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 כל הזכויות שמורות

 .   תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"משל  ומסמך  זה הוא קניינ
אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו או לעשות בו שימוש כלשהו,  

 , אלא לצורך השתתפות במכרז זה.תאגידמהללא קבלת אישור מראש ובכתב  
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 כללי -תנאי ניהול המכרז 
 

 להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז )כפוף להוראות המכרז(: - מועדים .1

  התאריכים הפעילות

 פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט 

 

 1.1 22/2/2019, 15/2/2019יום 

 5/3/2019יום  סיור הקבלנים יצא ממשרדי החברה. 

 12:00בשעה 

1.2 

מועד אחרון בו עורך המכרז יקבל שאלות הבהרה מאת 

 המציעים.

 7/3/2019יום 

 12:00עד השעה 

1.3 

המועד האחרון לפרסום מענה לשאלות, הבהרות, תיקונים 

 ושינויים במכרז.

 12/3/2019יום 

 12:00עד השעה 

1.4 

 להגשת ההצעות לתיבת המכרזים האחרוןהמועד 

ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה בקניון כוכב 
 הצפון, דרך האלוף עוזי נרקיס במעלות תרשיחא. 

 31/3/2019יום 

 12:00עד השעה  

1.5 

חודשים מן המועד  3 תוקף ההצעה

האחרון להגשת הצעות 

 לעיל.  1.6כאמור בסעיף 

1.6 

 1.7 1/7/2019 תוקף ערבות לקיום הצעה

 
סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין מועדים המצוינים במסמכי המכרז, יגברו במקרה של 

 המועדים הנקובים בטבלה.
 

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שיידונו על ידי 
 החברה.

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

 
מובהר בזאת, כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי הנוחות בלבד, והוא אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז 

 שיוגשו ע"י המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.
 

( שלא יוחזרו. מובהר כי ₪)אלפיים  ₪ 2,000מסמכי המכרז ניתנים לקבלה במשרדי התאגיד כנגד תשלום בסך של 
 כום זה מהווה את עלות הדפסת מסמכי המכרז.ס
 

המשתתף מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה, ולהחזיר את מסמכי 
 המכרז כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז.
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 מסמך א'

 תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ

 1/2019מכרז פומבי מס' 

  כפר ורדים 21+לביוב הקמת תחנת שאיבת 

 

 מסמך הוראות למשתתפים

 
הקמת ל מקבלנים"( מזמין בזאת הצעות החברה" או "התאגידתאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ )להלן: "

" ו/או העבודות)להלן: ", וכן כל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל כפר ורדים 1+2 ה לביובתחנת שאיב
והכל בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז, בהסכם, בכתב הכמויות,  –"( השירותים"

 בתוכניות, במפרט הטכני, וכפי שיורה המנהל מטעם התאגיד.

 מסמכי המכרז

 נם:ימסמכי המכרז ה .1

 במכרז. הוראות למשתתפים -מסמך א' .א

 משתתף.הצעת ה -מסמך ב' .ב

 "(.ההסכםלהסכם  )להלן : " 1הסכם לביצוע עבודות, לרבות נספחיו כמפורט בסעיף  -מסמך ג' .ג

אשר הינו  הטכני המפרטכל מסמכי המכרז, לרבות ראה במשתתף כמי שהצהיר שברשותו נמצאים י התאגיד
מכרז בהוצאתם האחרונה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת חלק ממסמכי ה

 .לבצע את עבודתו עפ"י תנאי החוזה אם הצעתו תבחר ומתחייב

 מכרזהתנאי 

רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים בכל התנאים הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים  .2
 להוכחת עמידתם בתנאים אלו:

או שהינו סוכן מורשה של תאגיד זר שעיסוקו בביצוע  רשום בישראל,המשתתף הינו יחיד או תאגיד  .א
 עבודות מן הסוג נשוא הצעה זו.

  .ב

השנים האחרונות שקדמו  6, מתוך לפחות שנים 6בעל המלצות וניסיון קודם מוכח של המשתתף  (1
בעל )להלן: "  דומות במהותן והיקפן לעבודות נשוא מכרז זה  בביצוע עבודות למועד פרסום המכרז,

 "(.ניסיון

 2מו למועד פרסום המכרז לפחות המשתתף ביצע כ"קבלן ראשי" בשש השנים האחרונות שקד (2
עבודות דומות, בתחנות שאיבה, מתקני טיפול בשפכים, או מפעלים תהליכים, ברמה נאותה 

 לפחות.  ₪)עשרה( מיליון  10ובהיקף כספי של 
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 בס"ק ב' לעיל, ייחשב משתתף כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן: 2ו  1לעניין פסקות  .ג

ר בו או מנהל בו או שותף בו או בעל מניות המשתתף הינו תאגיד, אשר חב (א)
 הינו בעל ניסיון. -מהבעלות בו  30%-המחזיק ב

 -המשתתף הינו יחיד, אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב (ב)
 הינו בעל ניסיון. -מהבעלות בתאגיד  30%

המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים, אשר אחד או יותר היו בעלי  (ג)
 ב' לעיל.-ניסיון, לרבות ניסיון מכוח האמור בפסקה א'

לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  המשתתף מחזיק בתעודה .ד
 בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז. 1967-מס(, התשל"ו

 .עוסקים מורשים לצורך מע"מ ומנהלים ספרי חשבונות כחוק .ה

בפנקס הקבלנים במועד הגשת הצעתו למכרז על פי חוק רישום קבלנים  הינו קבלן רשום המשתתף .ו
 ותחנות טורבינות המורשה לענף ראשי במקצועות משאבות. 1969-לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט

 .2' ב 260 סיווג וגם, 3( בנייה) 100 – ג סיווג כן וכמו לפחות 3 – ב כספי סיווג( 500 סימול) שאיבה

 הרישיונות הנדרשים עפ"י דין.המשתתף הינו בעל כל  .ז

לי כגון אי העברת אהרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקהמשתתף נעדר  .ח
שנות לפי יניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתי

היעדר  -ן להשתתף במכרז תאגיד יעוני; היה המ1981-חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א
 .הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים

או לפי חוק עובדים  1987-שכר מינימום, התשמ"זלפי חוק  ביותר משתי עבירותהמשתתף לא הורשע  .ט
ביותר משתי ; אם הורשע 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .האחרונה ממועד ההרשעהאחת לפחות חלפה שנה  - י החוקים האמוריםעבירות לפ

התשומה בבנייה , צמודה למדד )כולל מע"מ( ₪ 750,000 על המשתתף לצרף ערבות בנקאית, על סך .י
וזאת להבטחת קיום  1/7/2019)להלן "המדד"( לפקודת מעיינות זיו בע"מ , בתוקף עד ליום  למגורים

חודשים נוספים. מצ"ב  3התאגיד להאריך את תוקפה של הערבות למשך תנאי המכרז. הרשות בידי 
 מסמך טופס ערבות להצעה.

 
דרך בכתובת:  במשרדי התאגיד 12:00שעה  5/3/2019השתתפות בסיור קבלנים לכל אורך הסיור ביום   .יא

 תרשיחא. מעלות  2האלוף עוזי נרקיס קניון כוכב הצפון, קומה 

 .לעיליג' -א'/ שותף להצעה, לעמוד בתנאים המפורטים בס"ק משתתףעל כל  .יב

 :הצעת המשתתף .3

הצעת המשתתף במכרז תינתן על גבי מסמך הצעת המשתתף. מחירי הצעתו של המשתתף יתייחסו לכל  .א
העבודות, החומרים, הציוד וחומרי העזר ולכל הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז. מובהר בזאת כי 

זכאי לכל סכום העולה על סכום הצעתו, למעט אם צוין במפורש אחרת במסמכי  הזוכה במכרז לא יהא
 המכרז.
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כן -מובהר בזאת, כי אין המשתתף רשאי לנקוב בכמויות אחרות מאלו הנקובות בכתב הכמויות. כמו .ב
נאסר על המשתתף לצרף כתב כמויות משל עצמו ו/או להוסיף ו/או לגרוע מכתב הכמויות הקיים. אם 

 , רשאי יהא התאגיד לפסול את מסמכי המכרז שהגיש.יעשה כאמור

על כל משתתף להגיש את הצעתו במלואה כפי שהיא מופיעה בכתב הכמויות. התאגיד שומר לעצמו את  .ג
 הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן.

ההנחה במפורש בגוף ההצעה בלבד. ההנחה הנקובה  אחוזאם בכוונת המציע לתת הנחה, עליו לציין את  .ד
באחוזים תחול גם על כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות וכל הוראות החוזה תתייחסנה לסכום לאחר 

 ההנחה כאמור לעיל.כל צורה אחרת של מתן הנחה עלולה להביא לפסילת ההצעה.

 שולם כנגד חשבוניות מס כדין., אשר יאינם כוללים כאמור מס ערך מוסףהמחירים בכתב הכמויות  .ה

, מהמועד האחרון להגשת ההצעות ימים 90בתוקף למשך  אתנאי מכרז זה תה "יעפשתתף הצעת המ .ו
 ימים נוספים.   60לתקופה בת  -עפ"י דרישת התאגיד  -ותהא ניתנת להארכה 

שני . על המשתתף למלא הצעתו בשני עותקי מקור, ולחתום עליה ועל כל מסמכי המכרז חתימת מקור .ז
בעותק האחד לעומת  הנקובה בתמורהעותקי ההצעה חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה 

 .יותר כההנמו ה התמורהלפי העותק בו נקוב יתוקן גובה התמורההעותק השני, 

 אופן הגשת ההצעה

 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים כדלקמן: .4

עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים  ואישורתעודת רישום התאגיד, מספרו  -אם המשתתף תאגיד  .א
 לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

 העתק תעודת הזהות שלו כולל ספח. -אם המשתתף אדם פרטי 

 העתק אישור תקף במועד הגשת ההצעה בדבר פטור/ניכוי מס במקור. .ב

 .מורשהעוסק העתק תעודת  .ג

לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים העתק תעודה תקפה במועד הגשת ההצעה מאת שלטונות המע"מ  .ד
 .1967-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

לעיל. על המשתתף לצרף אישור תקף נכון  2העתקי כל הרישיונות הנדרשים על פי דין והמפורטים בסע'   .ה
 לעיל. 2רשום כמפורט בסע'  ליום הגשת ההצעה בדבר היותו קבלן

לעיל. להוכחת יכולת זו יצרף המשתתף פירוט של  2מסמכים המעידים על ניסיון המשתתף כנדרש בסעיף  .ו
מקומות עבודה בתאגיד מים וביוב או רשות מקומית בהם עבודות דומות במהותן והיקפן לעבודות  2

ארגון/תאגיד; שם הממליץ; תפקיד נשוא המכרז. לצד כל עבודה יש לציין את הפרטים הבאים: שם ה
סוג העבודות שבוצעו והתקופה בה בוצעו העבודות, וכן חוות דעת בארגון; מספר טלפון; מהות העבודה; 

 2-למסמך זה וכן חשבון סופי או חוזה חתום באשר לכל אחת מ נספח ו'בנוסף יש לצרף את  .הממליצים
 העבודות הנ"ל.

עפ"י מסמכי הייסוד  רו"ח למורשי החתימה של המשתתף/עו"דאישור  -אם המשתתף אינו אדם פרטי  .ז
לאימות חתימת המשתתף בשולי מסמך הצעת המשתתף במקום  בנוסףאישור זה נדרש  .של התאגיד

 המיועד לכך.
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 להלן. 11כמפורט בסעיף  מכרזערבות  .ח

 למסמך זה. כנספח ב'לעיל בנוסח המצורף  2תצהיר העדר הרשעה, כנדרש בסעיף  .ט

 למסמך זה. כנספח ה'תנאי קרקע בלתי צפויים וביקור באתר בנוסח המצורף  תצהיר בדבר .י

  צילום קבלה על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז. .יא

 פרוטוקול מפגש הבהרות/סיור קבלנים, חתום על ידי המשתתף בכל עמוד.   .יב

 על ידו. חתומה בשני עותקי מקורנוסח הצעת המשתתף  .יג

 חתומים, בכל דף ודף, ע"י המשתתף.שאר מסמכי המכרז, כשהם  .יד

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל  .5
אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל 

צוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע ו/או הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי ה
 חברי הצוות מטעמו, בתנאי הסף שפורטו לעיל.  

 .סיונו וכיו"בילהציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, נ משתתףשמורה הזכות לדרוש מה תאגידל .6

וזה ידועים ונהירים הגשת הצעתו של המשתתף והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז/הח .7
לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות, הניהוליות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל 

 בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא ההצעה, הכל כמפורט במסמכי החוזה.

 יקפה.כמו כן, התאגיד יראה כל משתתף כמי שביקר במקום ביצוע העבודות ועמד על טיב העבודה וה .8

חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם משתתפים נוספים או כל גורם אחר. ראיות  .9
לכאורה ובכלל זאת ראיות נסיבתיות כי ההצעות שהוגשו למכרז הינן מתואמות תוביל לחילוט ערבות 

  המשתתף.

 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .10

 שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. יחיד, יחתום תוך ציון היה המשתתף .א

הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך  יהמינימאל /שותפיםיחתמו מספר המנהליםתאגיד היה המשתתף  .ב
החתימה מטעם  את חתימת מורשי. חותמת התאגידאת , וכתובת התאגיד ויצרפו /יםציון שמו/ם המלא

 התאגיד יש לאמת ע"י עו"ד או רו"ח בשולי מסמך הצעת המשתתף במקום המיועד לכך.

 :ערבות מכרז .11

, על המשתתף לצרף למסמכי המכרז ערבות בנקאית אוטונומית ,לשם הבטחת התחייבויותיו נשוא הצעתו .א
אשר תהא )כולל מע"מ(  (₪אלף  שבע מאות חמישים)במלים:  ₪ 750,000בסך  בלתי מותנית וצמודה

כנספח ג' בנוסח המצ"ב  שהןניתנת למימוש במשך כל תקופת תוקפה ללא התניות ו/או הגבלות כל
 למסמך זה. 

, עפ"י ניתנת לפירעון בכל עת, ותהא בלתי מוגבלת ובלתי מותנית 1/7/2019עד ליום הערבות תהא בתוקף  .ב
 דרישת מנכ"ל התאגיד ו/או חשב התאגיד, שניהם יחד או אחד מהם. 
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 שם הנערב בערבות חייב להיות זהה לשם המשתתף במכרז. .ג

 חשבתו/או  התאגיד מנכ"ללפי פניה חד צדדית של  למימושהערבות חייבת להיות על פי תנאיה, ניתנת  .ד
 .תאגידה

חתימת וכן  יותיו של המשתתף עפ"י מסמכי המכרזמילוי מלוא התחייבומטרת ערבות זו לשמש להבטחת  .ה
ימים  7המשתתף הזוכה על ההסכם לביצוע העבודות והמצאת כל המסמכים והאישורים הנדרשים, בתוך 

, שטרות וכיו"ב לא /בנקאיותהמחאות פרטיות. מובהר בזאת, כי מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז
 יתקבלו.

ו/או הצעה שנוסח הערבות בה יהא שונה מהנוסח הרצ"ב  לעיל הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור .ו
  על הסף, ולא תובא לדיון.עלולה להיפסל  –כנספח ג' 

 הבהרות ושינויים  .12

וזאת באמצעות  12:00שעה:  7/3/2019משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה, עד ליום  .א
. באחריות המציעים לוודא את קבלת הפקס במשרדי החברה באמצעות טלפון מס' 04-9575808פקס מס' 

 , אלונה. 04-9579400

בפנייתו בכתב יציין המציע את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו, לרבות שם  מלא, שם  .ב
 ין מספר הסעיף במכרז אליו היא מתייחסת.התאגיד, טלפון, פקס וכתובת דוא"ל. לגבי כל שאלה יצו

לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה בכתב  12/3/2019החברה, תענה, עד ליום  .ג
כאמור לעיל, ושמצאה לנכון לענות עליהן. אי קבלת תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד 

 להגשת ההצעות. 

תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב, המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים, וכן כל שינוי  .ד
ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז ישלחו בכתב בפקס ו/או בדואר רשום ו/או בדוא"ל לכל מי 

. באחריות המציעים לבדוק מול החברה כי קיבלו את כלל העדכונים שהשתתף בסיור הקבלנים
 רלבנטיים, ככל שהיו.  ה

למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי לשנות את תנאי  .ה
המכרז. תשובות, פרטים, מידע, או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את החברה. רק 

על ידי החברה, מחייבות את  תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר שנמסרו בכתב כשהן חתומות
החברה. רצתה החברה לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז, תעשה זאת בכתב, בהודעה 

 מפורטת שתמסור למשתתפים.

נוסח התשובות ונוסח העדכונים, ככל שיהיו, הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.  .ו
פיסי תשובות ותדפיסי עדכונים, כפי שיישלח אליהם, ויגישו במסגרת הגשת הצעה יחתמו המציעים על תד

 אותם עם הצעתם למכרז.

המציע יודיע לחברה בכתב על כל סתירה, אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו, אם יתגלו על ידו במסמכי  .ז
יובהר כי משתתף לא יהיה רשאי להעלות הליך המכרז וזאת עד למועד האחרון להצגת שאלות הבהרה. 

 .ענה בקשר למסמכי המכרז שתועלה לאחר המועד האחרון להצגת שאלות הבהרהכל ט
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 הוראות כלליות

מסמכי המכרז ניתנים לקבלה במשרדי התאגיד שכתובתו דרך האלוף עוזי נרקיס, קניון כוכב הצפון, מעלות  .13
)אלפיים שקלים חדשים( שלא יוחזרו, וכנגד הצגת קבלה בדבר  ₪ 2,000תרשיחא, כנגד תשלום בסך של 

 התשלום. מובהר כי סכום זה מהווה את עלות הדפסת מסמכי המכרז.
 

