבודות מדידה במקומות שונים ברעננה  ,____013_/_2020___ 'הצעת מחיר למכרז מס :הנדון

 

   שאינם  הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ההצעה שבנדון, בין המצורפים ובין  אנו

 :המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמןמצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  

 

ההנחה    שיעור ההנחה שאנו מציעים ביחס לכלל העבודות והשירותים נשוא המכרז, הינו %_____, שיעור .1
הכמויות בכתב  כמפורט  המכרז,  נשוא  העבודות  כל  של  הכולל  למחיר  ביחס  ניתן  ללא    הנ"ל  והמחירים, 

 מע"מ. 

אינם כוללים מס ערך מוסף,  אשר בנספח ב' לעיל,  ידוע לנו כי הסכומים הנקובים בכתב הכמויות והמחירים   .2
 ערך מוסף, בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום.   וכי מס

 
ביחס  , והיא ניתנת  והמחירים אשר בנספח ב' לעילהצעתנו מתבססת על המחירים הנקובים בכתב הכמויות   .3

 . אליהם

 
 

 
 בכבוד רב, 

   
 
 

 תאריך   הקבלן 
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 נספח ד' 

 הצהרה על חיסול תביעות  

 
 לכבוד 

 מי רעננה תאגיד מים וביוב בע"מ
 , 56אחוזה רח' 

 רעננה  
 

 א.ג.נ.,  
 

 הצהרה על חיסול תביעות -בעיר רעננה   ,מדידות במקומות שונים -  _013__/_2020__מכרז פומבי  :הנדון

 

_______________   :והואיל ידי    וביום  על  מאתנו  )להלן:  מי  הוזמן  בע"מ  וביוב  מים  תאגיד  רעננה 
רעננה,  (""החברה בעיר  שונים,  במקומות  מדידה  עבודות  שבנדון,  המכרז  :    במסגרת  )להלן 
 . (""החוזה

 
_______________   :והואיל )להלן:    וביום  האמורה  העבודה  בגין  האחרון  החשבון  את  לכם  הגשנו 

 .  ("החשבון הסופי"

 

 :לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן

 

 

הרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי כל הגורמים )החברה המפקח / 

דבר   לכל  סופי  הינו חשבון  ולא המהנדס(  לנו  אין  ופרט לתשלום המבוקש בחשבון הסופי,  כל   ועניין  לנו  תהיינה 

תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין הקשור 

 יפין. הנובע מהם והכל במישרין או בעק בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או

בעתיד, ואנו    אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו

 פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו. 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה.

 

 

 :ולראיה באנו על החתום היום
 
 
 

 הקבלן 
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 "קבלן"אישור ביטוח ה –'  הנספח 
 

 אישור קיום ביטוחים
 __________________  תאריך הנפקת האישור 

ל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  וחריגיה. יחד עם זאת,  

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטחה מבקש האישור

  שם שם

שירותי מדידות   ☒
 .לתשתיות מים וביוב

 

 

( תאגיד מים וביוב. 097) ☒  

השירותים.   מזמין ☒  
 

  מי רעננה בע"מ 

 ת.ז./ח.פ. ____________  ת.ז./ח.פ. ____________ 
 56 רחוב אחוזה

 רעננה 
 

 

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

תאריך   מספר הפוליסה 
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ב'  מטבע  סכום 

  צד שלישי 
 

 __________ 

 מיום
 

 _______ 

 עד יום
 

 _______ 

1,000,000 
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח. 

 

 אחריות צולבת.  – 302 ₪.
 קבלנים וקבלני –הרחבת צד ג'  – 307

 משנה.          
 כיסוי לתביעות המל"ל.  – 315
 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או – 321

 מבקש האישור. –המבוטח  מחדלי          
 מבקש האישור מוגדר כצד שלישי.  – 322
 ראשוניות.  – 328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד – 329

 שלישי.          
  מעבידים  חבות

 
 __________ 

 מיום
 

 _______ 

 עד יום
 

 _______ 

6,000,000 
 לתובע 

20,000,000 
לתקופת 
 הביטוח

.₪ 
 

.₪ 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש – 309
 האישור.          

 היה וייחשב –מבוטח נוסף  – 319
 כמעבידם           
 של מי מעובדי המבוטח.           

 ראשוניות.  – 328
 אחריות מקצועית 

 
 טרואקטיבית ר
 

 _________ 

 
 

 __________ 

 מיום
 

 _______ 

 עד יום
 

 _______ 

2,000,000 
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח. 

