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 הסכם
הרצה של מערכת להרחקת חנקות  ממי בארות  אספקה התקנה,לתכנון,  .1

 ( 23)מתקן  23-ו 13
-ו 13לשיקום והרצה של מערכת להרחקת אתילן די ברומיד ממי בארות  .2

 (23)מתקן  23
במתקן מי שתייה ותחזוקה של מערכות  הטיוב ואספקת ותי הפעלה שיר .3

 .25ובאר  23

 

 ____ביום _______ לחודש ______ בשנת  ברעננה שנערך ונחתם  

 -בין-

 מי רעננה בע"מ 

 מרחוב 

 "(ו/או החברה התאגיד" ו/או "המזמין)להלן: "

 מצד אחד;

 -לבין-

 _______________ ח.פ._______________

 ________________________מרחוב _

 "(קבלן)להלן: "

 מצד שני;       

 להלןו'  2בסעיף לביצוע העבודות המפורטות   002/2021 שמספרו  מכרז פומבי סםרפ והמזמין הואיל:
 ;"(המכרז)להלן: "

, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי ההסכםובחינה זהירה של מקדים אחרי עיון והקבלן,  והואיל:
ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים הצעה, לביצוע  למזמין המכרז, הגיש

 ;הצעת הקבלן מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה(המכרז ו) במסמכי המכרז

, את ההצעה כדין והמזמין קיבלוועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של הקבלן  והואיל:
 ;במכרז הקבלן כהצעה הזוכההצעת ל ה עוהכריז

 נים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;יוהצדדים מעוני :והואיל
 
 

 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא  .1
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המבוא להסכם זה ונספחיו המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ויש לקראם  (א
 כאחד עם ההסכם:

 .אישור ביטוחי הקבלן – 1נספח 
 ביצוע.נוסח ערבות  – 2נספח 
 נספח בטיחות – 3נספח 
 מכתב העדר תביעות – 4נספח 
 תעודת השלמה – 5נספח 
 תעודת גמר – 6נספח 

 . מפרט מיוחד על נספחיו – (2חוברת ) 7ספח נ

 . הנספחים למכרז משמשים גם כנספחים לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו (ב

 הגדרות .2

או המשמעות המפורטים לצדם, אלא אם הקשר  בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש
 הדברים מחייב משמעות אחרת:

 (  " המזמיןאו/ו " "התאגיד)להלן: " מי רעננה בע"מ : "המזמין" (א

: המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו הקבלן (ב
נה הפועל בשמו או בשבילו המוסמכים, יועצים ומתכננים מקצועיים, ולרבות כל קבלן מש

 .וו/או מי מטעמ  התאגיד לאחר שקיבל אישור מפורש בכתב מאת 

: כל מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא צורפו, לרבות מסמכי החוזה (ג
מפרטים, שרטוטים, תוכניות, הודעות לקבלנים, מסמכי הבהרות, וכן הצעת הקבלן, על כל 

 כל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.נספחיה, וכן כל מסמך מ

: מסמך שהוצא לפני הגשת ההצעות, בין ביוזמת הודעות למציעים ומסמכי ההבהרות (ד
, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות שאלות הבהרה של המשתתפים התאגיד 

 במכרז, אשר מבהיר ו/או משנה ו/או מתקן את מסמכי המכרז.

 .התאגידכנציג הנדסי של  ואו מי מטעמ   התאגידמטעם  : מהנדסהמהנדס (ה

  העבודות: (ו
 ( 23 מכון ) 23ו 13הרצה של מערכת להרחקת חנקות  ממי בארות  אספקה התקנה,לתכנון,  .1
 (23 כון)מ 23ו 13לשיקום והרצה של מערכת להרחקת אתילן די ברומיד ממי בארות  .2
 .25ובאר  23 ממכוןי שתייה מותחזוקה של מערכות  הטיוב ואספקת שירותי הפעלה  .3

לרבות כל העבודות, הפעולות, ההתחייבויות והמחויבויות שעל הקבלן לבצע על פי האמור 
 במסמכי המכרז/חוזה זה, על נספחיהם, בין אם הם מפורשים ובין אם לאו. 

לפקח על המהנדס ובאישור   התאגיד בתאום עם התאגיד : אדם או חברה שמונה ע"י המפקח (ז
יועבר   התאגידל כל מכלוליהן  לצורך הוצאה לפועל של החוזה. שם המפקח מטעם העבודות ע

 לידיעת הקבלן. למפקח אין סמכות להתחייבות כספית.

 .מי הגלם הנדרשים לטיוב מספקים את שבאחריות מי רעננה   25-ו 13,23בארות  :ות הבאר (ח

מכיל   23ה . מכון אספקת  המים של מי רעננ לאספקת מים לרשתהמשמש  מכון : 23מכון  (ט
 . 23-ו 13ומתקני הטיוב של בארות  23בתוכו את באר 

חיבור הצנרת המערכת מכילה את "( : מתקן פחם)להלן: " מערכת להרחקת מזהם אורגני (י
אספקת מי הגלם שבאחריות מי רעננה, עמודות פחם פעיל הרחקת מזהם אורגני ,  ממערכת 

ות  לחיבורה למערכת אספקת המים הקיימת הנדרשצנרת הת ומערככל כולל  מערכת הכלרה 
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ציוד המכשור  למערכת הביוב והניקוז, מערכת החשמל,צנרת או למערכת להרחקת חנקות, 
בכל איזכור של "מערכת להרחקת מזהם אורגני"  הכוונה הינה למערכת  ומערכת הבקרה.

 . 23עצמאית על כל מכולליה ומערכות העזר  המותקנת במכון 

 

המערכת מכילה את צנרת החיבור :  "מתקן חנקות"(  להלן:) חנקותהרחקת  המערכת (יא
ממערכת  אספקת מי הגלם שבאחריות מי רעננה, מתקן אוסמוזה הפוכה להרחקת חנקות , 
מערכת הכלרה  כולל כל מערכות הצנרת הנדרשות  לחיבורה למערכת אספקת המים הקיימת 

וז, מערכת החשמל, ציוד המכשור או למערכת להרחקת חנקות, צנרת למערכת הביוב והניק
הכוונה הינה למערכת עצמאית ומערכת הבקרה. בכל איזכור של "מערכת להרחקת חנקות"   

 . 23על כל מכולליה ומערכות העזר  המותקנת במכון 

 : מים המוגדרים כמי שתייה על פי תקנות בריאות העם ועל פי כל דין.מי שתייה (יב

 למסמכי המכרז, כנספח ו', המצורפת הקבלן : הסכום הנקוב בהצעתו שלשכר החוזה (יג
כתמורה לביצוע העבודות לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה 

 ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה 1981-חוק הפרשנות, התשמ"א (יד
 משמעותו בחוק הנ"ל.כחיקוק כ

לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין  (טו
ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. כמו   תאגידלראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי 

ן כן, כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין לה
 נפקות כלשהי בפרשנות החוזה.

 מהות העבודות .3

 במסגרת הסכם זה יידרש הקבלן לבצע את כל העבודות הבאות : (א

ים והתאמתם לשיקום והתקנת כל המערכות מבנהכל ביצוע תכנון מפורט של  .1
 (.ח'בסיס תרשים שצורף  למפרט המיוחד )נספח  .23הנדרשות במכון 

למפרט  שצורף תרשים על בסיס  נקות להרחקת ח המערכתביצוע תכנון מפורט של  .2

 .(ח'המיוחד )נספח 

 התוכניות  והמתקן הפחם על בסיס 23שדרוג מערכת החשמל הראשית במתקן  .3
 .ח'( המפרט המיוחד )נספחו

 והתאמת הצנרת הקיימת לחיבור מתקני הטיוב. 23תכנון שינוי צנרת במכון  .4

לתכנון ניה )אם נדרש( ב כולל היתר קבלת אישור מאת כל גורמי התכנון והרישוי .5
לאחר קבלת אישור המזמין, וכן אישור כל הגורמים הנדרשים על פי  והקמתו  המפורט

 .דין 

על בסיס המפרט  שיקום והחזרה לכשירות של מתקן הפחם להרחקת מזהם אורגני .6
 .המיוחד )נספח ח'(

ל את המיועדים להכי 23ים השונים במכון במבנ נדרשיםהביצוע כל שינוי ו/או התאמה  .7
עבודות הנדסה כל ביצוע  המשמעות המבנים התאמת  המתקנים והמערכות השונות. 

למערכות הזנת  ן וחיבור תווצנרת הנדרשים להקמת המערכ , הנדסת חשמל אזרחית

 .שבאחריות מי רעננה , ניקוז ,חשמל ובקרה  מי הגלם ואספקת מי שתייה

 ות העזר שלה.אספקה והתקנה של  מערכת להרחקת חנקות על כל  מערכ .8
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חודש  תעלה על לתקופה שלא  מתקן להרחקת מזהם אורגני ומתקן חנקות הרצת  .9
עד   23ביצוע העבודות הנדרשות להפעלת כל אחד מהם בנפרד  במכון מסיום  ימים

 לקבלת אישור משרד הבריאות לאספקת מי שתייה לרשת המים של מי רעננה.

 25ל מערכת  להרחקת חנקות בבאר שלמי רעננה  ואספקת מי שתייה  אחזקה,תפעול  .10
ע בהתאם ציתב אחזקה ואספקת מי שתייה  לתקופה המוגדרת בהסכם . תפעול 

 .(ח'למפורט במפרט המיוחד )נספח 

למזמין שמורה הזכות להתקשר עם הקבלן, על פי שיקול דעתו, לצורך הפעלה ,תחזוקה  .11
שנה עד לתקופה לשנה נוספת או חלקי   25ואספקת מי שתייה ממתקן חנקות בבאר 

 לעיל .  10סיום התקופה המוגדרת בסעיף ממועד   שנים 10מצטברת  של 

  23של מתקן פחם ומתקן חנקות במכון   ואספקת מי שתייה למי רעננה  תפעול ואחזקה .12

ע בהתאם למפורט ציתב אחזקה ואספקת מי שתייה  לתקופה המוגדרת בהסכם. תפעול
 (.ח'במפרט המיוחד )נספח 

 ה, , על פי שיקול דעתו, לצורך הפעלהקבלןרה הזכות להתקשר עם למזמין שמו .13
כל אחד   23תחזוקה,  ואספקת מי שתייה של מתקן הפחם ומתקן החנקות במכון 

  שנים 10של  מצטברת  תקופהשנה נוספת או חלקי שנה עד לל מהמתקנים בנפרד 
 .  לעיל 12סיום התקופה המוגדרת בסעיף ממועד 

ובכל מקרה  להסכם זהח' המצורף כנספח  המיוחד ודות מופיע במפרט תיאור מפורט של העב (ב
 .המיוחדשל סתירה יגברו הוראות הנספח 

עבודות לגביהן קיימים חוקים, תקנות, כללים, הנחיות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות,  (ג
ענה בהתאם אליהן, ובהתאם לכל דין, וזאת בשים לב לפקודת בריאות העם וכל דרישות תבוצ

 שרד הבריאות.מ

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

 דין כל פי על הדרושים וההיתרים האישורים הרישיונות כל בעל הקבלן מצהיר כי הוא (א
 ההסכם. תקופת כל במשך בתוקף אלה יישארו וכי הקשורות למכרז זה  עבודותכל ה לביצוע

ביצוע העבודות, וכי הידע, הציוד, הניסיון, המיומנות והמומחיות ל בעל הקבלן מצהיר כי הנו (ב
הנו בעל כל האמצעים הנאותים, לרבות מבחינת ציוד וכ"א להשלים את כל העבודות בתוך 

 התקופה שנקבעה בהסכם זה.

כי הוא בחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהן  (ג
 עם האמור לעיל. וכי לא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר

כי אין כל מניעה, על פי דין או אחרת, לחתימתו על הסכם זה, ולביצוע העבודות נשוא הסכם  (ד
 זה, וכי אין בכך כדי לפגוע בכל זכויות צד ג' כלשהן.

הוא מאשר כי קרא את המכרז על כל מסמכיו ונספחיו, את ההסכם על כל נספחיו, וכי כל  (ה
 רורים לו.ההוראות ידועים לו, נהירים לו וב

הקבלן מתחייב לספק את כל כוח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות, וכי  (ו
העובדים אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות יהיו בעלי ניסיון קודם בביצוע העבודות 

 דומות, ובעלי היתרים ורישיונות.

ידוע  .המיוחדמפרט במועדים הקבועים בלבצע את העבודות בלוחות הזמני ו הקבלן מתחייב (ז
לקבלן כי עמידה בלוחות הזמנים הנה מהתחייבויות היסוד בהסכם זה ואשר הפרתן תהווה 

 הפרה יסודית.
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הקבלן מתחייב כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו בביצוע עבודות שונות יאושרו מראש  (ח
ת ובעלי כל ובכתב על ידי המזמין, ובכל מקרה הם יהיו בעלי ניסיון בעבודות קודמות דומו

 בהתאם למהות העבודות והיקפן. רישום נדרש על פי כל דין, לרבות רישום בפנקס הקבלנים

כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או נגד  (ט
ות עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבוד

 עפ"י הסכם זה, כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון. 

כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל  (י
בשנה שקדמה למועד  1991 –ממנהליו כתב תביעה בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א 

 חתימת הסכם זה. 

הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או מחדל, של כי אין בחתימתו על  (יא
 כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/או כפוף לו. 

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס למתן  (יב
 הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות. 

בלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי ישלם כל תשלום ו/או קנס ו/או עיצום כספי שיוטל על הק (יג
, לרבות המשרד המזמיןסמכא כלפי -מידי העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם בר המזמין

להגנת הסביבה, בגין כל מעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן, בביצוע העבודות עפ"י הסכם זה 
אם לאופן ולסטנדרטים הנדרשים בהתאם להסכם זה ו/או ע"י רשויות ו/או אי ביצוען בהת

הפיקוח המוסמכות לרבות המשטרה, משרד התחבורה בית המשפט, רשויות איכות הסביבה, 
משרד הבריאות וכל רשות סטטוטורית אחרת וכן לרבות בגין עיכוב ו/או איחור בביצוע 

 העבודה. 

והוא יבצע את העבודות תוך הראשי של העבודה, הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן  (יד
שמירה מוחלטת על כל הוראות הבטיחות, ותוך עמידה בכל כללי וחוקי הבטיחות בעבודה 

 בשים לב למהות העבודות נשוא ההסכם.

 איסור הסבת החוזה .5

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או   (א
 כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש בכתב. למסור לאחר

אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת המזמין  (ב
מראש ובכתב. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא 

תוך זמן סביר על  לקבלן בכתב המהנדס מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע 
 הסכמתו או התנגדותו לכך.

במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה  ואת הסכמת  התאגיד ןנת (ג
פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל 

חריות המקצועית מעבר לא מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.-מעשה או אי
ו/או הנזיקית שתחול באופן בלעדי על קבלן ו/או קבלן המשנה. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי 
לכל העניינים הכספים אל מול קבלן המשנה וידאג להחתימו על מסמך לפיו קבלן המשנה 
מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין וזאת כתנאי לכל תשלום שהקבלן 

 זכאי לו מהמזמין.יהיה 

הקבלן מתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או חלק ממנה  (ד
 -לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טאלא אם אותו קבלן משנה רשום 

 להוראות החוק האמור., 1969

חוזה זה על ידו הוא  במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת, כי לאחר מועד חתימת (ה
לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר יחזיקו במניות שמקנות 

מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות, או המקנות  25%-זכות ליותר מ
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  התאגיד זכות למנות רבע או יותר מהדירקטורים  בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת 
 לכך מראש ובכתב.

 היקף החוזה .6

 אדם, החומרים, הכלים, הציוד,-הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כח (א
 וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. בדיקות ,רישוי  , המכונות

את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נוספות אשר יתברר כי  ושומר לעצמ  התאגיד (ב
צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה, אם נוכח דחיפות   התאגידיש לדעת 

 ביצוע אותן עבודות ואם מכל טעם אחר והכל  ועפ"י תמורה נוספת שתיקבע בין הצדדים.

 סתירות במסמכים, הוראות מילואים וסדרי עדיפויות בין המסמכים .7

לבין הוראה במסמך אחר  בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה (א
מהמסמכים המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה הבאה 

 להוסיף על זכויות המזמין, לפי שיקול דעת המזמין. 

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק   (ב
שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או 

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב,  -הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 
 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. -כניות לפי הצורך ולרבות ת

לרבות  -רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה, הוראות  (ג
 לביצוע העבודה. -צורך כניות לפי הות

 סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז )לצורך ביצוע העבודה( הינו כדלקמן: (ד

 .דרישות הדין והרשויות המוסמכות .1

 כתב הכמויות  .2

 הוראות החוזה, כולל תנאי המכרז והמפרטים הטכניים. .3

 הצעת הקבלן. .4

ין המסמכים בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה דו משמעות ב (ה
הטכניים לבין עצמם, יכריע המהנדס לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג לפי 

 הוראותיו.

 העסקת קבלני משנה .8

, אלא אם רשאי להעסיק קבלן משנה ו/או קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות אינו הקבלן (א
קבלן  . העסקת קבלן משנה מותנית בעמידתהמזמיןהתקבל אישור מראש ובכתב מאת 

יקבל  שהקבלןתתאפשר רק לאחר  היאו שנקבעו במסגרת מסמכי המכרז,המשנה בתנאי סף 
מראש ובכתב לגבי העסקת קבלן/קבלני המשנה, ולגבי זהות קבלן/קבלני  המזמיןאת אישור 

האמור בסעיף זה אינו חל לגבי קבלן משנה שזהותו אושרה במסגרת . המשנה המוצע על ידו
 הצעת הקבלן למכרז.

ה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמור ואת הסכמתן המזמין נת (ב
שא באחריות מלאה לכל יאת הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן י פוטר

 מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.-מעשה או אי
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לבד, לאשר לקבלן להחליף קבלן ב יהא רשאי, אך לא חייב, וזאת על פי שיקול דעתו המזמין (ג
משנה, וזאת על פי בקשה מפורטת בכתב, שתכלול את פירוט הסיבות להחלפה, ואת כל 

 הפרטים הנחוצים לגבי קבלן המשנה המחליף. 

קבלני משנה אשר אושרו על ידי המזמין בעת קבלת הצעת הקבלן למכרז לא יוחלפו על ידי  (ד
ן, הן לגבי עצם ההחלפה, והן לגבי זהות קבלן הקבלן אלא באישור מראש ובכתב מאת המזמי

 המשנה המחליף.

   23במכון  ומתקן הפחם  25ובאר  23במכון  מערכת הרחקת החנקותשרות התחזוקה של  (ה
 נתן ע"י הקבלן בעצמו ולא ע"י קבלני משנה מטעמו.ית

 ניהול יומן .9

: עבודה )להלן מתחייב לנהל יומן הקבלן,  23במכון  תוהמערכושיקום תקנת קמה ,בתקופת ה (א
 :הבאים הפרטים את , מדי יום ביומו,רשום בולו "(היומן"

 .מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות .1

  שהופעל לביצוע העבודה.הציוד  .2

 .תקלות והפרעות בביצוע העבודות .3

 .השוררים במקום ביצוע העבודות רהאוויתנאי מזג  .4

 .במשך היוםהתקדמות בביצוע העבודות  .5

 .או על ידי המפקח  התאגיד נציג הוראות שניתנו לקבלן על ידי  .6

 .העבודות או המפקח או הסתייגויותיהם בדבר מהלך ביצוע  התאגיד נציג הערות  .7

יום/שעת קבלת הקריאה, יום/שעת ההגעה לאתר, מיקום מדויק של הקריאה, שם  .8
 אתר.המפעיל, מספר הרכב, מהות הטיפול ושעת סיום העבודה ב

 מהלךביש בו כדי לשקף את המצב העובדתי או המהנדס בר אחר שלדעת המפקח כל ד .9
 , לרבות הנושאים המפורטים במפרט הטכני.העבודות ביצוע

, הקבלן והמפקח על ידי שבועיחתם כל יפי שידרוש המפקח וכהיומן יהיה במספר העתקים  (ב
 והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח ולמהנדס מדי שבוע.

 להוסיף ביומן הערות למפקח תהא גישה חופשית אל יומן העבודה והוא או נציגיו יהיו רשאים (ג
יחשבו י ליומן העבודה כנ"ל שיוכנסו שומיםיאו הוראות לקבלן כפי שימצאו לנכון. כל הר

אחר  לתנאי חוזה זה, והקבלן מתחייב למלא כהודעות שנמסרו כדין לקבלן בהתאם
 יהם.הוראות

יחייבו את  שום הערותיו בקשר לביצוע העבודות אולם רישומים אלה לאהקבלן רשאי לר (ד
 .תאגיד

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק  (ה
מילוי הוראות המפקח או -כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 .באופן כלשהו  תאגידבלן לא יחייבו את , והערות הקהוראות החוזה

הקבלן יהא חייב לנהל, כדי הנחת דעתו של המפקח, רשימות או פנקסים מתאימים אחרים,  (ו
 שידרשו על ידי המפקח, בהם ירשום מזמן לזמן את כל הפרטים שידרשו ע"י המפקח. 
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 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח .10

והמפקח וימלא  לזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנההקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחו
לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל ושל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה  ובין שאינן  

 מפורטות בחוזה.

 ויתור על הודעה נוטריונית והודעות .11

שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם הפרת  (א
 חוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הודעה כזאת. ה

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של  (ב
הצד  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר 

 שעות מזמן מסירתה בדואר. 48ביד, כעבור רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה 

 לביצוע העבודות ים תאור האתר .12

וכן שטח  "(23 אתר)להלן: " המזמיןשבאחריות   23שטח מכון העובדות הנו האתר לביצוע  (א
 (  "25אתר )להלן: "  25באר 

לביצוע העבודות וסביבתו, לרבות  ים המיועד ים הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר (ב
והתשתיות הקיימות  , מבנה וכן, הוא בדק את מצב ותנאי הקרקע פיסי והמשפטיה םמצב

 , ומצא אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו.יםבאתר

 יםמובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן באתר (ג
ו. מעמדו של ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומ 1972-ח חוק הגנת הדיירולרבות זכויות מכ

המזמין יהיה רשאי  .מזמיןהקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד, וכל עוד רשות זו ניתנת על ידי ה
 לבטל רשות זאת לאלתר וכי אז יהיה חייב הקבלן למסור את החזקה באתר/ים לידי המזמין.

לרשות הקבלן,  ים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי עם העמדת האתר (ד
 להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר. הופך זה

לשטח התארגנות וזאת על פי קביעת המהנדס,  על ידה ויידרש הקבלן במהלך עבודתו במ (ה
השונים כולל ביצוע התאומים  תאגידהקבלן לתאם את קבלת שטח ההתארגנות  מול גורמי 

ליו נקי וללא כל מפגעים. הנדרשים בגין זאת.  בסיום העבודה עליו להחזיר שטח זה לידי בע
ימים מקבלה ראשונית של העבודה או על  10הקבלן מתחייב לפנות את שטח ההתארגנות תוך 

הכרוכות בשטח ההתארגנות כלולות קח. למען הסר כל ספק כל העלויות פי הוראת המפ
 במחירי היחידה שבכתב הכמויות ואין הקבלן רשאי לקבל כל תמורה נוספת בגינן. 

 קדמותבדיקות מו .13

 ים והמתקנים השונים גשת הצעתו למכרז, בדיקות של האתרהקבלן מאשר כי ערך לפני ה (א
את  ,ים והציודים השונים המבנ ,ים , את טיב הקרקע, את דרכי הגישה לאתרוסביבתם

מערכות החשמל, בקרה וצנרת מים וכן מיקומן של מערכות תשתית האתר והחיבורים אליהן, 
בות העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ו/או את כל יתר הגורמים והנסי

 החוזה.

. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירה על ים של האתר םהקבלן מצהיר, כי ידוע לו מיקומ (ב
ביום ובלילה וחלה עליו האחריות לכל פגיעה ברכוש ובנפש. לא תוכר שום תביעה  יםהאתר

 כספיות והן להארכת לוח הזמנים שנקבע במכרז. בגין הפרעות, פגיעות, התנגדויות הן

, וכן פעילים הקבלן מצהיר, כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך למתקנים קיימים  (ג
בשטחים ו/או בסמוך לשטחים בהם קיימים צנרת, תאי ביקורת, שוחות, תשתיות חשמל 

 וטלפון, וכן מערכות ומתקנים נוספים, הן מעל הקרקע והן מתחתיה.
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א תוכר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאי לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה של כל  ל (ד
 האמור לעיל על ידי הקבלן.

 תאור העבודה .14

 עבודות תכנון אספקה והקמה  (א

של מערכת והרצה  הקמה אספקה, ,לתכנוןיידרש, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו, הקבלן 
, 23, שדרוג מערכת החשמל במכון  23במכון , שיקום מתקן פחם  23במכון  הרחקת חנקות 

 מערכת אספקת מי הגלם והמים המטופלים למי רעננה וחיבורים למערכות הביוב והניקוז.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יכללו מחויבויות המציע הזוכה במסגרת הפרויקט, בין 

 היתר את המחויבויות הבאות:

 .23במבנה מכון אזרחית ושינוים  תוכניות הנדסהאספקת  .1

אספקת תוכניות הנדסיות ,מפרטים וכתבי כמויות לשינוים הנדרשים בצנרת מים, ביוב  .2
 . 23וניקוז על מנת לאפשר את חיבור המתקנים לתשתיות מי רעננה במכון 

המיועדת להתקנה  הרחקת חנקות מערכת על תונים טכניים למזמין ונאספקת תוכניות  .3
 . 23במכון 

 
 הרחקת מזהמים אורגנים  מערכת על תונים טכניים למזמין ונאספקת תוכניות  .4

 . 23במכון  לשדרוג המיועדת 
 

במערכת להרחקת חנקות ומערכת להרחקת שימוש קבלת אישור משרד הבריאות ל .5
 לאספקת מי שתייה.מזהם אורגני 

 
לשימוש במי שתייה  םואישור 5452ת"י ת לתקן הישראלי והמערככל רכיבי התאמת  .6

 .מכון התקנים הישראלי(.  )כולל אישור
 

 על פי התרשים שפורסם במסמכי המכרז.  השונות  תואספקת תוכניות של המערכ .7
 

באחריות הספק לקבל אישור מאת המזמין  כי התוכניות ונתונים מתאימים להתקנת  .8
 ת. בכל מקרה מובהר כי הספק הנו האחראי הבלעדי להתאמת המערכות.והמערכ

לתכנון  כולל היתר בניה )אם נדרש(  התכנון והרישויקבלת אישור מאת כל גורמי  .9
המפורט לאחר קבלת אישור המזמין, וכן אישור כל הגורמים הנדרשים על פי דין 

 וכו'(. , מכון התקנים)לרבות, רשות המים, משרד הבריאות

   23ותשתיות מכון  המבנהצנרת וחשמל והתאמת  ביצוע עבודות הנדסה אזרחית, .10
 ת.וערכהמ ה ושיקום להרכב

, והתקנה תוך ביצוע כל שינוי ו/או תאגיד שבאחריות  לאתר המיועד  ת ואספקת המערכ .11
  התאמה נדרשים.