המשתתף מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה, ולהחזיר את מסמכי 
 ם במסמכי המכרז.המכרז כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטי

למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהוא מתנאי המשתתף אינו רשאי  .14
רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז  תאגידהמכרז. ה

 .ולפסול את הצעתו

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם,  שיערכוכל שינוי או תוספת לעיל  14מבלי לגרוע באמור בסע'  .15
 שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את על ידיבין אם 

  .הולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיהתאגיד 

 אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, ייקבע מחיר היחידה שצוין כדלקמן: .16

המשתתף מסכים כי במקרה של אי התאמה בין אחוז ההנחה ובין הסכום המתקבל בהכפלת אחוז  .א
ואחוז ההנחה לא צוין במפורש ולעומת ההנחה בסכום, יקבע אחוז ההנחה והסכום המוכפל יתוקן. היה 

 זאת צוין הסך הכולל, יחושב אחוז ההנחה עפ"י חלוקה של סכום ההנחה בסך הכולל.

המשתתף מסכים כי במידה ולא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות והמחירים, אזי ייחשב  .ב
והמשתתף יהא חייב לבצע את הדבר כאילו כלולות הוצאות העבודה במחיר יתר סעיפי כתב הכמויות, 

 העבודות הנכללות בסעיף החסר מבלי לקבל כל תמורה או פיצוי או תשלום נוסף בעד עבודות אלה.

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז ואת שאר המסמכים והאישורים שפורטו במסמך ההוראות למשתתפים,  .17
דרך האלוף עוזי נרקיס קניון כוכב  יש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( במזכירות התאגיד ברחוב 

 -12:00 שעהב 31/3/2019 יוםלד בלבד ע " 1/2019 "מכרז מס'נושאת ציון במעטפה סגורה הצפון מעלות 
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שיידונו על 

 ידי התאגיד. 

בדיוק, המשתתפים במכרז  12:15תיבת המכרזים תיפתח בתאריך הנקוב בטבלת המועדים לעיל בשעה 
 מוזמנים בזאת להיות נוכחים בפתיחת ההצעות שתיערך במשרדי התאגיד.

הגשת ההצעות ו/או מועד הגשת שאלות הבהרה ו/או מועד לדחות את מועד  ורשאי עפ"י שיקול דעתתאגיד ה .18
  תחילת מתן השירותים.

התאגיד יהא רשאי, בכל עת )עד למועד האחרון להגשת ההצעות( להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז.  .19
הוראות התיקון שיוגשו על ידי התאגיד, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויפרסמו באתר האינטרנט של 

בחותמת וחתימה בכל  התאגיד. המשתתפים יגישו את הצעתם ואת הוראות השינוי כשהן חתומות על ידם
 עמוד בנפרד.

ידרש על יבהיקף כפי שמהקבלן עבודות זמין י והואלכל היקף עבודה שהוא התאגיד אינו מתחייב כלפי הקבלן  .20
מצידו לבצע את כל העבודות שיידרשו על ידי  יהא מחויב הקבלן בלבד.  וושיקול דעת ו, על פי צרכיויד

  .התאגיד על פי ההסכם
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רשאי לבצע את  יתר העבודה בביצוע עצמי יהא א ווה ,למסור לזוכה רק חלק מהעבודותרשאי יהא  תאגידה .21
תאגיד. הבלעדי של הו הכל לפי שיקול דעת - ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים וו/או על ידי מי מטעמ

. מהיקפי העבודות שבמסגרת המכרז 25%-בנוסף, התאגיד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין עד לכ
כן, שומר התאגיד לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע העבודות ולבצע אותה בחלקים -כמו

 ובקטעים שונים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

ו/או לא לחתום על החוזה ו/או  לבטל את המכרז ושומר על זכות למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי התאגיד .22
לרבות לאחר הכרזה על הזוכה בכפוף לאמור שהיא, בכל מועד שהוא,  מכל סיבה להקטינו ו/או לא לבצעו,

בכל דין ולמשתתף/לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי התאגיד לעניין זה. אם יחליט התאגיד, שלא 
לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטינו, מוותרים המשתתפים במכרז בחתימתם על 

 עה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.מסמך זה על כל תבי

"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי משתתף הזוכה המקורינקבע זוכה במכרז )להלן: " .23
"(, מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחראחר הוא הזוכה במכרז )להלן: "

הזוכה המאוחר. במקרה כזה לא יהא זכאי הזוכה המקורי לכל פיצוי או תשלום מאת התאגיד, פרט לשכר 
עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. לזוכה המקורי לא תעמוד כל 

 לפי התאגיד, בגין ההליך שבוצע.  טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כ

מסמכי המכרז הינם רכושו של התאגיד וקניינו הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעות  .24
לתאגיד עפ"י מכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא 

 למטרת הגשת הצעתו ולמטרה זו בלבד.

 בחינת ההצעות

התאגיד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי  .25
המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת 

 ההצעה.

כי אי הגשת הצעת פי כל דין, מובהר -מבלי לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים לתקן טעות סופר בהצעות על .26
מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות 
ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 

 לגרום לפסילת ההצעה.

 הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה. החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה  .27

התאגיד רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות  .28
חוסנו עמידתו בתנאי הסף, המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף,  ולשביעות רצונ

, כאמור. לא המציא הקבלן פרטים ו/או מסמכים ווליהכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיק
 כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו.

התאגיד רשאי לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ואת  .29
 ניסיונו.

עובדים, ציוד, כלים וכו', כדי לוודא שאלה תואמים התאגיד רשאי לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות ה .30
 את דרישות מסמכי המכרז, קודם להחלטה במכרז וכתנאי לזכייה בו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי במסגרת שיקוליה של הועדה לבחירת הזוכה תשקול הועדה  .31
 לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:



- 10 - 

 

 

  

ו/או גופים אחרים בביצוע עבודות עם המשתתף או ככל שמדובר בחברה, עם הגורמים ניסיון התאגיד  .א
 השולטים בה או פועלים מטעמה.

כושר הביצוע של המשתתף, ציוד וכוח אדם הנמצאים ברשותו או תחת שליטתו על פי הסכמים חתומים  .ב
 לתקופה המיועדת לביצוע העבודה על פי ההזמנה.

 ח הזמנים של הזמנת העבודה לאור התחייבויות נוספות שלו.יכולת עמידתו של המשתתף בלו .ג

כל פרמטר אחר העלול להשפיע על ביצוע מעולה של העבודה נשוא המכרז במסגרת לוח הזמנים ובהתאם  .ד
 לתנאי המכרז. 

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים, כולם או חלקם, לצורך קבלת הבהרות בקשר להצעתם,  .32
  ל דין.בכפוף להוראות כ

 

 בחירת ההצעה הזוכה

 בחירת ההצעה הזוכה תעשה בשני שלבים: .א

בשלב הראשון תיבחן עמידת המציעים בתנאי הסף שפורטו לעיל. רק מציעים שיעמדו בתנאי הסף  (1
 ימשיכו לשלב הבא.

בשלב השני יערך ממוצע חשבונאי של כל הצעות שעמדו בתנאי הסף )ללא אומדן התאגיד( )להלן:  (2
 או יותר מהממוצע יפסלו באופן אוטומטי. 20%-כל ההצעות הנמוכות ב"(. הממוצע"

 ההצעה הזוכה תהיה ההצעה הנמוכה מבין ההצעות שלא נפסלו כאמור לעיל.  (3

ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או  .ב
יחתמו על הצהרה לאי תיאום הצעות בנוסח  המציעים אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

 .1המצ"ב כנספח ב'

התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצונו המלא לאחר פתיחת המעטפות, זאת על  (1
 מנת לבחון את המשתתף ואת הצעתו. 

את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר,  ושומר לעצמ תאגידה .ג
 והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.

לפי  ומתחייב לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר ימסרו ל תאגידה .ד
 .ודרישת

ואף  ולהסיק מסקנות לפי ראות עיני תאגידאם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאי ה .ה
 .לפסול את ההצעה
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 משולש הסכם

למען הגילוי הנאות ולידיעת המשתתפים יצוין, כי העבודות נשוא מכרז זה הינן במימון של רמ"י, כאשר  .33
בהתאם ללוחות הזמנים, לתנאים, להוראות על ידי רמ"י התשלומים המגיעים לתאגיד יועברו לו 

רמ"י, ואשר ול כפר ורדיםולהתחייבויות שנקבעו בהסכם המשולש שנחתם בין התאגיד למועצה המקומית 
 למסמך זה.   כנספח ד'"( המצ"ב ההסכם המשולשאושר על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב )להלן: "

 מכרז ערבות והשבת החוזה חתימת .34

ימים מיום קבלת   7הסכם המכרז בתוך ה עלמשתתף/ים שיבחר/ו כזוכה/ים במכרז יתבקשו לחתום  .א
ו/או את יתר התחייבויותיהם עפ"י  הזוכה/ים את התחייבותו זולא מילא/ו  הודעה על זכייתו/ם במכרז.

לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף למסמכי המכרז  תאגידהא הי, רשאי מסמכי המכרז
 לעיל, והמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. 11מטעמו, כקבוע בסעיף 

 

 באופן הבא:למסמכי המכרז משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה  .ב
 
 עם קבלת הודעה כאמור. -למשתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא נבחר לביצוע העבודות  (1

 עם חתימתו של ההסכם המצורף, והמצאת ערבות ביצוע -למשתתף שנבחר לבצע את העבודות  (2
 .הסכםכנדרש ב ואישורי ביטוח

 
 
 
 
 

 מעיינות זיו בע"מ
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 נספח א'
 הקבלןרשימת ציוד 

 
 להלן רשימת פרטי הציוד העיקריים בהם יש בדעתנו להשתמש לביצוע החוזה. 

 
 

 דגם תוצרת תאור מס'
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 למרות הפירוט שברשימה הנ"ל הננו מתחייבים להשתמש בכל הציוד הדרוש  

 והמתאים לשם ביצוע המבנה כראוי ובזמן שנקבע.
 
 

 חתימת המציע וחותמתו: _______________תאריך:_____________  
 
 )צרף דפים נוספים לפי הצורך(. 
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 ב'פח נס
 
 

 הצהרה בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או שנושאן פיסקאלי
 

אהיה ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי _  אני הח"מ ______________, ת.ז.
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
המשתתף _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. נני מצהיר ומתחייב בזה כי ה .1

לא הורשע  ממנהליומי /או ו בומי מבעלי השליטה ( ו/או "המשתתף"____________________ )להלן: 
כגון אי העברת ו/או לא מתנהלת לגביו חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי, 

שנות, לפי יניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתי
 ;1981-חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות למנות  – "טהבעל שלי" –תצהיר זה ב
 בתאגיד, ככל שהמשתתף הינו תאגיד.  דירקטורים או את המנהל הכללי

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

 
________________ 

 
 חתימת המצהיר 

 

 

 

 עו"ד/רו"ח אישור

 
כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  /תעו"ד )מ.ר. ________(, מאשר_______, ___אני הח"מ ____

________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא __________,  ת.ז. _______
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו 

 בפני.

 

        ________________ 
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 1'ב נספח

 תאריך:  __________ 

 

 הצהרת הקבלן / מציע לאי תאום הצעות

 

 לכבוד,

 חברה מנהלת

_________ 

_________ 

 

 א.ג.נ.

 

 הנדון: ________________________________________________________

 חברת __________בע"מ / ח.פ ___________

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________________________ מיום _________ )להלן 

( הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתאם להוראות מכרז מס' _________, ביצוע עבודות פיתוח, "החברה"

   ב __________________________ מיום _________, והריני להצהיר כדקלמן:

 

ברתנו לא תיאמה את הצעתה במכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי וכן חברתנו מתחייבת שלא לגלות ח

 ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות המכרז.

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 ולראיה באתי על החתום,

 

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי 

שמספרה __________ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר  מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

היר בשם החברה את הריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______________ מוסמך להצ

 ההצהרות המוצהרות בתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________ 

 עו"ד )חתימה + חותמת(
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 ג'פח נס
 נוסח ערבות מכרז אוטונומית בלתי מותנית

 בנק ___________
 תאריך: _________

 לכבוד
 מעיינות זיו בע"מ

 נ,ג.א.
 הנדון: כתב ערבות מס' _____________

מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב לפי בקשת _____________  .1
 -_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן 

 , ₪ 750,000 "הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של
"סכום הערבות"( בתוספת הפרשי הצמדה  -)להלן  )כולל מע"מ( ₪חמישים אלף במילים: שבע מאות 

עם השתתפותו מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת הנערב בקשר  למדד הנובעים
וכן ביצוע כל פעולה נלווית  כפר ורדים 1+2תחנת שאיבה לביוב הקמת ל 1/2019במכרז פומבי מס' 

 ההתקשרות. המכרז, ותנאי חוזהולהבטחת מילוי תנאי 
 

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי  מחירי תשומה בבנייה למגוריםסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2
 "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן 

 100.10בשיעור  15/2/2019שהתפרסם בתאריך  ינוארמדד חודש " לעניין ערבות זו יהא המדד היסודי"
 נקודות.

 " לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו. המדד החדש"
 ין ערבות זו יחושבו כדלקמן:יהפרשי ההצמדה לענ

בסכום השווה למכפלת  אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה
 היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. ההפרש בין המדד החדש למדד

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

 
ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי  מיום עסקים אחדלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר  .3

ם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות כתובתנו המפורטת לעיל אנו נשל
את דרישתכם ומבלי שתהיו ו/או לנמק בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח 

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ב, חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנער
 ם.בקשר לחיוב כלשהו כלפיכנערב ל

 כהגדרתו במערכת הבנקאית ועפ"י הנחיות בנק ישראל מעת לעת. –"יום עסקים" 
 

ע"פ הפרטים  תאגידה לחשבוןנו על דרך של העברה בנקאית ילעיל, יעשה על יד 3התשלום, כאמור בסעיף  .4
שיקול דעתכם  פ"ישיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע

 הבלעדי.

 

מועד זה תהא ניתנת להארכה בהתאם לאחר וכולל( בלבד ) 1/7/2019רבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ע .5
דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על  לעיל. כל 3לדרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף 

 ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 רב, בכבוד        
        _________________ 

 
 

 טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.
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 ד'פח נס
 הסכם משולש
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 ה'פח נס
 

 הצהרה בדבר תנאי קרקע בלתי צפויים מראש וביקור באתר
 
 

 
 1+2ת שאיבה לשפכים, ולהקמת תחנ אני החתום מטה, מאשר בזאת שבקרתי באתר העבודה המיועד

 .נשוא מכרז זה בישוב כפר ורדים
  

הנני מצהיר, כי לא אגיש למזמין כל תביעה להארכת משך הביצוע ו/או כל תביעה כספית כתוצאה מתנאי 
צפויה מראש המחייבים שינוי בעבודה, או באופן קרקע בלתי צפויים מראש ו/או כל סיבה אחרת בלתי 

 הביצוע שלה.
 

לאחר שעיינתי במסמכי החוזה/חוזה ובדקתי היטב את האמור, אני מצהיר בזאת שמובן לי בהחלט תיאור 
 המבנה וכן מובנת לי היטב העבודה שיש לעשות לשם ביצועו כפי שהיא מפורטת בחוזה ומשתמע ממנו.

 
 
 
 
 
 

 החתוםולראיה באו על 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..  ……………………חתימת וחותמת המציע:    ………………תאריך:  
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 ו' פחנס
 

 ניסיון קודם של המציע בעבודות דומות
 

נא לפרט עבודות קודמות בעלות אופי והיקף דומה שבוצעו והושלמו בשש השנים האחרונות. יש להראות 
 מהצעת הקבלן נשוא מכרז זה.לפחות שתי עבודות דומות בהיקף כספי שאינו נופל 

 
   ₪ היקף כספי נומינלי ב מזמין תאור מקוצר מקום שנה

 ללא מ. ע. מ.()

     

   
 
 

 הערות:
 
 דון בהצעה בה לא מולא טופס זה כנדרש ובאופן מלא.ללא רשאי שתאגיד ה  .1
 
 יש לצרף מכתבי המלצה ממזמיני עבודות דומות. .2
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 מסמך ב'

 תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ

 1/2019מכרז פומבי מס 
 כפר ורדים 21+תחנת שאיבה לביוב להקמת 

 מסמך הצעת משתתף

________________ מרחוב ______ /ח.פ./ח.צ.ת.ז. _____________אני הח"מ __________
פקס:  : ____________'_________ טל__עיר ______ מס' ___________________ _____

 מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:________________ 

ההוראות את מסמך  הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, לרבות .1
וכי הבנתי את כל  ,למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה במכרז, על כל נספחיו

התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע 
 על קביעת מחיר הצעתי.

 .כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים ,הנני מצהיר .2

 הנני מצהיר, מסכים ומתחייב: .3

וכן כל פעולה שתידרש לצורך ביצוע  כפר ורדים 21+תחנת שאיבה לביוב הקמת לבצע עבודות  .א
והכל בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז, בהסכם,  -העבודות הנ"ל 

"השירותים" המנהל מטעם התאגיד )להלן: וכפי שיורה בכתב הכמויות, תכניות ומפרטי טכני, 
 .(או "העבודות"

ימים  7רשים ממני בתוך מציא את כל המסמכים והאישורים הנדלהחתום על החוזה ו/או ל .ב
ו/או לא אעמוד ביתר התחייבויותיי עפ"י  היה ולא אעשה כן. ודע לי על זכייתי במכרזיומיום שי

אשר נמסרה לה על ידי, וזאת  המכרז,רשאי לחלט את ערבות  יהיה התאגיד, מסמכי המכרז
שר נגרם מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס א

 כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז והחוזה. לתאגיד

במסמכי החוזה על כל חלקיהם לביצוע העבודות הנ"ל, בין שצורפו למסמכי  תילאחר שעיינ .ג
הנני מציע לבצע את  באתר העבודות תיאת תכנם וגם ביקר נתיהמכרז ובין אם לאו והב

בתמורה אשר תיקבע על פי ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה  העבודות
למסמך זה בניכוי שיעור  נספח א'כמחירה של כל  יחידה הנקובה בכתב הכמויות המצורף 

לבצע ולהשלים את בהתאם לכך אני מציע ההנחה אשר תוצע על ידי ואשר תפורט בהצעתי. 
)    ₪                          אמורים תמורת הסכום של  העבודות הנ"ל בהתאם לכל מסמכי החוזה ה

על כל מחירי היחידה יתווסף  במילים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (.
 מע"מ כשיעורו על פי דין ביום התשלום בפועל.