 
 
 

 אובדן מסמכים. – 301 ₪.
 דיבה השמצה והוצאת לשון הרע.  – 303
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש – 309

 האישור.          
 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או – 321

 האישור.מבקש  –המבוטח  מחדלי          
 מרמה ואי יושר עובדים.  – 325
 פגיעה בפרטיות. – 326
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח. – 327
 ראשוניות.  – 328
 . חודשים(  6תקופת גילוי ) – 322

 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ב'(:  פירוט השירותים
 .( יועצים, מתכננים38)( מיפוי 045)

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה למבקש   )שלושים( יום  30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 מהדורת הפוליסה

  הערות __________  ביט מהדורה   __________  חברת הביטוח

 חתימת האישור
 המבטח:
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 " 1"ה'  נספח
 הצהרה על מתן פטור מאחריות  

   תאריך:___________

 
 לכבוד 

 מי רעננה תאגיד מים וביוב בע"מ
 , 56אחוזה רח' 

 רעננה  
 
 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות  :הנדון
)להלן: "העבודות" ו/או "החוזה"( על פי מכרז ___/___ לביצוע עבודות מדידה במקומות שונים, בעיר רעננה  

 עבור החברה

 

בציוד שבנדון  בעבודותינו  משתמשים  הננו  כי  בזאת  מצהירים   ,הננו 
רכוש   ו/או  מתקנים  ו/או  ציוד  כל  הגבלה  וללא  לרבות  בשימושנו  ו/או  באחריותנו  ו/או   אחר בבעלותנו 

  ד"(.המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציו

 :על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן

 
הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל חבות בגין   .1

העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו  אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר  
 ק בזדון. כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנז, בקשר עם העבודות

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל אחריות לגבי   .2
ותרים על זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי החברה ו/או  נזקי פריצה ו/או גניבה לרבות של הציוד המפורט לעיל ומו

 . מנהליה ו/או עובדיה במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או של מי   .3
משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל המובא לאתר  מטעמנו ו/או של קבלני  

על ידנו ו/או על ידי מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם  
 . לנזק בזדון.

ור  בניגוד לאמ,  ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו היה    .4
מי  ו/או  החברה  את  לשפות  מתחייבים  הננו  כלשהו,  שלישי  צד  לרבות   לעיל, 
לרבות בה  יישא  מהם  שמי  הוצאה  ו/או  תשלום  בכל  עובדיה  ו/או  מנהליה  לרבות   מטעמה 

 . הוצאות משפטיות

ו/או רכב  י  הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח ציוד מכאני ו/או הנדס .5
ביום    שנחתם בינינו  נו בביצוע העבודות, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה המשמש אות 

 . __________ לביצוע העבודות שבנדון

באישו  הרינו .6 כאמור  מקצועית,  אחריות  לביטוח  פוליסה  ונחזיק  נערוך  כי  בזה  עריכת  ר  מצהירים 
החוזה שנחתם בינינו    ות על פיבמשך כל התקופה בה קיימת לנו אחרי,  לחוזה(נספח ה'  ביטוחי הקבלן )

 ביום _________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין 

 

 .ולראיה באנו על החתום
 בכבוד רב, 

 
 
 

      

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(   )חותמת הקבלן(   )חתימת הקבלן( 
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 נספח ו' 

 ערבות ביצוע 
 

 לכבוד 
 מי רעננה תאגיד מים וביוב בע"מ

 , 56אחוזה רח' 
 רעננה  

 
 

 ערבות בנקאית מספר_________________  :הנדון

 

)להלן  ____________ מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  פי   :על 

לסך,  ים"המבקש" עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים   אלף   שבעיםבמילים:  )₪    70,000  אנו 

הסך   מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  )להלש"ח(  להלן  כמפורט  למדד  "הנ"ל   הפרשין 

בקשרהצמדה מס  "(,  עבו   013/2020'  למכרז  להבטחתלביצוע  רעננה,  בעיר,  שונים  במקומות  מדידה   דות 

 ו. ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרת 

תוך   הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים   ימים14אנו 

דרישתכם את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם  קבלת   מיום 

או משפטית  בתביעה  המבקשים  מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו   בתהליך 

דרך כלשהו  בכל  לחיוב  בקשר  למבקשים  לעמוד  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי   אחרת, 