, והתאמתו למתקנים השונים כולל דיזל גנרטור 23שדרוג לוח החשמל הראשי של מכון  .12
 .23והכנת תשתית להעמדת הד"ג החדש באתר 

מערכת לעמוד כל על מסגרתה ימים ב חודש תקופת הרצה בת  -הרצה וקבלת המערכת  .13
. תקופת ההרצה כולה תמשך כמפורט בנספח ח' במפרטים הטכניים ודרישות הקבלה 

מובהר כי בהתאם להוראות משרד הבריאות.   לכל מערכת וזאת  ימים חודשלא יותר מ
סיומו של שלב זה מותנה בקבלת אישור משרד הבריאות להזרמת מי שתייה לרשת 

עם סיומו של שלב לשימוש המתקן כמתקן המספק מי שתייה. המים של מי רעננה או 
זה לשביעות רצונו של המזמין ועמידה בהנחיות משרד הבריאות, יחתום המפקח מטעם 

  (.4המזמין על תעודת סיום הרצה )נספח 
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מכל מתקן  תאגידבתקופה זו יספק הקבלן מי שתייה ל –תקופת הפעלה ראשונית  .14
 5 ת בחוק ועל פי כל דין. סיום תקופה זו הינו לאחרבאיכות הנדרש שיופעל על ידו 

בסיום שלב ממועד קבלת אישור משרד הבריאות לאספקת מי שתייה  חודשים
מותנה בקבלת אישור משרד הבריאות למעבר לתקופת "הפעלה סיום התקופה  ההרצה.

 בשגרה".

 תקופת הפעלה בשגרה (ב

יד מכל מתקן שיופעל על ידו  בתקופה זו הקבלן יתחזק, יתפעל ויספק  מי שתייה לתאג
באיכות הנדרשת בחוק ועל פי כל דין ועל פי המפורט במפרט המיוחד לגבי כל מתקן ומתקן 

חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה  24בנפרד. סיום תקופה זו לכל מתקן  הינה  בתום 
  למתקן. 

 המתקן לידי המזמין בתום התקופה (מסירתקבלה ) (ג

במפרט בהתאם לתנאים המפורטים תתבצע  למזמין ת בנפרד()כל מערכ המתקןמסירת 
תוכרז המערכת כמערכת מאושרת על  ם של תנאים אלה שבהתקיימותייקבע המזמין  המיוחד

 ושנקבעלתנאים . אושרה המערכת בהתאם הקבלןידי המזמין, והדבר יהווה "גמר עבודה" של 
 .5ח על תעודת גמר בנוסח נספ יחתום המזמיןלהסכם(,  7 )נספח

 ביצועי המערכת ואיכות המים המסופקים (ד

, המיוחד תעמוד בכל רמות הביצועים הנדרשות במפרט  בנפרד  מערכתכל הקבלן מתחייב כי 
עמוד בכל מתחייב ל ותקופת ההתקשרות לכל מתקן. הקבלן  וזאת לכל אורך חיי המערכת

המיוחד,  בדרישות המפרטועמידה ורק מילוי כל הדרישות , המיוחדדרישות המפרט 
 .את קבלת המערכת על ידי המזמיןתאפשרנה 

 ולוח זמנים  הסכםתקופת ה .15

תכנון  לביצוע עבודות   23לצורך הקמה ,אספקה והפעלה של מתקני הטיוב במכון  הסכם זה (א
במכון  ומתקן הפחם  למתקן החנקות, שיקום, הרצה, הפעלה ראשונית והפעלה בשגרה הקמה

על ידי מתקני הטיוב ועד למועד קבלת  לכל מתקן  העבודותבצו התחלת  שינקבמן המועד   23
מובהר כי באם יידרש היתר בנייה  .חודשים לכל מתקן בנפרד 24לתקופה של וזאת  המזמין

יחויב הקבלן בהוצאתו )על אחריותו ועל חשבונו( וזאת במסגרת תקופת  למתקן החנקות 
 הזמן האמורה.

,בהתאם  25 ואספקת מי שתייה מבאר מי רעננה תתקשר עם הקבלן לתפעול אחזקה  (ב
  . חודש ממועד קבלת צו התחלת העבודה 24לתקופה של  וזאת  להוראות המפרט המיוחד 

 הארכת הסכם ההתקשרות  (ג

בשנה  בכל מתקן בנפרד  למי רעננה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות עם הקבלן
התקופה ת לאחר סיום ( וזא1+9) שנים 10תקופה מצטברת של נוספת, או חלקי שנה  עד 

 לעיל. המוגדרת בס"ק א'

 23לוח זמנים ושלבים לעבודות במכון  (ד

  23במכון  של מערכות הטיוב הקמהתכנון וההשיקום הקבלן מתחייב לבצע את עבודות 
 : 1בהתאם ללוחות הזמנים הבאים

תכנון מפורט של ביצוע השלמות והגשת מסמכים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה כולל  .1
 1בתוך  -והתאמתו לצרכי מערכת חנקות והעברתו לאישור המזמין  23מכון מבנה 
 ממתן צו התחלת העבודה. חודש 

                                                      
 המועד המצוין הינו פרק הזמן המירבי לסיום השלב 1
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 חודשים  3בתוך  –והעברתו לאישור המזמין  23של מתקן החנקות במכון  תכנון מפורט .2
 צו התחלת העבודות.מתן מועד מ

בצו התחלת  מתן מועד מיום  30קבלת אישור משרד הבריאות למערכת המוצעת בתוך  .3
 העבודה.

 ממועד קבלת צו התחלת העבודה. חודשים  3תוך  23שיקום מתקן פחם במכון  .4

מקבלת אשור המזמין  לס"ק א  חודשים  2תוך  23התקנת ושדרוג לוח חשמל במכון  .5
  לעיל.

 6בתוך  –מערכת חנקות ומערכות עזר כולל צנרת ועבודות הנדסה אזרחית הקמת  .6
 ון המפורט מהמזמין. אישור התכנממועד  חודשים 

ועמידתם בדרישות התקן ת"י  לרכיבי המערכת הישראלי  קבלת אישור מכון התקנים .7
 בהתאם לנדרש עד למועד הפעלת המערכת ואספקת מי שתייה. 5452

ה/שיקום של כל ממועד סיום הקמ חודש 1 תקופה משך ל של כל מתקן  ביצוע הרצה .8
אספקת מי שתייה לרשת ד הבריאות לומשר ועד לקבלת אישור המזמין מתקן בנפרד 

 "(.תקופת ההרצה)להלן: " המים של מי רעננה 

. תחילת שלב חודשים קלנדריים 5מתקן למשך תקופה של כל של  הפעלה ראשונית .9

, ובכפוף אישור גמר ההרצה על ידי המזמיןהפעלה ראשונית מוגדרת עם קבלת 

נה )להלן "תקופה לקבלת אישור ממשרד הבריאות לאספקת מי שתייה למי רענ

 הפעלה ראשונית"(

של כל מתקן למשך תקופת הזמן הנקובה במפרט המיוחד ,אך לא תפחת הפעלה בשגרה  .10

חודשים  24חודשים לכל מתקן. תקופה זו תמשך לכל מתקן עד סיום תקופה של  9מ

מוגדרת בשגרה תחילת שלב הפעלה ממועד קבלת צו התחלת עבודה לכל מתקן בנפרד. 

על ידי המזמין, ובכפוף לקבלת אישור  תקופת הפעלה ראשונית ר גמר עם קבלת אישו

 למעבר לתקופה של הפעלה בשגרה ממשרד הבריאות לאספקת מי שתייה למי רעננה

 "(בשגרה)להלן "תקופה הפעלה 

יינתנו על ידי הקבלן בהתאם להוראות  ,תפעול ואספקת מי שתייה  שירותי התחזוקה .11
  .המיוחדהמפרט 

קבלן לבצע את כל ל את הזמן הנדרש ים צו התחלת העבודה כוללרטים בהמועדים המפו (ה
האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע ההיתרים וולקבל את כל  והתארגנו התיאומים

 העבודה מן הרשויות השונות.

מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד  (ו
 ומסירתה לאישור המפקח. לעיל כמועד לסיום העבודה ()א15בסעיף הנקוב 

למען הסר כל ספק כל עלות הקשורה בהשגת האישורים הינה על חשבון הקבלן וכלולה  (ז
 במחירי היחידה השונים המפורטים בכתב הכמויות.

 שיונות ואישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודהילפי דרישת המפקח, ימציא לו הקבלן ר (ח
ן ימציא לו, לפי דרישתו של המפקח, כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על , וכבאתרים 

 כל דין או להוראותיה של אותה רשות.ת התאמת העבודה לדרישו

, והקבלן יבצע זאת לא ללוח זמנים מפורט ההצעהא רשאי להורות לקבלן להמציא י המזמין  (ט
במקרה זה יבחן . כאמור  המזמין יאוחר מחמישה ימים מן המועד בו ניתנה לו הוראת 
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המפקח את לוח הזמנים והוא יהא רשאי לאשרו בחלקו או במלואו. לא אושר לוח הזמנים 
 יגיש הקבלן בתוך יומיים לוח הזמנים מתוקן על פי הנחיות המפקח. –במלואו או בחלקו 

 יגרור אחריו תשלום פיצוי ממועד תחילת הפעלה ראשונית בכל המתקנים  פיגור בלוח הזמנים (י
מ"ק ליום שתירכש מחברת מקורות על בסיס  תעריף  2000יומי  בגין עלות כמות המים של 

מים חריגים שנקבע למי רעננה ע"י רשות המים ומתעדכן מעת לעת.  עבור פיגור בלוח הזמנים 
בגין ₪  1000מוסכם בגובה   ישלם הקבלן פיצוי חודש עבור כל מתקן   24תקופה של למעבר  

לנכות את סכום הפיצוי המוסכם מן התמורה המגיעה  יהא רשאי  תאגידכל יום איחור. 
 לקבלן. 

 ידוע לקבלן כי עמידה בלוחות הזמנים הנה מעיקרי הסכם זה. (יא

 שינוי קצב העבודה .16

כי קצב העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע, או  המפקחהחליט  (א
קח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד יודיע המפ -תוך תקופת הארכה שניתנה להשלמתה 

באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה ע"י 
שא בעלות האמצעים הנדרשים לעמידה בקצב ימובהר בזאת כי הקבלן בלבד י המפקח.

 העבודה שנדרש ע"י המפקח.

ם בכדי להבטיח את האמצעים שנקט בהם הקבלן אינם מספיקיויסבור המפקח כי היה  (ב
יורה המפקח לקבלן בכתב  -השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה 

, לרבות הגדלת כמות המשמרות ו/או ביצוע עבודות על האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם
והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים.  במקביל ו/או שימוש בציוד מכני שונה,

 שא בעלות אמצעים אלו.יכי הקבלן בלבד ימובהר בזאת 

לבצע את העבודה כולה או מקצתה,   תאגיד רשאי כאמור,לא מילא הקבלן את התחייבותו  (ג
שא בכל ההוצאות האמורות, יוהקבלן י ,הקבלן על חשבוןע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, 

ן זה תהיה מההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות. לצורך סעיף קט 15%בתוספת סך של 
ה זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר, וזאת ללא חברל

 תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.

בצו אם יהיה צורך לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, לסיים את העבודה מוקדם מכפי שנקבע   (ד
הנדרש במתכונת העבודה , יפנה המפקח אל הקבלן בכתב, יפרט את השינוי התחלת העבודות

הקבלן . ומספר הימים בהם נדרש הקבלן להקדים את מועד הסיום לעומת המועד המתוכנן
לו השינוי בצירוף ניתוח מחירים.  שיסביגיש למפקח מסמך שבו תפורט העלות הנוספת 

את חוות דעתו המפורטת הכוללת את  למהנדסהמפקח יבחן את ניתוח המחירים ויגיש 
יקבע את  המהנדסראויה לדעתו בהתאם לנתונים שהובאו לו ע"י הקבלן. תוספת המחיר ה

יגיש לקבלן  המהנדסגובה התוספת שתאושר לפי שיקול דעתו, וקביעה זו תהיה סופית. 
הוראה בכתב חתומה על ידו, בה מאושרת תוספת המחיר שקבע. הקבלן יפעל כאמור 

 ראה האמורה.בהוראה, וייערך לסיים את העבודה במתכונת שנקבעה בהו

ו/או המפקח לדחות  המהנדסעל אף האמור בכל מקום אחר, חייב הקבלן, באם ידרשו זאת  (ה
, רצוי לדחותה לזמן אחר. דחיית המהנדסכל עבודה או חלק ממנה, אשר לפי דעתו של 

 העבודה ו/או חלק ממנה לא תהווה עילה לתשלום תוספת ו/או פיצוי לקבלן.

 23במכון  העבודה תפסקה .17

יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה קבלן ה (א
בכתב מאת המהנדס, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה 

 לו על ידי המהנדס הוראה בכתב על כך.

 90ל קבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה עה (ב
 יום רצופים.
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הוצאות שנגרמו לקבלן תוך הגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה נ (ג
 כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.

ופסק ביצוע העבודה כולה או חלקה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המזמין צו התחלת ה (ד
היה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה עבודה, והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, י

שביצע בפועל ולפי המחיר שהוצע על ידו. ביצע הקבלן רק חלק מן העבודה הנקובה בסעיף 
יהיה זכאי לתשלום חלק יחסי מן המחיר שננקב למדידה בהצעת  -למדידה הצעת המחיר 

 המחיר.

ן זכאי לתשלום לא יהיה הקבל -באשמת הקבלן  גרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור לעילנ (ה
 כלשהו. 

יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב  60ישולם לקבלן תוך  ד'שלום כאמור בסעיף קטן ת (ו
 כאמור לעיל.

שלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או ת (ז
עבודה ותביעות הן כלפי המזמין, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת השטענות כל

לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה 
 וכתוצאה ממנה.

יה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, ובאשמת הקבלן, יהא המזמין ה (ח
המשך ביצוע העבודות, במלואן או בחלקן, אם בדרך של לחופשי להתקשר עם כל קבלן אחר 

נה לקבלת הצעות לביצוע עבודה ואם בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הזמ
המזמין, והקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שהיא מהמזמין בקשר 

ת על כל תביעה, טענה או זאעם הפסקת העבודה וההתקשרות עם קבלן אחר. הקבלן מוותר ב
 דרישה כאמור.

 ראות סעיף זה לא יחולו במקרה של כוח עליון.מובהר בזאת הו (ט

לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו: הכרזת מצב חירום על ידי ממשלת ישראל החל על איזור  (י
, המפקחככוח עליון, או אשר לדעת  המזמיןהעבודה, וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי 

שתנאי מזג האוויר לרבות ימי לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד 
מחסור בחומרים ו/או מלחמה ו/או מבצע צבעי ו/או גשם, שלג, רוח ו/או שירות מילואים ו/או 

בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או 
בשטחי יהודה  קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות

שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בישראל ו/או ברשות הפלסטינית לרבות החרפת המצב 
 האמור, לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת ביצוע

 העבודות.

שלם הוצאות ו/או פיצוי ו/או תשלום בגין "ניהול מתמשך" ילא  מובהר בזאת, כי המזמין  (יא
, והקבלן מצהיר כי שיקלל נתון זה בהצעתו וו/או מי מטעמ המזמין של ושר ייגרם בעטיא

 למכרז.

עיכובים הנובעים מאי קבלת היתרים מרשויות או תאום איתם באחריות הקבלן  כן מובהר כי (יב
בזמן שהוקצב לפרויקט. כל עכוב הינו באחריות  יםבלבד והם תהליך קבלת האישורים נכלל

 בסיס או עילה לטענה. הקבלן ולא יהווה

 שינויים בהיקף העבודה וסיוג בלעדיות .18

הקבלן יבצע כל שינוי במתכונת העבודה, לרבות שינויים בעבודה לעומת הקבוע בתוכניות,  (א
 המהנדס.ע"י  ששיידרשינוי בלוח הזמנים וכיו"ב כפי 

 שינויים, תוספות והפחתות (ב
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חלק ממנה ביחס לכל מה מהנדס רשאי להורות בכל עת על כל שינוי בעבודה או בה .1
שנוגע לאופייה, לאיכותה סגנונה, סוגה, גודלה, כמותה ו/או ממדיה של העבודה ו/או כל 

נכון, לרבות בשל עיכוב בעבודה, פיגור בזמני לחלק ממנה וכיוצא בזה, הכל כפי שימצא 
הביצוע על ידי הקבלן וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו לרבות פרוק, 

 וכו' של חלקי העבודה או עבודות שבוצעו.הריסה 

 

 בלי לגרוע מכלליות סעיף זה, רשאי המפקח להורות על:מ .2
 

 ם או הקטנתן.יהגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות והמחיר -

 השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים. -

 חירים.שינוי באופי, בסוג ובאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמ -

בים, גם לגבי הגדלת היקף החוזה יחול, בשינויים המחויאמור בחוזה זה לגבי הקטנת ה .3
 היקף החוזה.

ל הכמויות המצוינות במפרטים ובכתבי הכמויות כקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שה .4
ניתנות באומדן, וכי מחירי היחידה לאחר שהופחתה מהם ההנחה שבה נקב הקבלן 

קבלת תוצאות שונות במדידה הסופית שתיערך לאחר ביצוע  בהצעתו  לא ישתנו עקב
 העבודה.

יה והתגלה שינוי בכמויות העבודה בשטח ביחס לכמויות המצוינות במפרטים ובכתב ה .5
הכמויות המהווים את הבסיס לחוזה, אשר יש בו כדי להגדיל את שכר החוזה ביחס 

לקבל את אישורו לשינוי לאותו פריט, על הקבלן לדווח על כך מיידית בכתב למהנדס ו
סרת הספק יובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל השכר החוזה בגין שינוי כאמור. ל

תוספת לשכר החוזה בגין שינוי בכמויות העבודה, אשר לא אושר מראש ובכתב על ידי 
 המהנדס, למרות כל האמור בחוזה זה. 

צע לפי המפורט ל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוכ .6
 כדלקמן:

כל שינוי או תוספת שתידרש לעבודה יידרש הקבלן להכין ניתוח מחיר  לתוספת  .א
 הנדרשת.

פי מחירי היחידה הנקובים בכתב עלות התוספת תקבע  לכל פריט בניתוח המחיר על  .ב
 . ע"י הקבלן בהצעתו שנתנו  הכמויות

שהיה בתוקף  2חירון דקלמלא נמצא מחיר יחידה בכתב הכמויות יינתן המחיר על פי  .ג
ובכפוף לקבלת אישור  20%בהפחתה של  במועד החתימה על ההסכם בין הצדדים

 המהנדס מראש.

 יקבע המחיר על פי או במחירון דקל  בכתב הכמויות למדידה, נמצא מחיר היחידה לא  .ד
 ניתוח מחיר שיעשה המפקח ובכפוף לקבלת אישור המהנדס מראש. 

 .20%מעל מחירון דקל פחות הנחה של  יט פר בכל מקרה לא יקבע מחיר .ה

, ביוזמתו הוא או לפי בקשת המהנדס' לעיל אם קבע בעל אף האמור בסעיף קטן  .ו
בהפחתה של ההנחה שנתנה ע"י הקבלן  הקבלן, שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות

רואים את מחיר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב  -אינו מתקבל על הדעת  בהצעתו,
 ל.י' לעגנוהגים לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן הכמויות ו

כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף  מניעת ספק מובהר בזאתל .7
זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי, ועליו לבצעו מיד עם קבלת הוראה מהמפקח. 

מתן הוראת  שינויים/ תוספות יום מיום  30המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 
 לקבלן. 

ובהר בזאת כי הוראת שינויים/תוספות אשר אינה קובעת במפורש הארכה והשלמת מ .8
 ודה אינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה. בהע

                                                      
 ירון דקל יתעדכן אחת לשנה ממועד מחירון דקל לעבודות פיתוח שהיה בתוקף במועד החתימה על ההסכם. מח -מחירון דקל 2

 החתימה על ההסכם בין הצדדים
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ובהר ומוסכם כי אם ניתנה הוראת  שינויים כאמור לעיל בשל כך שהקבלן לא קיים מ .9
ת שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן הוראת הוראה מהוראות החוזה או התחייבו

 לפי החוזה או לפי כל דין.  תאגידזכות של  להשינויים כדי לגרוע מכ

עבודות ן ראשי או כל רווח קבלני אחר בגין רווח קבל בכל מקרה לא ישולם לקבלן .10
מחירם נלקח כאלה שע"י קבלני משנה או  על ידו או  נוספות או חריגות שבוצעו

 .או כתב הכמויות דקלמחירון מ

  טיב החומרים .19

מאיכות מעולה, חדשים, כל החומרים והציוד בהם יעשה הקבלן שימוש בעבודתו יהיו  (א
 המנהל והמפקחמהסוגים כפי שנקבעו במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות ו/או ע"פ קביעת 

 ולשביעות רצונם המלאה.

שייעשה בהם קודם  ודל כל החומרים והצידוגמאות ש מפקחשל ה והקבלן יגיש לאישור (ב
במסגרת העבודה. הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או מכונים שימוש 

שיסופקו לצורך המשך  החומרים והציודאחרים מוסמכים עפ"י דין תחולנה על הקבלן. כל 
 שרו. והעבודה יתאימו בדיוק לדוגמאות שא

, ימציא הקבלן לעיל כאמור המפקח מובהר ומוסכם בזה כי עובר להגשת הדוגמאות לאישור  (ג
 .אישורים על תו תקן ישראלי ממכון התקנים הישראלי

שרה ו/או אינו וכי חומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שא המפקחנוכח  (ד
 24ממקום העבודה, תוך  חומרתואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן את ה

קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל  לעשות כן. המפקחשעות מקבלת הוראה מטעם 
להרחיק את המפקח סרב הקבלן לעשות כן, רשאי הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי. 

 תהא על חשבונו של הקבלן.המפקח הפסולים בעצמו. עלות פעולתו זו של חומרים ה

 כפיפות ודיווח .20

 .ומטעמ מפקח  תאגידמנה יתיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  ,לצורך ניהול (א

ינהל את ביצוע העבודות, יקבע לוחות זמנים, שלבים לביצוע העבודות, ויפקח על  המפקח (ב
 .ביצוע העבודה

יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי שמוסמך מטעמו לישיבות אשר בהן, בין היתר,  המפקח (ג
. פקחמהיערך מעקב אחר ביצוע העבודות. מועד, תדירות ומקום ישיבות אלו יקבעו ע"י 

 הקבלן מתחייב כי בישיבות אלו ישתתף נציג מוסמך מטעמו.

 והעבודה. הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים  (ד

חומרים בהם נעשה שימוש לאופן ביצוע העבודה וההמפקח יערוך ביקורת מתמדת באשר   (ה
 לצורך ביצועה.

 דםכל הוראה והנחיה שתינתן על י , ויפעל על פימהנדס והמפקחהקבלן יהא כפוף להוראות ה (ו
בקשר עם ההסכם, ובכללן הצורך לבצע תיקונים ופעולות אחזקה שונות הן בתמורה והן שלא 

בכלל זה רשאים המהנדס ו/או המפקח לקבוע את סדרי  כמפורט בהסכם. להכובתמורה, 
לא הם. העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, והקבלן יהא מחויב לפעול בהתאם להוראותי

קביעת סדרי עדיפויות על ידי המנהל  תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על
 ו/או המפקח.

באופן שוטף על ביצוע עבודותיו, על כל בעיה והתפתחות ולמפקח  מהנדסהקבלן ידווח ל  (ז
 באשר להן, וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם.
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נות את שיטת העבודה אם היא לפי דעתו אינה הרשות בידי המפקח לדרוש מהקבלן לש  (ח
מתאימה או אינה יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן הסביר. במסגרת זו רשאי 
המפקח לדרוש שכלול וייעול שיטת העבודה או שימוש בציוד מתאים יותר והקבלן מתחייב 

 לבצע מייד את דרישות המפקח.   

לכל תוספת תמורה בגין ביצוע דרישות אלה. עוד יובהר  מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי (ט
אי הצגת דרישות כאמור אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את העבודה בטיב ובקצב 

 המותנים בהסכם. 

המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה המחייבת מובהר, כי   (י
 שלום כזה.תשלום נוסף ובין חריגה אשר אינה מחייבת ת

 לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על אישור המפקח. (יא

 מנהל עבודה .21

במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה, מוסמך ומאושר ע"י  (א
. מנהל העבודה ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל מפקחה

או המפקח,  המהנדסההסברים שינתנו למנהל העבודה, ע"י  שעות העבודה. ההוראות או
 יחשבו כאילו ניתנו לקבלן.

לעבודות בניה או בניה הנדסית מטעם משרד מנהל העבודה יהיה מנהל עבודה מוסמך  (ב
שנים לפחות בתחום, והוא יהא אחראי על קיומם של  5שהינו בעל ניסיון מוכח של הכלכלה 

 על פי כל דין.כל תנאי הבטיחות באתר הנדרשים 

 דבר מינויו של מנהל עבודה ידווח לכל הרשויות המוסמכות.  (ג

 .פקח ו/או המנהלמנהל העבודה יוחלף רק באישורו של המ (ד

 הנדס/המפקחביקורת ואישור המ .22

רשאי לערוך בכל עת ביקורות ו/או בדיקות שוטפות לבדיקת כל הקשור  המהנדס/המפקח (א
במהלך  בעבודותליקויים כלשהם  דס/המפקחהמהנכנדרש מהקבלן בהסכם. גילה  בעבודות

 ., יעביר בכתב לקבלן הוראות לתיקונם המיידיו/או בדיקתו ביקורו

לבדיקת טיב העבודה המבוצעת ע"י ביקורת ערוך סיורי יהיו רשאים ל המהנדס/המפקח (ב
 הקבלן עפ"י ההסכם.

לן תוך פרקי יבוצע ע"י הקבהמהנדס/המפקח ע"י  בסיורי ביקורתאשר נתגלו  ליקוייםתיקון  (ג
 .שייקבעו ע"י המנהל/המפקחהזמן 

יבדוק  המהנדס/המפקח. המהנדס/למפקחהקבלן על כך , יודיע העבודה הנדרשתבגמר ביצוע  (ד
ויפרט בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על ידו  עבודה השל אות האת עצם וטיב ביצוע

ו שינויים שהינו שיש לתקנם ו/א בעבודהועל ידי הקבלן, את הליקויים והפגמים שמצא 
 מעוניין שיבוצעו בה.

הקבלן יתקן את הליקויים והפגמים ויבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה, לשביעות רצונו  (ה
 כאמור. המהנדס/המפקחשל 

יתן י, המהנדס/המפקחלאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של  (ו
 .עבודהשל אותו  העאישור בכתב על סיום ביצו המפקח/המנהל

או כל חלק  האמורה להלן כי מתן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורה בזאת מובהר (ז
 ממנה.
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כדי לשחרר את הקבלן  המפקח/מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין באישור המנהל (ח
ההסכם, ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה  חמכוכלשהי ו/או מחויבות מאחריות 

בקשר עם  במתקניםעדר אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם, ליקוי או נזק שיתגלה בדבר הי
 נשוא ההסכם. העבודות

 מדידת כמויות .23

בעבודות שלא הוגדרו  וכמויות החומרים בהן השתמש הקבלן בפועל, שבוצעה בפועל, העבודה  (א
מדידות יקבעו על ידי המפקח על סמך מדידות. כל המדידות תירשמנה בספר פורטו  הכמויות 

 או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו  ןייתלפני בואו למדוד את העבודה כולה או מקצתה,  (ב
לעשות כן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא 

לבצע את המדידות הדרושות. כן מתחייב הקבלן  מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו
האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח  -חולספק את כ

 את הפרטים הדרושים לכך.

-לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא  (ג
אים את המדידות כמדידותיהם הנכונות של כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויהיו רו
 הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן.

אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה  (ד
למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, ידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר 

 בין הצדדים. יותר שיקבע

ימים על  7רשאי הוא לערער בכתב תוך  –בלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות נכח הק (ה
כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדש. אם גם אחרי 

 המנהלה יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה יהמדידה השני
 והכרעתו תהיה סופית.

ה, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות יתה העבודיה (ו
 בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו עילה לכך.

 

 ווהחזרת המצב לקדמות נוזליםפינוי פסולת/ .24

הקבלן מתחייב עם תום ביצוע של כל עבודת שאיבת נוזלים )להלן "הנוזלים"( או במהלכה אם  (א
ת את הנוזלים לאתר מורשה על פי כל דין. כל חודש מחויב הקבלן להגיש נדרש לפנו

למפקח/מזמין העבודה את כל תעודות קליטת הנוזלים באתר המורשה וכמותם. מסמכים 
 אלה יהוו תנאי לביצוע התשלום עבור השרות לקבלן.

תר עם תום ביצוע כל עבודה או בכל שלב בהן אשר יוגדר ע"י המפקח  ינקה הקבלן את א (ב
"עבודות הפינוי"( בהתאם להוראות  –העבודה, יסלק ממנו עודפי חומרים והפסולת )להלן 

 המפרט הכללי המיוחד.

מובהר בזאת, כי עבודות הפינוי )כולל שפכים או נוזלים(  וההטמנה על כל הכרוך בהן תעשנה  (ג
קן טיפול על ידי הקבלן ותהיינה על חשבונו, כולל תשלום עבור היטל ההטמנה או הזרמה למת

 בשפכים. 

ה להשבת המצב במקום ביצוע העבוד קבלןדאג הי ה או כל שלב בההעבודביצוע עם גמר  (ד
 כמפורט במפרט הכללי המיוחד. דמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, לק

 ביצוע מקצועי .25
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. אישורו פקחכל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המ (א
ח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו ויצועה של עבודה או מטלה מכשל המפקח לב

 ואחריותו האמורה לעיל.

מפקח הקבלן עפ"י דרישת ה יחויב, פקחבוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון, לדעת המ (ב
 .פקחלתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצון המ

, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות יצועהאו בדרך ב נתגלה פגם בעבודה  (ג
. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי פקחהפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המ
. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי המזמיןהחוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על 

ן חייב לתקן על חשבונו הוא את יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבל –החוזה 
 הפגם וכל הכרוך בו.

הזכות לגבות מן הקבלן, בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול דעת  השמור למזמין (ד
תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מן הקבלן  ועןא טולתיקון עבודה שה המנהל

 לתקנה.

לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י כל דין  ןהמזמיאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של  (ה
 או הסכם.

 התארגנות ושמירה על הבטיחות  3ואתר ניהול האתר .26

לספק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורים ושאר אמצעי זהירות  הקבלן מתחייב  (א
לבטיחותו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות המפקח ו/או 

 דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. להוראות כל

כולל למשרד  ההתארגנות מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההתחברויות למים, חשמל וכו' באתר (ב
 האתר תהיינה על חשבון הקבלן בלבד.

או לאתר  הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר, לא יכנס לאתר  (ג
 .םאו בא כוח/ו מפקחהמהנדס, הלמעט במהלך העבודה,  ההתארגנות

לא ישמש כמקום דיור לאף אדם בכל זמן שהוא, לא  אתר התארגנות/הקבלן יוודא כי האתר (ד
יוקמו כל מבנים מעבר למבנים נשוא ההסכם וההכרחיים לביצוע העבודה נשוא ההסכם, 

 והקבלן לא יאפשר לינה באתר מעבר לצורכי השמירה.

ע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצו (ה
תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או 

 בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.

, ללא כל תמורה נוספת, אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן ןייתהקבלן  (ו
, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח, וכן לעובדיהם הן  תאגידהמועסק ע"י  אחר

במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה. כמו כן יאפשר להם הקבלן את 
השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו, ואולם רשאי הקבלן 

דעת בתמורה לשימוש האמור מאת הנזקקים בהתאם למקובל לדרוש תשלום מתקבל על ה
 בענף.

הנדרשים  כל התאומיםהקבלן יהא אחראי, על חשבונו וללא כל תמורה נוספת לעריכתם של  (ז
הזמנת משטרה ותאום  ,באתר העבודות הסדרי תנועהלצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, 

 תוכניות שבפרשה הטכנית., כולל שכירת הציוד והאנשים הנדרשים על פי התשתיות

בנוסף לכך, יסלק כל פסולת אחרת מהאתר, , והקבלן יסלק מהאתר עודפי חומרים ופסולת (ח
  לפי בקשת המפקח.

                                                      
 הכוונה לכל האתרים שבהם תתבצע עבודת הקבלן הקשורים להסכם זה. 3
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 הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות בעל השתלמות ענפית לבניה ובניה הנדסית. (ט

א הקבלן גם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהוראות הבטיחות הקבועות בהסכם זה, ימל (י
 ' להסכם. 3אחר הוראות הבטיחות המפורטות בנספח 

בנוסף להווי ידוע כי האתר הינו מתקן מים פעיל ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים  (יא
באחריות ובנזקים  אלמניעת פגיעה בתפעול השוטף של המתקן ואספקת מים לעיר. הקבלן ייש

 ים כתוצאה מפעולותיו באתר.שיגרמו כתוצאה מפגיעה באספקה ו/או איכות המ

 שעות וימי מנוחה .27

הקבלן מצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה  (א
, ובלבד שהמשך העבודה בימי  1948-כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח

לביטחון המנוחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה 
הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור 

 המפקח.

הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים )רעש בלתי  (ב
לצרכי חפירה, בניה או כיו"ב באזור מגורים בין השעות  1979-התשל"ט ,סביר מציוד בניה(

-התש"ח ,למחרת ובימי מנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט 06:00 -ל  19:00
, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה 1948

לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך 
 אישור המפקח.

על קבלן משנה אשר יועסק ע"י הקבלן והקבלן יהיה אחראי ולו גם יח הוראות סעיף זה (ג
 לקיומן.

 שמירת הסביבה .28

ובאישור הרשויות  המנהלכל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של  תייכרלא  (א
המוסמכות במידה ונדרש. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, 

יהא על הקבלן לנטוע עץ אחר  ,וכמו כן המנהלבע ע"י יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיק
 המנהל. במקומו, עפ"י קביעת 

הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי הרשאה  (ב
מפורשת בכל דין או הסכם, ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, סלעים, כורכר 

  ית"(.מרי תשתו"ח: וכיו"ב )להלן

 עתיקות .29

אם יתגלו, במהלך ביצוע העבודות, עתיקות, כמשמעותן עפ"י כל דין, יפסיק הקבלן את  (א
 למפקח, למהנדסעבודתו ככל שהיא מתקשרת עם אותן עתיקות, ויודיע על כך מיידית 

 כן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למנוע פגיעה באותן עתיקות.ו ,ולרשות העתיקות

דה עקב מציאת עתיקות בכדי לשנות את לוח הזמנים לביצוע העבודות אין בהפסקת העבו (ב
ארכה. הקבלן יהא מחויב להמשיך בכל עבודה אחרת  המפקח ו המהנדס ו/אואלא אם אישר

 שאינה קשורה בעתיקות אלו.

אשר ימצאו באתר הינם  םהארכיאולוגיימובהר בזאת, כי כל העתיקות, החפצים והממצאים  (ג
 דינת ישראל.נכסיה הבלעדיים של מ

הקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיות רשות העתיקות ולנקוט בכל אמצעי זהירות שיורו לו,  (ד
לשם שמירה על העתיקות, ובכלל זה לעבוד תחת פיקוחם של מפקחים מטעם רשות 

 העתיקות.
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 תעודת השלמה ו סיום העבודה .30

 . העל סיומ פקחידווח הקבלן למ העבודה עם סיום (א

בפני הקבלן בכתב,  מפקחיפרט ה הבדיקהו של אותו שלב. לאחר ביצוע יבדוק, פקחהמ (ב
ברשימה שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה ושיש לתקנם 

 שיבוצעו בעבודה. ןמעונייו/או שינויים שהינו 

הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה,  (ג
, וקבלת מפקח. לאחר תיקון כל הליקויים להנחת דעתו של המפקחעות רצונו של הלשבי

לקבלן המהנדס/המפקח יתן ישהעבודות התקבלו ללא כל הסתייגויות,  תאגידמאישור מן 
 .אישור בכתב על השלמת אותו שלב בביצוע העבודות

תהא למתן זכותו של הקבלן לקבלת התמורה בעבור חלק העבודה שבוצעה על ידו, כפופה  (ד
ג'  5וכן אישור מאת קבלן המשנה כאמור בסעיף  כמפורט לעיל תאגידושל  פקחאישורו של המ

 .לעיל

עם גמר העבודה יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו, וידאג על חשבונו להשבת המצב  (ה
במקום ביצוע העבודה לקדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, לפי העניין ובשינויים 

, ובכלל זה יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, הפרויקטמהקמת המתחייבים 
 .פקחשטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר במקום ביצוע העבודה על פי הנחיות המ

, קבלת העבודה וסיום הרצת המערכות בהצלחה  תאגידלאחר ביצוע העבודות לשביעות רצון  (ו
לקבלן המהנדס יוציא  4תביעות כמפורט בנספח ע"י נציגי המזמין, וחתימה על מסמך העדר 

 בה יצוין תאריך השלמת העבודה ע"י הקבלן. 5השלמה בנוסח נספח תעודת 

בכדי לגרוע   תאגידאו כל גורם אחר, של או מטעם המהנדס מובהר בזאת כי אין באישורו של   (ז
ר אחריות כל ליצואו כדי  ואו עובדי תאגידמאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או ה

 כלפי הקבלן. ואו שלוח  תאגידשהיא של 

 תקופת הבדק ותעודת גמר .31

, ממועד סיום ההרצההתקופה שתחילתה  –בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת הבדק"   (א
 מקבלת צו התחלת העבודה. חודשים 24בתום וסיומה  ההשלמה,קבוע בתעודת כ

, פקחבעבודה הנובעים, לדעת המכל ליקוי, קלקול או חוסר שיתגלו במהלך תקופת הבדק  (ב
משימוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים או מביצוע שלא עפ"י ההסכם, או הנובעים 

יראה את הקבלן כאחראי לה, יתוקנו ו/או יושלמו ע"י הקבלן ועל  פקחמכל סיבה שהמ
 בהודעה בכתב. פקחכפי שיקבע ע"י המ ,שעות 48חשבונו, תוך 

, על חשבון הקבלן ולגבות את הסכומים מן וע עבודות תיקון בעצמלבצ תאגידוכל ילחילופין  (ג
 עפ"י כל דין או הסכם.  תאגידהקבלן או לנכותם מסכומים המגיעים לקבלן מן 

גם לוותר על התיקונים האמורים, ולחייב את הקבלן בסכום שיקבע ע"פ שיקול  רשאי  תאגיד (ד
 כשווה לערך התיקונים הדרושים. המהנדס דעת 

, שהועברו אליו במהלך פקחופת הבדק, ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המבחלוף תק (ה
כי הקבלן עמד בעבודות הבדק  6נספח בנוסח  תעודת גמרלקבלן  פקחתקופה זו, יוציא המ

הווה אסמכתא להחזרת ערבות ת תעודת הגמרהנדרשות במהלך תקופת הבדק האמורה. 
 הבדק.

' בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת המובהר בזאת כי אין באישור כאמור בס"ק  (ו
 ח ההסכם או ע"פ כל דין או נוהג.ועליו מכ
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תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי  סיוםאחר לנתגלה פגם בעבודה  (ז
תוך פרק זמן קצוב כפי  ,החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו

 .תאגידלאינו ניתן לתיקון יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים  ואם הפגם המנהלשיקבע 

 רשימת תביעות .32

הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים נוספים שלא  (א
 הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש החולף.

את הקבלן כאילו ויתר עליה  יראו לעיל, תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור (ב
 לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את התביעה.

לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה  (ג
את הקבלן כאילו  עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו

 ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

 

 תמורה .33

 לתמורהיהא הקבלן זכאי  על כל נספחיו, וכל מחויבויותיו לפי ההסכםבגין ביצוע העבודה 
 "( על בסיס כתב הכמויות והמפורט בנספח א' למכרז.התמורה)להלן: "

 כדלקמן: (א

קבלת כל האישורים הנדרשים עם  (בכתב הכמויות 1סעיף בנספח א' )  2.1  מסעיף 10% .1
 להקמת מתקן החנקות כולל אישור התוכניות המפורטות על ידי המזמין.

עם קבלת כל האישורים הנדרשים  (ותבכתב הכמוי 2בנספח א' )סעיף   2.2מסעיף  10% .2
 לשיקום מתקן הפחם כולל אישור התוכניות המפורטות על ידי המזמין.

עם סיום ההתקנה של מתקן תב הכמויות( בכ 1בנספח א' )סעיף   2.1מסעיף  40% .3
 .23החנקות והשלמת השינויים במבנה מכון 

עם סיום שלב עבודות השיקום של בכתב הכמויות(  2בנספח א' )סעיף   2.2מסעיף  40% .4
 מתקן הפחם פעיל.

עם סיום שלב ההרצה של מתקן בכתב הכמויות(  1בנספח א' )סעיף   2.1מסעיף  20% .5
 שרד הבריאות לאספקת מי שתייה למי רעננה. החנקות וקבלת אישור מ

עם סיום שלב ההרצה של מתקן בכתב הכמויות(  2בנספח א' )סעיף   2.2מסעיף  20% .6
 הפחם וקבלת אישור משרד הבריאות לאספקת מי שתייה למי רעננה. 

עם סיום שלב ההפעלה הראשונית   בכתב הכמויות(  1בנספח א' )סעיף   2.1מסעיף  15% .7
נקות וקבלת אישור משרד הבריאות לאספקת מי שתייה  בשגרה למי של מתקן הח

 רעננה. 

עם סיום שלב ההפעלה הראשונית   בכתב הכמויות(  2בנספח א' )סעיף   2.2מסעיף  15% .8
 של מתקן הפחם וקבלת אישור משרד הבריאות לאספקת מי שתייה בשגרה  למי רעננה. 

ם סיום תקופת ההפעלה   של מתקן עבכתב הכמויות(  1בנספח א' )סעיף   2.1  15% .9
 חודשים ברציפות  בשלב זה. 9החנקות וקבלת תעודת גמר ובתנאי שהמתקן פעל לפחות 
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עם סיום תקופת ההפעלה  של בכתב הכמויות(  2בנספח א' )סעיף   2.2מסעיף  15% .10
חודשים ברציפות  15מתקן הפחם וקבלת תעודת גמר  ובתנאי שהמתקן פעל לפחות 

 בשלב זה. 

מורה לקבלן עובר אספקת מי שתייה למי רעננה תשולם אחת לחודש ימים על בסיס הת .11
 התעריף החודשי ומכפלת כמות המים שסופקה במחיר יחידה למ"ק בכתב הכמויות

 כדלקמן:

  בכתב הכמויות. 3על פי סעיף  23עבור מתקן החנקות במכון 

  בכתב הכמויות. 4על פי סעיף  23עבור מתקן הפחם פעיל במכון 

 בכתב הכמויות. 5על פי סעיף  25בור מתקן חנקות בבאר ע 

 23הנדרשים במכון  ושינויים למערכות שבאחריות מי רעננה  עבור עבודות חיבורי צנרת .12
 תשולם התמורה כדלקמן:

 90% .עם סיום  ההתקנה של מתקן החנקות 

 10%   .עם סיום שלב ההפעלה הראשונית 

ם מעבר לנדרש במפרט המיוחד תשולם עבור תוספות או שיקום מערכות במתקן הפח .13
 התמורה כדלקמן: 

 90% .במועד תחילת שלב ההרצה  של מתקן הפחם הפעיל 

 10%   .עם סיום שלב ההפעלה הראשונית של מתקן הפחם הפעיל 

מובהר בזאת כי התמורה תשולם לקבלן בתנאי שעמד בכל הדרישות ההנדסיות  .14
 והאיכות המפורטים בנספח המיוחד ובהסכם זה.

 ווסף מע"מ כשיעורו על פי הדין.תתמורה יל .15

אינה מחייבת את  בכתב הכמויותמען הסר ספק, מובהר כי כמות היחידות, המפורטות ל (ב
לכל עניין שהוא. התמורה תשולם לקבלן, אך ורק בגין עבודה שבוצעה על ידו בפועל   תאגיד

 ובכמות שבוצעה כאמור.

בגין כל מרכיבי העבודה ולרבות כל פעולה  הינה תמורה כוללת מובהר בזאת כי התמורה לעיל (ג
, לרבות כל הוצאה הנדרשת לצורך מתן השירותים ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה

בשלמותן, נשיאה בכל הוצאות הציוד, כח האדם והחומרים הנדרשים למתן השירותים, 
 הסדרי תנועה וכיו"ב, והכול כמפורט במפרט הטכני.  

זה, יהיה על הקבלן לשאת, על חשבונו וללא כל הסכם  כל דין ו/או מבלי לגרוע מאחריותו עפ"י (ד
לעיל, בעלות תיקונם של פיצוצים ותקלות בקווי מים  א'תמורה הנוספת על האמור בס"ק 

שא בעלויות יי  תאגידשוביוב וכן בתשתיות אחרות אשר יגרמו עקב ביצוע עבודתו. ככל 
 לעיל. א'בס"ק  לקזזן מן התמורה המפורטת הוא יהא רשאי התיקון

שא בהוצאה כלשהי, תחול יי  תאגידמוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי  (ה
 ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו.

ללא כל שינוי ו/או  םבתוקפ ושאריי תעריפי הזכייה של הקבלן אותם נקב בהצעתו למכרז, (ו
 .סכםכל תקופת ההעדכון במהלך 



 
 
 

 78מתוך  24עמוד                                                                                002/2021מכרז פומבי מס' 
 חתימה וחותמת הקבלן _________________

 

מובהר ומוסכם כי, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות,  (ז
תעריפי הזכייה תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את 

 הנ"ל.

למען הסר כל ספק יובהר כי שינויים במדד מחירי הבניה ו/או בכל מדד אחר לא יגרמו לעדכון  (ח
הנ"ל והם יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת  ההזכיי תעריפי

 ההסכם.  

מאת  ואספקת מי שתייה  קבלת שירותי תחזוקהל למשש את זכותו  תאגידהיה ויבחר  (ט
לקבלן מידי חודש בחודשו את   תאגידהקבלן, הוא יודיע על כך לקבלן ובתקופה זו ישלם ה

דמי  שהוצעו על ידו במסגרת הצעתו למכרז. מי שתייה והתעריף  למ"ק  דמי התחזוקה
. העדכון יעשה על פי ממועד חתימה על ההסכם יתעדכנו אחת לשנה והתעריף למ"ק  תחזוקה

  עלית המדד. 

 תנאי תשלום .34

תמורת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה על פי הקבוע בסעיף  (א
 קבלן במועדים כדלקמן:לעיל. התמורה תשולם ל  33

לכל  5-וזאת עד ל לעיל  33שהוגדרו בסעיף בשלבים חשבון  תאגידולהקבלן יגיש למפקח  .1
 חודש.

יום ממועד קבלת החשבון  21החשבון הקבלני החלקי ייבדק על ידי המפקח ובתוך  .2
הקבלני החלקי אצל המפקח יעביר המפקח לידי הקבלן פירוט בדבר הסכומים שאושרו 

 לתשלום.

ור אספקת מי שתיה במתקנים השונים )חשבון נפרד עבור כל מתקן(  יגיש הקבלן עב .3
 לכל חודש. 5-לוזאת עד  33למפקח ולתאגיד חשבון על פי השלבים שהוגדרו בסעיף 

יום ממועד  21ייבדק על ידי המפקח ובתוך  עבור אספקת המים מכל מתקן  החשבון  .4
ביר המפקח לידי הקבלן פירוט יע ,אצל המפקח עבור אספקת המים קבלת החשבון 

 בדבר הסכומים שאושרו לתשלום.

 או/ו חשבון אספקת המים  הקבלן יגיש חשבונית מס עבור החשבון הקבלני החלקי .5
לחודש, וחשבונית המס תשולם לקבלן בתנאי  5-שאושר לתשלום על ידי המפקח עד ה

 .תאגידממועד קבלת חשבונית המס במשרדי  30תשלום של שוטף + 

כתב הכמויות שהציע הקבלן הינם מוחלטים ואינם בם בין הצדדים כי המחירים מוסכ .6
 כל תקופת ההסכם. מוצמדים למדד כלשהו

לקבלן על ידי המהנדס  גמר העבודה תסתיים עם קבלתה על ידי המהנדס ונתינת תעודת  .7
 או ממטעמו.

במועד מס ערך מוסף בגין התמורה עבור העבודה נשוא הסכם זה, ישולם לקבלן וזאת  .8
 תשלומו של כל תשלום ותשלום על פי הסכם זה וכנגד המצאת חשבונית מס כחוק.

יחולו על  ל העבודותיד עאו אשר יחולו בעת, החלים, מכל סוג בה, או תשלום חו היטל, כל מס (ב
המנהל ינכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי  .הקבלן וישולמו על ידו

 .והעברתם לזכאי יהווה תשלום לקבלן ההיטלים ותשלומי חוב, מיסים  ובכלל זאת, ןיכל ד

או /מיסים ו ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זהשהמהנדס  כי ידוע לומצהיר הקבלן  (ג
 היה חייבת לנכותם במקור לפי הדיןי  תאגידאו היטלים בשיעורים ש/חובה ו תשלומי מלוות

ל הוראות בכתב של פקיד "ומו של כל תשלום כנאלא אם ימציא הקבלן למנהל לפני תשל
 .השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור
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נכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זה את כל י  תאגידש כי ידוע לומצהיר הקבלן  (ד
שיחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו  והפיצויים המוסכמיםהקנסות 

 .במסגרת החוזה

 כוח אדם .35

תחייב לספק את כל כוח האדם הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי המכרז ו/או הקבלן מ (א
, ולוודא כי כוח אדם זה הנו בקי ובעל ניסיון קודם בעבודות נשוא מכרז זה, וכי הנו החוזה

 בעל כל האישורים וההיתרים מאת הגופים המוסמכים בהתאם להוראות כל דין.

חל איסור על הקבלן  15.07.2010מיום  2003החלטת ממשלה מספר הדין לרבות על פי  (ב
להעסקת עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן, 

 ובין אם באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר הקבלן. 

במספר הדרוש  ליתהקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי אזרחות ישרא (ג
לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם ללוח הזמנים. בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, 
היתר או רישיון על פי דין, חייב הקבלן להעסיק אך ורק עובדים מקצועיים שהינם בעלי 

 הרישיון, ההיתר או הרישום.

, וכן יקיים תנאי עבודה הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה (ד
נאותים, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה 

 באותו ענף ובאותו האזור.

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקושרים  (ה
 .1968-, תשכ"טלהעסקתם, וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים  (ו
למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם 

 כנדרש על פי כל דין.

דם, בהם , פנקסי כוח א תאגידהקבלן מתחייב לנהל בכל מהלך העבודות, לשביעות רצון ה (ז
שמו, מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד, וכן את ימי עבודתו. הקבלן מתחייב  -ירשמו 

להמציא למזמין, לפי דרישתו, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להמציא למזמין, לפי 
דרישתו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי 

 והעסקתם.מקצועותיהם, סוגיהם 

 תאגידמובהר בזאת למען הסר ספק, כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין  (ח
לבינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, יחסי עובד מעביד. על אף האמור לעיל, אם בניגוד לכוונתם 

יו לבין הקבלן ו/או עובד  תאגידהמפורשת של הצדדים, יקבע כי שררו יחסי עובד ומעבדי בין 
בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו   תאגידו/או מי מטעמו, אזי מתחייב הקבלן לשפות את 

 בשל כך.

בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם המועסק   תאגידהקבלן ימלא כל דרישה מטעם  (ט
ק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות מכח האדם הניהולי, לרבות קבלו משנה ועובד המועס

התנהג   תאגידבעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת  תאגיד םן משנה, אף אם הסכיעל ידי קבל
אותו אדם שלא כשורה או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא מבצע ברשלנות את 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין  -תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה.

 השגחה מטעם הקבלן .36

הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה כוח אדם לניהול מקצועי והנדסי על ביצוע  (א
העבודות )להלן: "כוח אדם ניהולי"(. כוח האדם הניהולי יהיה ברמה מקצועית גבוהה ובעלי 

ח ניסיון מוכח בניהולן של עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נושא חוזה זה. היקף כו
 האדם, ניסיונו ומומחיותו יהיו בהתאם לכל דין וחוק.
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הקבלן מתחייב, כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר, וינהל את כל העבודות באופן  (ב
 צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.

יהא   תאגיד.  תאגידמינוי חברי כוח האדם הניהולי יהא טעון את אישורו, מראש ובכתב, של  (ג
וש את החלפתו של מי מחברי כוח האדם הניהולי, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה רשאי לדר

החלפת חבר כוח האדם הניהולי, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועדת נתינתה. 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כח האדם הניהולי 

 מור.אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כא

למי מכוח האדם הניהולי, ייחשבו כאילו ניתנו   תאגידכל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי  (ד
 לקבלן עצמו.

מובהר בזאת, כי לא יהא בעסקתו של כוח האדם הניהולי או של מי מחבריו, כדי לשחרר את  (ה
וע בדרך הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגר

 כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.

 הרחקת עובדים מאתר העבודות .37

בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם המועסק על ידי  תאגידהקבלן ימלא כל דרישה מטעם 
ועסק על ידי קבלן הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות מכח האדם הניהולי, לרבות קבלו משנה ועובד המ

התנהג אותו אדם שלא  תאגידעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת ב  תאגידהסכים משנה, אף אם 
כשורה או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא מבצע ברשלנות את תפקידיו. אדם שהורחק לפי 

בביצוע לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או  -דרישה כאמור 
 העבודה.

 מעביד -העדר יחסי עובד .38

קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות הסכם -יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין (א
לבין הקבלן ואו מי מעובדיו ו/או מי   תאגידזה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין 

בדיו, לרבות שכר מהמועסקים על ידו. הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עו
עבודה וכל התנאים הסוציאליים הקבועים בדין, והוא מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח 

 כל דין, כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו בקשר לעבודה. 