המצ"ב  כתב הכמויותכי  ,ני מצהירנחתם על ידי, בתחתית כל אחד מדפיו. הנ כתב הכמויות .ד
 .מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זולמסמך זה  כנספח א'

 למסמך זה כאמור כנספח א'בכתב הכמויות המצ"ב כי הסכומים הנקובים  ,הנני מצהיר בזאת .ה
הינם סופיים וכוללים את כל התמורה המגיעה לי בגין ביצוע העבודות, ובכלל זה כל העלויות 

אספקה והרכבה, כל עבודות והחומרים הדרושים, תמיכות, תליות, לרבות וההוצאות, 
 קונזולות, אטמים וחומרי אטימה, ברגים ואומים, קידוחים או עשיית חורים בתקרה ובקירות,

שרוולים, כיסוי ועטיפת צנרת בסרט בטון וכו', עבודות חפירה, חציבה, מילוי חוזר של תעלות, 
וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה , דיקת התאמת מידות וכו'איטום מחדש, תיקון אספלט, ב

 נוספת בגין ביצוע העבודות.

למען  ברור לי כי התמורה הינה בהתאם לעבודות אשר יבוצעו בפועל בהתאם להוראות המכרז. .ו



- 35 - 

 

 

  

הסר ספק הריני להצהיר כי ידוע לי כי לא ישולמו תשלומים בגין חומרים ו/או ציוד אלא לאחר 
 . כן לא ישולמו מקדמות כלשהן.להרכבתם באתר בפוע

האמור בהסכם, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, הנני מצהיר, כי ידוע לי שלמעט  .ז
 פי-עללספק הקבלן בשכר עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על 

 הנקובים בכתב הכמויות. המחיריםההסכם לא ישנו את 

ימים פירוט וניתוח מחירים לגבי הסכומים  3בתוך  וא ל, אמציהתאגידאם אדרש על ידי  .ח
 מסמך ההוראות למשתתפים.)ד( ל26סעיף ב , וזאת כנדרשהנקובים בהצעתי

  מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ואיננ התאגידידוע לי כי  .ט

חלקי על כתב  ידוע לי כי התאגיד  שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן .י
 הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן.

 ידוע לי ומוסכם עליי כי הסכום ששולם לצורך רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה. .יא

א רשאי לבצע את  יתר ווה ,רשאי למסור לזוכה רק חלק מהעבודות תאגידכי ה ,ידוע לי .יב
הכל לפי  - ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים והעבודה בביצוע עצמי ו/או על ידי מי מטעמ

 תאגיד.הבלעדי של ה ושיקול דעת

מהיקפי העבודות  25%-ידוע לי, כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין עד לכ .יג
 שבמסגרת המכרז. 

ידוע לי, כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע העבודות  .יד
 אותה בחלקים ובקטעים שונים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.ולבצע 

ידוע לי, כי אם אזכה לא אוכל לסרב לביצוע כל עבודה שתידרש ממני במסגרת המכרז מכל  .טו
 .סיבה שהיא, לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי

בהתאם לכל אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז ידוע לי כי  .טז
את כל  לבצעאני מתחייב  .ובהתאם למחירים שרשמתי בהצעתי הטכני, המפרטותנאי המכרז 

 ., ועל פי הוראות ההסכםוו/או הממונה מטעמ תאגידלשביעות רצון ה העבודות

 ידוע לי, כי התאגיד מקבל מימון לביצוען של העבודות נשוא מכרז זה ממשהב"ש ורמ"י. .יז

לרבות לעניין מועדי העברת התמורה לביצוען של העבודות, כפופה ידוע לי, כי התקשרות זו,  .יח
נספח ללוחות הזמנים, לתנאים, להוראות ולהתחייבויות הקבועות בהסכם המשולש המצ"ב כ

 למסמך ההוראות למשתתפים. ד'

העבודות נשוא המכרז תתבצענה המסגרת היחידה לקידום ביצוע עבודות בתחום ידוע לי, כי  .יט
 טעם משרד התשתיות הלאומיות.הביוב, הפועלת מ

 למסמך ההוראות למשתתפים. 4הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים המפורטים בסעיף  .כ
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                 להבטחת קיום הצעתי כאמור לעיל, הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית של בנק .כא

( )כולל מע"מ( ₪ שבע מאות חמישים אלף)ובמילים:  ₪ 750,000, בסך של _____________
כנספח בכל עת בנוסח שצורף  מיידיהערבות תהא בלתי מותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש 

למסמך ההוראות למשתתפים, ללא הוכחת נזק או חיסרון כיס מצד התאגיד. תוקף הערבות  ג'
  .מחירי תשומה בבנייה למגוריםותהא צמודה למדד יהא עד ליום ___________ 

כי באם הצעתי תתקבל אמציא לתאגיד ערבות בנקאית ואישור קיום ביטוחים )נספח  כן הנני מצהיר
 ב'( בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בהסכם המצורף לחומר המכרז.

, ותהא ניתנת מהמועד האחרון להגשת ההצעות ימים 90למשך תעמוד בתוקפה ותחייבני הצעתי זו 
למסמך ההוראות  3ימים נוספים, כאמור בסעיף  60לתקופה בת  -עפ"י דרישת החברה  –להארכה 

 למשתתפים .

 

 

 
 :ולראיה באתי על החתום

 
 
 

___________       ____________________ 
 חתימה  תאריך                                                                                                
 

_________________  _________________             ____________________ 
 כתובת                   מס' ח.פ./ח.צ.       שם  מלא          
 

____________________ 
 טלפון מס' 

 
 יש למלא את האישור להלן: תאגיד במידה והמשתתף במכרז הינו 

 
 

 אישור
 
 

ח.פ./ח.צ./___ ________________ _ התאגידעו"ד/רו"ח  ______________ ,אני הח"מ
_________________,  -ומאשר בזאת כי חתימות ה"ה ________________ _____________________ 

 , את מסמכי הייסוד של התאגידמחייבים, עפ"י  התאגידבצרוף חותמת 
 

 .התאגיד
 
 

        _____________________ 
 חעו"ד/רו"        
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 'א נספח
 מ"בע זיו מעיינות תאגיד

 
 

 כפר ורדים 21+תחנת שאיבה לביוב  הקמת
 1/2019 ':מס מכרז

 
 
 

 הכמויות לכתב מבוא
 
 
 "מחירון מכרז"ב  ההנחה למילוי הנחיות .1

 

 זה לסעיף התאגיד י"ע שישולם המרבי המחיר נכתב זה מכרז נשוא הכמויות כתבי את הכולל במחירון 1.1

 .בהצעה

 .לכך המיועדת בשורה לתת שברצונו ההנחה שיעור את ובמלים בספרות לכתוב המשתתף על   1.2

 .הכמויות כתב סעיפי לכל יתייחס  המשתתף י"ע שניתן ההנחה שיעור  1.3

 .התאגיד מחירון הינו החוזה בסיס  1.4

 .במפורש( אפס" )0" הספרה תצוין,  הנחה מציע אינו והקבלן במידה   1.5

 .מ"מע כוללים ואינם בשקלים הינם המחירים   1.6

 .במחירון היחידות של הבסיסיים למחירים הפחתה הינם הקבלן י"ע המוצעים המחירים   1.7

 

 .ידינו על שנתנה ההנחה י"עפ יחושב בפועל התשלום כי לנו ידוע כי מצהירים הרינו 

 

 

 

 

                                                _____________________    _______________ 

 תאריך                                                                         הקבלן חתימת            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלליות הערות
 
 .המחירון מכרז למחירי % ב נותן שהוא ההנחה את בדיו למלא ההצעה בעל על .1
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  בחוזה האחרים היחידה מחירי על כמועמס יתפרש, מחיר מופיע לא ידו שעל סעיף כל .2
 
  וטופס הסיכום גיליון, הכמויות רשימת של דף כל על שמו את יחתום ההצעה בעל .3

 .ההצעה      
  
 הגשת לפני התאגיד מהנדס עם לברר יש, צרכה די ברורה אינה כוונתם ההצעה מגיש דעת שלפי, סעיפים .4

 .התאגיד מהנדס של דעתו תחייב, החוזה וחתימת ההצעה הגשת לאחר. ההצעה
 
 או, ההצעה מחירי על להשפיע העלולים, לבקשתו בהתאם ההצעה לבעל שינתנו, בירורים של במקרה .5

 בזמן שישאירו הכתובות לפי מכרז טופס שהוציאו אלה לכל תזכיר יישלח, סתומות נקודות בבירור לעזור
 .המכרז טפסי קבלת

 
 הנקוב ההנחה שיעור את יראו, בסיכום או/ו בכפל טעויות תתגלינה, ההצעות בדיקת כדי תוך אם .6

 .בהתאם הסכומים ויתוקנו כנכונים באחוזים
 
 ובמיוחד הכמויות וברשימת במפרטים שנזכרו התנאים כל עם בהתחשב נקבעו  וההנחה היחידה מחירי .7

 על להתבסס הקבלן על. מקוצרת בצורה מתוארים הכמויות ברשימת הסעיפים. העבודה מדידת בשיטת
 .במפרטים והדרישות התוכניות

 
 בנפרד ישולם לא', וכו מחסנים בניית, למפרטים בהתאם זמני משרד בניית, זמניים גישה דרכי הכנת עבור .8

 .השונים היחידה במחירי כלול יהיה ומחירם
 
 עם להגיש שנתבקש הנתונים כל את ויצרף למכרז המצורפים בדפים  הפרטים כל את ימלא ההצעה בעל .9

 .ההצעה לפסילת לגרום עלול ההוראות מילוי אי. ההצעה
 

 התוכניות    כל את יראו, אחרים וספקים ציוד יצרן: כגון, משנה קבלן כל כי, לכך ידאג ההצעה מגיש . 10
 בדיקת בזמן. העבודה של המיוחדים שבתנאים המתאימים הסעיפים ואת המפרטים את ויקראו

 להציע ההצעה מגיש ובכוונת במידה. שיוצעו ושינויים טכניות הסתייגויות בכל יתחשבו לא, המכרזים
 .ההצעה הגשת לפני הטכניים הפרטים כל את לברר עליו, אלטרנטיבות או, שינויים

 . המופיעים הסעיפים אחר בדייקנות למלא יש, המכרז טפסי במילוי       
 

  כמפורט הכוונה", כמפורט: "המילה, הכמויות בכתב בסעיף מצוינת בו מקום בכל . 11
 .  והתשלום המדידה אופני או/ו במפרטים או/ו, בתוכניות       

  
 כלליים תנאים .1

 החוזה תנאי עם התחשבות 
 

 כל על בחוזה והמתוארים המפורטים התנאים בכל, המחירים הצגת עם התחשב כאילו הקבלן את רואים
 .מסמכיו

 באותם המוזכרים התנאים במילוי הכרוכות ההוצאות ערך את ככוללים ייחשבו להלן המוצגים המחירים
 הכמויות בכתב הנקוב מחיר לשנוי מספקת כסיבה תוכר לא שהוא כל תנאי הבנת אי. פרטיהם כל על, מסמכים

 .שהוא סוג מכל נוסף לתשלום כעילה או/ו
 
 
 היחידה מחיר .2
 

 :ערך את ככוללים ייחשבו הכמויות כתב בסעיפי המוצגים היחידה מחירי 
 

( בה נכללים ושאינם בעבודה הנכללים עזר וחומרי לסוגיהם מוצרים זה ובכלל) החומרים כל .א
 .שלהם והפחת

 
 .החוזה לתנאי בהתאם בצוע לשם הדרושה העבודה כל .ב 

 
 'וכו זמניות דרכים, מכונות, מכשירים, עבודה בכלי השימוש .ג 

 
  אל' ג -ו' א בסעיפים המפורטים', וכו העבודה כלי, החומרים הובלת .ד 

  למקום עובדים הובלת וכן ופריקתם העמסתם זה ובכלל העבודה מקום    
 .וממנו העבודה    
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 .שבוצעו העבודות ושמירת' וכו המכונות, הכלים, החומרים אחסנת .ה 
 

 '.וכד הבטוח הוצאות, הסוציאליים המיסים .ו 
 

  זה ובכלל(, העקיפות והן הישירות הן) הקבלן של הכלליות הוצאותיו .ז 
 .והמקוריות המוקדמות הוצאותיו    
 

  מחייבים החוזה תנאי אשר, שהוא סוג מאיזה, האחרות הוצאותיו .ח 
 .אותו    
 

 .הקבלן רווחי .ט 
 
 המידה יחידות .3
 

 :כדלקמן הוא הכמויות בכתב המידה יחידות של המקרא מטריות מידה ביחידות מבוטא המלאכה פריט תאור
 

 עומק מטר -  מטר',מ 
 אורך מטר, מטרים -  .א.מ 
 ריבועיים מטרים -  ר"מ 
 מעוקבים מטרים -  ק"מ 
 חתיכות, יחידות -  'יח 
 קומפלט -  'קומפ 
 עבודה             -'                      עב 
 עבודה ימי -  ע"י              

 
 כן כמו. בנפרד נכללו שלא העזר וחומרי הפרזול פרטי, האביזרים כל ערך את גם כוללים השונים הסעיפים מחירי

 הכמויות. בנפרד עבורם ישולם ולא הניסיונות ההפעלה התיקונים, הבדיקות, העזר עבודות מחיר בהם כלול
 וכו קצוות חיתוך, פחת עבור תוספת ללא נטו מדידה לפי ייקבעו

 
 ההנחה סבירות אי .5
 

 יהיה רשאי בעליל סבירה בלתי בהנחה כלשהי מסיבה ינקוב והקבלן במקרה כי בזה מופנית הקבלן לב תשומת
  כך בשל תביעה כל תהא לא ולקבלן הקבלן הצעת את לפסול הבלעדי דעתו שיקול לפי התאגיד
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 בחוברת נפרדת –כתב כמויות 
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 מסמך ג'

 כפר ורדים 21+שאיבה לביוב תחנת הסכם להקמת 

 
 2019שנערך ונחתם ביום _______ חודש __________ שנת 

 
 מעיינות זיו בע"מ ב י ן :

 514210517ח.פ  
 רח' דרך האלוף עוזי נרקיס

 מעלות 9040קניון כוכב הצפון, ת.ד. 
 "(התאגיד)להלן: "

 מצד אחד
 _____________________________  ל ב י ן:

 __________________ ת.ז./ח.פ./ח.צ.
 כתובת _______________________________

 טלפון: ____________ פקס: _______________
 ע"י מורשי חתימה מטעמו:

 __________________ ת.ז. _____________ .1

 __________________ ת.ז. _____________ .2

 "(הקבלן)להלן: "
 מצד שני

וכן כל פעולה נלווית  כפר ורדים 1+2תחנת שאיבה לביוב הקמת להתאגיד מעוניין בביצוע עבודות  :הואיל
 "(;העבודות" או "העבודהשתידרש לצורך ביצוע העבודות )להלן: "

בתנאים המצוינים והמפורטים  1/2019התאגיד פרסם מכרז מס' ולצורך ביצוען של העבודות  : והואיל 
במסמכי המכרז, בהסכם, בכתב הכמויות, בתכניות ובמפרט הטכני, וכפי שיורה המנהל מטעם 

 ;    התאגיד

והקבלן, לאחר עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז על כל מסמכיו ונספחיו, הגיש לתאגיד הצעה  :והואיל
 הקבלן נתקבלה על ידי התאגיד כזוכה במכרז;לביצוע העבודות בהתאם למכרז ותנאיו, והצעתו של 

והקבלן מצהיר כי יש לו את הניסיון, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, והיכולת  :והואיל
הפיננסית הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם ובכפוף להוראות בהסכם זה  וביתר 

 מסמכי המכרז;

 גן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיים;והצדדים מעוניינים לע :והואיל

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:

 מבוא ונספחים

 

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מימנו ויש לקראם כאחד עם ההסכם. .א

 נספחי הסכם זה הינם: .ב
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 הצעת הקבלן במכרז כולל כתב כמויות ומחירים. -נספח א'  (1)

 אישור על קיום ביטוחים. -נספח ב' (2)

 מפרט טכני. -נספח ג' (3)

 נוסח ערבות ביצוע. -נספח ד'  (4)

 עדכון פרטי בנק של הקבלן. -נספח ה' (5)

 .1976 –הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו  –נספח ו'  (6)

 נספח בטיחות. -נספח ז' (7)

 מצורף. -רשימת תכניות -נספח ח' (8)

 ההסכם המשולש -נספח ט' (9)

 החשב הכללי התייקרויותהוראות  -נספח י' (10)

 הגדרות

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן: .2

 כפר ורדים. 1+2 ה לביובתחנת שאיבהקמת מטעם התאגיד ל 1/2019מכרז מס'  -"המכרז"  .א

 חשב התאגיד, לרבות כל אדם המורשה על ידו לצורך הסכם זה או חלקו;  -"החשב"  .ב

 כוח התאגיד או מי שנתמנה ע"י מהנדס התאגיד, כנציגו כלפי הקבלן;-בא -"המפקח"  .ג

מהנדס התאגיד, לרבות כל אדם המורשה על ידו לצורך חוזה זה או כל חלק ממנו, כפי  -"המנהל"  .ד
 שיצוין בהזמנות העבודה שיוצאו לקבלן מעת לעת;

 ך הסכם זה או חלקו;מהנדס התאגיד, לרבות כל אדם המורשה על ידו לצור -"מהנדס התאגיד"  .ה

לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו, המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או  -"הקבלן"  .ו
 בשבילו בביצוע הפרויקט;

כל האביזרים, הרכיבים והחומרים שאספקתם מתבקשת ע"י התאגיד, לרבות  -"החומרים"  .ז
 אביזרים מתקנים וכיו"ב;

 קבלן את העבודה;המקרקעין אשר בהם יבצע ה -"האתר"  .ח

 העבודות וכל הנלווה להן, כמתחייב מהסכם זה; -"הפרויקט"  .ט

 להלן; 17סך התמורה לה זכאי הקבלן ע"פ הסכם זה, בהתאם למפורט בסעיף  -"התמורה"  .י

 לעיל; 1הסכם זה לרבות נספחיו, כמפורט בסעיף  -"ההסכם/החוזה"  .יא
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, ורמ"י, אשר אושר כפר ורדיםההסכם שנחתם בין התאגיד למועצה מקומית  -"ההסכם המשולש"  .יב
 להסכם זה. כנספח ט'על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב, המצ"ב 

המתפרסמים ע"י הלשכה המרכזית  מחירי התשומה בבנייה למגוריםמדד  -"המדד"  .יג
 לסטטיסטיקה, כפי שיוגדר בהזמנת העבודה;

המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה, שהוא מדד חודש ___/_____ כפי שפורסם  -"מדד הבסיס"  .יד
 _/__/_ והעומד על ____ נקודות. -ב

 מהות ההסכם

3.  