 ם. כלפיכ

אחת מהן    אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

 . מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל

 מכתבנו זה:ב

לסטטיסטיקהמשמעו    –  "מדד" המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  כללי,  לצרכן  המחירים   מדד 

 .  ולמחקר כלכלי

 :הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן

כי המדד ( ש"החד המדד" להלן:אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )

בגין   המדד  לעומת  עלה  היינו החדש   ________ ביום  שפורסם   __________  חודש 

)להלן   __________ "נקודות  היסוד:  המדדי"(  המדד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  הפרשי   יהיו 

 .החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי

 

 .טולערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לבי

 .ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל

 . ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 בכבוד רב, 

 ___ בנק ______
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 '  זנספח 

 מדידה   שירותי למתן  למכרז בטיחות נספח

להבטיח    ,להלן "החברה"  - באחריות החברה לאספקת שירותי מדידהבכפוף להסכם מול המזמין,   .1

זה, למען    מכרזבמסגרת  עבור המזמין  עבודות  עת ביצוע  הבטיחות ב  סידוריולהסדיר קיום נאות של  

 . במבני ומתקני המזמין וצד ג' כלשהוא בשטחים ציבורייםובטיחות הנמצאים  הבטיחות עובדי

  זה ו/או שתינתן מסמך  ו/או הנחיה כאמור ב   והגהותמובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות   .2

ולא תפטור את   מזמיןה, לא תטיל אחריות כלשהי על  ומטעמ  מיאו  חברה מהמזמין  מפעם לפעם ל

, אלא תוסיף על  הושלום הציבור כתוצאה מעבודת  העל פי כל דין לבטיחות עובדי  החברה מאחריותה

 כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות. 

מטעמהמחובת   .3 ומי  עובדיה  הבטיחות  החברה,  דרישות  את  לקיים  ובתקנות   קבועותה,  בחוקים 

בעבודה   דיןהבטיחות  כל  העבודהלרבות,  וע"פ  על  הפיקוח  ארגון  חוק  הבטיחות 1954  :  פקודת   ;

 ., תקנים ישראלים, מפרטים ועודתקנות מסירת מידע תקנות ציוד מגן אישי;  ,1970 בעבודה

, הכפי שיידרש לשם ביצוע עבודת  הלעובדי  גהותוהלספק את כל ציוד הבטיחות    החברה תהיה אחראית .4

הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים  ע"פ המפורט ב:  , לרבותכפי שנדרש עפ"י כל חוקו

. מבלי לפגוע בכלליות האמור  1997תקנות הבטיחות )ציוד מגן אישי(  ,  משרד התחבורה    -  עירוניות

  קסדות     , ציוד מגן לעובדים, ביגוד, נעליים,מחסומים, גידור,  אביזרי בטיחות  - לעיל, יספק הקבלן  

וכל ציוד אחר בנוסף הדרוש לשם שמירה  ציוד להגנה בפני השמש, מים לשתיה,  מגן, אוזניות מגן,  

 בעבודה.חברה  על בטיחות עובדי ה

 :הדרכות .5

תבצע   .5.1 תקופתיות  הדרכהחברה  בטיחות  הבטיחות,  לעובדיהות  בעבודה,    בנושא  ובסיכונים 

בטיחות בהפעלת הציוד שימוש בציוד מגן אישי,    ,בסיכונים בעבודות מדידהלרבות: בטיחות  

 . המזמין עבור ה במסגרת עבודת היא מבצעתכל סוגי העבודות אותם הסיכונים בו

הם  .5.2 בהם  לתחומים  בהתאם  בטיחות,  ממונה  או  מוסמך  בטיחות  מדריך  ע"י  יינתנו  ההדרכות 

 מוסמכים. 

 ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים.  .5.3

ת .5.4 עובדיהחברה  את  ק  החתים  שהם  כך  החובה יעל  את  וכן  בהדרכה,  הנאמר  את  והבינו  בלו 

 . המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי

 רישה של המזמין יוצגו האישורים לביצוע ההדרכות הנ"ל.ע"פ ד .5.5

 וודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות.  לבמהלך שעות העבודה ו העל עובדילפקח  החברה תחוייב .6

סגירת נתיבים   בכל המקומות בהם נדרש לבצע את העבודה על הכבישים, מדרכות או בשולי הכביש, .7

לדרישות "רשות  ריות החברה לתאם ולקבל אישור בהתאם  , באחע"פ הנדרשותמרור  סימון  ,  בכביש