לקבלן ו/או  תאגידכי בין  ,היה וייפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת (ב
כי התמורה שתשולם כוללת את  ,מעביד אזי מוסכם ומוצהר-עובדלעובדי הקבלן נוצרו יחסי 

כל התנאים הסוציאליים מכל מין וסוג להם זכאים הקבלן ועובדיו בגין ביצוע העבודה, 
חויב בהליך כלשהו, משפטי או מנהלי, לשלם י םא תאגידוהקבלן מתחייב לשפות ולפצות את 

 תשלומים שכאלה לעובד הקבלן ו/או למי מטעמו.

 מקרקעין וזכויות אחרותבזכויות ר העד .39

מובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין ו/או סוג שהוא באתר, על כל חלקיו, מתקניו וציודיו,  (א
תהיינה למזמין בלבד ולפיכך מצהיר בזאת הקבלן, כי ידוע לו שאתר העבודות הועמד לרשותו 

היה לו בכל תקופת החוזה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, וכי אין לו ולא תאך ורק 
 כל זכות קניינית ו/או זכות אחרת במקרקעי האתר.

היה רשאית בכל עת, ובפרט במקרה של הפרת החוזה ע"י הקבלן, להורות לקבלן י תאגיד (ב
, ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה לאלתר לפנות את מקרקעי האתר ולסלק את ידו מהם

 בקשר לכך.

על כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הוצאה שיתעוררו   גידתאכמו כן, הקבלן יפצה את  (ג
כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות 
בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד 

 שיספקו על ידי הקבלן.

 דהחומרים וציוד במקום העבו .40
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בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה מטרת ביצוע  (א
העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים 

 העתידים להיות חלק מן העבודה.

וע העבודה חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצ (ב
 .תאגידהוהשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות 

חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, אין  (ג
הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. יחזרו הציוד והמבנים  

 ל הקבלן, והוא יוציאם  ממקום העבודה.הארעיים ועודפי חומרי הבניה לרשותו ש

כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות האמורות או הורה המפקח בכתב, שהציוד  (ד
והחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, רשאי קבלן להוציאם ממקום העבודה ועם 

אה מועד . נקבע בהורתאגידפסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות עלות 
לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם אפשרי ולא יאוחר מהמועד 

 7, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של תאגיד מור. נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאישנקבע כא
את  תאגידזכה יאת כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, נכה ממחירם ילמכרם, ולאחר ש ימים,

 דף שיוותר.חשבון הקבלן בכל העו

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך  (ה
על פי  ולהשתמש בזכויות המוקנות לתאגיד ה, אולם בכל מקרה מן המקרים רשאיביצוע החוז

 .תאגידאותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות 

זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, אין להסיק מהוראות סעיף  (ו
 והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים .41

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו ו/או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד להיות  (א
פקח. הפר הקבלן את מכוסה ו/או מוסתר, ולא לכסותו, אלא לאחר קבלת  הסכמתו של המ

התחייבותו לפי סעיף קטן זה, יחשוף הקבלן, על חשבונו הוא, ועל פי הוראות המפקח, את 
החלק שהוסתר ו/או כוסה, ולאחר מכן, ועל פי הוראות המפקח, יחזירו הקבלן לתיקונו. לא 
מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לפעול לחשיפתו של החלק 

 מור, ו/או להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן בגין כל ההוצאות הכרוכות בכך.הא

הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה ו/או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק  (ב
האמור מוכן לבדיקה, והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור 

 תרתה.מהעבודה, לפני כיסויה ו/או הס

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח לצורך  (ג
בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של המפקח. לא מילא 
הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים 

העבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן בגין ולעשות חורים, בכל חלק מ
 ההוצאות הכרוכות בכך.

תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן  1ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  (ד
והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה כהלכה, לשביעות רצונו  1את התחייבותו לפי סעיף קטן 

 של המפקח.

לנכותן מכל   תאגיד רשאי להוציאן, ץנאל תאגידושפי סעיף זה על הקבלן, הוצאות שחלות ל (ה
 בכל דרך אחרת. לגבותן  מהקבלן היה רשאיילקבלן בכל זמן שהוא, וכן  וסכום שיגיע ממנ

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .42

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: (א
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בהוראה, בכל תצוין  ים שהם ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן אשרעל סילוק כל חומר .1
 מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

 על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים. .2

ידי שימוש  על שהוקם מחדש של חלק כלשהוא מהעבודה, על סילוקו, הריסתו והקמתו .3
 לתנאי החוזה. ם, או במלאכה בלתי מתאימה, או בניגודבחומרים בלתי מתאימי

( יפה לכל דבר, על אף בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל 1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן ) (ב
 אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

חשבון  לבצעה על רשאי תאגידהא י(, 1הוראות המפקח לפי סעיף קטן )לא מילא הקבלן אחר  (ג
לגבותן או  הא רשאיי תאגידוהקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה 

לגבותן מהקבלן בכל דרך  הא רשאיישיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן  לנכותן מכל סכום
 אחרת.

  תחזוקה ואספקת מי השתייה ,שירותי הפעלה

 כללי .43

 קה  ואספקת מי שתייה מהמתקניםאת עבודות התפעול ,אחז תאגידה בצע עבורי הקבלן (א
בקשר עם  על נספחיהם כנדרש במסמכי המכרז וכמפורט במפרט המיוחד ,בהסכם זה כאמור

 כדלקמן:המתקנים 

 .25מתקן להרחקת חנקות באר  .1

 .23 מתקן להרחקת מזהמים אורגנים  מכון .2

 .23מתקן להרחקת חנקות מכון  .3

 .אם לנדרש בתקנות ועל פי כל דיןבהת לעילאת העבודה והשירותים  לבצעמתחייב  הקבלן (ב

בשלבים הבאים ויחולו עליהם כל המפורט  ושירותי הפעלה תחזוקה ואספקת מי שתייה יינתנ (ג
 להלן:

 שלב הפעלה הראשונית .1

 שלב ההפעלה בשגרה .2

 שלב ההפעלה )לתקופה לאחר סיום ההתקשרות( .3

  אחזקת המערכות ואספקת מי שתייה  ,לתפעול רוט העבודות הנדרשותיפ (ד

לבצע את להמציא את כל האישורים ו , בין השאר,הקבלןויתחייב הסכם זה יידרש  גרתבמס

 הבאות: תוהתחייבויו כל העבודות

קבלת אישור מאת כל גורמי הרישוי וכן אישור כל הגורמים הנדרשים על פי דין  .1

, פיקוד העורף ,המשרד להגנת רעננה )לרבות, רשות המים, משרד הבריאות, עירית 

 .בכל עת לצורך תפעולו השוטף של המתקנים ואספקת מי שתייה '(הסביבה וכו

קבלת אישור הפעלה ואספקת מי שתייה מאת כל הגורמים הנדרשים על פי כל דין,  .2

 צו התחלת עבודה מידי המזמין. ממועד קבלת  ימים 30בתקופה שלא תעלה על 

ם מזהמי)להלן:" (VOC)מזהמים אורגנים הרחקת ל הנדרשות  ביצוע פעולות .3

באופן שיבטיח   23המסופקים למתקן  יםממי הקידוח"( מזהמים" ו/או "אורגנים

מהערכים המקסימאליים שנקבעו   30%ים שלא יעלו על בריכוזקבלת מי שתייה 
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התשע"ב , יה(יה ומתקני מי שתיתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיב

 וראות הדין. "( וכן יעמדו בכל התקנות בריאות העם)להלן:" 2012

"( ניטראטים" ו/או "חנקות )להלן:" (3NO) חנקות הרחקת ל הנדרשות  ביצוע פעולות .4

באופן שיבטיח  או /ו מים שיסופקו ממתקן להרחקת מזהמים אורגנים יםממי הקידוח

חל איסור מוחלט על מג"ל. בכל מקרה  50בריכוז חנקות של יעלה על קבלת מי שתייה 

ע"י משרד הבריאות  שנקבעו  המקסימאליים רכיםעמי שתייה  בלספק הקבלן 

התשע"ב , יה(יה ומתקני מי שתיתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיבו

 "( וכן יעמדו בכל הוראות הדין. תקנות בריאות העם)להלן:" 2012

אספקה רציפה של מי  תבטיח  שבאחריותו  ניםהפעלת המתקהקבלן מתחייב ש .5

 כל מתקן כדלקמן:מ רעננה למי  שתייה

וכמות  מק"ש   45  בספיקה מינימאלית  של –  25הרחקת חנקות באר מתקן  .א

  250של  לספק כמות מינימאליתמתחייב הקבלן . מ"ק בשנהא  350מקסימאלית של עד 

 ת ההתקשרות כהגדרתה להלן בהסכם זה. תקופכל וזאת לאמ"ק מי שתייה לשנה 

כל או  (ביחד 23ו 13)באר  מק"ש  270עד  של משתנהבספיקה  – 23פחם מכון מתקן  .ב

מתחייב הקבלן  . מ"ק בשנהא 2,000וכמות מקסימאלית של עד  אחת מהבארות בנפרד

ת תקופכל וזאת לאמ"ק מי שתייה לשנה  1,200של  לספק כמות מינימאלית

 ההתקשרות כהגדרתה להלן בהסכם זה.

ביחד או/ו  23ו 13אר )ב מק"ש  270עד  של משתנהבספיקה  – 23חנקות  מכון מתקן  .ג

או כל אחת מהבארות בנפרד וכמות מקסימאלית של עד  לאחר טיפול המתקן פחם (

אמ"ק מי  1,200של  לספק כמות מינימאליתהקבלן מתחייב . ,מ"ק בשנהא 2,000

 ת ההתקשרות כהגדרתה להלן בהסכם זה.תקופכל וזאת ללשנה שתייה 

באופן שיוכל לספק את  המים המזלהפעיל את המתקנים לסילוק מתחייב  הקבלן .ד

 .המזמין, כל זאת על פי דרישה של ילכמויות המים המפורטות לע

 בתחום רעננה לטפל ברמת המזהמים במי הגלם המסופקים ע"י מי  הקבלן מתחייב .6

  :להלןש בטבלה המפורט הריכוזים

 מזהמים 

 חנקות אתילן די ברומיד

ערך 
מקסימאלי 

נדרש 
 בהסכם

 )מקג"ל(

 

ערך 
 ימלימקס

)משרד 
 הבריאות(

 )מקג"ל(

 

ערך 
מקסימאלי 

 בתקנות

 )מקג"ל(

 

 ערך
 מקסימלי 

נדרש 
 בהסכם

 )מג"ל(

ערך 
 מקסימלי

)משרד 
 הבריאות(

 )מג"ל(

ערך 
מקסימאלי 

 בתקנות

 )מג"ל(

 70 60 50 0.05 0.015 0.015  ערך
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 חנקות אתילן די ברומיד 

שם 
 הקידוח

 4ערך נמדד

 )מקג"ל(
 5ערך מירבי

 קג"ל()מ

ערך 
 4נמדד

 )מג"ל(

 5ערך מירבי

 )מג"ל(

 140 90 לא רלוונטי לא רלוונטי 25באר 

 110 91 0.7 0.5 13באר 

 170 138 0.1 0.03 23באר 

  

מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לטפל בתחום הריכוזים המפורט לעיל ולעמוד  .7

ן. בכל מקרה בדרישות איכות המים המפורטות במפרט המיוחד והנדרשות על פי כל די

 לקבלן לא תשלום כל תוספת בגין שינוי בריכוזים בתחום המוגדר לעיל.

 על, בטבלה לעילהמפורטים בכל מקרה של גילוי זיהום במים או חריגה מהערכים  .8

 מעת הגילוי. אחת ולא יאוחר משעה באופן מידילמזמין על כך לדווח  הקבלן

ת ההתקשרות לתקופהשוטפת  םוהבטחת פעילות ניםהפעלה ותחזוקת המתק .9

 כהגדרתה להלן.

, לצורך שמירה על רמת המזהמים כמפורט בטבלה והממברנות  החלפת הפחם הפעיל .10

 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. הינה לעיל, 

 מהקבלן דרישות .44

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח  (א

ן שהן מפורטות בחוזה ובין יו של המנהל ושל המפקח, ביוימלא לצורך זה אחרי כל הוראות

 תיאור העבודות) לעמוד, בין היתר, בדרישות הבאות יידרשהקבלן  מפורטות בחוזה.שאינן 

  .(המיוחד מפרטבכל מקרה של סתירה יגברו הוראות ה .המיוחדמופיע במפרט  המפורט

  ומתחייב כדלקמן:  מצהיר הקבלן (ב

הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל דין לביצוע כי הוא בעל כל האישורים  .1

כי הוא יקיים את כל ו ישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכםהעבודות וכי אלה י

 , קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרותלביצוע העבודותהוראות הדין החלות ביחס 

למפורט בהתאם  הציוד, הניסיון, המיומנות והמומחיות לביצוע העבודותבעל  כי הינו .2

האמצעים הנאותים, לרבות מבחינת ציוד וכ"א  וכי הנו בעל כל במפרט המיוחד.

 להשלים את כל העבודות בתוך התקופה שנקבעה בהסכם זה.

                                                      
   על בסיס ממוצע הרב שנתי -ערך נמדד 4
רז זה  מבלי לטייב על פי תנאי מכ נדרש  והספקלספק את מי הגלם  רעננה הכוונה הערך המירבי שבו רשאית מי  -מירבי ערך 5

  לבקש כל תוספת תמורה.
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כי הוא מתחייב להפעיל את המתקנים בהתאם למפורט במפרט המיוחד  ולספק את  .3

 מתקנים.כמויות המים המפורטות בחוזה, במכרז ובמפרט המיוחד עבור כל אחד מה

כי ידוע לו שתחזוקת המתקנים באופן תקין ושוטף, לרבות החלפת ואספקת חלקים,  .4

 היא באחריותו ועל חשבונו. כולל הפעולות הבאות במתקנים השונים: 

החלפת הפחם הפעיל על פי הצרכים ובלוחות הזמנים שנקבעו היא על אחריותו  .5

 וחשבונו. 

 .ל אחריותו וחשבונועלות ההכלרה ותחזוקת מערכת ההכלרה הינה ע .6

 הדיגומים והבדיקות של המים במתקנים הם באחריותו ועל חשבונו.   עלות   .7

החלפת הממברנות על פי הצרכים ובלוחות הזמנים שנקבעו היא על אחריותו וחשבונו  .8

 בלבד.

 הינה על אחריותו וחשבונו. 25במתקן  UVעלות תחזוקת ותפעול  מערכת ה .9

ות המזמין ואין לו כל זכויות קנייניות או אחרות במתקנים כי ידוע לו שהמתקנים הם בבעל (ג

וכי הוא מתחייב להחזירם כנדרש במפרט הטכני בתום תקופת ההתקשרות כהגדרתה בהסכם 

 זה להלן. 

כי הוא בחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהן  (ד

 וכי הוא מאשר ת ו/או טענות בקשר עם האמור לעילשווכי לא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרי

 ברורות לו. וראות על כל מסמכיו ונספחיו, וכי כל הה וההסכם קרא את המכרזש

די ביצוע העבודות וכי אין בכך כחתימתו על הסכם זה ול, חוקית או אחרת כי אין כל מניעה (ה

משום הפרה כלשהי בדרך של  כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועוו לפגוע בכל זכויות צד ג'

מעשה ו/או מחדל, של כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב 

 ו/או כפוף לו. 

לביצוע העבודות, וכי העובדים אשר יועסקו  הדרוש חייב לספק את כל כוח האדםמתכי הוא  (ו

ת דומות, ובעלי היתרים על ידו בביצוע העבודות יהיו בעלי ניסיון קודם בביצוע העבודו

להיות בעלי תעודה  םמובהר כי עובדי הקבלן חייבי.מתאימים לסוג העיסוק שלהם  ורישיונות

הנה  אישורי העובדים בהתאם לחוק ידוע לקבלן כי  של משרד הבריאות להפעלת מתקני מים.

 הפרתן תהווה הפרה יסודית.מהתחייבויות היסוד בהסכם זה ו

. ידוע המיוחדהעבודות בלוחות הזמני ובמועדים הקבועים במפרט  מתחייב לבצע את כי הוא (ז

הפרתן תהווה הפרה מהתחייבויות היסוד בהסכם זה ולקבלן כי עמידה בלוחות הזמנים הנה 

 יסודית.

ובכתב על ידי  יאושרו מראשכי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו בביצוע עבודות שונות  (ח

יון בעבודות קודמות דומות ובעלי כל רישום נדרש על המזמין, ובכל מקרה הם יהיו בעלי ניס

בהתאם למהות העבודות והיקפן ועל פי המפורט  לרבות רישום בפנקס הקבלניםפי כל דין, 

למען הסר כל ספק החלטת המזמין לאישור קבלן המשנה הינה בלעדית  .המיוחד בנספח 

 ואיננה ניתנת לשינוי. 



 
 
 

 78מתוך  32עמוד                                                                                002/2021מכרז פומבי מס' 
 חתימה וחותמת הקבלן _________________

 

להפעיל קבלנים נוספים  יכול המזמיןו המזמיןריות אחבשטח  יםנמצא כי ידוע לו שהמתקנים (ט

 ו/או תביעה בנוגע לכך.  כל טענה הלא תהיולקבלן בשטח המתקנים  לביצוע עבודות שונות

ואת כל  ם והמשפטיים, ייהפיס םמצב , דרכי הגישה,לרבות המתקניםכי הוא ראה ובדק את  (י

 ותיו על פי המכרז ו/או החוזה.יתר הגורמים והנסיבות העשויים להשפיע על ביצוע התחייבוי

תביעה מאי לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה של כל  האמור לעיל  ,דרישה ,לא תוכר כל טענה

 על ידי הקבלן.

לנקוט בכל האמצעים לשמירה על האתר ביום  כליו המתקנים וכישל  םכי ידוע לו מיקומ (יא

שום תביעה בגין הפרעות, ובלילה וחלה עליו האחריות לכל פגיעה ברכוש ובנפש. לא תוכר 

 פגיעות, התנגדויות הן כספיות והן להארכת לוח הזמנים שנקבע במכרז.

 

 דרישות מהקבלן על איכות מי השתייה המסופקים .45

 על פי הנדרש בתקנות בריאות העם כדלקמן: מי שתייה  ויספק שבאחריות הקבלן  ניםהמתק

לרשת  בר לפחות  4.5של ובלחץ  נהאמ"ק בש  250 לא פחות מ–  25הרחקת חנקות באר מתקן  (א

לאחר הפעלת המתקן  המזמיןייקבע סופית ע"י המסופקים . לחץ המים המים של מי רעננה 

 ע"י הקבלן.

לרשת המים  בר לפחות 3.3 שלובלחץ   בשנה אמ"ק  1,200 לא פחות מ - 23פחם מכון מתקן  (ב

 המסופקים ספק לחץ המים למען הסר כל  , 23של מי רעננה או /ו מתקן הרחקת חנקות במכון 

 לאחר הפעלת המתקן ע"י הקבלן. רעננה ייקבע סופית ע"י מי 

 בר לפחות  4.5של ובלחץ  אמ"ק בשנה  1,200 לא פחות מ–   23הרחקת חנקות מכון מתקן  (ג

לאחר הפעלת  המזמיןייקבע סופית ע"י  המסופקים. לחץ המים לרשת המים של מי רעננה 

 המתקן ע"י הקבלן.

יהיה   אספקת המים או למתקן החנקות  לרשת במים המסופקים זהמים האורגניםהמריכוז  (ד

מהערך המקסימלי המותר בתקנות בריאות העם וזאת לאורך כל תקופת  30%לא יותר מ

 ההפעלה של המתקן. 

המים המסופקים לא במידה ויתקבל אישור מי רעננה  או/ו הרשויות המוסמכות , מקרהבכל 

מהערך המקסימאלי המותר בתקנות בריאות העם  50% –מעל ל  מזהמים אורגניםיכילו 

 וזאת לאורך כל תקופת ההפעלה של המתקן. 

מג"ל בהתאם לנדרש במפרט  50יהיה לא יותר מ לרשת  במים המסופקים  החנקותריכוז  (ה

 וזאת לאורך כל תקופת ההפעלה של המתקן. המיוחד 

המים המסופקים לא שויות המוסמכות במידה ויתקבל אישור מי רעננה  או/ו הר, מקרהבכל 

מובהר  וזאת לאורך כל תקופת ההפעלה של המתקן.מג"ל  60 –מעל ל  חנקות בריכוזים יכילו 

  מג"ל.   70לריכוז חנקות הינו  הערך המקסימאלי המותר בתקנות בריאות העם כי 

ללי של בעל יחס השבה כיהיו   23להרחקת מזהמים אורגנים במכון   הפחם הפעיל  המתקן (ו

 .לפחות 98%
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 לפחות.  88%יהיה בעל יחס השבה כללי של  25המתקן להרחקת חנקות בבאר  (ז

 לפחות. 90%יהיה בעל יחס השבה כללי של   23המתקן להרחקת חנקות במכון   (ח

 המים המסופקים יעמדו בדרישות הבאות: (ט

 6.8ולא יקטן מ    8.2לא יעלה על  –(  pHערך ההגבה ) .1

 1.0על  לא תעלה -(NTUעכירות ) .2

 מג"ל. 0.35מג"ל לא יהיה נמוך  0.5לא יעלה על  -כלור חופשי/נותר .3

 .0מ 6לא יהיה קטן –( LSIמקדם קורוזיביות ) .4

בדרישות וד יעמ קבלןה. כמו כן, בדרישות כל דין דויעמ נים לאורך כל תקופת הפעלתםהמתק .46

בודות לגביהן ע הרעש המינימאליות, ויימנע מגרימת כל מטרד סביבתי אחר על פי כל דין.

קיימים חוקים, תקנות, כללים, הנחיות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה 

 . לכל דין, בשים לב לפקודת בריאות העם וכל דרישות משרד הבריאותו בהתאם אליהן

 7 – יום בשנה ובאופן רציף לא יותר מ 30 – יותר מ ניםמתחייב לא להשבית את המתק הקבלן .47

רים שבהם מתבצעת החלפת פחם ונדרש להמתין לאישור משרד הבריאות, מק)למעט  .ימים

במקרים בהם נדרש ע"י . (ימי ההמתנה לאישור משרד הבריאות אינם נכללים במניין הימים

משרד הבריאות או בהתאם לתקנות לחזור על הבדיקות יותר מפעם אחת כמוגדר לעיל, מניין 

ם הימים המאושרי 30הקבלן במסגרת ריות לאחר הבדיקה הראשונה הינו באח זמן ההמתנה

 להשבתת המתקנים. 

 המסופקים על ידי מי רעננה לקבלן מי הגלם .48

מי רעננה  תספק את מי הקידוחים בהתאם לנדרש בתקנות משרד הבריאות. לקבלן לא תהיה 

כל טענה בגין איכות מי הגלם המסופקים ע"י מי רעננה  או התאמתם לתהליך הטיוב. מובהר 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח שמי הגלם המסופקים  בזאת כי

ע"י מי רעננה לא יפגעו בפעולת המתקנים . עלות הטיפול בגין זאת מוטלת על הקבלן ולא 

 תהיה לו כל טענה בגין זאת ממי רעננה.

 

 בגין תפעול ותחזוקה  התמורה .49

לקבלן  המזמיןשלם , יהמתקנים מ ייה ה ואספקת מי שתתפעול ותחזוקביצוע  התמורה בגין  (א

( בהתאם לסכום ההצעה עבור למסמכי המכרז נספח ה'את הסכום המפורט בהצעת הקבלן )

  כל אחד מהמתקנים כדלקמן.

 מע"מ(.ללא )₪ : ____________ ואה 725חנקות במתקן מ"ק מי שתייה  1-המחיר ל .1

 )ללא מע"מ(. ₪ __ : __________ הוא 25חנקות המחיר לתחזוקה חודשית במתקן  .2

                                                      
 במקרים מסוימים רשאי המהנדס להתיר לקבלן לספק את המים בערך קורוזיביות שלילי על פי דעתו המקצועית ולפרק זמן  6

 מוגבל בלבד.
 25 מתקן הרחקת חנקות בבאר 7
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 מע"מ(.ללא )₪ ____________  :הוא  23פחם מכון במתקן  מ"ק מי שתייה, 1מחיר ל ה .3

 )ללא מע"מ(. ₪ : ___________ הוא 23פחם מכון המחיר לתחזוקה חודשית במתקן  .4

 מע"מ(.ללא )₪ ____________  :הוא  23חנקות  מכון במתקן  מ"ק מי שתייה, 1מחיר ל ה .5

 )ללא מע"מ(. ₪ : ___________ הוא 23חנקות מכון חודשית במתקן המחיר לתחזוקה  .6

מכל  סופקו למי רעננהילקבלן תהיה בהתאם למכפלה של כמות המים ש החודשית  התמורה (ב

אחד מהסעיפים המפורטים לעיל  בתוספת  בכל מחיר יחידה   אחד מהמתקנים על בסיס 

 .ווסף מ.ע.מ. כחוקתי התמורהם כועל סעלות התחזוקה החודשית המפורטת לעיל לכל מתקן. 

 .25תוספות או הפחתות בגין פעילות מתקן להרחקת חנקות באר  (ג

וזאת כתוצאה מאי  25במתקן חנקות מ"ק לשנה   250,000 –פחות מ במידה והמזמין ירכוש  .1

למחיר התמורה עבור  12%, תשולם לקבלן תוספת של אספקת מי גלם על ידי מי רעננה   

 החישוב יהיה חישוב שנתי ויבוצע אחת לשנה.  התחזוקה החודשית.

התמורה עבור  25מ"ק לשנה ממתקן חנקות   320,000 –יותר מ במידה והמזמין ירכוש  .2

 . החישוב יהיה שנתי ויעשה אחת לשנה. 10% -התחזוקה החודשית הרלוונטית תופחת ב

 החנקות ריכוז במידה ויעלה : להלן כמפורט תעודכן התמורה החנקות  חריגה בריכוז  בגין .3

לעיל,  המזמין יעניק  6ד'  43בסעיף בטבלה שציינו  המקסימאליים הערכים מעל במי הגלם 

בסיס  חושב עליש למ"ק מים מסופקים  לקבלן, על פי שיקול דעתו הבלעדי תוספת מחיר

 :הבאה נוסחהה

-1) (V=0.5*P((Cact/ Ctable 

 : כדלקמן כאשר המשתנים הינם

V חנקות עבור הרחקת מ"ק  למחיר ל=תוספת מחיר 

P = לעיל.א'  49חנקות  כמפורט בסעיף עבור הרחקת  מסופק  למ"ק התמורה  

Ctable  המפורט בטבלה לעיל החנקות של  המרבי= הריכוז . 

Cactאת מי הגלם למתקן הטיוב. מספקים שבו  החנקות  = ריכוז 

   בלבד. ןהמזמיההחלטה בגין העלאת המחיר או שינוי הינה בידי מובהר כי 

 .23מכון  מזהמים אורגנים תוספות או הפחתות בגין פעילות מתקן להרחקת  (ד

מ"ק לשנה במתקן להרחקת מזהמים אורגנים    750,000 –פחות מ במידה והמזמין ירכוש  .1

וזאת כתוצאה מאי אספקת מי גלם על ידי מי רעננה   , תשולם לקבלן תוספת של   23מכון 

זוקה החודשית. החישוב יהיה חישוב שנתי ויבוצע אחת למחיר התמורה עבור התח 15%

 לשנה. 