וכן כל פעולה  כפר ורדיםבישוב  1+2תחנת שאיבה לביוב הקמת עבודות הקבלן יבצע עבור התאגיד  .א
שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל כמפורט בהסכם זה ונספחיו ובין היתר, בהתאם למפרט הטכני 

 להסכם זה. כנספח ג' המצ"ב 

התאגיד מוסר בזה לקבלן והקבלן מתחייב לבצע את השירותים והעבודות כאמור בס"ק א' לעיל  .ב
להסכם זה כנספח א' ויות אשר מצורף והכל באופן משוער בהתאם לכתב הכמ -בהסכם זה כהגדרתם ו

ובהתאם להזמנות שיוציא התאגיד מעת לעת ועד לתקרת הסכום הנקובה בהסכם זה ובנספחיו, ובהתאם 
 לאמור בהסכם זה על נספחיו ובמסמכי המכרז, לשביעות רצונו המלאה של המנהל כהגדרתו בהסכם זה.

 - ג' -ונספחים א'  –ויות ובמפרט הטכני העבודה תכלול את המטלות והמרכיבים המפורטים בכתב הכמ .ג
 והיא תבוצע בהתאם לתוכנם של אלו ולעדכונים ולשינויים, מאת המפקח, ככל שיהיו במהלך העבודה.

 התאמה, סדר עדיפות מסמכים הינו כדלקמן :-בכל מקרה של סתירה או כפל משמעות או אי   

 לתשלום       לביצוע 

 כמויותכתב -1      תכניות מפורטות – 1

 מפרט מיוחד -2      כתב כמויות -2

 תכניות -3      המפרט המיוחד -3

 המפרט הכללי -4      המפרט הכללי -4

 המפרט הבינמשרדי -5      המפרט הבינמשרדי -5

 תקנים ישראליים - 5

 תקנים חו"ל - 6

אי התאמה  המוקדם עדיף על המאוחר. בנוסף לאמור לעיל חייב הקבלן בכל מקרה של סתירה ו/או
ו/או פירוש שונה בין המסמכים, להעיר תשומת לבו של המנהל וזאת לפני ביצוע עבודה כל שהיא 

 ולקבל הוראות המפקח לגבי אופן הבצוע, או טיב הבדיקות וכו'.

הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת, כי ההכרעה 
נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל וכי הקבלן יהיה מחויב לנהוג על פי בעניינים הנ"ל תהא 

 הנחיותיו והוראותיו של זה.
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להסכם הן כמויות משוערות בלבד, ואין  כנספח א'כל הכמויות המופיעות בכתב הכמויות המצורף 
 התאגיד מתחייב לספק את העבודה בהיקף המופיע בכתב הכמויות.

בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה, בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו  הקבלן יבצע את העבודות .ד
 ובהתאם להזמנת העבודה שתימסר לקבלן חתומה על ידי מנכ"ל התאגיד והחשב.

הזמנת העבודה תכלול תיאור של החומרים והמתקנים המוזמנים בהזמנה, מקום הצבת המתקנים,  .ה
 וכן כל הוראה אחרת מטעם המנהל. היקפה הכספי של ההזמנה, הוראות בקשר למועד הביצוע

העבודה תכלול את המטלות והמרכיבים, המפורטים בהזמנת העבודה אשר תומצא לקבלן מעת לעת,        .ו
והיא תבוצע בהתאם לתוכנם של אלו, להוראות הסכם זה ולעדכונים ולשינויים, ככל שיהיו במהלך 

 העבודה.

 1953 -יעמדו בדרישות חוק התקנים, התשי"ג  המתקנים אשר יותקנו בהתאם להזמנות העבודה      .ז
 להסכם זה. כנספח ג'ותקנותיו, ובמפרט הטכני המצורף 

הקבלן יבצע את העבודות בתוך הזמן שנקבע לכך בכל הזמנת עבודה. לא ביצע הקבלן את העבודות  .ח
כם פיצוי מוסנשוא הזמנת העבודה בתוך לוח הזמנים הקבוע בהזמנת העבודה, ישלם הקבלן לתאגיד 

 .לכל יום איחור  ₪ 1,000 -בסך השווה ל

העבודה, כאמור בס"ק א' תתבצע בתיאום מלא ותוך שיתוף פעולה עם נציגי התאגיד, החשב  .ט
והמפקח, תוך שהתאגיד ונציגיו יקבעו עבור הקבלן סדרי עדיפויות לביצוע העבודה ובכפוף לכל תקן 

 רלוונטי.

בנוסף לאמור בחוזה, יחזיק הקבלן באתר העבודה העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה. התאגיד        .י
או נציגו שהורשה לתכלית זו, יהיה רשאי לעיין, לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה שירצה בכך. 

 המפקח רשאי להוסיף לקבלן, במהלך העבודה, תכניות לצורך הסברה והשלמה ו/או לרגל שינויים.

ני ביצוע העבודה יועברו לקבלן תכניות "לביצוע" שעשויות לכלול עדכונים והשלמת תכניות לפ .יא
ל"מכרז" ו/או תכניות נוספות לצרכי הבהרה והשלמה. מובהר בזאת, כי לא תהיה בכך עילה לשינויים 

 במחירי היחידה.

סגרת המכרז. מהיקפי העבודות שבמ 25%-התאגיד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין עד לכ .יב
כן, שומר התאגיד לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע העבודות ולבצע אותה -כמו

 בחלקים ובקטעים שונים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

 היקף ההסכם ותקפו

4.  

תקופת תוקפו של הסכם זה הינו עד לסיום מלוא העבודות הקבועות בהסכם זה ונספחיו )להלן: " .א
 "(.ההסכם

מבלי לגרוע מן האמור לעיל התאגיד רשאי להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום, עוד  .ב
להלן, מבלי לתת כל נימוק ומבלי שיחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין  22-23קודם לאמור בסעיפים 

לו יום מראש. במקרה כזה יראו את ההסכם כאי 30הביטול, בכל עת, על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן 
נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה והקבלן יהיה זכאי רק לתמורה בגין העבודות שביצע, עד 

 למועד הפסקת ההסכם, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל מין וסוג שהוא.
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 לוח זמנים לביצוע

5.  

חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה. ידוע לקבלן כי צו  18לוח הזמנים הצפוי לביצוע העבודות הוא  .א
 התחלת עבודה מותנה בקבלת היתר בניה מהועדה לתכנון ובניה. 

 לוח הזמנים לביצוע העבודות יהא בהתאם להזמנה בכתב חתומה על ידי המנהל לביצוע של כל העבודה. .ב

 שעות ביממה. 24 הקבלן מתחייב להיות זמין .ג

 הקבלן מתחייב בזה להגיש לתאגיד דו"ח מפורט על ביצוע העבודות. דו"ח זה יוגש למנהל אחת לחודש. .ד

 לקבלן לא תהיה כל זכות לתבוע או לבקש פיצוי כלשהו בגין פיצול כלשהו בביצוע העבודה. .ה

ם ולקבל את כל עד ליום תחילת העבודה הנקוב בצו התחלת העבודה על הקבלן לבצע את כל התיאומי .ו
האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השונות. מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא 

 בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד לסיום העבודה. 

מובהר בזאת כי סגר, אם יוטל כזה, על השטחים לא יהווה סיבה מספקת לדחייה או לעיכוב בביצוע  .ז
 עבודה.ה

שעות ממועד קבלת הודעה בכתב מהתאגיד וזאת  24הקבלן מתחייב לצאת ולפנות את אתר העבודה תוך  .ח
על מנת לאפשר לתאגיד להכניס לאתר העבודה קבלן אחר. כמו כן, שומר לעצמו התאגיד את הזכות 

ם ולעבור להורות לקבלן, על פי שיקול דעתו ותוך כדי ביצוע העבודה להפסיק את העבודה בקטע מסוי
 לקטע אחר אשר בו יש לבצע את העבודה.

חודשים, שנובע מגורמים במזמין לא יאושר תשלום בגין ניהול  6מובהר כי בגין עיכוב בביצוע העבודות, עד  .ט
החודשים הראשונים יגרעו  6חודשים כאמור,  6לקבלן. במקרה בו יעלה העיכוב על  מתמשך ו/או תקורות

 מהתקופה בה הקבלן זכאי לניהול מתמשך.

 שינוי קצב העבודה

6.  

החליט המפקח כי קצב העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך תקופת  .א
והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי  יודיע המפקח לקבלן בכתב -הארכה שניתנה להשלמתה 

להבטיח את השלמת העבודה תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה ע"י המפקח. מובהר בזאת כי הקבלן בלבד 
 יישא בעלות האמצעים הנדרשים לעמידה בקצב העבודה שנדרש ע"י המפקח.

להבטיח את השלמת  היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק א' אינם מספיקים בכדי .ב
יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים בהם  -העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה 

לדעתו יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים. מובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא 
 בעלות אמצעים אלו.

ם או שלוש משמרות, להשתמש בציוד מכני שונה, לעניין ס"ק ב' רשאי המפקח להורות לקבלן לעבוד בשתיי .ג
 לבצע במקביל מספר עבודות במספר מתחמים שונים באתר וכו'.
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ג', לא תזכה את הקבלן בכל -בכדי להסיר כל ספק מובהר בזאת, כי נקיטת אמצעים כאמור בס"ק א' .ד
 תוספת לתמורה הנקובה בהסכם זה.

י התאגיד לבצע את העבודה כולה או מקצתה, ע"י ג', רשא-לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק א' .ה
קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ע"ח הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות האמורות, בתוספת תקורה בשיעור 

מההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות. לצורך סעיף קטן זה יהיה לתאגיד זכות מלאה  15%של 
באתר, וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין להשתמש בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים 

 שימוש זה.

על אף האמור בכל מקום אחר, חייב הקבלן, באם ידרשו זאת מהנדס התאגיד ו/או המפקח לדחות כל  .ו
עבודה או חלק ממנה, אשר לפי דעתו של מהנדס התאגיד, רצוי לדחותה לזמן אחר. דחיית העבודה ו/או 

דחייה של  -ם תוספת ו/או פיצוי לקבלן. לעניין סעיף זה, דחית העבודה חלק ממנה לא תהווה עילה לתשלו
 ימים. 14עד 

 שינויים בהיקף העבודה 

7.  

הקבלן יבצע כל שינוי במתכונת העבודה, לרבות שינויים בעבודה לעומת הקבוע בכתב הכמויות והמפרט  .א
 ד' להלן.-הטכני, שינוי בלוח הזמנים וכיו"ב כפי שיידרש ע"י מהנדס התאגיד, בכפוף לאמור בס"ק ב'

 25%ות של עד התאגיד שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף העבודה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בגבול .ב
הוספה או הפחתה מן הכמויות המפורטות בכתב הכמויות, וזאת בדרך של ביטול סעיפים או הפחתה מהם 
או הוספה אליהם. הקבלן לא יהא זכאי לתבוע פיצוי כלשהו, או שינוי במחירי היחידה בשל שינוי של עד 

. שינוי היקף העבודה ייעשה מהיקף העבודה וכן בשל כל שינוי בכמויות המצוינות בכתב הכמויות 25%
באמצעות דרישה בכתב מן החשב ו/או המנהל. ללא דרישה בכתב עפ"י האמור לעיל, לא יחרוג הקבלן 

היה וחרג הקבלן מהיקף העבודה המתוכנן, המופיע בכתב הכמויות, במפרט וביתר הנספחים להסכם. 
 .מאת התאגיד מהיקף העבודה, ללא אישור החשב בכתב, לא יהא זכאי לתמורה כלשהי

 התאגיד רשאי להוסיף עבודות באתר או מחוץ לאתר, בכל מקום, בגבולות ההוספה, כאמור בס"ק ב' לעיל. .ג

להלן. אופן קביעת  17התמורה לקבלן בגין ההגדלות, ההקטנות ו/או השינויים תהיה כקבוע בסעיף  .ד
 מפרט הטכני בנספח ג'.ב 400.25.2התוספות או עבודות שלא נכללו ברשימת הכמויות  מוגדר בסעיף 

 פיקוח, כפיפות וביקורת

8.  

הקבלן יהא כפוף, לעניין העבודה וביצוע ההסכם, למהנדס התאגיד ולמפקח, ויפעל על פי הוראותיהם  .א
והנחיותיהם. בכלל זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יהא הקבלן חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי 

 לפי העניין. -המפקח כנדרש ע"י מהנדס התאגיד או 

לפני תחילת העבודה יביא הקבלן לאישורו של המפקח, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים  .ב
לרבות: הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה ורשימות מתקני העבודה ומבני העזר 

א הקבלן חייב לתקן את שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. עפ"י דרישת המפקח ובהתאם להערותיו יה
 הצעתו ולשנותה על מנת להתאימה למתכונת העבודה המקובלת על המפקח ולשביעות רצונו.
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הקבלן ידווח למפקח ולמהנדס התאגיד באופן שוטף בדבר התקדמות העבודה ו/או בעיות הכרוכות בה.  .ג
פי שיידרש על ידם כמו כן, יספק הקבלן תשובות והסברים למפקח ולמהנדס התאגיד, בנוגע לעבודה, כ

 ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע הפרויקט.

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

סמכותו של המפקח מוגבלת לביקורת החומרים והעבודה, עפ"י הקבוע בהסכם, במישור המקצועי הטהור  .ה
ל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה המחייבת תשלום נוסף ובין חריגה בלבד. המפקח איננו מוסמך לאשר כ

 אשר אינה מחייבת תשלום כזה.

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

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר,  .ז
 מתו של המפקח ו/או של מהנדס התאגיד.כל עוד לא ניתנה הסכ

הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח, בכתב, באמצעות יומן  .ח
שעות מראש, שהחלק האמור מוכן לבדיקה, והקבלן יאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד  48העבודה, עד 

 את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו.

לן יחשוף קטעים, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה, לפי הוראת המפקח, לצורך הקב .ט
בדיקתה, בחינתה ומדידתה, ולאחר מכן יחזירה למצבה הקודם לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא 
הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח בעצמו או באמצעות אחרים לחשוף קטעים, 

 וח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירה למצבה הקודם.לקד

ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק ט' לעיל תחולנה על הקבלן, למעט אם קיים הקבלן את  .י
 התחייבותו לפי ס"ק ד' לעיל והבדיקות הראו שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח.

 יומן

9.  

עבודה, בשלושה העתקים, וימציא למפקח העתק מהיומן של כל יום, חתום על ידו, בבוקר הקבלן ינהל יומן  .א
 -יום העבודה שלאחר יום הרישום. הרשימות שביומן תיגענה בעניינים הבאים, כולם או מקצתם:

 מזג אויר; (1)

 מספר הפועלים; (2)

 החומרים שנתקבלו; (3)

 התקדמות העבודה; (4)

 הוראות לקבלן; (5)

 הודעות שנמסרו לקבלן; (6)

 ניין אחר שנוגע להסכם;כל ע (7)

 היומן הינו רכוש התאגיד; היומן ימצא אצל הקבלן בכל פגישה או סיור שייערך עם המפקח. .ב
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ביומן, תחשב כאילו נמסרה לקבלן אישית. מובהר בזאת כי  םכל הודעה המיועדת לקבלן, ואשר תירש .ג
הרישום ביומן או לקבלן  חתימתו של המפקח ביומן וכל הערה וקביעה מטעמו אינן מהוות אישור לנכונות

 העבודה, אינן גורעות מאחריות הקבלן ואינן מטילות אחריות על המפקח ו/או התאגיד.

הקבלן יוכל לרשום הסתייגויות מהערות המפקח ביומן, משלא הסתייג הקבלן יהוו הערות המפקח ראיה  .ד
 חלוטה לנכונותן.

אשר בכוונתו לבצע למחרת, מסמך זה יהווה  הקבלן ימסור למפקח לפני תום יום עבודה על סידור העבודה, .ה
 חלק מיומן העבודה.

 בדיקת התנאים ומערכות קיימות ע"י הקבלן

רואים את הקבלן כאילו ביקר במקומות העבודה האפשריים )כל הישובים והאתרים( בשטח, כלומר בכל  .10
והתשתיות הזורמות  תחום פעילות התאגיד, בדק את התנאים, הקרקע, מערכות התשתית ומתקני הביוב 

הקיימים באופן יסודי, למד והכיר את ההיסטוריה של מערכות התשתית והמתקנים, וביסס את הצעתו 
בהתאם לתנאי השטח, סוגי הקרקע, סוגי צנרת הביוב הקיים וסוגי המתקנים השונים, ובדק את אתרי 

ון את כל העלויות הסילוק השונים של השפכים הנשאבים ממתקני הביוב של התאגיד, ולקח בחשב
התאגיד לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו, כולל תנאים אשר  הנדרשות מכך בהצעתו.

 קיומם אינו מבוטא בתכניות ובמפרטים.

 ביצוע מקצועי ושמירת דינים

11.  

 כל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המפקח. אישורו של המפקח .א
 לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו האמורה לעיל.

בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון, לדעת המפקח, יחויב הקבלן עפ"י דרישת המפקח לתקן ו/או  .ב
 להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצון המפקח.

יצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו לפי נתגלה פגם בעבודה, בזמן ב .ג
יחולו הוצאות  -שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה ו/או ע"פ דין

 החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו.

ת מן הקבלן, בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול דעת מהנדס/ת לתאגיד שמורה הזכות לגבו .ד
 התאגיד לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מן הקבלן לתקנה.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי מתן אישור מפורש או משתמע מאת המנהל או מי מטעמו של התאגיד  .ה
חלק הימנו או כל מסמך או מידע אשר ניתנו או הועברו בהתאם להסכם זה, לא  בדבר תוכן הייעוץ או

ישחררו את הקבלן מאחריותו המקצועית המלאה ואין בהם להטיל על המנהל ו/או התאגיד אחריות 
כלשהי לטיב הייעוץ ו/או המסמכים האמורים. אחריות הקבלן כאמור ברישת סעיף זה כפופה למסירת כל 

 יים על ידי גורמי התאגיד לספק, על פי דרישתו, לצורך ביצוע עבודתו באופן מקצועי.הנתונים הרלוונט

מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהינו נציגו ושלוחו של התאגיד, על כל המשתמע מכך, לעניין הסכם זה  הקבלן .ו
 והינו חייב כלפיה חובת נאמנות כמתחייב ממעמדו זה.