  לשכת התנועה האזורית. –התמרור המקומית" ובהתייעצות עם משטרת ישראל 
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ישראל   .8 משטרת  להנחיות  תבהתאם  לרבות:החברה  תנועה  הסדרי  לרבות    / ישלט    /  יסמן   בצע  יגדר 

והגישה לאזור העבודה, לרבות שטחים בהם הוא מניח   העבודה  תחום אזור  תבתמרורים מתאימים, א

יכלול והגידור  השילוט  מגן  ציוד,  ציוד  דין-הצבת  כל  עפ"י  הנדרש  אזהרה  מחסומים,  וע"פ  כגון:   ,

 . כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש  וכן   שילוט אזהרה ותאורה לשעות החשיכה.זהרונים,  

תדאג .9 ו  החברה  מוסמך  בודק  ע"י  ציוד  לבדיקה  עבור  בחוק  הקבועים  במועדים  אישורים  קבלת 

, סולמות, וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה  הרמה  ואביזריהרמה  שבשימושו, כולל: מתקני הרמה, ציוד  

 עבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.שימוש בב

 ציוד מגן אישי  .10

עם פסים מחזירי   (כתוםבולט )צהוב/כל העובדים בדרך יצוידו בביגוד בעל נראות גבוהה, בצבע   .10.1

 . ( אור )ווסטים

 (.לפחות 3Sהגנה על כפות הרגליים )נעלי בטיחות  .10.2

 הגנה על כפות הידיים )כפפות עשויות מחומרים מתאימים בהתאם לאופי העבודה(. .10.3

 ד עם שרוולים ארוכים, משקפי שמש. והגנה, ביג: כובע רחב שוליים, מריחת קרם  חשיפה לשמש .10.4

 דגשים מיוחדים לביצוע עבודה במתקני המזמין  .11

עבודה במבני ומתקני המזמין מחייבים תיאום מראש מול מנהל מתאם המזמין, מחייב למלא   .11.1

בסמכות   .נציג המזמיןוהנחיות נוספות, ככל שיינתנו ע"י  ע"פ נספח זה    הנחיות הבטיחות  את כל

, במקרה של חריגה ו/או אי הקפדה על כללי הבטיחות החברהסיק כל עבודה של  להפהמזמין  

 הנדרשים

של  שנדרשת להם התייחסות מיוחדת ודגשים -  במתקני שפכים ומיםהאופייניים לעבודה סיכונים  .12

 : החברה בהערכות לביצוע עבודות מדידה בסמוך למתקנים אלו

 בגובים, תאים וקווי ביוב רטובים סיכונים בחלל מוקף / איסור כניסה ועבודה  .12.1

סגורים   .12.1.1 חדרים  או  שוחה  צינור,  בור,  )תא,  מוקף  לחלל  להיכנס  אינם ש אין 

מאווררים(  או קווי ביוב פעילים, או שהכילו ביוב שקיימת בהם סכנה לחוסר חמצן 

ו/או גזים רעילים ו/או גזים נפיצים(, ללא תיאום מראש, הערכות בטיחותית, קבלת 

מפורש   לעבודה אישור  וציוד  בטיחות  אמצעי  כל  ונקיטת  המזמין,  נציג  ובליווי 

מוגן  לנוזלים,  מים  עמיד  רציפים,  גזים  בגלאי  שימוש  כולל  מוקף"  "בחלל 

, רמת H2S, ניטור  COהתפוצצות, תקין ומכויל הכולל לפחות: ניטור אחוז חמצן,  

 נפיצות תחתונה של גזים דליקים. 

( חדר, תא, מיכל, בור, 1970פקודת הבטיחות בעבודה    –  88: )סעיף  מקום מוקףהגדרה:  
 מעבר לאדים, צינור כיוצא באלה;  
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 אין להיכנס למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה:  .12.1.2

 ( האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים. 1)

להיות שם ולמנוע חדירת ( ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים  2)
אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה 
החופשי   שקצהו  חבל  לבטח  מחובר  שאליה  רתמה  חגור  הנכנס  האדם 

 מוחזק בידי אדם בחוץ. 

 סוליות עם גבוהים גומי מגפי וינעל גומי כפפות ילבש בקרה לשוחת הנכנס עובד .12.1.3
 חליקות. מ בלתי

 "עובד בודד".במתקני המזמין  שאיר תבצע עבודה או תלא  חברהה .12.2

וכן  עמוקים,  ומאגרים    , מיכליםסכנת טביעה במתקנים .12.3 כגון אזור הריאקטורים הביולוגיים 

 אגני השיקוע.