להרחקת מזהמים אורגנים  מ"ק לשנה ממתקן  1,200,000 –יותר מ במידה והמזמין ירכוש  .2

. החישוב יהיה שנתי 5% -התמורה עבור התחזוקה החודשית הרלוונטית תופחת ב  23מכון 

 ויעשה אחת לשנה. 
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במידה ויעלה ריכוז : להלן כמפורט תעודכן התמורה גנים האור חריגה בריכוז המזהמים בגין .3

לעיל,  המזמין  6ד'  43 בטבלהשציינו  המקסימאליים המזהמים במי הגלם למעלה מהערכים

 לחודש לתחזוקה ותפעול שוטף יעניק לקבלן, על פי שיקול דעתו הבלעדי תוספת מחיר

 :הבאה נוסחההבסיס  שתחושב על

-1) (V=0.3*P((Cact/ Ctable 

 : כדלקמן כאשר המשתנים הינם

V עבור הרחקת למחיר החודשי עבור תחזוקה ותפעול שוטף לחודש =תוספת מחיר

 מזהם 

P = א'   49כמפורט בסעיף  עבור הרחקת מזהםהתמורה החודשית לתחזוקת המתקן

  לעיל.

Ctable  של המזהם המפורט בטבלה לעיל המרבי= הריכוז . 

Cactלמתקן הטיוב. הגלם המסופקים  מי הגלםב המזהם  = ריכוז 

   בלבד. המזמיןההחלטה בגין העלאת המחיר או שינוי הינה בידי מובהר כי 

 

 .23מכון  חנקות  תוספות או הפחתות בגין פעילות מתקן להרחקת  (ה

  23מ"ק לשנה במתקן להרחקת חנקות   מכון   750,000 –פחות מ במידה והמזמין ירכוש  .1

למחיר  10%גלם על ידי מי רעננה   , תשולם לקבלן תוספת של וזאת כתוצאה מאי אספקת מי 

 התמורה עבור התחזוקה החודשית. החישוב יהיה חישוב שנתי ויבוצע אחת לשנה. 

  23מ"ק לשנה ממתקן להרחקת חנקות   מכון  1,200,000 –יותר מ במידה והמזמין ירכוש  .2

ישוב יהיה שנתי ויעשה אחת . הח5% -התמורה עבור התחזוקה החודשית הרלוונטית תופחת ב

 לשנה. 

 החנקות במידה ויעלה ריכוז : להלן כמפורט תעודכן התמורה    החנקותחריגה בריכוז  בגין .3

המסופקים מכל קידוח  )מובהר כי הכוונה רק במים המסופקים מהקידוחים( במי הגלם

במקרים   8למג" 150או  לעיל 6ד'  43בטבלה שציינו  המקסימאליים למעלה מהערכים  בנפרד 

,  המזמין יעניק לקבלן, על פי שיקול דעתו הבלעדי תוספת יחדיו  23ו 13שמופעלים קידוח 

 :הבאה נוסחההבסיס  חושב עליש למ"ק מים מסופקים  מחיר

-1) (V=0.5*P((Cact/ Ctable 

 : כדלקמן כאשר המשתנים הינם

V חנקות עבור הרחקת למחיר למ"ק  =תוספת מחיר 

P = לעיל.א'  49חנקות  כמפורט בסעיף עבור הרחקת  מסופק  למ"ק התמורה  

Ctable  המפורט בטבלה לעיל החנקות של  המרבי= הריכוז . 

                                                      
 .הריכוז המקסימלי הינו ריכוז ממוצע של ריכוזי שני הקידוחים בהתאם לספיקות שלהם 8
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Cactאת מי הגלם למתקן הטיוב. מספקים שבו  החנקות  = ריכוז 

   בלבד. המזמיןההחלטה בגין העלאת המחיר או שינוי הינה בידי מובהר כי 

 

 המינימאלית  השנתית  אספקת המיםבכמות  ה באחריותושנגרמבגלל תקלה  קבלןלא עמד ה (ו

, קרי מקורותרכישה מחברת מחיר על בסיס על כל מ"ק להשלמה ישלם  ,בהסכם השנקבע

( בתוספת ע"י רשות המים מעת לעת תעריף הנקבע )תעריף חריגה מהקצאה שניתנה למזמין 

חודשיות הקבועות מהעלויות ה 30%בתקופה זו תשולם לקבלן  דמי תפעול ואספקה. 10%

 ובתנאי שבצע את כל הפעולות הנדרשות על פי הסכם זה.

 קבלןומהווה את מלוא התמורה המגיעה ל הינה סופית,א'  49בסעיף בסכומים הנקובים  התמורה .50

ם עלויות חשמל, הכלרה, בדיקת איכות מים, החלפת פחוכי יש בה משום כיסוי כל הוצאותיו לרבות 

כי לא יחולו שינויים בתמורה , מובהר, חלקי חילוף ועבודה. ת המתקניםפעיל על פי הצורך, תחזוק

 לביצוע העבודות.אף אם יתברר כי נדרש שינוי, תוספת, הרחבה, הגדלה, תוספת ציוד ואמצעים 

 אופן תשלום התמורה .51

למען הסר ספק בכל מקום בהסכם בו נקבע כי סכום כלשהו יוצמד למדד, גם מדדים שליליים  (א

, תנודות בשערי מט"ח מכל סוג שהוא, בריבית, לאמור בסעיף זהבכפוף  ן.יילקחו בחשבו

בשכר עבודה, במיסים, אגרות, ארנונות, תשלומים, מחירי חומרים, עלויות הובלה וביטוח, 

 אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את מחירי התמורה.

י קיימת סטייה מובהר ומוסכם בזאת כי לא יחולו שינויים בתמורה אף אם יתברר כ (ב

 לקבלן על ידי המזמין. מהערכים ו/או מהנתונים שנמסרו 

מי  יפרט את אופן חישוב התמורה לפי כמויות בו חודשיחשבון הקבלן יגיש בכל חודש  (ג

וכל פרט  ,קיימיםככל והפרשי ההצמדה  ,במהלך החודש שחלף בפועל יה שסופקויהשת

 ת התמורה.רלוונטי כיו"ב וזאת בהתייחס לחודש בגינו מתבקש

או שלא  -כולו או מקצתו  -, יאשרו עבור התמורה יבדוק את החשבון המפקח ו/או המזמין (ד

חשבונית מס  פקחהקבלן יעביר למ מזמין.יאשרו כלל, ויעבירו לאחר בדיקה כאמור לאישור ה

כי המצאת החשבונית הינה תנאי לתשלום  מובהר בזאת כדין על הסכום המאושר לתשלום.

 התמורה.

יום מהמועד הנקוב לתשלום, לא יחשב כהפרת הסכם ולא יהא בו בכדי  30של עד  איחור (ה

 חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא. מזמיןלהטיל על ה

הנוהל המפורט לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי התשלום ודרך העברתם, יחול  (ו

קרה בו הופסקה העסקתו של הקבלן טרם סיום תשלום במ כלבשינויים המחויבים גם לגבי 

כל עילה וזכות אחרים הסכם זה או ביצוע השירותים ביחס לתשלום היחסי המגיע לו מכוח 

 מכוח הסכם או דין.

 תקופת ההסכם ולוחות זמנים  .52
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 עד להשלמת  נה יה לתפעול ואספקת מים למי רעננה מהמתקנים השונים   ההתקשרות תקופת (א

כל מתקן לפרטני  קבלת צו התחלת העבודהממועד  "( תקופת ההתקשרות)להלן: "שנים  2 –

  האחרון מבין כולם.  23ו/או מתקן חנקות   23מתקן פחם  ו/או 25למתקן חנקות    ו/או

תקופת את ההתקשרות לפני תום  להפסיקעל אף האמור לעיל למזמין שמורה הזכות  (ב

. במקרה כזה ימסור הקבלן את ימים מראש ובכתב 30ההתקשרות בהודעה שתימסר לקבלן 

המתקנים חזרה לשימוש המזמין במועד שיקבע המזמין. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה 

השירותים שביצע בפועל עד למועד ההודעה  עבורנוספת בשל כך מלבד התמורה המגיעה לו 

 כאמור.

הנפרד  לכל מתקן שנים נוספות עשר תהא האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  למזמין (ג

, בכל פעם לתקופה של שנה אחת. במידה והמזמין יבקש לממש את האופציה האמורה לעיל, 

יום לכל הפחות לפני תום תקופת ההתקשרות  30תימסר על ידו הודעה לקבלן 

"( בתקופות האופציה יחולו ויעמדו כל הוראות ההסכם החלות תקופות האופציה)להלן:"

 בים.בתקופת ההתקשרות, בשינויים המחוי

 הפסקת העבודה .53

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה  (א

, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה ו/או המנהל המהנדסבכתב מאת 

 הוראה בכתב על כך. ו/או המנהל אלא אם ניתנה לו על ידי המהנדס

או עליה בריכוזי המזהמים מעל הערכים המפורטים  במקרה של גילוי מזהמים נוספים (ב

לעיל המזמין רשאי להפסיק את הפעלת כל אחד מהמתקנים בהתראה    6ד'  43בטבלה בסעיף 

יום מראש ובכתב.  החל מהיום בו נקבעה הפסקת ההפעלה בהודעה הנ"ל  90שתימסר לקבלן 

לום התמורה עבור לקבלן, המזמין לא יהיה מחויב בתשלום כלשהו לקבלן, לרבות תש

התחזוקה השוטפת של מי המתקנים שהפעלתם הופסקה. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה 

השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב  עבורנוספת בשל כך מלבד התמורה המגיעה לו 

 בהודעה כאמור.

לתקופה שאינה הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה מובהר, כי  (ג

  יום רצופים. 90עולה על 

נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך  (ד

והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו  כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן

 .מהמזמין

הקבלן, יהא המזמין היה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, ובאשמת  (ה

חופשי להתקשר עם כל קבלן אחר להמשך ביצוע העבודות, במלואן או בחלקן, אם בדרך של 

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודה ואם בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של 

המזמין, והקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שהיא מהמזמין בקשר 

סקת העבודה וההתקשרות עם קבלן אחר. הקבלן מוותר בזאת על כל תביעה, טענה או עם הפ

 דרישה כאמור.
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כוח ". לא יחולו במקרה של כוח עליוןההסכם בדבר הפסקת עבודה מובהר בזאת הוראות  (ו

 י' לעיל  17כאמור בסעיף  " פירושועליון

בודות, על הקבלן במקרה של הכרזת מצב חירום על ידי ממשלת ישראל החל על אזור הע (ז

אשר כולל ריתוק לפעולות התאגיד לפעול בהתאם להוראות משק לשעת חירום של המזמין 

 ימסרו לקבלן, וזאת על מנת להבטיח אספקת מים סדירה.

  השבה איכות המים הנדרשת ויחס .54

המים המסופקים ע"י הקבלן למזמין יהיו באיכות מי שתייה ויעמדו בכל התקנות והאישורים  (א

מוטלת האחריות הבלעדית לאספקת מים באיכויות הנדרשות עפ"י קבלן על הל דין. על פי כ

 החוזה ולעלויות הנגזרות מכך במהלך כל תקופת ההתקשרות.

בנוסף לבדיקות איכות המים הנדרשות מהקבלן בכדי לבחון את עמידתו בדרישות המופרטות  (ב

כות המים המסופקת ותקנות משרד הבריאות והרשויות המוסמכות לאי המיוחד במפרט 

, במתקניםלבצע על חשבון הקבלן דגימות ובדיקות  המזמיןבדרישות, רשאי  ניםמהמתק

 באמצעות מעבדה מוכרת כמשמעותה בתקנות בריאות העם. 

 ו /או או/ו החנקות, או/ו העכירות או/ו מקדם הקוריוזיות   בריכוז המזהם האורגניה יסטי (ג

מסמכי המכרז או שינוי במהערכים שפורטו פקים בריכוז הכלור הנותר במי השתייה המסו

בכל נתון הנוגע למים המופקים במהלך תקופת ההתקשרות, )לרבות, כמות חול, קשיות וכד'( 

, ואו מי מטעמ מזמיןאו שינוי בכל נתון אחר, בין שנתון כאמור נמסר לידיעת הקבלן ע"י ה

א יהוו "הגנה" או "צידוק" למציע, ל ואו מטעמ מזמיןובין שנתון כאמור לא נמסר ע"י ה

לקבלן לאי עמידה בדרישות המכרז וכן לא יהוו עילה לטענה או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 

 .מזמיןה

בכל מקרה ,הקבלן לא יספק מי שתייה אשר התגלה בהם זיהום בקטריולוגי בערכים  (ד

 0.5ה מאו/ו ריכוז כלור חופשי הגבו או בהוראת משרד הבריאות  הגבוהים מהמותר בתקנות

מג"ל. במקרים אלה יושבת המתקן הרלוונטי מהמתקנים באופן מידי והפסקת  0.2או/ו קטן 

 ן הימים המותרים לקבלן להשבתת המתקנים. יהמתקן תכלל במני

 בדיקות דגימות ומדידות .55

דגימות ובדיקות מים על חשבונו בהתאם להוראות משרד הבריאות והרשויות  יבצע הקבלן (א

ובמעבדה מוכרת  דוגם מוסמךהדגימות והבדיקות תבוצענה על ידי המוסמכות מעת לעת. 

, בתדירות של אחת לחודש, לפחות. שיטת הניטור תהא המזמיןע"י  שתאושר מראש ובכתב

  במפרט הטכני. עפ"י האמור

תדירות הבדיקות  הבלעדי, לדרוש מהקבלן שינוי והיה רשאי, לפי שיקול דעתי המזמין (ב

 .המבוצעות

, ניםחר המדידות לצורך ברור שיעור איבוד המים שנגרם עקב פעילות המתקעקוב אי המזמין

 .ועל פי שיקול דעת

תוכנית דיגום אשר תידרש על ידי הרשויות המוסמכות ואיננה מפורטת או  יבצע כל קבלןה (ג

מפרט הטכני או לבצע בדיקות נוספות שאינן כלולות ב המזמין במפרט הטכני. בקש נדרשת
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את עלות הבדיקות הנוספות בהתאם להוצאותיו  קבלןשלם לי המזמין ,נדרשו ע"י הרשויות

למען הסר כל ספק כל תוכנית דיגום שתידרש ע"י כל  .10%בפועל בתוספת רווח קבלני של 

קבלן ועל אחת מהרשויות הרלוונטיות בכל מועד לאורך תקופת ההתקשרות תהיה באחריות ה

 בגין דרישות אלה. זמיןאו טענה למ רשאי לבוא בכל דרישה חשבונו בלבד ואין הקבלן

הקבלן רשאי לבצע בדיקות נוספות כרצונו ועל חשבונו, אך בכל מקרה של סתירה בין תוצאות  (ד

, המזמיןהמדידה של הקבלן לבין תוצאות הבדיקות של מעבדה מוכרת שאושרה בכתב ע"י 

 לכל דבר ועניין. מזמיןתחייבנה תוצאות המעבדה המוכרת שאושרה ע"י ה

הינה  על פי כל דין  עלות מדי המים והחלפתם בכל אחד מהמתקנים מים ייתקין, מד יד התאג (ה

מהקידוחים והמים  פקיםבנקודת אספקת המים המונו מד המים יותק .על חשבון הקבלן

וישולב   מזמיןלמשרדי ה מים ה. חיווי רציף ומצטבר יועבר ממד המסופקים מכל מתקן 

. מד המים יתוחזק ויכויל על פי יון הקבלן על פי הנחיותל חשבוע מזמיןבמערכת הבקרה של ה

 , ו/או הוראות כל דין אחר.1988 -תקנות מדידת מים )מדי מים( תשמ"ח 

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד לצרכי קביעת אומדן כספי לשנה 

 בלבד. 

יותקנו על ידי הקבלן כמויות המים שיסופקו שימדדו יהיו על בסיס קריאת מדי המים ש

המצורף להסכם זה.  מדי המים יקראו על ידי הקבלן  המיוחדוהמזמין בהתאם למפרט 

ותשמשנה בסיס לצרכי  המיוחדוקריאותיהם ידווחו אחת לחודש למזמין כמפורט בנספח 

 תשלום.

במפרט  , בהתאם למפורטמזמיןת הבקרה של הבנוסף למידע שיועבר באופן רציף למערכ (ו

לן ינהל מעקב ורישום שוטפים באשר לכמויות המים המטופלים שיופקו במסגרת הקבהטכני 

 יציגם לעיונו בכל שלב. מזמיןולפי דרישת ה מתקניםפעילות ה

הבלעדי להפחית ו/או לעדכן את נתוני כמות המים  והיה רשאי על פי שיקול דעתי המזמין (ז

את הרישום שנעשה על ידי , אם נתונים אלו אינם תואמים קבלןהמטופלים על פי רישומי ה

על סמך בדיקה  מזמין, וזאת לאחר שהסתבר להמים או את הכמויות שנמדדו במד המזמין

בנושא זה  המזמיןינם נכונים. החלטתו של כי קיימת סבירות שרישומי הקבלן א שביצע

תתקבל, ככל שניתן, תוך תיאום עם הקבלן ולאחר שקיים עימו ברור ואפשר לו להשמיע את 

 והשגותיו.דעתו 

מהתקנתם  שנים 4לאחר  מתקניםלהחליף את הממברנות ב קבלןרשאי להורות ל מזמיןנציג ה (ח

על החלפת  מזמיןשל ריכוז חנקות. החליט נציג המהערך המותר  90%גם אם לא נמדד ערך של 

 יום ממועד ההחלפה המבוקש. 45הממברנות יודיע זאת לקבלן לפחות 

 12לאחר   23במתקן הפחם  הפחם הפעיל להחליף את  קבלןרשאי להורות ל מזמיןנציג ה (ט

. החליט המזהם האורגני של מהערך המותר  90%גם אם לא נמדד ערך של ו מהתקנת חודשים 

יום ממועד ההחלפה  45יודיע זאת לקבלן לפחות  הפחם הפעיל על החלפת  מזמיןנציג ה

 המבוקש.

 י שתייהבגין תפעול ואי עמידה ביעדי אספקת מ פיצויים מוסכמים .56
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, הסכם זהבהנדרשת המזהם האורגני חריגה ברמת  המסופקים התגלתה בבדיקה של המים  (א

 יחויב הקבלן בתשלום פיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל מדגם בו התגלתה חריגה, כדלקמן: 

או  , אך נמוךמהערך המותר בתקנות 30% –י הגבוה מ מזהם אורגנהתגלתה בבדיקה רמת  .1

ישלם הקבלן לחברה פיצוי מוסכם בסכום שיחושב לפי נקבע בתקנות מהערך ש 50%מ שווה 

 הנוסחה כדלקמן:

כמות המים שהפיק  כפולצמוד למדד( )מסופקים למ"ק מים  תעריף הבסיסימה %30

המתקן בתקופת הזמן בין הבדיקה התקינה האחרונה ועד לאישור פעולת המתקן ועמידתו 

 בתקן.

או  , אך נמוךמהערך המותר בתקנות 50% –וה מ י הגבמזהם אורגנהתגלתה בבדיקה רמת  .2

ישלם הקבלן לחברה פיצוי מוסכם בסכום שיחושב לפי הנוסחה לערך שנקבע בתקנות  שווה 

 כדלקמן:

כמות המים שהפיק  כפולצמוד למדד( )מסופקים למ"ק מים  תעריף הבסיסימה %90

המתקן ועמידתו  המתקן בתקופת הזמן בין הבדיקה התקינה האחרונה ועד לאישור פעולת

 בתקן.

 הבסיסי של המתקן )צמוד למדד(   ממחיר התחזוקה החודשי 30%ספת של בתו

 

ישלם הקבלן  מזהם אורגני מעל התקן המותר בתקנות ועל פי כל דיןרמת בבדיקה  התגלתה .3

 פיצוי מוסכם בסכום שיחושב כדלקמן: מזמיןל

כמות המים שהפיק  המתקן   X)צמוד למדד(   מסופקיםלמ"ק מים  תעריף הבסיסימ 110%

 בתקופת הזמן בין הבדיקה התקינה האחרונה ועד לאישור פעולת המתקן ועמידתו בתקן. 

במקרה זה הבסיסי של המתקן )צמוד למדד(   ממחיר התחזוקה החודשי 70%ספת של בתו

מידה והמתקן אכן תישקל השבתת המתקן על פי הנחיית המנהל ו/או משרד הבריאות. ב

 לתאגיד בנוסף לפיצוי מוסכם זה את הסכומים המפורטים על פי סעיף קבלןה יושבת, ישלם

 .לעיל  49

תשלום הקבלן יקבע על פי חריגה מהערכים המותרים של מזהם אורגני אחד וללא קשר לשאר  .4

 המזהמים שנמצאו במים המטופלים.  

 המכרזעל פי הנדרשת  החנקות חריגה ברמת  המסופקים התגלתה בבדיקה של המים  (ב

, יחויב הקבלן בתשלום פיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין להסכם זה  6ד'  43המפורט בסעיף 

 כל מדגם בו התגלתה חריגה, כדלקמן: 

מג"ל הערך  60מ או שווה  אך נמוךמג"ל  50 –ריכוז החנקות  הגבוה מ התגלתה בבדיקה  .1

 כדלקמן: ישלם הקבלן לחברה פיצוי מוסכם בסכום שיחושב לפי הנוסחהשנקבע בתקנות 

כמות המים שהפיק  כפולצמוד למדד( )מסופקים למ"ק מים  תעריף הבסיסימה %30

המתקן בתקופת הזמן בין הבדיקה התקינה האחרונה ועד לאישור פעולת המתקן ועמידתו 

 בתקן.

או  , אך נמוךמג"ל מהערך המותר בתקנות 60 –ריכוז חנקות  הגבוה מ התגלתה בבדיקה  .2

ישלם הקבלן לחברה פיצוי מוסכם בסכום שיחושב לפי הנוסחה ות לערך שנקבע בתקנ שווה 

 כדלקמן:
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כמות המים שהפיק  כפולצמוד למדד( )מסופקים למ"ק מים  תעריף הבסיסימה %90

המתקן בתקופת הזמן בין הבדיקה התקינה האחרונה ועד לאישור פעולת המתקן ועמידתו 

 בתקן.

 של המתקן )צמוד למדד(  הבסיסי  ממחיר התחזוקה החודשי 30%ספת של בתו

 מזמיןישלם הקבלן ל מעל התקן המותר בתקנות ועל פי כל דין ריכוז חנקות בבדיקה  התגלתה .3

 פיצוי מוסכם בסכום שיחושב כדלקמן:

כמות המים שהפיק  המתקן   X)צמוד למדד(   מסופקיםלמ"ק מים  תעריף הבסיסימ 110%

 ישור פעולת המתקן ועמידתו בתקן. בתקופת הזמן בין הבדיקה התקינה האחרונה ועד לא

במקרה זה הבסיסי של המתקן )צמוד למדד(   ממחיר התחזוקה החודשי 70%ספת של בתו

מידה והמתקן אכן תישקל השבתת המתקן על פי הנחיית המנהל ו/או משרד הבריאות. ב

לתאגיד בנוסף לפיצוי מוסכם זה את הסכומים המפורטים על פי סעיף  קבלןיושבת, ישלם ה

 .לעיל  49

וללא קשר לשאר לחנקות בלבד תשלום הקבלן יקבע על פי חריגה מהערכים המותרים  .4

 המזהמים שנמצאו במים המטופלים.  

הכלור החופשי/נותר, הגבהה, עכירות, חריגה ברמת  המסופקים התגלתה בבדיקה של המים  (ג

קבלן בתשלום , יחויב הלהסכם זה  45המכרז כמפורט בסעיף על פי ים הנדרש קוריוזיות  

 פיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל מדגם בו התגלתה חריגה, כדלקמן: 

לכל פרמטר שבו מתגלה חריגה צמוד למדד( )מסופקים למ"ק מים  תעריף הבסיסימה %30

כמות המים שהפיק המתקן בתקופת הזמן בין הבדיקה התקינה האחרונה ועד לאישור  כפול

 פעולת המתקן ועמידתו בתקן.

וללא קשר לשאר  פרמטר בנפרדכל הקבלן יקבע על פי חריגה מהערכים המותרים של תשלום 

  מובהר כי הפיצוי המוסכם הינו מצטבר לגבי כל הפרמטרים.במים המטופלים.  הפרמטרים

 

מהערכים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידאג הספק לטפל מיידית ולתקן כל סטייה  (ד

לתחום הנדרש עפ"י  המסופקיםבמים  ערכים הנדרשים הכאמור, ולהשיב את רמת  המותרים 

 הסכם זה.

על שיעור במסגרת פעילות המתקן  עלה שיעור איבוד המיםהתגלה על פי ממצאי הנתונים כי  (ה

פיצוי מוסכם וקבוע מראש השווה למחיר המים  מזמיןישלם הקבלן ל – המקסימום המותר

יף חריגה(  לצריכה ביתית, עבור כל המסופקים ע"י חברת "מקורות" למ"ק מים שפירים )תער

זאת בנוסף לכל סעד ותרופה אחרים המגיעים כל  המותר לכל מתקן.  מ"ק מים מעל  הפחת 

 מכוח כל דין או הסכם. למזמין

סכומי הפיצויים המוסכמים, המפורטים לעיל יהיו מצטברים במקרה של חריגה מובהר כי  (ו

והן ' לעיל גטרים כימים כמפורט בס"ק או/ו חנקות או/ו פרמ אורגני  המזהםהן ברמת 

 .כמפורט בס"ק ה' לעיל בשיעור איבוד המים

המזהמים הכימים או ביולוגים או הפרמטרים בכל מקרה של תקלה במתקן או עלייה בריכוז  (ז

מעל המותר ו/או ביחס ההשבה, מעל למותר עפ"י הסכם זה, ואשר תגרום  האחרים  

ה על כל יממה או חלק יממה של השבתה, פיצוי להשבתתו של המתקן, ישלם הקבלן לחבר
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הספיקה היומית במ"ק  הממוצעת של מוסכם וקבוע מראש  לכל מתקן שיחושב כדלקמן: 

ממחיר המים המסופקים )חריגה(  1.3 -מוכפל בחודשים האחרונים לפני התקלה  6המתקן ב

קבע מעת לעת ע"י מים שפירים לצריכה ביתית כפי שיילמי רעננה עבור  ע"י חברת "מקורות" 

המוסכם שבסעיף זה יהיו מצטברים לסכומי הפיצויים  סכומי הפיצוירשות המים. 

 . א,ב, ג, ה לעיל  שבסעיפים 

לבאר  מ"ק לשנהאלף   250קרי ) הקבועה בהסכם פק הקבלן את כמות המים השנתיתילא ס (ח

פיצוי  זמיןמישלם הקבלן ל( 23פחם ומתקן חנקות במכון "ק לשנה למתקן אמ  1,200ו  25

לבין כמות המים שנקבעה לכל הפרש הכמות בין המים שספק : ךמוסכם וקבוע שיחושב כ

)חריגה( ע"י חברת "מקורות" למים שפירים ממחיר המים המסופקים  1.3 -מוכפל במתקן 

סכומי הפיצוי המוסכם שבסעיף זה לצריכה ביתית כפי שייקבע מעת לעת ע"י רשות המים.  