כל תקופת ההסכם את הוראות הדין ולפעול לפיהן בנוגע מצהיר ומתחייב לשמור ולקיים במהלך  הקבלן .ז
 לכל מחויבויותיו מכוח הסכם זה.
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אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של התאגיד לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י כל דין או הסכם,  .ח
 בגין אותו חשבון.

את בטיחות הציבור  המפקח רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה, אם לפי דעתו מסכן הדבר .ט
 או העובדים.

 המפקח יהיה הקובע היחיד בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים , טיב העבודה ואופן ביצועה. .י

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

12.  

-הקבלן יקבל עובדים רק באמצעות לשכת התעסוקה ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .א
עפ"י ההוראות ובהתאם לתנאי העבודה הקבועים כדין בהסכם קיבוצי,  . הקבלן יעסיק את עובדיו1959

בהתאם  -כולל תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד, ובהעדר הסכם קיבוצי 
לקבוע ע"י האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה 

 דומה.

 נהל עבור עובדיו תיק ניכויים כדין ויפריש בהם את כל ההפרשות הנדרשות ע"פ הדין.הקבלן י .ב

הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין  .ג
 דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המפקח.

ים, לשם ביצוע העבודה באופן משביע הקבלן יעסיק מספר מספיק של פועלים מקצועיים ובלתי מקצועי .ד
רצון. הרשות בידי המפקח להרחיק מהעבודה כל אדם, כולל מנהל עבודה ו/או מנהל ביצוע ו/או מודד, 

 שיראה בעיניו כבלתי מוכשר, בלתי חרוץ או בעל התנהגות רעה.

ים על פי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב בזאת להוסיף עובדים מקצועיים או שלא מקצועי .ה
דרישתו, של המפקח ו/או מהנדס/ת התאגיד, בכמות אותה ידרוש המפקח ו/או מהנדס/ת התאגיד ומן 

 הסוגים והמקצועות אותם ידרוש. כל העלויות של עובדים נוספים אלה יהיו על הקבלן בלבד.

רש בתקנות על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים ושל צד ג' כנד .ו
 הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות.

התאגיד רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגיהותיים גרועים או  .ז
 לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.

 -לאדם כלשהו הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים אשר יגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או  .ח
 הכל בהתאם למפורט בהסכם .

לכל התקשרות ו/או חוזה בו יתקשר  כנספח ז'הקבלן יצרף העתק של נספח הבטיחות המצורף להסכם זה  .ט
עם צד שלישי כלשהו לביצוע  עבודות על פי חוזה זה כדרישות מינימאליות בתחום הבטיחות, וידאג 

 ראותיו של נספח בטיחות זה.להכפיף כל חוזה ו/או התקשרות עם צד שלישי להו

 ניהול האתר

13.  

 כוחו המוסמך יהיה מצוי באתר העבודה, וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע העבודה.-הקבלן או בא .א
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כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן. הקבלן יודיע בכתב למפקח -לצורך קבלת ההוראות מהמפקח, דין בא .ב
 על מינוי בא כוחו ויקבל את אשור המפקח.

יעסיק מנהל עבודה מוסמך בעל תעודה ממשרד העבודה, במשך כל תקופת ביצוע העבודה. מנהל  הקבלן .ג
 העבודה יהיה נוכח באתר במשך כל ימי ושעות העבודה.

הקבלן מתחייב להתקין ולספק על פי הצורך, ו/או דרישות התאגיד ו/או הדין ו/או הוראות המפקח ו/או על  .ד
ידור ו/או שילוט בנוסח ובגודל שייקבע ע"י התאגיד, ו/או תמרורי פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי, ג

, ו/או כל 1999אזהרה לרבות פנסים מהבהבים בהתאם למפרט הטכני של מע"צ ומשרד התחבורה מיוני 
אמצעי זהירות ובטיחות להבטחת ביטחון ונוחיות הציבור ו/או תאום מול משטרת ישראל ו/או שכר 

 שוטרים, והכל על חשבונו.

 קבלן מתחייב להעסיק שוטרים עפ"י דרישת התאגיד לצורך ביצוע העבודות על חשבונו.ה .ה

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

ר העבודה הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים להגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי עבודה ועל את .ז
וחלקי העבודה מפני נזקים העלולים להיגרם על ידי מפולת אדמה, שיטפונות, רוח, שמש, השפעות 
אקלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי על הקבלן לנקוט בכל אמצעי דרוש להגנה על 

 אתר העבודה בפני גשמים או מקור מים. 

לקי העבודה, על ידי הגורמים המפורטים בסעיף זה, בין אם כל נזק אשר יגרם לחומרים, מוצרים או לח .ח
נקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין אם לאו, יתוקן על ידי הקבלן באופן מיידי, על חשבונו ולשביעות 

 רצון המפקח.  

הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר, לא יכנס לאתר במהלך העבודה, למעט  .ט
 פקח, מהנדס/ת התאגיד ו/או בא כוחו.המנהל, המ

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה  .י
שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה 

אמצעי הבטיחות הנדרשים כמתחייב בתקנות המוסד  ברכוש ציבורי כל שהוא. כמו כן, עליו לנקוט בכל
לבטיחות וגהות ומשרד העבודה כדי להגן על העובדים ועוברי אורח, וכן יבטיח תנועה שוטפת תוך הפרעות 

 מינימאליות לתנועה, לחניה ולפעילות בתחום האתר.

ימים מהגורמים בכל מקרה שתידרש הפרעה לזכות השימוש והמעבר הנ"ל, על הקבלן לקבל אישורים מתא .יא
המוסמכים ובכלל זה, הקבלן יתאם את עבודתו עם הרשויות המקומיות, האזוריות ועם כל הגופים 

 האחרים הנוגעים לעבודתו, וימנע באורח סביר הפרעות לפעולותיהם של גופים אלה.

הקבלן יביא בחשבון שבמשך ביצוע העבודה, עלולים לעבוד בתחומו או בגבולות תחום עבודתו קבלנים או  .יב
 גופים אחרים, ועליו לבצע את עבודתו כך שיימנעו באורח סביר הפרעות בתחום זה. 

ם הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד שיש בו כדי להפריע לתנועת .יג
החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים בשטח וכו'. הקבלן ידאג 
לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו', יבנה מעקפים במידת הצורך, 

לו עקב נקיטת כל לצורך הטיית התנועה וכו'. לא יוכרו כל תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו 
 האמצעים למניעת הפרעות.
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כדי לא לפגוע בקווי הביוב הקיימים על הקבלן להזמין סיור עם נציג התאגיד כדי לקבל ממנו את סימון  .יד
קווי הביוב ולתאם איתו המשך העבודה באזור קווי הביוב. הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי המים 

מטעם התאגיד בזמן ביצוע עבודות ליד קוים ומתקנים קיימים.  והתיעול עם התאגיד וידאג לנוכחות פיקוח
מוסבת תשומת לב הקבלן כי קיימים קווי מים ביוב ותיעול בתוואי הכביש כולל חציות וכן קווי בזק וחברת 

 חשמל.

 לפי הצורך. –מחלקות אחרות ברשויות המצויות בתחום שיפוט התאגיד 

שטחי האחסון ואחזקתם, תיאומים עם גורמים חיצוניים כל ההוצאות הכרוכות בסידור דרכי הגישה ו .טו
 ותיאומים בתוך האתר יהיו על חשבון הקבלן ולא יהוו עילה לתשלום נוסף. 

הקבלן ייתן, ללא כל תמורה נוספת, אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק  .טז
קח, וכן לעובדיהם הן במקום העבודה והן ע"י התאגיד, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפ

 בסמוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה. 

הקבלן יסלק מהאתר עודפי חומרים ופסולת כהגדרתם במפרט הטכני. בנוסף לכך, יסלק הקבלן כל פסולת  .יז
 להסכם. 15אחרת מהאתר, לפי בקשת המפקח וכמפורט להלן בסעיף 

בטיחות העבודה, בטיחות עובדיו ובטיחות הציבור, ועליו יובהר בזאת כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי ל .יח
לנקוט על חשבונו בלבד בכל האמצעים הנדרשים למניעת תאונות עבודה, מפגעים תברואתיים ו/או נזקים 

 מכל סוג.

הקבלן יוודא אופן אחסון חומרים דליקים או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המתחייבים באתר  .יט
והפרדתם ע"פ סוגיהם וקבוצות סיכון. הכנסת החומרים לאתר העבודה, או כל העבודה, כולל סימונם 

 חומר המוגדר כמסוכן, רעיל או נפיץ, תיעשה רק לאחר אישור בכתב ומראש מהתאגיד.

הקבלן יודיע לנציג התאגיד על כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה  .כ
של תאונת עבודה בטופס מתאים )בהתאם לדרישות משרד העבודה( ויעביר עותק ו/או על כל התרחשות 

 לתאגיד.

 שעות וימי מנוחה

14.  

הקבלן מצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה כמשמעותם בפקודת  .א
דחוף לשם , זולת אם המשך העבודה בימי המנוחה דרוש באופן 1948-סדרי השלטון והמשפט, התש"ח

מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון 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 סביר מציוד  .ב
למחרת  06:00 -ל  19:00ה או כיו"ב באזור מגורים בין השעות לצרכי חפירה, בני 1979-בניה(, התשל"ט

, זולת אם הפעלת המכונה דרושה 1948-ובימי מנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח
באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת 

 יתן על כך אישור המפקח.סכנה או הפרעה כאמור, ונ

באם לצורך השלמת העבודה במועד, או כתוצאה מאילוצי תנועה או מכל סיבה שהיא לא תהיה אפשרות  .ג
לבצע את העבודה כולה או חלקה אלא בשעות הלילה, הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף בעבור 

דה, או באם יידרש ע"י רשות מוסמכת העבודה בשעות הלילה, אם כדי לעמוד בלוח הזמנים  לביצוע העבו
 כל שהיא.  
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יש לראות כאילו הכליל הקבלן את עבודות הלילה הנדרשות במחירי היחידה השונים. אין סעיף זה בא  .ד
 לאשר עבודה בשעות הלילה. עבודות לילה תבוצענה אך ורק בהנחיית ובאישור המפקח.

המותרים לעבודות לילה, כולל הציוד הדרוש ברשות הקבלן יימצא כל הציוד הדרוש העומד בתקני הרעש  .ה
כנגד הצפות כגון משאבות, מחסומים מתנפחים לצנרת ביוב, שלטי אזהרה, עגלות ניתוב , כלים מכאניים 

 ועובדים מיומנים  ובמספר מספיק לעבודות מסוג זה.

ול ציוד  במידת הצורך, יהיה הציוד מטופל אקוסטית לקבלת רמת רעש מותרת, והמפקח יהיה רשאי לפס .ו
 שלא יעמוד בתקנים כאמור.

להלן, יחולו הוראות סעיף זה על קבלן משנה אשר יועסק ע"י הקבלן  26מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .ז
 והקבלן יהיה אחראי לקיומן.

 שמירת הסביבה

15.  

לא ייכרת כל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של מהנדס/ת התאגיד ובאישור הרשויות  .א
מידה ונדרש. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהא עליו המוסמכות ב

לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י מהנדס/ת התאגיד וכמו כן, יהא על הקבלן לנטוע עץ אחר במקומו, עפ"י 
 קביעת מהנדס/ת התאגיד.

ל פי הרשאה מפורשת בכל הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא ע .ב
חומרי דין או הסכם, ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, סלעים, כורכר וכיו"ב )להלן: "

 "(.תשתית

הקבלן ישמור את אתר העבודה נקי ומסודר לכל אורך ביצוע העבודה וידאג בסיום כל יום עבודה לנקות  .ג
 את אתר העבודה ואת סביבתו.

בחלק כלשהו של אתר העבודה, יסיר הקבלן כל מכשול או סיכון שנותרו באותו חלק מיד עם סיום העבודה  .ד
 של האתר ובגבולותיו לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות, יישור ערימות עפר, ציפוי אספלט וכדומה.

הקבלן מתחייב, כי כל הפסולת, עודפי ניקוי הצנרת, החפירה, חומר מפורק, וכל יתר החומרים שעליו  .ה
 חיק, יוצאו אל מחוץ לעיר לאתר שפיכה מאושר לפי  החלטת  הקבלן. להר

לא תשולם כל תוספת עבור פינוי והובלה אל מחוץ לשטח שיפוט התאגיד ולא עבור תשלומים לאתרי  .ו
 פסולת אליהם יוביל הקבלן את הפסולת או כל חומר אחר. 

, את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין על הקבלן לכלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות .ז
 העברת החומר וסילוקו אל מחוץ לעיר. מודגש בזאת, כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.

במועדים שנקבעו ע"י המפקח, יהא רשאי התאגיד לבצען על חשבון  15לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף  .ח
יע או שיגיע לקבלן מאת התאגיד בכל זמן הקבלן וכן יהא רשאי התאגיד לגבותן או לנכותן מכל סכום המג

 שהוא, וכן יהא רשאי התאגיד לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 בנוסף לאמור יחויב הקבלן בתשלום פיצוי מוסכם לתאגיד כמפורט בחוזה. .ט
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 סיום העבודה 

16.  

 עם סיום העבודה ידווח הקבלן למפקח על סיומה.  .א

קתם יפרט המפקח בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם המפקח, יבדוק ביצועו של אותו שלב. לאחר בדי .ב
על ידו ועל ידי הקבלן את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה ושיש לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין 

 שיבוצעו בעבודה.

הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה, לשביעות רצונו  .ג
 של המפקח. 

גמר העבודה, יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו, וידאג על חשבונו להשבת המצב במקום ביצוע  עם .ד
העבודה לקדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, לפי העניין ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט, ובכלל 

אחר במקום ביצוע  זה יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל מתקן או פרט
 העבודה על פי הנחיות המפקח.

מובהר בזאת, כי יתכנו עדכונים למפרט הטכני, אשר ימסרו לקבלן מעת לעת, והקבלן לא זכאי לקבל   .ה
 תוספת  כל שהיא בגין כך.

מובהר בזאת כי אין באישורו של מהנדס התאגיד או המפקח או כל גורם אחר של/או מטעם התאגיד ו/או  .ו
 גורם אחר בכדי:מטעם כל 

 לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או התאגיד או עובדיו. .1

 ליצור אחריות כל שהיא של התאגיד או שלוחו כלפי הקבלן. .2

 תמורה

17.  

בעבור ביצוע העבודה וכל מחויבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה מתחייב התאגיד לשלם לקבלן  את  .א
להסכם זה )להלן  כנספח א'הסכומים שהוצעו על ידו בהתאם לקבוע במסמך הצעת המשתתף המצ"ב 

"(. התמורה תשולם  בהתאם לביצוע בפועל ובכפוף להעברת התשלומים המגיעים לתאגיד התמורה"
ם להסכם המשולש על ידי המועצה המקומית שלומי. התמורה אינה כוללת מע"מ ויש להוסיפו ביום בהתא

 התשלום בפועל בהתאם לשיעורו על פי דין באותה עת. 

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי בכפוף לאמור בסעיף קטן א' להלן התמורה המפורטת בזה היא  .ב
ם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל, לרבות אספקה והרכבה, מלאה  וסופית וכוללת את מלוא התשלומים לה

כל עבודות והחומרים הדרושים, תמיכות, תליות, קונזולות, אטמים וחומרי אטימה, ברגים ואומים, 
קידוחים או עשיית חורים בתקרה ובקירות, שרוולים, כיסוי ועטיפת צנרת בסרט  בטון וכו', עבודות 

עלות, איטום מחדש, תיקון אספלט, בדיקת התאמת מידות וכו', וכי חפירה, חציבה, מילוי חוזר של ת
 התאגיד אינו חייב בתשלומים נוספים כלשהם לקבלן בגין הסכם זה.

 להסכם זה.  בנספח י'קבוע המבלי לגרוע באמור בס"ק ב' לעיל התייקרויות ישולמו עפ"י  .ג
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 אופן תשלום התמורה

 לקבלן באופן ובתנאים כדלקמן:)א'( לעיל תשולם  17התמורה כמפורט בסעיף  .18

שבו, יגיש הקבלן למנהל חשבון בגין העבודה שבוצעה על ידו בחודש  5 -בראשית כל חודש ועד היום ה .א
 -כנדרש ב "מפרט הכללי", אשר תמציתו מופיעה ב "דף עזר למפקח", הנמצא אצל המפקח באתר. הקודם 

 ר יותר.יראו כאילו הוגש חודש מאוח מועד זהשלא יגיע עד  וןחשב

המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתו הבלעדי,  .ב
 ימים מיום הגשתו למנהל.  14ויעבירו לחשבות החברה בתוך 

החשבות תבדוק את החשבון ותאשרו במלואו או בחלקו או שלא תאשרו כלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.  .ג
מיום אישור מפקח מטעם  יום 60את הסכום שאושר על ידה, כאמור לעיל, תוך החשבות תשלם לקבלן 

, בכפוף להעברת התשלומים המגיעים לתאגיד בהתאם להסכם המשולש על ידי המועצה המקומית התאגיד
מובהר בזאת כי המצאת חשבונית המס מטעם הקבלן וחשבונית זיכוי )במידה ונחוץ( מטעמו הינם שלומי. 

שלום התמורה וכי במקרה של איחור בהמצאתן, ימנו הימים האמורים לתשלום החל מיום תנאי הכרחי לת
 המצאת חשבונית המס וחשבונית הזיכוי בהתאמה לחשבות התאגיד.

הקבלן לא יהא רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי התאגיד בגין עיכובים בתשלום הנובעים מחוסר  .ד
פרטים לא נכונים שמקורם בקבלן או ככל שטרם הועברו התשלומים פרטים בחשבונית או עקב קיומם של 

 להם הזכאי התאגיד בהתאם להסכם המשולש על ידי המועצה המקומית שלומי.