 .במתקני מים סכנת החלקה באזור הפולימרים ובאזורים רטובים אחרים במט"ש .12.4

 . במתקנים פעילים או שהכילו ביוב –סכנה של זיהום מיקרוביאלי  .12.5

מ  .12.6  / בציוד  להשתמש  מלגזות, /    כונותאין  מנופים,  לרבות:  הרמה,    אביזרים,  ומתקני  במות 

וכו',   סולמות  מפורש,  מזמיןלהשייכים  פיגומים,  אישור  קבלת  רק    ללא  אישור,  בהינתן  וגם 

 באמצעות מפעילים מוסמכים ומקצועיים. 

 :עבור המזמין בניה הנדסית /בניהאתרי כניסה לעבודות מדידה ב .13

"מבצע הבניה" מטעם הקבלן הראשי האחריות לכל נושא הבטיחות הינה של  ",  באתרי בניה" .13.1

 מנהל העבודה הרשום באתר.  המבצע את עבודות הבניה, באמצעות 

  מראש, באמצעות נציג המזמין,   יש לתאםבניה  עבודה באתר  ל  י בניהלאתר   ת עובדי החברהכניס .13.2

 . הבניה ולקבל ממנו תדריך בטיחות לסיכונים באתרהעבודה באתר מול מנהל 

בטיחותיות תקניות,    נעלי עבודהמחייבת שימוש בציוד מגן אישי, לרבות,  הכניסה לאתרי בניה   .13.3

 ועבודה על פי כל כללי הבטיחות באתר הבניה.  וקסדת הגנהאפוד זוהר, 

 :בקרה בפתיחת שוחות בעבודות מדידה כולל עיקרייםסיכונים  .14

 ה בסיכונים, בין היתר: ערך עם אמצעי בקרה לצמצום הסיכונים והדרכה של עובדיהחברה ת

פיסית לתוך שוחות או לצנרת ללא הערכות לכניסה "לחלל מוקף",  .14.1 וירידה  כניסה  לא תבוצע 

 כת השוחה. בדיקת גזים וחמצן, ורק לאחר קבלת אישור מהגורם אליו שיי

 החלקות, מעידות ונפילות לשוחה הפתוחה.   .14.2

מ' , הינה בתחום "עבודה    2.0עומקה עולה על  מטרים משפת שוחה פתוחה ש  2התקרבות לתחום   .14.3

 בגובה".
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 נפילה / פגיעה מכסה השוחה ברגל. .14.4

 צביטת אצבעות בין מכסה השוחה למסגרת המכסה.  .14.5

 ביוב:שוחות סגורות ובמיוחד שוחות סיכונים בפתיחת  .14.6

 הביוב. במערכות המשתחררים פגיעה מגזים רעילים  סכנת .14.6.1

 סיכונים במגע עם נוזלים של מי ביוב ושפכים.  .14.6.2

 חרקים. נחשים, עקיצת לרמשים וזוחלים: פרזיטים, הכשת חשיפה .14.6.3

 בנתיבי נסיעה של רכבים. –פגיעת מרכבים שהשוחות ממוקמות בתחום המיסעה  .14.7

עםפגיעות    -שלד  -שריר פגיעות .14.8 מכסים   ב,בג הזמן, פוטנציאליות,  הרמת  עקב  וזרועות  ידיים 

 ונשנות.  ממושכות, חוזרות תנועות כבדים וביצוע

 וחשיפה לשמש. כמו עבודה בתנאי קור וחום, רוחות   סיכוני מזג אויר .14.9

 סיכונים לצד ג'  .15

פתיחת מכסי סיכונים להולכי רגל )מדרכות/ שטחי גינון / רוכבי אופנים( כתוצאה מנפילה בעת   .15.1

 שוחות.

 :שהחברה נדרשת לנקוט בעת עבודות מדידהשיטת עבודה, כלי עבודה ואמצעי בטיחות  .16

 הסדרי תנועה, ע"פ הנדרש , חסימה, סימון ושילוט למניעת פגיעת רכבים.  .16.1

 שימוש בכלים ייעודיים מתאימים לפתיחות מכסה השוחה. .16.2

ואשר  גידור .16.3 הגוב  נישאת, מתקפלת, המוצבת סביב  גדר  גורמים :  של   נפילה  מניעת  מטרתה 

 חיצוניים לשוחה. 