  א,ב,ג,ה לעיל.מי הפיצויים שבסעיפים יהיו מצטברים לסכו

לעיל משום  כמפורט  – של הקבלן לתשלום הפיצוי המוסכמיםמובהר בזאת כי אין בחבותו  (ט

כל סעד כלפיו וכי פיצוי זה הינו בבחינת פיצוי מוסכם הבא בנוסף ל מזמיןשל ה ומיצוי זכות

 מכל כל דין או הסכם. מזמין מהקבלןותרופה שזכאי להם ה

 תפעול ,אחזקה ואספקת מי שתייה ל כוח אדם .57

הקבלן מתחייב לספק את כל כוח האדם הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי המכרז ו/או  (א

החוזה, ולוודא כי כוח אדם זה הנו בקי ובעל ניסיון קודם בעבודות נשוא מכרז זה, וכי הנו 

וכן יעמוד  ןבעל כל האישורים וההיתרים מאת הגופים המוסמכים בהתאם להוראות כל די

 בהוראות אלו: 

הקבלן יפעיל את המתקנים עם עובד אחד לפחות שהינו בעל תעודה בתוקף של מפעיל מתקני  (ב

 מים מאושרת ע"י משרד הבריאות.

 דיגום המתקנים יתבצע ע"י דוגם בעל תעודה בתוקף ממשרד הבריאות לביצוע הדיגומים. (ג

עבודה בישראל במספר הדרוש  עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי אישור יעסיקהקבלן  (ד

רישום, היתר או נדרש לביצוע התחייבויותיו בהתאם ללוח הזמנים. בעבודה שלצורך ביצועה 

רישיון על פי דין, חייב הקבלן להעסיק אך ורק עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרישיון, 

 ההיתר או הרישום.

חל איסור על הקבלן  15.07.2010מיום  2003החלטת ממשלה מספר הדין לרבות על פי  (ה

להעסקת עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן, 

 ובין אם באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר הקבלן. 

ודה, וכן יקיים תנאי עבודה הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העב (ו

שלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקושרים להעסקתם, וכן יוכן  אותנ

 .1968-למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ט

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים  (ז

אותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים נ

 כנדרש על פי כל דין.
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, פנקסי כוח אדם, בהם המזמיןהקבלן מתחייב לנהל בכל מהלך העבודות, לשביעות רצון  (ח

שמו, מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד, וכן את ימי עבודתו. הקבלן מתחייב  –ירשמו 

לשם ביקורת, וכן להמציא למזמין, לפי להמציא למזמין, לפי דרישתו, את פנקסי כוח האדם 

דרישתו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי 

 מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם המועסק על  מזמיןה שלהקבלן ימלא כל דרישה  (ט

לרבות קבלו משנה ועובד המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות מכח האדם הניהולי, 

התנהג  מזמיןעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת הב ם המזמיןידי קבלן משנה, אף אם הסכי

אותו אדם שלא כשורה או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא מבצע ברשלנות את 

 לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין –תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה.

קבלן עצמאי, ושום -יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין – העדר יחסי עובד מעביד (י

לבין הקבלן ואו  המזמיןהוראה מהוראות הסכם זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין 

העלויות הכרוכות בהעסקת  מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו. הקבלן לבדו יישא בכל

עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים הסוציאליים הקבועים בדין, והוא מתחייב לקיים את 

 כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו בקשר לעבודה. 

או לקבלן ו/ המזמיןהיה וייפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, כי בין 

מעביד אזי מוסכם ומוצהר, כי התמורה שתשולם כוללת את -לעובדי הקבלן נוצרו יחסי עובד

כל התנאים הסוציאליים מכל מין וסוג להם זכאים הקבלן ועובדיו בגין ביצוע העבודה, 

אן תחויב בהליך כלשהו, משפטי או מנהלי, לשלם  המזמיןוהקבלן מתחייב לשפות ולפצות את 

 בד הקבלן ו/או למי מטעמו.תשלומים שכאלה לעו

 העירונית או לא באתר מורשה כדין הזרמת שפכים או תמלחת  למערכת הביוב .58

ת הטיוב וחיבור מערכיזרים את מי השטיפה ומי הדיגום למערכת הביוב של התאגיד. הקבלן 

במקרים מיוחדים למערכת הביוב של התאגיד נדרשת לקבלת אישור מראש ובכתב מידי התאגיד. 

המים למערכת הניקוז אחר קבלת היתר ואישור מראש של המפקח ניתן יהיה להזרים את וזאת ל

קבלן שימצא עושה זאת ללא אישור או  המפקח ובנוכחותו.במקום שיקבע ויבוקר ע"י  העירונית 

 ע"י המזמין .לא נוכחות המפקח או מטעמו  יתבע היתר ול

את הוצאות התאגיד להזרמת המים לן הקב ישלםלא מאושרת  , בגין ההזרמהלבנוסף לאמור לעי

 בתוספת מע"מ . ליום )או חלקו( ₪  1000למערכת הביוב בסך 

לעמוד בתקנות המשרד להגנת הסביבה להזרמת תמלחות  םבנוסף הנוזלים המוזרמים חייבי

  למערכת הביוב וכל חריגה מערכים אלה יחויב הקבלן על פי חוק שפכי תעשיה .

 אחריות  .59

 כללי (א

אחראי עפ"י דין לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון  "הקבלן" יהא

ולכל נזק אחר שייגרם ל"מזמין" ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או 
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מחדל מצד "הקבלן", הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע עבודתו עפ"י חוזה זה, בין 

לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או במהלך תקופת החוזה ובין 

 שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

 העבודות וההרצהביצוע בתקופת אחריות  (ב

יהא , על ידי המזמין המערכותההרצה וקבלת מועד סיום מיום מתן צו התחלת עבודה ועד ל

לעבודות ו/או לאתר  הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה. בכל מקרה של נזק

העבודה מסיבה כלשהי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משיטפונות, רוחות, 

סערות, שלגים וכיו"ב יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו, ובמהירות המרבית, ולהביא 

 תאגידלידי כך שעם השלמתה תהיה העבודה במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון 

אימות בכל פרטיהן להוראות החוזה. הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק שיגרם על והמת

 ידי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות. 

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו   תאגידהקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי 

וד ו/או לעבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה לחומרים ו/או לצי

הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את החברה ו/או את עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, 

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

ותאור הנמצא בשימוש  בדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוגהקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל או

בקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, 

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת 

פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, 

החברה ו/או עבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או 

שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותיה תהיינה 

  סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

ההפעלה ואספקת מי  קופת ההרצה ולכל אורך תקופת הסכםהחל מסיום ת למערכותאחריות  (ג

 .שתייה

 ועד סיום תקופת ההסכם ומסירת המערכות לידי התאגיד  סיום תקופת ההרצהמיום 

. ןעל סביבת המערכותתקינותן של יהא הקבלן אחראי לשמירת , התפעול ואספקת מי שתייה 

הפסקת  סיבה כלשהי לרבותמ המערכותולסביבת ו/או לאתר  למערכותבכל מקרה של נזק 

הפסקת פעולתן של הנורות בתקופת הקטנה , ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה פעולתן 

, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו, ובמהירות מהתקופה שהקבלן התחייב בהצעתו 

וש במצב תקין וראוי לשימ תהיינה המערכות ןבית, ולהביא לידי כך שעם השלמתהמר

בכל פרטיהן להוראות החוזה. הוראות הסעיף תחולנה גם  םעות רצון החברה והמתאיולשבי

על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך 

 אספקת מי השתייה.כדי 

 הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי החברה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו

, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה מערכותללחומרים ו/או לציוד ו/או 
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הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את החברה ו/או את עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, 

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

ותאור הנמצא בשימוש  קול לציוד מכל סוגבדן, נזק או קלהקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל או

הוא פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, מכל ו ,מערכותהבקשר עם 

 אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת 

ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה הקבלן, לפי דרישה 

החברה ו/או עבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או 

שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותיה תהיינה 

  סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 ו לרכושאחריות לגוף א (ד

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, 

לרבות החברה ו/או  צד שלישי כלשהולרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או 

לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי באתר 

מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של העבודה ו/או כל 

על ידי  המערכותו/או מהפעלת כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודה 

הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה 

ו עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/א

שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או י. הקבלן יההרצהבתקופת ביצוע העבודה ובין בתקופת 

תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל 

במידה שאחריות כזאת  כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר

מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו 

 ביצוע העבודות, תקופת ההרצה ותקופת ההסכםכאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך 

החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד 

ן ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי הקבל

 ומוחלט לשביעות רצון החברה.

הקבלן ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם, בגין נזק או אובדן להם 

ות. אחראי הקבלן על פי ההסכם ו/או  על פי כל דין לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונ

כאמור, החברה תהיה רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא 

לתביעה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות 

מסר לקבלן הודעה על תביעה יאלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה, בכפוף לכך שת

 עיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.ו/או על דרישה כאמור ל

הקבלן ישפה ו/או יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן 

ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. 

 .ההסכםפת אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקו

 אחריות מקצועית (ה
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הקבלן יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות 

ו/או הזנחת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו/או משימוש בחומרים או באביזרים 

 לקויים או מטיב לקוי.

מקצועית שתתגלה לאחר אחריותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות 

ותחול על כל פעולה שבוצעה או היתה אמור להתבצע על ידי הקבלן או  ההסכםסיום תקופת 

 על ידי קבלני המשנה מטעמו, או על ידי מי מעובדיו ו/או שליחיו.

 אחריות לנזק סביבתי (ו

ההסכם, לרבות בתקופת ההרצה, הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת 

לא תהיה פגיעה שלא לצורך באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא  ה והתחזוקהההפעל

תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל 

 או הרכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים  הדרושים, כדי להבטיח את האמור לעיל.

נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך, שביל, מדרכה, כן יהיה הקבלן אחראי לכל 

וכן לרשת המים, הביוב, התעול, החשמל, הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת 

ההסכם, לרבות בתקופת ההרצה, ובכל תקופת  )להלן: "תשתיות"(, תוך כדי ביצוע העבודות

נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצידו , בין שהנזק ו/או הפגיעה ההפעלה והתחזוקה

של הקבלן. הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור, באחריותו ועל 

 חשבונו, ובאופן היעיל ביותר ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה. 

בתקופת ההסכם, לרבות ובכל תקופת  הקבלן יהא אחראי בכל תקופת ביצוע העבודות

ההרצה, ההפעלה והתחזוקה לכל נזק סביבתי שייגרם, לרבות מטרדי ריח, רעש וכיוצב', והוא 

 –ישפה ויפצה את המזמין מייד עם דרישתו הראשונה. נתבע המזמין על ידי רשות כלשהי 

 יפעל המזמין להסבת הקנס ו/או כתב האישום ו/או הדרישה על שמו.

 אחריות לעובדים ולשלוחים (ז

יה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים הקבלן יה

בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר 

ובכל הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם  תוך כדי ביצוע העבודות 

והוא פוטר בזאת את החברה , פת ההרצה, ההפעלה והתחזוקהההסכם, לרבות בתקותקופת 

מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, 

חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של 

ה הסכומים אשר יהיו נושא קבלני המשנה. החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגוב

לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי 

 ומוחלט לשביעות רצון החברה.

קיום התחייבותו  -הקבלן ישפה את החברה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי 

או מחדל של הקבלן ו/או מי נדרשה החברה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה . 1שבסעיף קטן 

ההסכם, לרבות בתקופת ההרצה, ההפעלה ובכל תקופת  מטעמו במסגרת ביצוע העבודות

, ישפה אותה הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק והתחזוקה

. או אבדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה
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מסר לקבלן הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות יבכפוף לכך שת

 להתגונן מפניה.

 ביטוח  .60

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  (א

או התקנת הקבלן לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת אספקת הציוד ו/

"( נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו ו/או השירותיםהציוד ו/או מתן השירותים )להלן: "

עבורו )המוקדם מביניהם(, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא 

וחבות  אחריות מקצועית יהסכם זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוח

ביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול , את ההמוצר

 בישראל )להלן: "אישור ביטוחי הקבלן" או "הביטוחים":

 ;ביטוח אש מורחב .1

לרבות ציוד וכל  הקבלןביטוח אש מורחב המבטח במלוא ערכו כחדש רכוש בבעלות  1.1

ו/או בעקיפין המשמש אותו במישרין  הקבלןרכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות 

 במתן השירותים בקשר עם הסכם זה.

הכיסוי הביטוחי, על פי התנאים, ההרחבות והכיסויים המכוסים בפוליסת רכוש  1.2

)אש מורחב(, לרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, 

בום על רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, נזקי סערה וסופה, נזקי כלי טיס, 

קולי, שיטפון, נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות צינורות, נזקי התנגשות 

 )אימפקט(, נזק בזדון, נזקי פריצה ושוד )על בסיס נזק ראשון(.

פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב(  1.3

בר הוויתור על זכות התחלוף לא כלפי המזמין, מנהליו ועובדיו ובלבד שהאמור בד

 .יחול לטובת אדם  שגרם לנזק בזדון

וסכם בזה, כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או ציוד מ 1.4

לרבות וכולל לעיל  1)א(  60 כמפורט בסעיפים המשמש אותו במתן השירותים

)ביטוח( לעיל  )א( 60אישור ביטוחי הספק, ואולם האמור בסעיף  (1) 1בנספח האמור 

להלן, יחול לגבי כל אובדן ו/או נזק שייגרם  טז' 60 בסעיףולהלן לרבות האמור 

 כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. הבלןלרכוש 

, כי במידה ולא יערוך לעיל מתחייב הקבלן 1.4בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1.5

הסכם זה  ביטוח אש מורחב, להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד חתימת

וכתנאי לתחילת מתן השירותים, מכתב הצהרה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה, 

הצהרה", המצורף להסכם זה  -מנהליה ועובדיה בהתאם לנוסח "פטור מאחריות 

 .כשהוא חתום כדין על ידי הספק ("2) 1כנספח ומסומן 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי; .2

פי דין בשל -על הקבלןת אחריותו של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח א 2.1

מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה או נזק 
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לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור למתן השירותים בקשר 

 .לחברה, מנהליה ועובדיהעם ההסכם, לרבות פגיעה או נזק 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( מיליון  שני)₪  2,000,000גבולות האחריות  2.2

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות  2.3

ועובדיהם, מתקנים סניטאריים  בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה הקבלן

פגומים, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה, הרעלה מכל דבר מזיק 

או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי  במאכל

 חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. הקבלןעובדים ש

 (1) 1נספח על פי  הקבלןפוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי  2.4

בקשר עם הסכם  החברה, מנהליה ועובדיהתורחב לשפות את  הקבלןאישור ביטוחי 

לן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל זה )לה

ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו  הקבלןרשלני של 

 יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ותו ו/או שאינו רכוש בבעל החברהבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  2.5

, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי )למעט אותו חלק של הקבלןשימושו, של 

 ישירות(. הקבלןהרכוש עליו פועל 

 ; ביטוח חבות מעבידים .3

על פי פקודת הנזיקין )נוסח  הקבלןביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של  3.1

כלפי עובדיו  1980חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם הסכם זה בגין תאונת עבודה ו/או 

מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"( שייגרמו למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם 

 במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם ההסכם.

 גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים: 3.2

 לתובע. ₪ 6,000,000 (א)

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000 (ב)

הפוליסה לביטוח חבות מעבידים לא תכלול הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה,  3.3

ייחשב  הקבלןו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם )היה ו כלפי קבלנים הקבלןחבות 

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

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תורחב  3.4

, היה ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח, כי מי החברה, מנהליה ועובדיהלשפות את 

 .הקבלןמהם נושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי מעובדי 

ויתור על כמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר  3.5

ובלבד  החברה, מנהליה ועובדיהכלפי  הקבלןזכות התחלוף )השיבוב( של מבטחי 

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

 ; אחריות מקצועית .4
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על פי דין בשל תביעה ו/או  הקבלןביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות  4.1

ית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה או דרישה בגין רשלנות מקצוע

ו/או עובדיו במסגרת מתן השירותים בקשר עם הפעילות  הקבלןמחדל רשלני של 

 נשוא הסכם זה.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( מיליון שני ) ₪ 2,000,000גבול האחריות  4.2

איחור, השהייה  ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, 4.3

או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות 

למקרה ולתקופת הביטוח( ₪  50,000עקב אובדן מסמכים )מוגבל לסך של  הקבלן

לרבות חבות הנובעת מטעות, רשלנות, חריגה בתום לב מסמכות, או אי יושר של מי 

 .הקבלןמעובדי 

בגין אחריות אשר  החברה, מנהליה ועובדיהורחבה לשפות את פוליסת הביטוח ה 4.4

ו/או מנהליו ו/או עובדיו  הקבלןרשלני מצד  תוטל על מי מהם עקב מעשה או מחדל

 .החברה, מנהליה ועובדיהכלפי  הקבלןוזאת מבלי לגרוע מחבות 

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי שאינו מאוחר ממועד  4.5

 מתן השירותים על פי הסכם זה.תחילת 

חודשים לאחר תום תקופת  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  4.6

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד  הקבלןהביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י 

לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי 

אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו הרחבה זו יחול אך ורק על 

 .לראשונה בתקופת הגילוי

 ; חבות המוצר .5

ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריותו של הספק על פי חוק האחריות למוצרים  5.1

, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין 1980פגומים, התש"ם 

אחראי הספק ו/או מי מטעמו במסגרת מתן פגיעה גופנית ו/או נזק אשר בגינו 

)להלן: "המוצר"(, לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע  ההסכםהשירותים בקשר עם 

 .לחברה, מנהליה ועובדיהמכלליות האמור לרבות 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( )שני מיליון ₪  2,000,000גבולות האחריות  5.2

החברה, מנהליה ליסת הביטוח לשפות את להרחיב את פו הקבלןבאחריותו של  5.3

בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי לגרוע מביטוח  הועובדי

 .החברה, מנהליה ועובדיהכלפי  הקבלןחבות 

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום שאינו מאוחר ממועד  5.4

 תחילת מתן השירותים.

)שישה( חודשים לאחר תום תקופת  6סת הביטוח תקופת גילוי של כמו כן תכסה פולי 5.5

הביטוח )למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי 

לא נערך ע"י הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת 
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ה זו יחול אך ורק על לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחב

 אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי.

כי ביטוחי צד שלישי, אחריות מקצועית וחבות המוצר, ייערכו בגבולות  הקבלןמוסכם בזה על  (ב

במקרה בו יחליט  אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים.

ערוך ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר )לרבות צד שלישי( ייערך הקבלן ל

 לאירוע ולתקופת הביטוח. ₪  4,000,000הביטוח המשולב בגבול אחריות בסך של 

מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו,  לפניהקבלן מתחייב, כי  (ג

הלן והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם להמציא לידי המזמין את המסמכים המפורטים ל

 "(.מסמכי הביטוחזה, בהתאם לתנאים וההיקפים המפורטים בהסכם זה )להלן: "

)להלן:  (1) 1כנספח אישור קיום ביטוחי הקבלן בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה  .1

 "(.אישור ביטוחי הקבלן"

)להלן:  מהחברהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב  .2

הקבלן מתחייב, כי ( ככל ואין באישור הביטוח את המידע שנדרש לחברה) "הדרישה"(

העתקים מפוליסות הביטוח  החברהימים ממועד קבלת הדרישה, ימציא לידי  14בתוך 

מוסכם אשר נערכו על ידי הקבלן בהתאם לנדרש ובקשר עם פעילותו נשוא הסכם זה, 

הפוליסות הקשורים להתקשרות נשוא הסכם  את חלקי לחברהבזה כי הקבלן ימציא 

 .זה בלבד

במייל ממבטחיו אישור על קיומן של דרישות  לחברהלהמציא  הקבלןלחילופין רשאי 

" )כגון מועד הקבלן" אישור ביטוחי  (1) 1אשר אינן נכללות בנספח להסכם, הביטוח 

 (וחבות המוצרתחולה רטרואקטיבי בביטוחי אחריות מקצועית 

כי המצאת ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח(, כאמור, לרבות מוסכם בזה  (ד

, כאמור, לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות (1) 1נספח האישור בדבר עריכת הביטוחים 

 הקבלן על פי הסכם זה, על נספחיו.

 1)נספח מוסכם בזה על הקבלן כי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הקבלן  (ה

 1)נספח הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא המצאת אישור ביטוחי הקבלן   ור,, כאמ((1)

על אף במתן השירותים נשוא הסכם זה. ו/או להמשיך , כאמור, לא יוכל הקבלן להתחיל ((1)

אי המצאת מסמכי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית,  . מוסכם בזה כיהאמור לעיל

 בכתב, להמצאת מסמכים כאמור. ברההחימים ממועד בקשת  10אלא אם חלפו 

ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה של  (ו

(, היה וייתבעו בשל "יחידי המבוטח")להלן:  החברה, מנהליה ועובדיההקבלן, ויכללו את 

רבות בנספח מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן ויכללו את פרקי הבטוח המפורטים בהסכם זה ל

 (1) 1אישור ביטוחי הקבלן )נספח ג'

על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם  (ז

הסכם זה, במשך כל  התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע 

כל עוד לא  , על הקבלן להחזיק בתוקףוחבות המוצר אחריות מקצועית יממנו, את ביטוח
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תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על 

 נספחיו. 

הקבלן מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר למתן  (ח

השירותים לרבות את הציוד, שהובא ויובא לצורך מתן השירותים. הקבלן מתחייב כי בכל 

יטוחי הרכוש של הקבלן לרבות פוליסת אש מורחב, כאמור, ייכלל סעיף מפורש בדבר ב

ובלבד  הועובדי ה, מנהליהחברהויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי 

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

טוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, רשאי היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת בי (ט

הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי בכל ביטוח 

רכוש נוסף או משלים אשר יערוך הקבלן בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה ואשר הינם 

, החברהוף )שיבוב( כלפי מעבר ובנוסף למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחל

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת  הועובדי המנהלי

 אדם שגרם לנזק בזדון. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  (י

(, הינם (1) 1נספח המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן )

דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות 

ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן 

 החברהמצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  המטעמו/או מי 

 המינימאליים כאמור לעיל ולהלן. 

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה  (יא

( יום שלושים) 30הודעה בכתב בדואר רשום  לקבלן ולחברהבתקופת הביטוח, אלא אם שלח 

על כוונתו לעשות זאת. מבטחי הקבלן יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי מראש 

אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל  הועובדי ה, מנהליהחברהלרעה שכאלו לגבי 

 ( הימים ממועד משלוח ההודעה. שלושים) 30ובטרם חלוף 

וחי הקבלן על פי כי איזה מבין ביט לקבלן ולחברהבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  (יב

הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הקבלן( עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, 

 לחברהלעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  יב' 60כאמור בסעיף 

אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור 

 לעיל. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  (יג

נשוא הסכם זה או חלק מהם יבוצעו ו/או יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב 

הקבלן לדאוג כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו במתן השירותים או בקשר עמם, יערכו 

וחים הנדרשים על פי סעיף זה )ביטוח( לרכושם ולאחריותם, ויקיימו אף הם את כל הביט

וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים, ההרחבות והוויתורים על זכויות התחלוף )שיבוב( 

הנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל ולהלן, לרבות בנספח אישור ביטוחי הקבלן. 

ידו תהיינה פוליסות ביטוח  הקבלן אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על
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תקפות בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב )אישור 

ביטוחי הקבלן( אולם מובהר בזאת במפורש כי אין בעריכת הביטוחים ע"י קבלני משנה כל 

 שהם כדי לפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ הסכם זה. 

ת על פי דין כלפי החברה בגין השירותים הניתנים מובהר בזאת, כי הקבלן יישא באחריו (יד

לחברה בקשר עם הסכם זה, לרבות שירותים אשר יבוצעו ו/או יינתנו על ידי קבלני משנה 

בגין כל אובדן  החברהמטעם הקבלן, והקבלן הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 

תנו על ידי מי מקבלני ו/או נזק שייגרם לו, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שני

זה  60המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 

 ( ובין אם לאו. (1) 1)ביטוח( ו/או בנספח אישור ביטוחי הקבלן )נספח 

ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח  (טו

המזמין וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה הנערך על ידי 

לחוק חוזה  59. לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף החברהבדבר שיתוף ביטוחי 

 . הוכלפי מבטחי החברהולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי  1981 –הביטוח התשמ"א 

כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מצהיר,  (טז

, מנהליו ועובדיו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים החברהתביעה כנגד 

שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הקבלן )והוא פוטר בזאת את המזמין, מנהליו ועובדיו מכל 

הקבלן(. אולם מוסכם אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על 

 בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון. 

הקבלן מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן  (יז

)וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות הוראות הפוליסות כלשונן, 

והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה 

בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם הסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי 

יחזיק בתוקף  וחבות המוצר אחריות מקצועיתי לגרוע ממנו, מתחייב הקבלן כי את ביטוח

 כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה. 

על כל אירוע אשר הובא לידיעתו העלול להוות עילה לתביעה  לחברההקבלן מתחייב להודיע  (יח

ישי אחריות כלפי צד שלחבות המוצר, על פי ביטוח רכוש )אש מורחב(, אחריות מקצועית, 

, ככל שהדבר אינו נוגד את החברהאו חבות מעבידים. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם 

חליט להגישה ת החברהאינטרס הקבלן, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר 

 על פי ביטוחי הקבלן.  החברהלמבטחים ו/או מימוש זכויות 

ה , מנהליהחברהאי לשפות את כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחר (יט

באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה  הועובדי

ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או מי 

 מהעובדים המועסקים על ידו בקשר עם הסכם זה.

ע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגו (כ

קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן, לא יפגעו בזכויות 

 לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו.  הועובדי ה, מנהליהחברה
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ב הקבלן )ארבע עשר( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחיי 14 -לא יאוחר מ  (כא

לעיל, בגין הארכת תוקפם  ג( 60לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח( כאמור בסעיף 

(, (1) 1לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן )נספח 

במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם 

 ספחיו. לאמור בהסכם זה על נ

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הקבלן" )כאמור, הינה תנאי מתלה  (כב

למנוע מהקבלן את  תיה רשאייהת והחברהומקדים לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים 

תחילת ו/או המשך מתן השירותים כאמור במקרה שהאישור כאמור, לא הומצא במועד 

 המוסכם כנדרש. 

ש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי מוסכם בזה במפור (כג

 ה, מנהליהחברהבדיקתם, על ידי החברה  ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על 

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה  הועובדי

פי הסכם זה ו/או על פי הדין ו/או כדי  כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על

 . הועובדי ה, מנהליהחברהלהטיל אחריות כלשהי על 

( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור ת)אך לא חייב תרשאי החברה (כד

לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו 

 יטוח(. זה )ב 60על פי סעיף 

ביחס לאישורי  הו/או מי מטעמ החברההקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  (כה

הביטוח וזכותם לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה 

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור,  הועובדי ה, מנהליחברהעל ה

ו לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על טיבם, היקפם, ותוקפם, א

 הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי הדין. 

לעכב כל סכום לו  תרשאי תהייה החברהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  (כו

זה )ביטוח(, מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בקשר עם  60על פי האמור בסעיף  תהינו זכאי

)ארבע עשרה( ימים  14, בכתב, לקבלןעל כך  השרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיעההתק

 מראש.