לא שולמו התשלומים במועד מסיבה התלויה בתאגיד תתווסף לתשלומים לקבלן ריבית לפי ריבית החשב  .ה
 בפועל.לפיגור ועד ליום התשלום  16 -הכללי , החל מהיום ה

 יום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל ריבית. 15מובהר בזאת כי פיגור בתשלום של עד 

ההליך המפורט לעיל יחול בשינויים המחויבים גם במקרה בו הופסקה העסקתו של הקבלן במהלך ביצוע  .ו
לעיל, וכן בכל מקרה של הפסקת העסקת  4העבודות, ביחס לתשלום היחסי המגיע לו כאמור בסעיף 

 בלן, במקרה בו זכאי הקבלן לחלק משכר הטרחה. הק

מובהר, כי חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מזכות  .ז
התאגיד להעלות כלפיו טענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי בגין כל פגם בתקינות 

לפני אישור החשבון או בין אם אחריו, ובין אם נגרם על ידי עובדיו,  העבודות בין אם נתגלה פגם כאמור
 קבלני משנה או ע"י כל אדם אחר אשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בביצוע העבודות.

 אחריות, פיצויים ושיפוי, קיזוז ועכבון

19.  

ופת החוזה והוא פוטר את הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול שיגרמו לאתר או לעבודה בתק .א
התאגיד ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותם או הקשור איתם מכל אחריות לכל אובדן או נזק 

 כאמור.

במידה ויתגלו ליקויים כאמור בביצוע העבודה ולחוות דעת המפקח או התאגיד יש לתקנם, על הקבלן לבצע  .ב
 ות רצון המפקח או התאגיד.ימים מגילוי הליקוי, והכל לשביע 7את התיקונים תוך 

הקבלן יהא אחראי כלפי עובדיו, התאגיד ועובדיו, וכל צד ג' בגין כל נזק גוף ו/או רכוש שיארע למי מהם  .ג
 בתקופת החוזה ולאחריה בקשר עם העבודה, ובקשר עם הסכם זה ויחויב לפצות כל נפגע כפי נזקו.
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או דין, ישפה הקבלן את התאגיד בגין  שילם התאגיד תשלום, שהיה על הקבלן לשלמו מכוח כל הסכם .ד
ימים מיום שנדרש לכך על ידו. בכלל זה, ישפה הקבלן את התאגיד בגין כל תשלום  7תשלום זה, בתוך 

שחויב בו מכוח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט 
 ושכ"ט עו"ד.

כל סכום שלדעת מהנדס/ת  -כלשהו המגיע לקבלן לפי חוזה זה התאגיד יהא רשאי לקזז ולנכות מסכום  .ה
 התאגיד מגיע מהקבלן לתאגיד ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין.

לתאגיד שמורה הזכות לעכב באתר, כל ציוד ו/או חומרים השייכים לקבלן, לצורך הבטחת קיום כל  .ו
 התחייבויותיו עפ"י דין או הסכם.

ביר הקבלן לתאגיד תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים בקשר בנוסף לאמור בסעיף זה, יע .ז
  עם ביצוע העבודה, וכל תעודה שהיא. הקבלן יוודא כי תעודות אחריות  אלה יוסבו על שמו של התאגיד.

נוספים או חילופיים עפ"י כל דין או  ז' לעיל כדי לגרוע מזכותו של התאגיד לסעדים –אין באמור בס"ק א'  .ח
 הסכם.

 ביטוחים

20.  

לעיל, מתחייב הקבלן לבטח את  19מבלי לגרוע מאחריותו עפ"י כל דין ו/או הסכם זה ובעיקר עפ"י סעיף  .א
 עצמו ואת התאגיד, בנוגע לעבודה ולמחויבויותיו נשוא הסכם זה כדלקמן:

 סוגי הביטוחים :

 שלישי(; ביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד

ביטוח חבות מעבידים עבור עובדים וקבלני משנה שיועסקו ע"י הקבלן במהלך העבודות נשוא 
 הסכם זה;

 ביטוח חבות מוצר;

תחומי וגבולות האחריות הינן כמפורט במסמך האשור על קיום בטוחים מטעם חברת הבטוח המצורף 
 .כנספח ב'להסכם זה 

 בפוליסות יופיעו הסעיפים הבאים: .ב

בכל הביטוחים ייכלל התאגיד כמבוטח נוסף. במסגרת הפוליסה ייכלל סעיף המחייב את חברת הביטוח 
 יום מראש על ביטול הביטוח או אי חידושו. 60להודיע לתאגיד 

 בביטוחי החבות ייכלל סעיף אחריות צולבת.

יד וכל הבא בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד התאגיד, עובדי התאג
מטעמו, לרבות חברות בנות או עמותות הקשורות לתאגיד, וכל גוף אחר שאין זה מקובל להפעיל נגדו 

 זכות שיבוב.

 להסכם. נספח ב'שאר תנאי הפוליסה הינם כמפורט וכקבוע במסמך האשור על קיום הביטוחים, 

מאושר וחתום ע"י חברת כשהוא  נספח ב'הקבלן ימציא לתאגיד במעמד חתימתו על ההסכם את המסמך  .ג
הביטוח. התאגיד יהא רשאי לדרוש מהקבלן בכל עת במהלך כל תקופת ההסכם שיציג בפניו את הפוליסות 

 עצמן.
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 הקבלן ישלם לאורך כל תקופת ההסכם את דמי הביטוח והפרמיות בעבור הפוליסות המפורטות לעיל. .ד

מכל אחריות שהינו חב בה כלפי התאגיד מובהר בזאת כי קיום הבטוחים אין בהם בכדי לשחרר את הקבלן  .ה
או צד ג' מכוח כל דין או הסכם, ואין בקיום הבטוחים כאמור בכדי להתנות על אחריותו של הקבלן מכוח 

 לעיל. 19סעיף 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן ישא בעצמו בכל הוצאה בלתי מבוטחת, בלתי מכוסה או שלא  .ו
סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסה הנדרשים לתיקון כל נזק שהוא שולמה ע"י חברת הביטוח וכן ב

 אחראי לו עפ"י הסכם זה.

 

 ערבות ביצוע 

21.  

מסכום הצעתו כולל  5%הקבלן ימסור לתאגיד, במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית בשיעור של  .א
"( סכום זה יישאר בידי התאגיד כערבות למילוי התחייבויותיו של הקבלן ערבות ביצועמע''מ. )להלן: "

ולהבטחת תשלומים שיגיעו בתקופת החוזה ומכוחו לתאגיד או לכל גוף אחר. ערבות הביצוע תעמוד 
יום לאחר מועד סיום העבודות וקבלתן על ידי מהנדס התאגיד ותוארך כל שנה. שאר  60-בתקפה לפחות ל

 להסכם זה. בנספח ד'על פי נוסח כתב הערבות המצורף  תנאי הערבות יהיו

 לתאגיד שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את עדכון סכום הערבות בהתאם לשינויים בהיקף העבודה. .ב

ב', יהיו צמודים למדד, לפי מדד  -סכומי ערבות הביצוע שימסור הקבלן לידי התאגיד כאמור בס"ק א' ו .ג
 הבסיס.

למימוש מיידי עפ"י דרישת מנכ"ל התאגיד ו/או חשב התאגיד, בכל עת, ללא כל הערבויות תהיינה ניתנות  .ד
 הגבלות ו/או התניות כלשהן.

הוארכה תקופת הסכם זה ו/או הוגדל היקף ההתקשרות, רשאי יהא התאגיד לדרוש מן הקבלן לעדכן את  .ה
ישה כאמור, ימסור גובה הערבויות ו/או להאריך את תוקפן, לפי העניין ולפי שיקול דעתו. קיבל הקבלן דר

לידי התאגיד תוספת לערבות ו/או ערבות חדשה, בהתאם לערבות המעודכנת ולפי דרישת התאגיד. לא 
נמסרה התוספת לערבות ו/או הערבות החדשה, לפי העניין, על ידי הקבלן, רשאי יהא התאגיד לחלט את 

מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הערבות אשר בידיו, וזאת מבלי לגרוע מסמכותו הכללית לחילוט הערבות ו
 הקיימים לתאגיד מכוח כל דין או הסכם. 

 לתאגיד שמורה הזכות להאריך את תוקף הערבויות בהתאם להתפתחות העבודות והפעילות באתר. .ו

 הפסקת העבודה ע"י התאגיד

22.  

להלן, לתאגיד הזכות להפסיק את העבודה, מכל  23בנוסף לסמכותו לבטל את ההסכם, כאמור בסעיף  .א
 סיבה שהיא בכפוף להוראות הבאות:

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים, קצוב או בלתי קצוב, לפי הוראה  .1
בכתב מאת המפקח בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י 

 המפקח הוראה בכתב על כך.
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( לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודה 1פסקה )הופסקה העבודה כולה או מקצתה לפי  .2
 ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

הקבלן מתחייב להישמע לכל הוראות המפקח באשר לציודו וחפציו באתרים בתקופת הפסקת  .3
 העבודה.

ס"ק א' הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות המפקח כאמור ב .ב
לעיל, תחולנה על התאגיד, ככל שהסיבות להפסקת העבודה אינן תלויות בקבלן ובלבד שנתן הקבלן למפקח 

יום מיום קבלת הוראות המפקח. שעור  30הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל תוך 
 להשמיע טענותיו.ההוצאות ייקבע על ידי החשב בהתאם לאמור להלן לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות 

תשלום ההוצאות כאמור מהווה משום סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים כתוצאה  .ג
מהפסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה 

יו קיבל את כל הסכום מהפסקת העבודה. התשלום יבוצע אך ורק כנגד אישור בכתב בחתימת הקבלן, על פ
המוסכם וכי יש בתשלומו משום סילוק כל תביעותיו וכי הינו מוותר על כל תביעות נוספות ו/או טענות כנגד 

 התאגיד.

סירב הקבלן לחתום כאמור, לא יחויב התאגיד בתשלום פיצוי כלשהו עקב אי תשלום ההוצאות במועד  .ד
 כאמור לעיל.

הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה אחרי חתימת החוזה אך לפני שניתן ע"י המפקח צו להתחלת  .ה
העבודה, או אחרי שניתן צו התחלת העבודה אך הקבלן טרם החל בביצוע העבודה בפועל, יחולו הוראות 

 מור.ס"ק ג' ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית הסכום הנקבע על פי הוראות סעיף קטן ג' כא

הופסקה העבודה ע"י התאגיד, כאמור בס"ק א' לעיל, ולאחר מכן היה בדעת התאגיד להמשיך בביצוע  .ו
הפרויקט באתר או בחלק ממנו, לפי העניין, חייב התאגיד למסור לקבלן הודעה על כך בכתב, ובמקרה זה 

קפו של ימים מתאריך קבלת ההודעה האמורה, לחדש את תו 60רשאי הקבלן לדרוש מהתאגיד תוך 
ההסכם לגבי המשך ביצוע העבודה, ומשדרש כך יחודש תוקפו של ההסכם כאמור; לא דרש הקבלן 

רשאי התאגיד למסור את המשך ביצוע  -יום לחדש את ההסכם  60מהתאגיד תוך התקופה האמורה של 
 העבודה לקבלן אחר.

י לתשלום פיצויים כאמור. נגרמה הפסקת ביצוע העבודה בשל סיבות התלויות בקבלן, לא יהא הקבלן זכא .ז
)ה( לעיל באשר לחבותו של התאגיד וזכות הראשונים  -מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הוראת ס"ק )ג( 

של הקבלן, לא תחול במקרה של הפסקת העבודה מסיבות התלויות בקבלן; מהנדס/ת התאגיד יקבע/תקבע 
בות התלויות בקבלן, והחלטתו/ה תהא עפ"י שיקול דעתו/ה הבלעדי באם נגרמה הפסקת העבודה בשל סי

 סופית.

 ימים ברציפות. 20 -הפסקת העבודה לעניין סעיף זה פירושה הפסקתה למשך למעלה מ .ח

 ביטול ההסכם ותוצאותיו

23.  

 מוסכם בין הצדדים כי התאגיד יהא רשאי לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים: .א

 -בהקפאת הליכים ו/או הוכרז כפושט רגל, או  מונה לקבלן כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או מונה נאמן .1
 ניתן לגביו צו פירוק; -באם הינו תאגיד 
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נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים  .2
 שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון;

 לקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה;הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, ב .3

הוכח לתאגיד כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או  .4
 מכל סיבה אחרת.

אלא, שמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ההסכם, בבחינת רשימה סגורה, 
טל ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות התאגיד לב

 ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

 בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם תחולנה ההוראות הבאות: .ב

זכויותיו של התאגיד, חובותיו של הקבלן והביטחונות מטעמו לא יפגעו, כל אלה יישארו בתוקפם  .1
 וטל ההסכם.המלא, כאילו לא ב

 לתאגיד תשמר הזכות לעכב את החומרים ו/או הציוד השייך לקבלן והנמצא באתר. .2

התאגיד יוכל לחלט את ערבות הביצוע/בדק של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים למטרת  .3
 השלמת הפרויקט באמצעות קבלן אחר או לכל מטרה אחרת.

ו חילופיים המגיעים לתאגיד עפ"י כל דין או הסכם, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסעדים נוספים א .ג
 לעיל. 22ובכלל זה מסמכותו להפסקת העבודה מכוח סעיף 

 אי קיום יחסי עובד מעביד

24.  

מוצהר בזאת, כי הקבלן לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא יחשבו כעובדים של התאגיד וכי מהות  .א
 נותן שירות. -בין הצדדים עפ"י הסכם זה הינה יחסי מזמין  היחסים

עוד מוצהר, כי לקבלן לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו אין ולא יהיו בעתיד כל תביעות ו/או דרישות  .ב
 מעביד.-שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכת יחסי עובד

הר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצ .ג
 לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין התאגיד לבין הקבלן, יחולו ההוראות הבאות:

מסכום התמורה הכולל  60%יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בשיעור של  .1
 "(. התמורה המופחתתאחר ששולם לקבלן( )להלן: " )כולל מע"מ, התייקרויות, תוספות וכל סכום

הקבלן מצהיר בזאת כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על  .2
 פי הסכם זה, אם וככל שייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור. 

המופחתת  הקבלן ישיב לתאגיד את כלל הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר לתמורה .3
סכום )כולל מע"מ, התייקרויות, תוספות וכל סכום אחר שקיבל במסגרת הסכם זה( )להלן: "

"(, והכל בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ובצרוף ריבית מקסימאלית, ההשבה
 ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל. 
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על פי הסכם זה ו/או כל דין, לרבות  התאגיד יהא זכאי לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שיחוב לקבלן .ד
כל סכום לו יהא זכאי הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה 

והכל עד לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה המוסמכת כי על התאגיד לשלם לקבלן  –מוסמכת כאמור 
 ו/או מי מטעמו בהתקיים האמור בס"ק ג' לעיל.

 :וניהול ספרים עיסוק בהרשאה .25

 .1975 -הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .א

הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל  .ב
 של הסכם זה.דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל  .ג
 ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של הסכם זה.

ל גובה במעמד חתימתו של הסכם זה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן לתאגיד אישור ע .ד
ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לתאגיד אישור כאמור 
במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מהתאגיד בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה שהינו זכאי לה בהעדר 

 אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא בדיעבד את האישור.

 -הקבלן לתאגיד במעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון פרטי חשבונו בבנק  בנוסף לאמור לעיל ימציא .ה
. טופס זה יהא חתום ע"י הקבלן ומאושר ע"י רו"ח כנספח ה'על גבי דוגמת הטופס המצורפת להסכם זה 

 או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.

לקבלן מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע  .ו
פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי 

 הצמדה, ריבית וכיו"ב.

 :המחאת החוזה או חלקו .26

זכויותיו ו/או חובותיו ע"פ הסכם זה או כל חלק ממנו לאחר, לרבות קבלני  הקבלן אינו רשאי להמחות .א
או יותר ממניות השליטה  %25; היה הקבלן תאגיד, העברת בכתב ומראשמשנה, אלא בהסכמת התאגיד 

 תחשב אף היא "המחאה". -מבעלי המניות שהיו במועד כריתת ההסכם, לאחרים 

הסכם זה או כל חלק ממנו לקבלן שאינו ממלא אחר הדרישות  בכל מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להמחות .ב
החלות על המציעים, הן מבחינת הסיווג הקבלני בענף ו/או מבחינת הוותק וההמלצות הנדרשות ע"י 

 התאגיד לביצוע העבודה, והן מבחינת היקף העבודות הדרוש. 

ר את ביצוע העבודה לאחר, המחה הקבלן את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, או מס .ג
כולה או מקצתה בהתאם לאמור לעיל יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י ההסכם על 

 אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיו של התאגיד כלפי הגורם הנמחה.

מסוים מתוך העבודה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכאי הקבלן למסור את ביצועו של חלק  .ד
 לקבלן/ני משנה בהתקיימם של כל תנאים הבאים:

 מסירת חלק העבודה לקבלן/ני המשנה טעונה תהא אישור מראש ובכתב מאת המפקח. (1
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במעמד חתימתו על ההסכם יגיש הקבלן לאישור המפקח רשימת קבלן/ני משנה אשר בכוונתו  (2

ול את שם/מות קבלן/ני המשנה, פירוט להעסיק לצורך ביצוע עבודות מכח הסכם זה. הרשימה תכל

עבודות דומות לעבודות נשוא הסכם זה שביצע/ו בשנים האחרונות, היקפן הכספי וכן שמות של 

 ממליצים )מתכננים או מפקחים( אשר היו ממונים על ביצוע העבודות. 

בביצוע קבלן/ני המשנה שיוצע/ו על ידי הקבלן עפ"י הסכם זה, יהיה/ו בעלי ותק וניסיון מוכח  (3

העבודות נשוא הסכם זה, , וכן יהיה/ו רשומים בפנקס הקבלנים במקצוע אותו הוא/הם נדרשים 

לבצע מטעם הקבלן באותם מקצועות בהם יש רישום ברשם הקבלנים, ויהיה/ו בסיווג ובדירוג 

למסמך "הוראות למשתתפים",  2הקבלני הנדרש. כל זאת בהתאם לקריטריונים הקבועים בסעיף 

 חלק בלתי נפרד מהמכרז נשוא הסכם זה.המהווה 

תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )ערעור מהימנות 

, האוסרות על מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם 1988-והתנהגות בניגוד למקובל(, תשמ"ט

 רשומים בפנקס הקבלנים, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה.