 פנס רב עוצמה המאפשר סריקה ראשונית של השוחה. .16.4

שילוט: שילוט פולט אור "סכנה בור פתוח" להתריע על ביצוע עבודה בשוחה במרחק שלא יפחת   .16.5

 מחמישה מטרים משני צידי פתח השוחה. 

 נצנץ: פנס מהבהב אשר מתפקידו להתריע על אזור העבודות בעת ביצוע עבודה בשעות החשיכה.  .16.6

ת. באין אפשרות מעשית  מ' יותקן גידור בעל חוזק נאו  2בשוחות בהן עומק הנפילה עולה על   .16.7

 ישתמשו העובדים ברתמות בטיחות עם התקן ריסון למניעת נפילה.

 למניעת מספיק ששותים לוודאיש  האוויר וחשיפה לשמש.   מזג לתנאי הלבוש את להתאים יש .16.8

 התייבשות.
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שימוש בציוד מגן אישי. להקפיד על היגיינה אישית, רחיצת ידיים   –איסור מגע עם נוזלי ביוב   .16.9

הימנעות   תכופה הפנים,  באזור  ידיים  ממגע  הימנעות  ועישון.  אוכל  עם  מגע  לפני  סבון  עם 

 מאכילה, עישון ושתייה באזורי העבודה. 

 סיום עבודה: .16.10

 יבוצעו  הפעולות הבאות:סיום עבודה ב

 סגירת מכסה השוחה. יש להקפיד שבוצע כראוי.  .16.10.1

 הסרת הגידור סביב.  .16.10.2

 פינוי שילוט האזהרה.  .16.10.3

 התנועה במידה ובוצעו.הסרת הסדרי  .16.10.4

לכך כי   חברהדאג התנהיגה תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .17

הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כח אדם נלווה, וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים  

 עימם רשיונות הסמכה תקפים בהתאם.

שאירעו לעובדיה   על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה  זמיןלמבאופן מיידי,  ,  דווחהחברה ת .18

המזמין ובמתקני  וכו'.  ת,  עצירת העבודה  או  המשך  בטיפול, תדרוך,  הנחיות  מתן  לשם  החברה  פעל 

ימי עבודה, על כל התרחשות של תאונת עבודה,   3  -דווח למשרד העבודה באופן מיידי, ולא יאוחר מת

 למזמין. עביר עותקתבטופס מתאים, ו

אזרחי חברה,  ה עובדי כל .19 תקפים   ישראל יהיו  עבודה  ורישיונות  אישורים  בעלי  זרים  עובדים  או 

 חוקית בארץ אינה ששהייתם זרים עובדיםבמתקני המזמין   להעסיק החברה על איסור בישראל. חל

 כל לדרישותכל העובדים יהיו מבוטחים בהתאם   . 18לגיל  מתחת בארץ או עובדי שטחים או עובדים

 .חוק

 : עזרה ראשונה .20

תיק עזרה ראשונה ע"פ הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה יחזיקו אנשי צוות החברה בבעת העבודות  

 .  ורכב שיאפשר פינוי בחירום (1988עזרה ראשונה )

 בגין הפרת חוקי הבטיחות  החברה צעדים ואמצעים לרבות הפסקת עבודת  .21

המזמין ו/או מי שהוסמך לכך על ידו, יהיה רשאי להורות על הפסקת כל עבודה, אשר נעשית  .21.1

והנהלים  ההוראות  אחר  ממלאת  לא  ואשר  הבטיחות,  ונוהלי  תקנות,  לחוקים,  בניגוד 

 עפ"י הנדרש על פי דין.    אוהמפורטים בחוזה זה, 

או לצמיתות, של כל עובד   , באופן זמניממתקני המזמיןרשאי להורות על סילוק מיידי    המזמין .21.2

 . יםבטיחותיהגורמת לסיכונים התנהגות ביצע עבר על חוקי הבטיחות או על של החברה ש

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות   .21.3

 במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.  המזמין העומדים לרשות
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ר כי אין בהוראות נספח זה, כדי להוות רשימה  סופית ומוחלטת של למען הסר כל ספק יובה .21.4

 זה.מכרז במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא  החברהכל דרישות הבטיחות והגהות החלים על 

בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן  החברה  כמו כן, יודגש כי פעולת   .21.5

על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה    ההחובות החלות עלי

 במכרז זה.

 