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם  החברהמוסכם בזה על  (כז

)באם  לחברההסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו  קבלן, יושב להחברהלמוסכם על ידי 

 הביטוח, כאמור. נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית באשר  (כח

 . הועובדי ה, מנהליהחברהחלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על  הקבלןלביטוחי 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל  (כט

ח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות דרישות והוראות החוק לביטו

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן 

שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו 
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כם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הס

 החוקים הנ"ל. 

בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם  ,זה )ביטוח( 60בסעיף מובהר בזאת, כי כל הוראה  (ל

של הוראות ההסכם בדבר אחריותו של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים 

 בהסכם זה ו/או על פי הדין. 

זה הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה  ביטוח(זה ) 60בסעיף מובהר, כי הוראות  (לא

 יסודית של ההסכם.

זה  60סעיף ולמבטח אשר ערך את הביטוחים על פי  לחברההקבלן אחראי לדווח בכתב,  (לב

 השירותים נשוא הסכם זה, על כל מקרה בו נדרש בכתב לפצות תובע בקשר למתן )ביטוח(

להוליד )במוקדם או  ים/ותאשר עלולת ו/או נסיבואירוע, מעשה או מחדל  קרותו/או על 

במאוחר( תביעה נגדם אף אם לא נמסרה להם הודעה כאמור, הקבלן יהא אחראי בלעדית 

 בגין התוצאות הנובעות מאי קיום תנאי סעיף זה.

 )ערבות ביצוע( אספקה, הקמה ושיקום של מערכות הטיוב ההסכם לביצועערבות בנקאית  .61

הסכם זה, ימסור הקבלן למזמין, במעמד חתימת הסכם זה להבטחת קיום התחייבויותיו לפי  (א
וכתנאי לתוקפו, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן 

, (אלף מאתים)במילים:  ₪ 000020,, בסך של חוזהל 2כנספח בתנאים ובנוסח המצורף 
(. שם המבקש בערבות "ערבות הביצועכשהיא חתומה על ידי בנק מורשה בישראל )להלן: "

 הביצוע יהיה שם הקבלן.

 .חודשים 26תקופת ערבות הביצוע  (ב

הקבלן יאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, במידת הצורך, ובכל מקרה על פי דרישת  (ג
)ארבעה עשר( ימי עבודה לפני פקיעתה. לא עשה כן, יהיה  14המזמין, וזאת לא יאוחר מאשר 
 המזמין רשאי לחלט את הערבות.

מין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, אם המז (ד
הקבלן יפר תנאי מתנאי הסכם זה, וכן בכל מקרה בו רשאי המזמין על פי הסכם זה לגבות 
תשלום, פיצוי או שיפוי מהקבלן, מבלי כל צורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למו"מ 

 וכחה כלשהי. משפטי כלשהו, או למתן ה

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, והקבלן  (ה
גרם למזמין נזק, בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם, יהיה המזמין רשאי לחלט את 
ערבות הביצוע, או לדרוש הארכה נוספת של הערבות לתקופה שיקבע. הסתיימה תקופת 

 בלן סיים לפצות את המזמין, יחזיר המזמין לקבלן את ערבות הביצוע.ההתקשרות והק

חילט המזמין את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימציא הקבלן למזמין ערבות חדשה  (ו
 )שבעה( ימים מיום חילוט הערבות. 7לתקופה, בסכום ובתנאים זהים לערבות המקורית, תוך 

ע מהתחייבויותיו של הקבלן או מזכויותיו של במתן ערבות הביצוע או בחילוטה אין כדי לגרו (ז
המזמין, או מסעדים אחרים הנתונים לו, על פי הסכם זה ועל פי דין. מובהר, כי אין בגובה 

 ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה.

קפה, גבייתה או חידושה, כל ההוצאות הכרוכות בערבות הביצוע, לרבות הוצאתה, הארכת תו (ח
 יחולו על הקבלן.

 



 
 
 

 78מתוך  55עמוד                                                                                002/2021מכרז פומבי מס' 
 חתימה וחותמת הקבלן _________________

 

  בנקאית לתקופת הפעלה, אחזקה ואספקת מי שתייה )ערבות תפעול( ערבות  .62

מתקן , אחזקה ואספקת מי שתיה לעבור תפעול כביטחון כנגד מילוי התחייבויותיו החוזיות  (א

במכרז, הודעה על הזכייה  קבלתימים אחרי  7, תוך מזמיןיפקיד הקבלן אצל ה  25חנקות 

מותנית ובלתי חוזרת, בנוסח  בלתיערבות ביצוע בנקאית של בנק ישראלי. הערבות תהיה 

כשהסכום צמוד למדד ₪  )חמישים אלף( 50,000 על סך שלזה,  לחוזה 2כנספח המצ"ב 

 המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות. 

לאיכות המים  הקבלןכביטחון כנגד טיב העבודות ואחריות  התפעול  תשמשערבות 

לא עדכן  חודשים ממועד החתימה על ההסכם.  26 – , תוקף הערבות יהיה להמסופקים

הקבלן את סכום הערבות ו/או לא האריך את תוקפה בהתאם להוראות הסכם זה בהתאם 

 להוראות הסכם זה, יהווה הדבר, כשלעצמו, עילה לחילוט הערבות.

חודשים   24מעבר ל 23ומתקן החנקות  23הארכת תקופת ההפעלה של מתקן הפחם עם  (ב

כביטחון תינתן ע"י הקבלן ערבות תפעול )בנוסף לס"ק א' לעיל( שנקבעו בהסכם בין הצדדים 

  23מתקן פחם ל אחזקה  ואספקת מי שתיה  עבור תפעול כנגד מילוי התחייבויותיו החוזיות

 לחוזה 2כנספח המצ"ב מותנית ובלתי חוזרת, בנוסח  בלתיהערבות תהיה   23ומתקן חנקות 

כשהסכום צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ₪  אלף( מאתים חמישים ) 250,000זה, בגובה 

 במועד האחרון להגשת הצעות. 

לאיכות המים  כביטחון כנגד טיב העבודות ואחריות הקבלן התפעול  תשמשערבות 

לא עדכן הקבלן את  ההסכם. הארכת חודשים ממועד  26 – , תוקף הערבות יהיה להמסופקים

סכום הערבות ו/או לא האריך את תוקפה בהתאם להוראות הסכם זה בהתאם להוראות 

 הסכם זה, יהווה הדבר, כשלעצמו, עילה לחילוט הערבות.

 

ת להבטחה ולכיסוי של כל ההוצאות יוהערבו נה מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש (ג

להוציא או לשלם או  עלול מזמיןשהרים במישרין ובעקיפין לקבלן והתשלומים הקשו

להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה, כל ההוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים במהלך 

עקב  ואו למי מטעמ מזמיןוכל נזק והפסד העלול להיגרם לעמוד בהן, י מזמיןהעבודה שה

 ביצוע הפעולות הנ"ל.

ו או מקצתו, בפעם אחת לגבות את סכום הערבות, כול רשאי מזמיןהא היבכל מקרה כאמור  (ד

 או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

, ימציא הקבלן, לאלתר, ערבות בנקאית חדשה, ו/או ערבות התפעול  הביצוע חולטה ערבות (ה

 המזמיןתהיה בידי  במשך תקופת ההתקשרות וחמישה חודשים לאחר סיומה באופן שבכל עת

 ת במלוא הסכום הנקוב בסעיף זה.ערבו

 

 ההסכם ותוצאותיו ביטול .63

 לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים: תהא רשאית החברהמוסכם בין הצדדים כי  (א

 -תאגידהינו ו במידה -כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או  חמכומונה לקבלן כונס נכסים  .1
 ניתן לגביו צו פירוק.
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חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה  .2
 בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון.

 הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. .3

כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  לחברההוכח  .4
 או מכל סיבה אחרת. טכנית,

שעות  48ולא תיקן אותה בתוך  כהגדרתה להלן הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית .5
 ממועד קבלת הודעת החברה על כך בכתב.

הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס  .6
 נכסים או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה. 

ר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה מובה
כל עילה  חמכולבטל ההסכם  החברהסגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות 

 שבדין, ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

ההוראות ח כל דין או הסכם, תחולנה ובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ (ב
 הבאות:

מטעמו לא יפגעו, כל אלה  תוהביטחונו, חובותיו  של הקבלן החברהשל  הזכויותי .1
 שארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.יי

וכל לחלט את הערבות של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים למטרת ת החברה .2
 השלמת האמור בהסכם זה.

 וין השייכים לקבלן והמצויים ברשותטלטליכל מ יהלעכב ביד תהא רשאית החברה .3
 ח ההסכם.ווזאת עד מילוי מלוא מחויבויותיו מכ

וכן את ספר המתקן, התוכניות הקבלן ימסור לאלתר את החזקה במתקן ליד החברה  .4
 ע"פ דרישת החברה. וכל מסמך רלוונטי אחר

האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים 
 עפ"י כל דין או הסכם. רהלחב

לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י הקבלן ולרבות עפ"י האמור   החברה ההודיע (ג
אשר בוצעו על ידו בפועל עד  העבודותלעיל, יהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין 

 עקבלחברה ו/או יגרמו  כאמור, וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו החברהלהודעת 
 . , לרבות פיצויים מוסכמיםהפרת ההסכם ע"י הקבלן

קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז )להלן: "הזוכה  (ד
המאוחר"(, יבוטל הסכם זה, והקבלן מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה 

פרט לשכר המאוחר. במקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת החברה, 
 עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. 

למען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה,  (ה
 בגין ההליך שבוצע. 

 פטנטיםזכויות  .64

מפגיעה  הקבלן יפצה את החברה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיוצ"ב שינבעו (א
בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש במכונות או 

 בחומרים או בפריטים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה.
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 אמצעי ההגנה להעברת משאות .65

נזק  עלולה לגרום במקום שהעברה כלשהואם לביצוע העבודות יהא צורך להעביר חפץ  (א
צינור, כבל וכיו"ב באם לא ישתמשו , גשר, חוטי חשמל, חוטי טלפון לכביש, למבנים כלשהם,

בכתב למפקח לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש  יודיע הקבלן -באמצעי הגנה מיוחדים 
 .להבטחת אמצעי ההגנה המתאימים להעבירו ועל תכניתו

מור נזקים כא הקבלן ינקוט בכל אמצעי ההגנה המתאימים על חשבונו הוא, על מנת למנוע (ב
 .לעילד א'בסעיף קטן 

 ומים אספקת חשמל .66

 ות.לביצוע העבוד הנדרשיםוהמים החשמל את יספק  המזמין  (א

 שימוש או אי שימוש בזכויות .67

הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי החוזה במקרה מסוים או  (א
 מקרה או בכלל. אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו -בכלל 

הסכמה מצד החברה לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  (ב
 ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י החברה או מטעמו, לא יפגעו  (ג
יום מצד הקבלן של בזכויות החברה, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי ק

 התחייבויותיו על פי החוזה.

 קיזוז .68

החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי החוזה, כל חוב, בין שקצוב ובין שאינו  (א
קצוב, המגיע לו מהקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה 

 ב האמור בכל דרך אחרת.אינן גורעות מזכותו של החברה לגבות את החו

 סמכות השיפוט .69

בתל  המוסמכים מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפט (א
לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת  והבלעדית אביב בלבד, תהיה סמכות השיפוט הייחודית

 שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה.

ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך לא  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת (ב
 תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .70

 -הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  (א
1975. 

שוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי הקבלן ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נ (ב
 שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.

הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי  (ג
 הדין וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

אישור  לחברהו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן  במעמד חתימתו של ההסכם (ד
על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא 
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בגין סכומי ניכוי  החברהאישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מ חברהל
 יא אישור לאחר מכן.בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמצ מהתמורהשנוכו 

 פרשנות .71

במקרה של סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך  (א
אחר מהמסמכים המהווים את ההסכם יכריע המנהל בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות 

הכרעת המנהל תהא סופית ובלתי  .תהא עדיפה על רעותה, )אשר על כן יש לנהוג על פיה(
 רעור.ניתנת לע

גילה הקבלן סתירה בין הוראות ההסכם או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך  (ב
 ממסמכי ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג.

הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת כי   (ג
המנהל וכי הקבלן  ירטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידההכרעה בעניינים המפו

 יהא מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

 ו י ת ו ר .72

 חמכוויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע  (א
יהא בויתור כאמור  דין או הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא

  משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב  (ב
 ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

 הפרה יסודית .73

בבחינת  ןלהסכם זה הינ  54,56,59,62, 46-52, 31,33-34,43-45, 3,14-15סעיפים     הוראות (א
 אים עיקריים בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.תנ

 כתובות והודעות .74

  כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. (א

כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך  (ב
מתאריך  שעות 72שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 

 המשלוח.

 שינוי החוזה .75

 אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים. 

 הודעות  .76

כל הודעה שתשלח על פי הסכם זה בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המופיעות בכותרת להסכם זה,  

 שעות ממועד משלוחה. 72תחשב שהגיעה לתעודתה תוך 

 אישור החוזה .77

 טעון את אישור החברה, וכן כל אישור אחר הדרוש על פי דין.חוזה זה  
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 ולראייה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 הקבלן  החברה

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "הקבלןאישור ביטוחי " (1) 1נספח 
 __________________ תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

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

 ישור זה מיטיב עם מבקש האישור.תנאי בא

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
  שם שם

 .002/2021מכרז  ☒

 

  מי רעננה בע"מ .השירותיםמזמין  ☒
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 __________________ תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

שירותי תכנון אספקה  ☒ ____________ ת.ז./ח.פ. ____________ ח.פ.
התקנה והרצת מערכות 

 .בבארות ומתקני שאיבה

 .( תאגיד מים וביוב097) ☒

 .חברה עירונית ☒
 מען מען

  , רעננה56אחוזה רח' 
 

 סוג הביטוח
 

אחריות או  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' מטבע סכום

  חבאש מור
 

_________ 

 
 

_______ 

 
 

_______ 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309 ₪ 
 האישור.        
 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש  311

 .חודשים( 6) האישור        
 כיסוי בגין נזקי טבע.  313
 כיסוי פריצה ושוד.  314
 כיסוי רעידת אדמה  316
 ראשוניות.  328

  שלישיצד 
 

_________ 

 
 

_______ 

 
 

_______ 

2,000,000 
 

למקרה 
 ולתקופה.

 

 אחריות צולבת.  302 ₪.
 הרחב שיפוי.  304
 קבלנים, קבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור.        
 מל"ל.הכיסוי לתביעות  315
 מעשי או מחדלי מבוטח נוסף בגין 321
 האישור. מבקש –המבוטח        
 כצד ג' בפרק זה. שור מוגדרמבקש האי  322
 ראשוניות. 328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד 329
 .שלישי       

  אחריות מעבידים
 

_________ 

 
 

_______ 

 
 

_______ 

6,000,000 
 לתובע

20,000,000 
לתקופת 
 הביטוח.

 

.₪ 

.₪ 
 הרחב שיפוי.  304
 לטובת מבקש ויתור על תחלוף   309

 האישור         
 וייחשב כמעבידם היה –ח נוסף מבוט  319

 מי מעובדי המבוטח של        
 ראשוניות.  328

 אחריות מקצועית
 

 רטרואקטיבית
 

_________ 

 
 

_________ 

 
 

_______ 

 
 

_______ 

2,000,000 
למקרה 

 ולתקופה.
 
 

 אובדן מסמכים  301 ₪.
 דיבה השמצה  והוצאת לשון הרע.  303
 האישור לטובת מבקש ויתור על תחלוף  309
 מבוטח נוסף בגין מבקש האישור  321

 המבוטח  מחדלי/מעשי        
 .עובדים מרמה ואי יושר  325
 פגיעה בפרטיות.   326
 מקרה ביטוחב עיכוב/שיהוי עק  327
 ראשוניות  328
 חודשים( 6) תקופת גילוי 332

 חבות המוצר
 

 רטרואקטיבית
 

_________ 

 
 

_________ 

 
 

_______ 

 
 

_______ 

2,000,000 
למקרה 

 ולתקופה.
 
 

 האישור לטובת מבקש ויתור על תחלוף  309 ₪.
 מבוטח נוסף בגין מבקש האישור  321

 המבוטח  מחדלי/מעשי        
 ראשוניות  328
 חודשים( 6) תקופת גילוי 332

 
 

 (:ג'קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את  חוזה)בכפוף, לשירותים המפורטים ב פירוט השירותים
 תחזוקת מערכות( שירותי 089)( שירותי ניטור 083)

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

 ול.בדבר השינוי או הביט האישור למבקשהודעה 
 מהדורת הפוליסה

  הערות __________  מהדורת הפוליסה __________ חברת הביטוח

 חתימת האישור
 המבטח:
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  הצהרה על מתן פטור מאחריות - (2) 1נספח  
 תאריך __________

  לכבוד

 מי רעננה בע"מ )להלן: "החברה"(

 56 אחוזהרחוב 

 הרעננ

 א.ג.נ.,
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 [ 2021/002לנזקים ] מכרז  הצהרה על מתן פטור מאחריות

 _________________________________________. :הספק שם

 _________________________________________ :כתובת

, 13תכנון, אספקה, התקנה והרצת מערכות בבארות שירותי  002/2021מכרז  תיאור השירותים :
 "(.שירותיםה)להלן: " 25באר ו 23מתקן 

ח.פ. _______________מרחוב ____________________,  ____________________הנני 
 ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת :

אלקטרוני חשמלי ו/או לרבות הנדסי שבנדון ברכוש ו/או בציוד  שירותיםה הננו משתמשים במתן א.
 .שבנדון שירותיםה מתןלצורך  נוו בשימושו/א נובבעלותו/או ממוחשב 

 כדלקמן: ו מתחייביםעל אף האמור בהצהרה זאת, הננ ב.

 לרכושמכל חבות בגין אובדן או נזק  חברהו/או מי מהבאים מטעם ה חברהההננו פוטרים את  .1 
, כל זאת למעט כלפי שירותיםהמתן לשם פעילותנו בקשר עם  שמש אותנוהאמור לעיל אשר 

 .ם לנזק בזדוןמי שגר

פריצה ו/או  מכל אחריות לגבי נזקי חברהו/או מי מהבאים מטעם ה חברהההננו פוטרים את  .2 
ו/או מי  חברההגניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי 

במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד  חברהמהבאים מטעם ה
 .ות שמירהחבר

נו בבעלותמכל חבות בגין נזק לרכוש  חברהו/או מי מהבאים מטעם ה חברהההננו פוטרים את  .3 
ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל 

כל זאת למעט כלפי  שירותיםה במתןפעילותנו המשמש אותנו ו/או מי מטעמנו בכל הקשור ב
 .גרם לנזק בזדוןמי ש

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד  .4 
ו/או מי מהבאים  חברההלאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

 .בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות חברהמטעם ה

, וחבות המוצר לביטוח אחריות מקצועית ותהרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליס .6 
, במשך כל התקופה בה קיימת לנו בנספח תנאים כלליים לביטוח בהסכם ובנספחיוכאמור 

 .דיןהועל פי  השירותים למתןשנחתם בינינו ביום __________  הסכםאחריות על פי ה
 

 על החתום נוולראיה בא

 וד רבבכב

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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 )א(" 1נספח " 
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 2נספח 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם

 
 

 לכבוד
 מי רעננה בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

 

"(, אנו ערבים בזה כלפי מי רעננה בע"מ, לסילוק כל סכום עד החייבלבקשת _______________ )להלן "
למדד )במילים: _______________ שקלים חדשים(, אשר יוצמד ₪ סכום של _______________ ל

מתאריך ____________ ואשר תדרשו מאת החייב, בקשר עם מכרז מספר המחירים לצרכן 
 ____________, בנושא _____________________________ מיום _______________.

 

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

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

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

 הערבות.

 

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

 

 _________________________.דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ___

 

 שכתובתו: ____________________________________________________.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

 

 חתימה: ___________________ תאריך: ___________________
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 3נספח 

 
 

הקמה שיקום הפעלה ותחזוקת מתקני טיוב  –נספח בטיחות 
 25ובאר  23במתקן 

עת להבטיח ולהסדיר קיום נאות של נושא הבטיחות בבכפוף להסכם מול המזמין, באחריות הקבלן  .1
, למען בטיחות 25ובאר  23הקמה שיקום הפעלה ותחזוקת מתקני טיוב במתקן  :עבודותביצוע 

 הקבלן, עובדיו ובטיחות הנמצאים באתר.

הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או שתינתן  מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או .2
מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין ולא תפטור 

קבלני משנה או כל עובר אורח  ,החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו "יאת הקבלן מאחריותו עפ
 עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת  כלשהוא

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא  .3
 ,ואו מטעמ  תאגיד מי רעננהשל  נציגים  הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ,

 .נמצאים בסביבת העבודהוהוהים השהתאגיד וכן עובדי  ,הבאים לבצע פיקוח או לבדיקות שונות

מחובת הקבלן, עובדיו וקבלני משנה, לעמוד בכל דרישות הבטיחות הקבועות בחוקים ובתקנות  .4
הבטיחות בעבודה וע"פ כל דין, לרבות: חוק החשמל ותקנותיו, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 

נות ציוד מגן אישי, תקנים ; תק1970 -; פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 1954 -התשי"ד 
 ישראלים, מפרטים ועוד.

הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו, או  .5
. מבלי לפגוע 1997 -לרבות ע"פ תקנות הבטיחות )ציוד מגן אישי( התשנ"ז  כפי שנדרש עפ"י כל חוק

אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים, ביגוד,  -בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן 
נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף הדרוש ו/או שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות לשם 

 מחובת הקבלן לוודא כי עובדיו משתמשים בציוד המגן. שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.

 חיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן:מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנ .6

 למתן הנחיות, יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה ,הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו .6.1
שנים לפחות בעבודות המפורטות  3ניסיון של יהיה בעל ממונה הבטיחות  .במסגרת הפרויקט

  ."אישור כשירות" בתוקף של מפקח עבודה ראשיבמכרז ובעל 

, לפיקוח ויעוץ בנושאי הבטיחות לקבלןות של הקבלן יבצע ביקורים שוטפים ממונה הבטיח .6.2
לפחות אחת לשבוע וכן יבקר באתר לפני ביצוע עבודות בעלות סיכונים מיוחדים ו/או במידת 
הצורך, עפ"י דרישה של המפקח או יועץ הבטיחות מטעם המזמין, ועפ"י הנושאים שיקבעו 

הוצאות בגין ממונה הבטיחות של הקבלן יהיו על בתוכנית הבטיחות. למען הסר ספק ה
 חשבון הקבלן כחלק מהצעת המחיר בגין חוזה זה.

הנחיות לטיפול למנהל של ממונה הבטיחות עם בכל ביקור יועבר "דו"ח ממצאי ביקור"  .6.3
דרישה יועבר העתק למפקח וליועץ  "יבתיק הבטיחות באתר. עפ וישמרואלה העבודה, 

 .לן יעביר דוח שבועי על סטאטוס הטיפול בנושאי הבטיחותהקבהבטיחות של המזמין. 

או עם קבלת הוראה מאת ממונה הבטיחות ו/הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו,  .6.4
 שלו או מכל אדם המוסמך לכך מטעם המזמין.
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 : סקר סיכונים והנחיות בטיחות .7

סקר  חילת העבודות,ויגיש למזמין, לפני ת , יכיןבעל מקצוע מתאיםהקבלן, באמצעות  .7.1
)תכנית לניהול  תקנות ארגון הפיקוח על העבודהב הנדרש "יעפ ,סיכונים והנחיות בטיחות

המפרט את הבקרות הנדרשות לניהול הסיכונים לכל עבודות  ,2013 –ג "התשע הבטיחות(, 
 העבודות,עודכן באופן שוטף במשך כל שלבי ינוהל וסקר הסיכונים י ,המתוכננות בפרויקט

הועלו ונהלי עבודה לשגרה תרחישים, הוראות בטיחות להתמודדות עם הסיכונים שלול גם ויכ
 ולחירום.

סקר "את "תוכנית הבטיחות" או את  המזמין או מי מטעמו של או התייחסותו  בקבלתו אין .7.2
 אחריותו את רהסיכונים" , שהכין הקבלן, כדי לאשר את בקרת הסיכונים, לצמצם או לפטו

 תחומי עבודתו במסגרת  המכרז, ואת האחריות הנגזרת של הקבלן לכל לןהקבשל  הבלעדית

 .הבטיחות היבטיליישום כל 

 הדרכות: .8

הקבלן, ידאג להדרכות בטיחות תקופתיות של עובדיו וקבלני משנה מטעמו, בנושא הבטיחות  .8.1
 ובסיכונים בעבודה הצפויים בעבודה, הכוללים, בין היתר: בטיחות כללית, שימוש בציוד מגן

 אישי, בטיחות בעבודת בניה ושיפוצים, סיכונים בתחנות שאיבה לביוב.

ההדרכות יינתנו ע"י מנהל העבודה ו/או מדריך בטיחות מוסמך או ממונה בטיחות, בהתאם  .8.2
 לתחומים בהם הם מוסמכים. 

הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה  .8.3
 שתמש בציוד מגן אישי.המוטלת עליהם לה

ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה  .8.4
 יהיו באתר ויצורפו לפנקס הכללי.

 קבלן המבצע עבודות בניה / בניה הנדסית במתקני החברה: .9

ע בכפוף להסכם מול החברה, מוסכם, בין הצדדים, שהקבלן הינו "קבלן ראשי" ומוגדר "כמבצ .9.1
)להלן: "תקנות  1988 –הבניה" לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

הבטיחות בניה"(, וכל החובות המוטלות בתקנות על "מבצע הבניה" חלות עליו והינו האחראי 
 לקיום תנאי הבטיחות בכל שטח העבודה במסגרת עבודות הבניה / בניה הנדסית שהוא מבצע.

תקנות הבטיחות בעבודה, הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך לפיקוח ל 3 -ו 2ע"פ תקנות   .9.2
 מתמיד על העבודות וישלח הודעה למפקח עבודה אזורי על המינוי.

מנהל העבודה יפקח בצורה ישירה ומתמדת על מהלך העבודה, ויוודא את ביצוע הנהלים  .9.3
נהל העבודה והוראות הבטיחות ע"פ התקנות. בימי חופש/מחלה או אם נפסקה עבודתו של מ

 באתר, ימנה הקבלן מנהל עבודה מוסמך חלופי.

 הקבלן יגדר את שטח העבודות בו מתבצעות עבודות בניה. .9.4

הכניסה לאתרי בניה מחייבת שימוש בציוד מגן אישי, לרבות, נעלי עבודה בטיחותיות תקניות  .9.5
 וקסדת הגנה.