 

יהא הפוסק האחרון בדבר קבלתו/ם של קבלן/ני המשנה. המפקח רשאי לפסול, בלא צורך  המפקח (4

 במתן הסבר, כל קבלן משנה אשר אינו נראה לו כמתאים לביצוע העבודות. 

קבלן/ני המשנה יהיה/ו כפוף/פים לכל התחייבויות הקבלן בהסכם זה, לרבות מחירי עבודה, ותנאי  (5

 זו תעוגן בהסכם שבין הקבלן לקבלן/ני המשנה. כפיפות -עבודה הוגנים לפועלים 

( לעיל, מתחייב הקבלן לכלול בכל ההסכמים אותם יערוך עם 2מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ) (6

קבלן/ני המשנה מטעמו, תנאים בדבר הבטחת בטוחותיה של החברה מכח הסכם זה ולחייבו/ם 

 מאלו הקבועים בהסכם זה. להפקיד בידיו ערבויות וביטוחים אשר תנאיהם לא יפחתו 

הקבלן ימשיך וישא באחריות מלאה לכל מחויבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות אחריותו לגבי עבודות  (7

 שבוצעו בפועל ע"י קבלן/ני המשנה.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו/ם הישירה של קבלן/ני המשנה, כלפי החברה.

 

 הקבלן לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלן/ני משנה מטעמו.   (8

הקבלן יחליף לאלתר, לפי דרישת המפקח, כל קבלן משנה המועסק על ידו במסגרת הסכם זה, אם  (9

לדעת המפקח אין קבלן המשנה מתאים לביצוע העבודות ו/או שלדעת המפקח אינו מבצע את 

אינו מבצע את העבודות במקצועיות הנאותה. לא העבודות בהתאם לנדרש על פי הסכם זה ו/או 

ישעה הקבלן להוראות המפקח בעניין זה, יהא רשאי התאגיד לבטל את ההסכם ולהפסיק באופן 

 לעיל.  23מיידי את עבודת הקבלן ללא מתן הודעה מראש, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף 

כם זה לצד ג' מבלי לחרוג מתנאי הסכם לתאגיד שמורה הזכות להמחות את זכויותיו וחובותיו עפ"י הס .ה
 זה, למעט השינויים המתחייבים.
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 :ויתור .27

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה, שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם,  .א
כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי  לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור

 כאמור.

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי  .ב
 הצדדים לחוזה זה.

 :עבודה במצב חירום .28

 השירותים והעבודות נשוא מכרז זה ימשכו גם בשעת חירום )מלחמה, פיגוע, אסון טבע וכו'( עפ"י דרישת .א
התאגיד, על הקבלן לקחת בחשבון שכל העבודות המפורטות בהסכם זה יימשכו גם בשעת חירום ועליו 
יהיה להתארגן עם כוח האדם כן שבשעת חירום ניתן יהיה לעמוד בדרישות המכרז במלואן. לעניין סעיף 

 כפי שייקבעו על ידי התאגיד ועל פי שיקול דעתו. –זה "שעת חירום" 

ור ממשרד התמ"ת על ריתוק צוות עובדים וכלי רכב בשעת חירום, הקבלן יידרש על הקבלן לקבל איש .ב
 להציג אישור זה מיד עם חתימת החוזה, או במועד מאוחר יותר באישור המנהל.

בשעת חירום, התאגיד ישקול להסתפק בשירותים מינימאליים, אך עם גמר מצב החירום הקבלן ישלים  .ג
 למצב מושלם כאילו העבודות נעשו במצב פעילות רגילות.את כל העבודות, ויביא את המערכות 

 מודגש שההחלטה האם לוותר על מלוא השירותים היא זכותו הבלעדית של התאגיד. .ד

 הפרה יסודית

להסכם זה הינן תנאים עיקריים בהסכם זה והפרתן  26-ו 25, 21, 20, 19, 17, 11, 7, 6, 5, 3הוראות סעיפים  .29
 .תחשב כהפרה יסודית של ההסכם

 כתובות והודעות

כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם זה. מסמך או הודעה לעניין חוזה זה ישלח בדואר רשום לפי  .30
ימי  3כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתום 

 עסקים מתאריך המשלוח.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 הקבלן ע"י מורשי חתימה מטעמו: המים והביוב "מעיינות זיו " בע"מ ע"י:תאגיד 
_______________ ____________________ 

  מנכ"ל התאגיד  
_______________ ____________________  

 חשב התאגיד
_______________     ____________________  

 חותמת הקבלן      חותמת התאגיד 
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 אישור תקציבי
 

 הריני לאשר בזאת כי:

 גביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין;נתקיימו בהסכם כל התנאים וניתנו ל .1

ההוצאה הכספית לביצועו של ההסכם מתוקצבת מסעיף ______ כתקציב רגיל/מאושר כתקציב בלתי  .2
 רגיל מס' ___________.

_____________________    ________________________ 

 מנכ"ל התאגיד      חשב התאגיד
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 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן
 

 

על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים, הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, במשך כל  .1
הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן  אהתקופה בה יה

להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם 
 הסכם זה על נספחיו.

בודות, יכללו (, פרק א' הע()ב(1נספח ג')ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן להלן ) .2
ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי המזמין, מנהליו, עובדיו ו/או כל אדם אחר הבא 
בשמו של המזמין ו/או הפועל מטעמו, וכן כלפי כל הקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע 

 בת אדם שגרם לנזק בזדון.העבודות, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטו
 המזמין לענין נספח זה ובטוחי הקבלן יכלול גם את "רשות מקרקעי ישראל  מדינת ישראל ".

פוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן והמפורטת בפרק ב' )צד שלישי( לנספח  .3
זמין ו/או מנהליהם ו/או ( להלן תורחב לשפות את המ()ב(1נספח ג')אישור עריכת ביטוחי הקבלן )

"( ותהייה כפופה לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יחידי המבוטח)להלן: " ו/או הבקרה מטעמם עובדיהם
 יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב הקבלן כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר,  .4
לאישור  3 -ו 2( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח )סעיפים ששה) 6תכלולנה בין היתר תקופת גילוי של 

 עריכת ביטוחי הקבלן(.

ית וחבות המוצר, על הקבלן להחזיק בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את ביטוחי אחריות מקצוע .5
בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין. מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף זה 
תהווה הפרה של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן )אף אם הסתיימו העבודות( על כל המשתמע מכך. 

 להלן(. 21בסעיף אמור כבמקרה כאמור המזמין יהיה רשאי )אך לא חייב לנהוג 

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן, מתחייב  .6
ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים 

וכל הבאים מטעמם, אולם  ,משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין
 ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.וה

נערך על ידי המזמין קודמים לכל ביטוח אשר ראשוניים וביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם  .7
, /או  ו/אווכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו

, לרבות כל טענת 1981 -התשמ"א  ,לחוק חוזה הביטוח 59לרבות כל טענה ו/או זכות, כאמור בסעיף 
 מבטחיהם.מי מ"ביטוח כפל" כלפי המזמין וכלפי 

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה לרבות נספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן יכללו תנאי  .8
מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת 

( יום מראש על ששים) 60הביטוח, אלא אם כן תישלח למזמין, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום, 
ו  כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי המזמין 

 ( הימים ממועד משלוח ההודעה הנ"ל.ששים) 60אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה  .9
או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה 
תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 

 (. ()ב(1נספח ג')באישור עריכת ביטוחי הקבלן )
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באחריות כלפי המזמין ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא  
בגין מעשה ו/או מחדל בביצוע העבודות נשוא ההסכם, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה 
והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין )בהתאם למקרה( בגין כל אובדן ו/או נזק, אשר ייגרם 

, עקב העבודות שבוצעו על ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין
 כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות הביטוח הנערכות  .10
ולדאוג  ,להודיע לה על קרות האירועטוח ויעל פי הסכם זה, מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת הב

הוראות בהתאם לכי נציג חברת הביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר, כי על הקבלן לפעול 
 מידע שידרוש.הכל את ו ידינציג חברת הביטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר ל

תידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד  בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות, אשר .11
לאחר קרות האירוע, לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן יישא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב 

. למען בלבדלקדמותו והמזמין יעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה 
 ,טוחייועבר על ידי חברת הבר שא לסכום האמור, הסר ספק מובהר, כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר 

 ההוצאות כאמור.   יחוב כלפי הקבלן בכל תשלום לכיסוי יוכי המזמין לא 

בנוסף לאמור לעיל, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח לפי פרק א' "ביטוח העבודות" בפוליסה לביטוח  .12
אם המזמין הורה אחרת בכתב  העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות למזמין, אלא

תיקן הקבלן בעצמו               למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. 
מנהל הפרויקט מטעם המזמין, או נו של נזק המכוסה לפי הסכם הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצו

, מתחייב המזמין להורות למבטח על תשלום שטרם קיבל מאת המזמין תשלום עבור העבודה שניזוקה
 תגמולי הביטוח לידי הקבלן עד לגובה הסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק. 

הסכם זה, בהתאם למבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם, כי בכל מקרה של נזק לעבודות המבוטחות  .13
אי מטעם חברת הביטוח ו/או על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמ

 המזמין ו/או מנהל הפרויקט מטעם המזמין.

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי  
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

או משונה לרעה  בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם .14
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש  8או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף 

 ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור.

 14הקבלן להמציא למזמין בתוך  בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהמזמין, מתחייב .15
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב ארבעה עשר)

לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר 
כן מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח אינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי הקבלן", כמו 

 על פי דרישות המזמין, כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור במסגרת  .16
ל הקבלן הסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן, הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, וע

לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר 
ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמם בכל 

 הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור.

ו/או אי קיום בתום לב של בתום לב וע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפג .17
תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או עובדיו ומנהליו לא יפגעו בזכויות המזמין ו/או 

 על פי ביטוחים אלו.לקבלת שיפוי ו/או פיצוי מנהליהם ו/או עובדיהם, 

באופן מלא בגין כל ו  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין  .18
נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו 
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ידי הפועלים מטעמו ו/או  מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על
 בשמו ו/או עבורו.

המזמין רשאי )אך לא חייב( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן  .19
כאמור לעיל. הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין ביחס לאישורי הביטוח, וזכותו 

רט לעיל, אינה מטילה על המזמין ו/או על ו/או על כל מי לבדוק ולהורות על תיקון ביטוחי הקבלן כמפו
מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או 
לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל 

 דין.

וכל תשלום  ,פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן הקבלן מתחייב לשלם את .20
אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן 
ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם 

וח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע את דמי הביט
 העבודות.

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם, יהיה  .21
חים כולם המזמין רשאי אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטו

או חלקם )בהתאם להחלטת המזמין( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. כל סכום 
שהמזמין שילם או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מייד למזמין על פי דרישתו הראשונה. לחלופין ומבלי 

אלו מכל סכום שיגיע  לפגוע בזכויות המזמין על פי הוראות סעיף זה, המזמין יהיה רשאי לנכות סכומים
 ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא  .22
צווים, תקנות אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל ה

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 
ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות 

 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

ור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים בנוסף ומבלי לגרוע מהאמ .23
והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות 

 ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות.

ים בכל הקשור להגנה על העבודות הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין ו/או המבטח .24
בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד 

 נזקי טבע.

 הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על הציוד והכלים המובאים על ידו אל אתר ביצוע העבודות. .25

כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן  .26
לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות 
נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין 

 ל מסמך התחייבות כנ"ל.המזמין. המזמין מתחייב להעביר אל הקבלן כ

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו  .27
 הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

 

 
 

 חתימת + חותמת הקבלן  שם הקבלן  תאריך



- 66 - 

 

 

  

 '(  מסמך ג) להסכם( 1')בנספח 
 אישור ביטוחי הקבלן   

 
 תאריך __________

 לכבוד
 עיריית ...................................................ו/או

 חברות עירוניות ו/או תאגידים עירוניים ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
  ו/או רשות מקרקעי ישראל 

 מהמען....................................................
 "(המזמין" להלן ביחד ולחוד:)

   .א

 א.ג.נ., .ב

 אישור ביטוחי הקבלןהנדון: 

 .............................. : על פי חוזה/מכרז מס'

 עבודות  ................................................................................................. : לביצוע עבודות
להלן ......................................................................................................)

 .לרבות הרצה וניסוי "(, עבור המזמיןהחוזה" ו/או "העבודות:"

 _______________________________________ )להלן: "הקבלן"(. : שם המבוטח

 ____________________________________________________. : כתובת
 

 חברה לביטוח בע"מ )להלן "מבטח/ת"( החתומה מטה מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן   לתקופה  ________אנו 

 ()שני התאריכים נכללים ולהלן: "תקופת הביטוח" _____________,ועד ליום  __________שמיום 

 "(חודשים )להלן "תקופת תחזוקה 24יום, ולתקופת תחזוקה נוספת של עד 60/30של עד   כולל תקופת הרצה

 

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .1

 ש"ח.________________ שווי העבודות:  

הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח  שם המבוטח: 
 מטעמו של המזמין.העבודות 

מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 העדכנית של המבוטחת. "__________"ביט מהדורה  –הידוע כ 

 חוזהבטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ה :פרק א' העבודות 
כולל בין , חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, מתקניםשבנדון לרבות 

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או  יםנזק היתר
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין 
לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך 

יום הכלולה בתקופת  30לרבות תקופת הרצה של עד  הביטוחכל תקופת 
 הביטוח..

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע   .2 
 .ש"ח לפריט 20,000ש"ח ולא מעל  200,000העבודות עד לסך 

 .הגבוה מביניהם ש"ח 250,000או משווי העבודות  10%של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 
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 2500,000או משווי העבודות  10%של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
 . הגבוה מביניהם ש"ח

 הגבוה מביניהם. ש"ח 200,000או  מהנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 

או משווי העבודות  10%של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 100,000

משווי העבודות  10%נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות של   .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 2500,000או 

 .במלוא סכום הביטוח נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים  .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .חודש 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12תקופת תחזוקה רגילה של   .10 

 .ש"ח 300,000הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של   .11 
 

הוצאות יועצים ושמאים המסייעים בהכנת תביעה בגין נזק לעבודות ו/או לרכוש סמוך אליהן . 12
הגבוה מביניהם. הכיסוי לא יכסה הוצאות שמאות  ₪ 300,000מהיקף הנזק או  %4של עד  בשעור

 מצד המבוטח ולא בגין הליכים בערכאות.
 . הכסוי לא יוחרג עקב נזקי רעידות, הסרת משען,13

מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו ישירות  
 ין, אלא אם הורה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.למזמ

 וו/או מנהלימזמין פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי ה 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו  וו/או עובדי

 מי שגרם לנזק בזדון.  לטובתיחול 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או  :פרק ב' צד שלישי 
קבלנים וקבלני משנה אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 

או ו/המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה 
מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או 
לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה 

ו/או למנהל ו/או מפקח העבודות  ועובדילו/או  ומנהלילו/או למזמין או נזק 
 מטעמו.

 לתקופת ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון עשרה: במילים) ח"ש 20,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח

: אש, התפוצצות,  -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ להגבלותפרק זה אינו כפוף  תנאים מיוחדים : 
בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות הקבלן בגין 

מקרי  וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי
, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה ובלתי צפוי

עט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף )למ
מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן 

 חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
ש"ח למקרה  4,000,000בגבול אחריות בסך , ושאין חובה חוקית לבטחובפקודת התעבורה 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

, ביבתו המיידיתבבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובס חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות  1,000,000מוגבל עד לסך 

 .המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 
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ש"ח למקרה  250,000נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 5500,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 

למעט רכוש המבוטח בפרק  המזמין בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו ו א' לעיל

 .בלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישיהישירה וה

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן   
 ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל.

ו/או מנהל ו/או  וו/או עובדי וו/או מנהלימזמין הורחב לשפות את ה ביטוח זה תנאי מיוחד: 
על מי  שתוטלבגין אחריות )להלן: "יחידי המבוטח"(  מפקח העבודות מטעמו

ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה למעשי ו/או מחדלי הקבלן מהם 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד 

 .מיחידי המבוטח

הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח  אחריותו שלחבות מעבידים בגין  בטוח :פרק ג' חבות מעבידים 
, כלפי כל 1980חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות 
בגין , ם )במידה והקבלן ייקבע כמעבידם(עובדיה/או קבלנים, קבלני משנה ו

מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : 
תוך כדי ו/או עקב  הביטוחלמי מהם במשך תקופת שייגרמו "( מקרה ביטוח"

 .ביצוע עבודתם

 .לתובע( ש"ח מיליוןשישה  :במילים)ש"ח  6,000,000 גבולות האחריות : 

 לתקופת ובמצטבר לאירוע( עשרים מיליון ש"ח :במילים)ש"ח  20,000,000  
 .הביטוח

בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה  הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
הקבלן היה ו)ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

המועסקים על , פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער (כמעבידם ייקבע
 .פי החוק

ו/או  וו/או עובדי וו/או מנהלימזמין את ה לכסותביטוח זה הורחב  .1 תנאים מיוחדים: 
מקרה , לעניין קרות ונקבעהיה  מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי נ, כי מי מהם וכלשה ביטוח
חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין 

 מועסקים על ידו.עובדים המה

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או  .2  
ו/או מנהל ו/או מפקח  וו/או עובדי וו/או מנהלימזמין שיבוב כלפי ה

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא העבודות מטעמו 
 מי שגרם לנזק בזדון. לטובתיחול 

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
שהוגשה במשך  בשל הפרת חובה מקצועית בגין רשלנות מקצועית ו/אודרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אובדן ו/או תקופת הביטוח, בגין 
של הקבלן ו/או מנהליו במעשה או מחדל רשלני שמקורם אדם ו/או כל גוף שהוא 

מבלי לגרוע מכלליות ובגין העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון, ו/או עובדיו 
לרבות פגיעה או נזק פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על האמור 

ובלבד  וו/או עובדי וו/או מנהלימזמין כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי ה
 .מי שגרם לנזק בזדון. לטובתשהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 

 .הביטוח תקופתל ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליוןשני : במילים)ש"ח  3,000,000 גבולות האחריות: 

 בגין וו/או עובדי וו/או מנהלימזמין ביטוח זה הורחב לשפות את ה 2.1 תנאים מיוחדים: 
או מחדל רשלני מצד ו/על מי מהם עקב מעשה  תוטלאחריות אשר 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות  וו/או עובדי והקבלן ו/או מנהלי
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  ו.ו/או עובדי וו/או מנהלימזמין הקבלן כלפי ה

אובדן שימוש, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  2.2  
, כמו כן מכוסה איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

הנובעת מטעות, רשלנות או חבות הקבלן הרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
 הקבלן. עובדימי מאי יושר של 

הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה מוסכם בזה כי פוליסת  2.3  
 . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 

 שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. כיסוי מקביל

 ____________________ . פוליסה מס' חבות המוצר : .3

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, 1980 פגומים, התש"ם

על ידי פגם בעבודות המבוצעות בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 
, לכל אדם ו/או גוף "(המוצרהחוזה )להלן: "בקשר עם  מעובדיוהקבלן ו/או מי 

 וו עובדיו/א וו/או מנהלילמזמין כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 
 ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו.