 עבוד וי יפעלהקבלן  .10

 שימוש ואחסון חומרים מסוכנים או סילוקם: .11
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 יעפ"במתקן אלא עם אושר ע"י המזמין ו שימוש או אחסון חומרים מסוכניםיעשה  לא .11.1
שפורסמו ויפורסמו מעת לעת, וכן הנחיות הרשויות  הסביבה לאיכותהנחיות המשרד 

 .המוסמכות האחרות בקשר לאופי וסוג עבודתו

', בכל שפך, דליפה, שגגה וכו שמשימוש הקבלן, לרבות: טיפול בכל אירוע חומרים מסוכנים .11.2
ועד לסיום פריקתו באתר, לרבות כל הפעולות ,  ושלבי הובלת החומר, מנקודת העמסת

העלויות והמשאבים הנדרשים לעצירת דליפה, איסוף החומר והפסולת, ניקוי וטיהור השטח 
הינם באחריות הבלעדית של הקבלן. כמו כן האחריות לדיווח על האירוע למשרד להגנת 

 הסביבה הינה של הקבלן.

דגשים וסיכונים האופייניים לעבודה במתקני התאגיד שנדרשת להם התייחסות מיוחדת של  .12
 הקבלן בהערכות לביצוע העבודה: 

ם עבודה בחלל מוקף )תא, בור, שוחה חדרים סגורים ואינם מאווררים(  או התחברות לקווי .12.1
 פעילים, שקיימת בהם סכנה לחוסר חמצן ו/או גזים רעילים ו/או גזים נפיצים(.

 .סכנה חוסר חמצן או גזים רעילים .12.2

 סכנת טביעה במתקנים, תאים מכלים ומאגרים עמוקים. .12.3

 סכנת החלקה באזורים רטובים. .12.4

ומתן  דסכנה של "חלקים נעים" והגנת מכונות. נדרש נוהל של נעילה ותיוג מול נציג התאגי .12.5
 ובתאום מראש אתו, לפני חיבור כל שהוא של מטעם התאגידאישור בכתב של מנהל 

 משאבות מתקן ו/ או מכונה חדשה למתקן קיים.  

 ה במתקני התאגידמיוחדות לביצוע עבודבטיחות הנחיות  .13

נציג ", מחייבת תיאום מול המזמיןהכניסה של הקבלן / עובדיו ומי מטעמו למתקנים של  .13.1
 , שאחראי על העבודה.התאגיד"

", סיור באתר ננהמי רענציג "בשלב מקדים לביצוע העבודה, יבצע הקבלן, בתיאום עם  .13.2
לסקירת הסיכונים הצפויים באתר הן לעובדיו והן כתוצאה מעבודתו. הקבלן יתאם ויאשר 

 את צעדי הבטיחות הנדרשים למניעת פגיעה באנשים או בסביבה. נציג המזמיןמול 

שאינם במסגרת עבודתו  המתקןחל איסור על הקבלן / עובדיו להיכנס לאזורים בשטחי  .13.3
 .בפרויקט

במתקן, לרבות: משאבות, מערכות אוורור או  על הקבלן לנתק/להפעיל מערכותחל איסור  .13.4
יניקה, ציוד, כלים, ניתוק זרם החשמל ו/או מקורות מים ואויר, ללא תיאום מוקדם עם מנהל 

 מטעם התאגיד וקבלת אישור מפורש.

 יש לתאם מראש מול המזמין, מיקום של נקודת חשמל לעבודה ונקודת מים לעבודה. .13.5

 י המתקן,במקומות בהם ניתן לבצע הפרדה בין אזור העבודות לשט: אזורי העבודה הפרדת .13.6
 ,הקבלן יתקין גידור מתאים כולל שילוט אזהרה. במקומות בהם לא ניתן לבצע הפרדה כאמור

ינקוט הקבלן אמצעי בטיחות הנדרשים בהתאם לאופי העבודה, לרבות הצבת עובדים לבקרה 
 של עובדי המקום. העבודה יולמניעת כניסה לאזור
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 הקבלן לא יבצע עבודה או ישאיר בשטחי העבודה עובד בודד. .13.7

 יעברו , לרבות באי כוחו,במתקני התאגיד המיועדים לבצע את העבודהכל עובדי הקבלן  .13.8
 םת בטיחות בסיכונים בעבודה לרבות: דרישות נספח זה ובסיכוני בטיחות אופיינייהדרכ

על ידי ממונה בטיחות שהינו מדריך בטיחות מוסמך, . ההדרכה תבוצע מיםלעבודות במתקני 
 .במתקנים םבעל ידע בסיכונים האופייניי

במות ומתקני הרמה,  אביזרים, לרבות: מנופים, מלגזות,/  כונותאין להשתמש בציוד / מ .13.9
וגם בהינתן אישור, רק  ללא קבלת אישור מפורשלמזמין, השייכים פיגומים, סולמות וכו', 

 מוסמכים ומקצועיים. באמצעות מפעילים

חובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה לרבות שטחי אזור ההתארגנות בו הוא מניח ציוד,  .13.10
חומרים ופסולת ולשלט באמצעות שלטי אזהרה מתאימים את האזור בו קיים סיכון בטיחות 

 יידרש על ידי נציג המזמין, כךו/או כתוצאה מעבודתו. הגידור יהיה ע"פ סוג ומהות העבודה 
 שימנע גישה וסיכון לפגיעה. 

הקבלן נדרש במהלך עבודתו לנקוט בכל האמצעים המהווים מפגע בטיחותי או סיכון,  .13.11
כתוצאה מביצוע העבודה, לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא כגון: לכסות פתחים, שוחות או/ו 
חפירות להנחת צנרת, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים 

יכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, , לגדר לבטח )בהתאם להוראות וס
( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה 1970בעבודה נוסח חדש התש"ל  הבטיחות ודתפק

 מסוכנים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים.

 .בחלל מוקף סיכונים  .13.12

יטת אמצעי בטיחות, וכן יפרסם וידריך את הקבלן לא יבצע עבודה ללא אישור ונק .13.12.1
עובדיו שחל איסור חמור להיכנס למתקנים, תאים, אזורים רטובים, המהווים 

 "חלל מוקף", ללא אישור ונקיטת אמצעי בטיחות.

( חדר, תא, מיכל, 1970פקודת הבטיחות בעבודה  – 88מקום מוקף: )סעיף  הגדרה:
 בור, מעבר לאדים, צינור כיוצא באלה; 

ניסה "לחלל מוקף" תבוצע בהיתר מפורש של המזמין וזאת לאחר הערכות כ .13.12.2
ונקיטת אמצעי בטיחות  עפ"י נוהל עבודה מסודר שיוכן ע"י הקבלן, ולצורך 
העבודה יוכנו ציוד ואמצעי בטיחות תקינים ומכוילים, לרבות גלאי גזים מתאים 

 לסוג העבודה.

 נתמלאה אחת מדרישות אלה:אין להיכנס למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם  .13.12.3

 ( האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים.1)

( ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת 2)
אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם 

די אדם הנכנס חגור רתמה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החופשי מוחזק בי
 בחוץ.

עבודות באש גלויה לרבות: ריתוך, חיתוך, השחזה או כל סיכון אש  - המתקןאין לבצע בשטח  .13.13
 וכמפורט להלן:  מהמזמיןאחר ללא קבלת היתר 

מטרים  10אזור העבודה יהיה נקי ופנוי מחומרים העלולים להידלק, במרחק של  .13.13.1
 לפחות )או כיסויים במחיצה עמידת אש(.
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 לרבות הרתכת יהיו תקינים וקיימים הסדרי הארקה נאותים. הציוד לעבודה חמה .13.13.2

אין לבצע עבודה באש ללא המצאות שומר כצופה אש והצבת אמצעי כיבוי  .13.13.3
 תקינים.

 לאחר סיום העבודה יש לוודא ניקוי המקום וסילוק כל החלקים החמים. .13.13.4

 שימוש בגזים לצורך ריתוך והלחמה יהיה בהתאם לייעודם. .13.13.5

ת" סמוך לצנרת פוליאתילן ללא נקיטת אמצעי בטיחות אש אין לבצע עבודות "חמו .13.13.6
 להגנה מפני הידלקות הצנרת.

יש לסלק באופן קבוע פסולת של חומרי בניה, ארגזים, קרטונים עטיפות נייר  .13.13.7
 וניילון וכו'.

 עבודות בגובה .14

כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק  - "עבודה בגובה" .14.1
 מטרים,  ולרבות עבודה:  2ל  העולה ע

 ( המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני; 1)

מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח   45 -( המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ2)

 העבודה.

 ( המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.3)

 (.2007בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה )עבודה בגובה תבוצע ע"פ המפורט  .14.2

העובדים בגובה יעברו הדרכה ויוסמכו, ע"י מדריך מקצועי ומוסמך ע"י משרד התמ"ת  .14.3
)סוגי עבודה רלוונטיים לסוג העבודה  להדרכת עבודות בגובה, בהתאם לתחום העבודה הנדרש

 (.2007, כמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה )במכרז(

בגובה ללא אישורים בתוקף של העובד "בתחום עבודה בגובה" שהוא מוסמך לא תבוצע עבודה  .14.4
 לבצעם, כדלקמן:

( מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים 3( מתוך סלים להרמת אדם; )2( על סולמות; )1) .14.5
( מעל מבנה 7( מעל גגות; )6( מעל לפיגומים נייחים; )5( בתוך מקום מוקף; )4ממוכנים; )

 קונסטרוקציה;

האזור מתחת או בסמוך למקום בו מתבצעת עבודה בגובה, שקיימת בו תנועת  -הסכנה" "אזור .14.6
כלים ממונעים, עובדים ועוברי אורח,  יסומן וישולט למניעת הימצאות אנשים בו; כן יימצא 
באזור זה תמיד אדם נוסף על העובדים, יהיה בקשר עין עמם וימנע, ככל האפשר, הימצאות 

  של אנשים בו.

ע עבודות או לדרוך על גגות שבירים/ תלולים או חלקים )כגון: גגות אסבסט / פלסטיק אין לבצ .14.7
תקרות רביץ / תקרות גבס, מתכת דקה או חומרים שבירים אחרים( ללא קבלת אישור  /

 מהנדס אזרחי רשום ורשוי ונקיטת אמצעים למניעת נפילה מגובה.
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/ריסון  תחובר למערכת לבלימת נפילהבכל עבודה בגובה יצויד העובד בגובה ברתמת בטיחות ש .14.8
 , שתחובר לקו או לנקודת עיגון איתנה.נפילה לפי העניין

 על העובדים בגובה לנעול נעלי בטיחות בעלות סוליה מתאימה נגד החלקה. .14.9

 על העובדים בגובה לחבוש קסדת מגן לעבודה בגובה, הכוללת סנטריה לאבטחה. .14.10

 הפעלת מכונות וציוד הרמה: .15

 הוצאת ציוד או חומרים יהיה צורך בשימוש בציוד ומכונות הרמה .לצורך הכנסת ו .15.1

 ההפעלה תתבצע על ידי בעלי הסמכה כדין . .15.2

 לא תתבצע הכנסת ציוד או הוצאתו כאשר נמצא עובד מתחת לעומס. .15.3

 בכל עבודת הנפה העובדים באזור, יהיו חבושים בקסדות ובאפוד זוהר. .15.4

 ע"י מנוף: דרישות ואישורים נדרשים לביצוע עבודת הרמה .16

 בתיאום עם חברת העגורנים. –מיקום העגורן יהיה על קרקע יציבה  .16.1

 עגורן.ל "מוסמך בודק"של בתוקף תעודת בדיקה  .16.2

 .מפעיל של המנוףעגורנאי מוסמך, ע"פ סוג ודרגת העגורן, לעודת ת .16.3

 , כולל פירוט "כושר ההרמה" בהטיית הזרוע.טבלת כושר הרמה של המנוף .16.4

 ה.הרמהאביזרי בודק מוסמך של בתוקף עודת בדיקה ת .16.5

 סולמות: .17

 .1847סולמות ניידים יהיו בעלי תו תקן ישראלי  .17.1

וקבלת אישורים  כל דין "יאו כל בדיקה אחרת הנדרשת עפהקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך  .18
, מתקני אויר : מדחסים, מיכלים, קולטיובכלל זהבמועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו, 

, בדיקת רציפות בדיקת "בודק חשמל"ואביזריו, עגורנים, סולמות, פיגומים, תמיכות, הרמה, ציוד 
וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת  גנראטורהארקה לציוד נייד וקבוע, 

 בדיקה ע"י בודק מוסמך.

ומות עבודה(, תקנות הבטיחות )עזרה ראשונה במק "יעפ הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו .19
להגשת או רשות מוסמכת אחרת , ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן דוד אדום 1988  -התשמ"ח 

יימצא אדם שעבר הכשרה להגשת  באתר מתבצעות עבודותשבכל זמן . עזרה ראשונה באתר העבודה
  ם.רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירוו עזרה ראשונה בשטח האתר
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נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי  .20
התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל 

ת ע"י תעשה בעזרת כח אדם נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זא
 שיונות הסמכה תקפים בהתאם.יאנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם ר

הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות מטפים שיהיו  .21
 שיון מאת מכבי האש.יבאתר העבודה ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת ר

 חשמל ביצוע עבודות .22

ותקנותיו ובהתאם  1954י יהיה בהתאם לחוק החשמל התשי"ד חשמל במתקן/ציודהטיפול  .22.1
 .1990לתקנות הבטיחות בעבודה )החשמל( התש"ן 

הקבלן ו/ או מי מטעמו  לא יבצע עבודה בחשמל אלא אם הוא בעל רישיון "חשמלאי" בתוקף  .22.2
ם לנדרש לביצוע העבודה על פי חוק החשמל ותקנותיו, מתאים לגודל הזרם במתקן, ובהתא

 ולסוג המתקן והציוד.

, שלא לעסוק או (לעבודות חשמל כיםמוסמ םשאינ)קבלן יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו ה .22.3
לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות 

והכל בהתאם עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, או לצורך כניסה למתקן חשמל, 
 לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק החשמל.

להפוך  העלול חל איסור על הקבלן, עובדיו או מי מטעמו, לבצע עבודות במתח חי או בחלק .22.4
 מגוף חלק כלשהו של בחדירה הכרוכה עבודה כל במיתקן, לרבות העבודה ביצוע בשעת לחי

החשמל  המפורט בתקנותחי, אלא ע"פ  במיתקן עבודה לתחום שבידו ציוד או החשמלאי
 .2014ד, "בקרבתו( התשע או חי במיתקן )עבודה

 נמוך במתח חשמלי מתקן חיבור /ניתוק .22.5

 ורק אך יבוצעו מחדש של מתקן חשמלי שנותק, חיבור או פעיל חשמלי מתקן ניתוק .22.5.1

 .המתקן מנהל של ובהסכמתו בידיעתו

 יהיה אשר אמין נעילה התקן י"ע המפסק את לנעולמתקן חשמל שנותק: חובה  .22.5.2

 אין", "להפעיל אסור" לעין נראה אזהרה בשלט זאת לסמן .העבודה מבצע בשליטת

 .והשעה התאריך , החשמלאי שם את ולציין  ",בטיפול המכונה  – להפעיל

 .מתח היעדר בדיקת באמצעות הניתוק את לוודא .22.5.3

 ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה בציוד אשר מופעל באנרגיה חשמלית .22.6

אם עם נציג המזמין כניסה לחדרי חשמל, הורדת מפסקים מחובת הקבלן לת .22.6.1
 חשמליים וניתוק חשמל לצורך עבודה.

 בכל מקרה של עבודה לתיקון / חיבור / תחזוקה של מכונות / מכשירים חשמליים, .22.6.2
ציוד ממקור מתח אנרגיה חשמלית; הניתוק יתבצע באמצעות מפסק של הינותק 

קן נעילה אמין אשר בשליטת מבצע עבודות הציוד באופן גלוי לעין וישמר על ידי הת
"אין : כתבתיקון או התחזוקה; המפסק יסומן בשלט נראה לעין שבו יחיבור , הה

 המכונה בטיפול". –להפעיל 



 
 
 

 78מתוך  73עמוד                                                                                002/2021מכרז פומבי מס' 
 חתימה וחותמת הקבלן _________________

 

להבטיח באופן אחר  הקבלןבמקרים בהם הציוד הקיים אינו מאפשר נעילה, חייב  .22.6.3
 ניתוק המתח ואי חיבורו מחדש עד לסיום העבודות.

חלקים אשר מהווים רצף של הארקה, לרבות צנרת מים מתכתית, מד  לפני פירוק .22.6.4
 מים או פס הארקה, יתקין העובד גשר אשר יבטיח את רציפות הארקה.

 עבודה בקרבת קווי חשמל .23

מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד  3.25-לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ  )א(
 33,000מתילים של קווי חשמל במתח העולה על מטרים  5 -וולט, או במרחק קטן מ 33,000

 וולט, אלא בתנאים האמורים בתקנת משנה )ב(.
על אף האמור בתקנת משנה )א(, אם מתבצעת העבודה במרחקים קטנים מן האמור בה, יש   )ב(

 לנקוט צעדים אלה:
 העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח; (  1)
( אינה מעשית בנסיבות העניין, יינקטו אמצעים מיוחדים כגון 1ישה לפי פסקה )אם הדר (  2)

התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר, או בלתי ישיר, של אדם בתילים של קווי 
חשמל הנמצאים תחת מתח; בעת התקנה או פירוק של מחיצות או גדרות כאמור, יהיו 

 תח.הקווים החשמליים מנותקים ממקור אספקת המ
עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימנע כל נגיעה בתילי החשמל או העמודים,  )ג( 

 לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר אליהם.
לא ישונו פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל אלא  )ד( 

י חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר בצמוד אם כן אושר הדבר בכתב ביד
 לפנקס הכללי.

או עובדים זרים בעלי אישורים ורישיונות עבודה תקפים  ישראל יהיו אזרחי הקבלן עובדי כל .24
בארץ או עובדי  חוקית בארץ אינה ששהייתם זרים עובדים להעסיק הקבלן על איסור בישראל. חל

 .חוק כל כל העובדים יהיו מבוטחים בהתאם לדרישות  .18ל לגי מתחת שטחים או עובדים

למפקח מטעם המזמין,  באופן מיידיהקבלן ידווח , על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה,  .25
ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. ממונה הבטיחות של הקבלן 

 על נסיבות  האירוע והמלצות לטיפול.מזמין דו"ח יעביר מיידית ליבצע בירור מקיף ו

באופן מיידי, ולא  , משרד התמ"ת,העבודה אגף הפיקוח על -מפקח עבודה אזורי הקבלן, ידווח ל .26
, בטופס מתאים, ימים ומעלה 3שבשלה נעדר עובד למשך  ימי עבודה, על כל תאונת עבודה 3 -יאוחר מ

תקנות בודה אזורי על כל מקרה מסוכן כמפורט בהקבלן ידווח למפקח ע ויעביר עותק למזמין.
 .1951-היד )הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה(, תשי"א-התאונות ומחלות משלח

הקבלן , באתר יהיו תקינים עובדיוהקבלן ו כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את .27
 ידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

חריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול א .28
 על הקבלן בלבד.

או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם וקבלת אישור מאת ו/עבודות בשעות הלילה  .29
 .המזמין נציג

  ותהפרת חוקי הבטיחבגין ת עבודת הקבלן קסצעדים ואמצעים לרבות הפ .30

הקבלן, יפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים, תקנות,  .30.1
ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה זה, או כל נוהל 
אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר העבודה עפ"י הנדרש 
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המזמין ו/או מי שהוסמך לכך על ידו, יהיה רוע מכלליות האמור לעיל, על פי דין. מבלי לג
רשאי להורות על הפסקת כל עבודה כנ"ל המבוצעת בניגוד להוראות הבטיחות והגיהות, וזאת 

 במקרים בהם העבודה לא הופסקה ע"י הקבלן.

לוק רשאי להורות על סיו/או יועץ בטיחות מטעם המזמין, המפקח המזמין, מנהל הפרויקט/ .30.2
, עבר על חוקי הבטיחות או כל עובד או ציוד, אשרמיידי מהאתר, באופן זמני או לצמיתות, של 

על התנהגות בלתי בטיחותית. הקבלן יחליף מיידית את העובד או הציוד, כך שלא תגרם 
 , וללא תשלום נוסף לקבלן.הפרעה למהלך העבודה

בטיחות על פי חוזה זה ו/או כל בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או יותר מהוראות ודרישות ה .30.3
)לדוגמא: במידה ואחד מעובדי הקבלן באתר העבודות לא יחבוש קסדת מגן או  דין ו/או נוהג

יהיה המזמין רשאי ( חוסר בגידור, אי בדיקת ציוד שחובה לבודקו וכו'לא ינעל נעלי בטיחות, 
זאת, כי אין באמור . מובהר בלכל הפרת בטיחות בודדת₪  2,000לקנוס את הקבלן בסכום של 

לעיל, ובזכותו של המזמין לקנוס את הקבלן עקב הפרת הוראות הבטיחות והגיהות, כדי לגרוע 
לרבות הפסקת עבודות הקבלן מזכות כלשהי המוקנית למזמין על פי החוזה ו/או כל דין, 

 באתר עד להפסקת הפרת הוראות הבטיחות.

דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר התחייבות  , בהתאם לשיקולהמזמיןבמידה וימצא המפקח מטעם  .31
באמצעות המפקח לתן התראה בנוגע  המזמיןכלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, יוכל 

ימים ממועד קבלת ההתראה, יוכל  7לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 
התקשרות יהיה מועד , להפסיק את התקשרותו עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההמזמין

 קבלת ההודעה.

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות  .32
 במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין. המזמיןהעומדים לרשות 

למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, כדי להוות רשימה  סופית ומוחלטת של כל  .33
 הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.דרישות 

כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות  .34
 החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה במכרז זה.
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 4 נספח
 

 תביעותהעדר נוסח הצהרת הקבלן על 
 

 לכבוד
 

 מי רעננה 
 

 א.ג.נ.,
 

 הצהרה על חיסול תביעותהנדון: 
 
 

 מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן: הנני/אנו הח"מ _____________________________________
 

 בתוספת מע"מ כדין ₪כי הסכום המצטבר בסך___________________  .1
_ _____________________________שקלים חדשים( שאושר לנו כחשבון )__________________

נינו ישנחתם ביום _____________ ב מס'___________ הסופי בעד ביצוע מלוא העבודות, כאמור בחוזה
)"ביצוע העבודות"( הינו התמורה המלאה והסופית  ____________בדבר ביצוע עבודות  תאגידהלבין 

 , תמורת ביצוע העבודות. תאגידההמגיעה לי/לנו מאת 

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות  .2
ו/או כלפי כל הבאים מכוחה ו/או מטעמה, בקשר לביצוע העבודות   תאגידהמכל סוג ומין כלשהם כלפי 

 ז ו/או מן החוזה.ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכר

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 

חתימת הקבלן                            תאריך:_____________;
 וחותמתו:____________________
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 5נספח 
 
 
 

 לכבוד
 

 _______________ בע"מ
____________________ 

 
 

 תעודת השלמה 
 
 

העבודות אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי  הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של
מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע  מס'____________ כל הדרישות של ההסכם

העבודות, למעט אותן עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם לבצען 
 לאחר הוצאת תעודת השלמה זאת. 

 
. אין בתעודה זו כדי חודש 12ותמשך  בדק ביחס לעבודות תחל במועד ההשלמה הנקוב לעילתקופת ה

 לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

____________________ 
 מפקח
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 6נספח  
 
 

 תעודת גמר
 
 
 
 

הושלם ביצוען של העבודות אשר אתם הסתיימה תקופת הבדק ו_________ הננו לאשר כי בתאריך _
מיום _______ על כל  מס'_____________ כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם

אותן עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק  כולל .מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע העבודות
 . לבצעתם והאחריות אותן התחייב

 
אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי 

 ההסכם.
 
 

 בכבוד רב,
 

____________________ 
 מהנדס ראשי

 מי רעננה
 
 

 
 

     

     
 

תביעה כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב  .א

 בשנה שקדמה למועד חתימת הסכם זה.  1991 –בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א 

כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד  .ב

י הסכם מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבודות עפ"

 זה, כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון. 

סמכא כלפי המזמין, -כל גורם בר על ידיאו עיצום כספי שיוטל על המזמין קנס  ,כי ישלם כל תשלום .ג

בגין כל מעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן, בביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ו/או אי ביצוען בהתאם 

ים בהתאם להסכם זה ו/או ע"י רשויות הפיקוח המוסמכות לרבות לאופן ולסטנדרטים הנדרש

המשטרה, משרד התחבורה בית המשפט, רשויות איכות הסביבה, משרד הבריאות וכל רשות 

 סטטוטורית אחרת וכן לרבות בגין עיכוב ו/או איחור בביצוע העבודה. 

וחלטת על כל הוראות כי הוא הקבלן הראשי של העבודה, והוא יבצע את העבודות תוך שמירה מ .ד

 הבטיחות, ותוך עמידה בכל כללי וחוקי הבטיחות בעבודה בשים לב למהות העבודות נשוא ההסכם.

 וקבלני משנה איסור הסבת החוזה

רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  אינו הקבלן .1

אין הקבלן רשאי למסור את בנוסף,  מראש בכתב. לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין
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, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. הודיע הקבלן לקבלן משנה ביצועה של העבודה כולה או מקצתה

למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, 

  מתו או התנגדותו לכך.לקבלן בכתב תוך זמן סביר על הסכ מזמיןיודיע ה

לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  במפורש בהתאם לאמור ואת הסכמתנתן המזמין 

מעשה של כל -מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי

 מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

אלא  הקבלןעת קבלת הצעת הקבלן למכרז לא יוחלפו על ידי קבלני משנה אשר אושרו על ידי המזמין ב

 , הן לגבי עצם ההחלפה, והן לגבי זהות קבלן המשנה המחליף.באישור מראש ובכתב מאת המזמין

יעסיק קבלנים  , הואלצרכי ביצוע העבודות ככל ויבקש להעסיק קבלני משנה הקבלן מצהיר בזה, כי .2

, ומתחייב לא למסור לקבלני 1969 -הנדסה בנאיות, תשכ"ט רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות

משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם 

 להוראות החוק האמור.

במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת, כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו הוא לא יעביר  .3

 25%-או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר יחזיקו במניות שמקנות זכות ליותר מאגיד ו/מניות בת

מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות, או המקנות זכות למנות רבע או יותר 

 לכך מראש ובכתב. המזמיןמהדירקטורים  בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת 

 ם וסדרי עדיפויות בין המסמכיםסתירות במסמכים, הוראות מילואי

מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר מהמסמכים בכל  .4

המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה הבאה להוסיף על זכויות 

 המזמין, לפי שיקול דעת המזמין. 

החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות  .5

אין הקבלן מפרש כהלכה את  של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו

בנוסף  בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.  ת בכתב,ייתן הוראו זמיןוהמ זמיןלמ בכתביפנה הקבלן  ,החוזה

התאמה דו משמעות בין המסמכים הטכניים לבין עצמם, לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי 

 יכריע המהנדס לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג לפי הוראותיו.

לרבות תכניות  -וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה, הוראות  מהנדסרשאי ה .6

 לביצוע העבודה. -לפי הצורך 

דרישות הדין והרשויות  זה/מכרז )לצורך ביצוע העבודה( הינו כדלקמן:בין מסמכי החו סדר העדיפויות .7

 הצעת הקבלן.; ולל תנאי המכרז והמפרטים הטכנייםהוראות החוזה, כ; המוסמכות

 