 .הביטוח תקופתל ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליוןשני : במילים)ש"ח  3,000,000 גבולות האחריות: 

בגין  וו/או עובדי וו/או מנהלימזמין ביטוח זה הורחב לשפות את ה 3.1 תנאים מיוחדים: 
וזאת מבלי לגרוע מביטוח  המוצרעל מי מהם עקב  תוטלאחריות אשר 

 .וו/או עובדי וו/או מנהלימזמין חבות הקבלן כלפי ה

הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל, ממועד  3.2  
 .מסירת העבודות או חלקן למזמין לגבי אותו החלק שנמסר

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  3.3  
  . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  12כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.4  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה  תקופת הביטוח

, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק ו/או מרמה(
 .לפי פוליסה זושנועד לכסות חבות המבוטחת כיסוי מקביל 

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות  תנאי מיוחד : .4
גבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות המוצר הינם 

 .אחריות משותפים

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  5.1 כללי : .5
וכי אנו  המזמיןידי  -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים ו

בדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה 
לחוק חוזה  59בסעיף   כאמוראו זכות ו/, לרבות כל טענה המזמין

המזמין "ביטוח כפל" כלפי  תלרבות כל טענו 1981 –ביטוח התשמ"א ה
 .ווכלפי מבטחי

ל לא יבוטלו וגם או לא "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ .5.2  
, במשך תקופת הביטוח בקשר וגם או לא ישונו לרעה יצומצמו בהיקפם

הודעה כתובה בדואר רשום למזמין עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח 
ו/או לצמצום  ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטו)שלושים(  30

ו/או מנהל ו/או מפקח  וו/או עובדי וו/או מנהלי מזמיןשכאלו לגבי ה
 כאמורבכתב הודעה המזמין אם לא נשלחה לידי  העבודות מטעמו

 ההודעה. משלוחהימים ממועד )שלושים(  30ובטרם חלוף  לעיל

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .5.3  
המזמין וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

ו/או על מי מטעמו לרבות מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח 
 . העבודות מטעמו
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תנאי מתנאי אי קיום בתום לב של הפרה ו/או הננו מאשרים בזאת כי  .5.4  
/או מנהליו ו/או על ידי הקבלן ו לעיל ותהמפורטאיזו מהפוליסות 

ו/או  וו/או עובדי וו/או מנהלימזמין בזכותם של ה יפגעו, לא עובדיו
לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי  מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו

 ביטוחים אלו.
 

מוסכם בזאת כי זכות הקיזוז לא תגרע מזכויות המזמין לשיפוי   5.5
 בכל מקרה וענין.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן ומזכויות חריג "רשלנות רבתי" בוטל  5.6
 המבטח.

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
והכיסוי הבטוחי  במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 הכלול בהן.

12.  

 בכבוד רב,

13.  

14.  

)חתימת 

 המבטח(

)חותמת  .16  .15

 המבטח(

)שם  .18  .17

 החותם(

)תפקיד  .20  .19

 החותם(
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 אישור קיום בטוחים מפעיל ציוד מכני הנדסי      

 לכבוד 

 עיריית............................................................................................

 ו/או  מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל ו/או הבקרה מטעמם  
 )  כולם ביחד ו/או לחוד להלן "המזמין"(

 
 בהתאם לחוזה/מכרז ביטוח ציוד מכני הנדסי בקשר לעבודות פיתוח ותשתית למזמין אישור לקיוםהנדון:   

 )להלן"עבודות"()להלן "הסכם"( 7/2018מס  

   

 חב' לבטוח בע"מ )להלן "מבטחת"( מאשרת בזאת כי ערכה בטוחים                                      החתומה מטה   

 על שם ...........................................................)להלן" "הקבלן"( לבטוח ציוד מכני הנדסי המופעלים בעבודות 

 פיגומים ניידים,  במות הרמה, מתקני הרמה ו/או הנפה מכל סוג, לרבות אך לא רק שופלים, טרקטורים, מנופים, 

 אשר הובא,  הושכר,  ,)להלן "ציוד"(לרבות המותקנים על גבי כלי רכב ו/או אביזרי עזר לכל ציוד  כמפורט לעיל  

 הופעל על ידי ו/או עבור הקבלן  ו/או  מטעמו בקשר לבצוע העבודות בקשר להסכם כדלקמן: 

 

 בטוח כאמור מכסה את הציוד )להלן "צ.מ.ה"(   שמש  את הקבלן ו/או מטעמו.   לביטוח ציוד מכני הנדסיוליסה פ א

בערך רכישתו מחדש מפני  סכונים תאונתיים  לרבות  עקב התהפכות, התנגשות,  התלקחות, אש, התפוצצות, פריצה,        

פון, רעידת אדמה.  התנגשות תכלול פגיעה בין פריטי צ.מ.ה גניבת  הציוד  או חלקיו, זדון, נזקי טבע,   סופה, סערה, שט

ו/או ממטענם ו/או מפעולתם.  הבטוחים הנ"ל יחולו על הציוד במצב עבודה, נסיעה, חנייה, תיקון שטח,  פריקה ו/או 

 טעינה שלו או על ידו ובעת   שהותו  באתר העבודות או בדרך אליו של המזמין ו/או מטעמו. 

 

 לכסוי אחריותו החוקית של הקבלן כלפי עובדיו על פי דין בקשר לנזק גוף ו/או נפשי ו/או  ת המעבידביטוח אחריו ב.

שייגרם למי מהם עקב תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע שארעה במהלך ו/או  בקשר עם העבודות. הבטוח לא יוגבל        

בה לשפות את יחידי המזמין עקב אחריותם מחבות בגין   קבלנים וקבלני משנה של הקבלן ומטעמו. הפוליסה הורח

 .₪מליון  20למעשה או  מחדל של הקבלן ומטעמו.  גבול האחריות לתובע ולמקרה ולתקופת הביטוח נקבע לסך של 

 

   בטוח אחריות כלפי צד ג':ג.    

 למקרה.   ₪מליון  2. כסוי לאחריות כלפי   צד ג' בגין נזקי רכוש בגבול של 1 

 . בטוח  נזקי גוף עקב שמוש בצ.מ.ה  שבוטח כאמור בסעיף א' בגין פריט צ.מ.ה הפטור מבטוח חובה או בגין חבות2  

 לתובע ולמקרה ולתקופת בטוח שנתית. ₪מליון  5שאין  חובה לבטח ה בבטוח חובה וזאת גבול אחריות של           

  

 בפוליסות הנ"ל צוין כדלקמן:  נאים כלליים:ת ד

 המבטח ויתר על זכות התחלוף / שיבוב כלפי המזמין ויחידיו, מנהליו ו/או שלוחיו השונים  תור תחלוף:ו. א 

 וכלפי צד שהמזמין התחייב בכתב לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח. ותור כאמור לא יחול לטובת            

 אדם שגרם לנזק בזדון.             

 /או והיא שמין בדואר רשום על בטול הפוליסות מכל סיבה  המבטח מתחייב להודיע למז :הודעותב. 

 אמור  לעיל.כום לפני מועד הבטול או שינוי  י 45 צמצומן לפחות      

 צוין בפוליסות כי קיום תנאי מתנאיהן ע"י הקבלן בתום לב ו/או איחור בהודעה על נזק או   י קיום תנאים:א ג. 

 ביעה כלשהם ע"י הקבלן לא יפגע בזכויות המזמין ו/או יחידיו לשיפוי  על פי הפוליסות הנ"ל. ת  

 הכסוי בפוליסות הנ"ל הנו ראשוני וקודם לכל בטוח שנעשה ע"י המזמין ו/או יחידיו דימות הבטוחים:ק .ב

 המזמין ו/או יחידיו. והמבטח מוותר בזאת על זכותו על פי הפוליסות הנ"ל לטעון לשיתוף בבטוחי   

 זכות הקזוז לא תגרע מזכויות המזמין בכל מקרה וענין. קיזוז: .ד

 

כל האמור לעיל בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות ככל שלא שונו במפורש באישור זה.  במידה ותתגלה 

 .סתירה בין תנאי הפוליסות המקוריות ובין האמור באישור זה יגבר התנאי המיטיב עם המבוטח

  

 תאריך                                                .                                                                        תימת ואשור המבטחח  
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 ספרי הפוליסות צמ"ה: מ  

    

 ס' ................................. מ             הפריט ............................... תאור .1  

    

 ס' ................................. מ         תאור הפריט.............................. . 2  

    

 ס' ................................. מ             תאור הפריט ................................ 3  

    

   ס' ................................. מ         הפריט..............................  תאור. 4  
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 "3נספח "ב'  

 הצהרה על מתן פטור מאחריות .א
 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(התאגידמעיינות זיו בע"מ )להלן: "

 עוזי נרקיסדרך האלוף 
 9040ת.ד. 

 מעלות.

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

)להלן : "העבודות" ו/או   כפר ורדים 21+תחנת שאיבה לביוב הקמת  1/2019על פי מכרז מס' 
 "ההסכם"(, עבור התאגיד )להלן :"העבודות" ו/או "ההסכם"(. עבור התאגיד .

בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או ציוד חפירה בבעלותנו הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים 
ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו 

 בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן: .ב

פוטרים את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו מכל הננו  .1
חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו 

 ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו מכל  הננו פוטרים את .2
אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( 

במקרה שכזה כל  כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו
 ולמעט כנגד חברות שמירה. מי שגרם לנזק בזדוןזאת למעט כלפי 

מכל  הננו פוטרים את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו .3
חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב 

נו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על יד
 באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד  .4
לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את התאגיד ו/או מי מטעמו 

ות מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בכל תשלום ו/או הוצאה שמי לרב
 מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח להסכם, במשך כל  נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או 

תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות 
 .שבנדון

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור  .6
ופה בה קיימת לנו אחריות על פי ההסכם שנחתם באישור עריכת ביטוחי הקבלן, במשך כל התק

 בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

 

 ולראיה באנו על החתום

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 " 4נספח "ב'  .ג
 

 תנאים מיוחדים לעבודות בחום .ד
 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(התאגידמעיינות זיו בע"מ )להלן: "

 דרך האלוף עוזי נרקיס
 9040ת.ד. 

 מעלות.
 א.ג.נ.,

 
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

 

 כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל שלהלן: ,הננו מאשרים בזאת

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות  .1
באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים וכל 

 או להבות.ו/עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה  - מנו )להלןנמנה אחראי מטע ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת ובטרם תחילת ביצ .3
דליקים ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות מטר  10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

 שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

"צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים  ליד מבצע העבודה יוצב .5
 לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

נאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל פי וכל ת תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 ד' -ספחנ

 ביצוע -כתב ערבות
 לכבוד

 "(, התאגיד" -)להלן  תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ
 כתובת:

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית מספר_________

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב  .1
 -_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של הנערב"
סכום " -_________________ ש"ח )במילים _________________________________( בלבד )להלן 

 ,כפר ורדים 1+2תחנת שאיבה לביוב הקמת לעבודות לביצוע "( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם הערבות
 בהתאם למוסכם בהוראות החוזה.

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי  מחירי התשומה בבנייה למגוריםסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2
 "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 .נקודות ..........  ..........שהתפרסם בתאריך  ...............מדד חודש "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא 

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו. 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש 
 חולק במדד היסודי.בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מ

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא 
 כל הפרשי הצמדה.

לפי דרישתכם הראשונה בכתב לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם באופן מיידי כל סכום הנקוב  .3
ת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספ

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת  .4
_____________________________ כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל התאגיד ו/או חשב התאגיד או ממלאי 

מם. דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא/י מקום תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם מקו
 וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם התאגיד.

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד ע"פ הפרטים  3התשלום, כאמור בסעיף  .5
 יה על ידנו לפקודת התאגיד.שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשו

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ ולאחר תאריך זה תהא ניתנת להארכה עפ"י דרישתכם  .6
לעיל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא  4אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף 

 יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 להסבה.ערבות זו אינה ניתנת להעברה או  .7
 בכבוד רב,

________________ 
 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה_______________________ וחותמת הסניף.
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 ה' -נספח
 

 
 
 

 לכבוד
 חשבות תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ

 
 ג.א.נ.,

 
 שם החברה/שותפות/עסק ___________________________________ .1

 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' ____________ מס' בית ____  
 ישוב ____________ מיקוד _________ טלפון _________ פקסימיליה ____ . 
 מס' עוסק מורשה/תעודת זהות _____________________. 
 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק _________________. 
 ______________כתובת הבנק _____________________ן בבנק ____-מס' ח 
 מס' סניף ___________________. 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם על 
 ידינו לחשבות תאגיד מי המים והביוב מעיינות זיו בע"מ ללא שהוי.

 
 ___________  ______________  _________________   
   תאריך     חתימה וחותמת       שם המלא 

 
 אישור עו"ד / רו"ח .2

אני עו"ד/רו"ח  __________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של מורשי  החתימה 
 מטעם הקבלן_________________, וחתימתו מחייבת את הקבלן.

     
     ___________________  ________ 
                 חתימה וחותמת                                           תאריך      

 
 אישור הבנק .3

 של הלקוח הנ"ל. כפרטי חשבון הבנקהננו מאשרים את הפרטים לעיל  
  

 
 תאריך _________        
         

 חתימת הבנק______________
         
 חותמת הבנק ______________        
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 ו' -נספח

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

 
 

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

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

1 

 החברה או בעל זיקה* אליה לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; .א

החברה או בעל זיקה* אליה הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת  .ב
 ההצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 ]על החברה למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי[

 
 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  -זיקה" "בעל  *
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
 ;1991-ם(, התשנ"א)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגני

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 
____________ 

 
 

 אישור
 

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' _________,  
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

 בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ז' -נספח
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 נספח בטיחות לאתר עבודה 
 
הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  .1

ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו או אשר יפורסמו מעת לעת, לרבות תקנות  1970חדש( תש"ל 
, תקנות הבטיחות בעבודה ביצוע בדיקות סביבתיות 1988הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 

וצו הבטיחות  1988יות ותקני חשיפה תעסוקתיים לגורמים כימיים )פיסיקליים( התשמ"ח תעסוקת
, וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים 1959בעבודה )פנקס כללי( התש"ט 

שבעבודתם, הכל בהתאם לדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים 
 .  1984מ"ד( )תיקון התש

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן הרשום לעמוד בדרישות הבאות ולקיימן:  .2

 

הקבלן ימנה מיד עם תחילת העבודה מנהל עבודה מוסמך כחוק, ויעמוד על כך שכל עבודה  א. 
 תתבצע תחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה שמינה. 

 את מנהל העבודה בכל אחד מהמקרים הבאים:  הקבלן מתחייב להחליף ב. 

 כאשר נפסל מנהל העבודה מלשמש בתפקידו.  .1  

 כאשר מסיבה כלשהי לא מופיע מנהל העבודה לאתר העבודה.  .2  

 בכל מקרה שהמזמין, או מי מאנשיו ידרשו להחליף את מנהל העבודה.  .3  

 לפקודת בטיחות העבודה(.  199יף הקבלן מתחייב לנהל פנקס כללי בהתאם לחוק )לפי סע ג. 

 הקבלן מתחייב לרשום בפנקס הכללי את שמם וכתובתם של מנהלי העבודה שמינה.  ד. 

הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שאי מינוי מנהל עבודה יגרום לכך שכל החובות המוטלות על מנהל  ה. 
 העבודה על פי החוק יחולו עליו. 

מו, הוא מתחייב שכל האחריות על עבודתם של קבלני המשנה אם הקבלן יזמין קבלני משנה מטע ו. 
 ועובדיהם יחולו עליו. 

הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שהמזמין אינו קבלן או מבצע בניה כמשמעותו בחוק ובתקנות, וגם  ז. 
אם המזמין יבקר באתר, יפקח או יתאם, אין בכך כדי לראות את המזמין כקבלן ו/או כמבצע 

 בות כאמור יחולו על הקבלן, או על מנהלי העבודה מטעמו. הבנייה, וכל החו

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרים מטיב מעולה וכמות מספקת, וכי יסלק  ח. 
 משטח העבודה כל ציוד או חומר פגום. 

בעבודות שבגינן נדרשת מיומנות טכנית או ניהולית, או עבודות אשר בן נדרשים עובדים בעלי  ט. 
כישורים מיוחדים על פי החוק או התקנות, כגון: עבודות חפירה, עבודות הריסה, עבודות עם 
ביטומן חום, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה וכו' , מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק אנשים 

 סכמים. מורשים ומו

כל כלי מכני הנדסי כגון: כלי חפירה, כלי הרמה, אבזרי הרמה, מנוף וכו' יהיו תקינים ובעלי  י. 
 רישוי תקף.

הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לשטח האתר וכן לעקוב אחר חידוש 
ת הרמה, הרישוי בזמן. הקפדה על עבודות עפ"י דרישות תקנות הבטיחות בעבודה בנושא מכונו

סימן ו' כולל  2.1והפעלת כל מכונות ההרמה המוגדרות בפקודת הבטיחות בפרק ג'  79סעיף 
סימן ז' מכונות הרמה והמצאות תסקיר בדיקה של  2.2 –שרשראות, חבלים ואביזרי הרמה 

בודק מוסמך למכונות, ציוד ואביזרי הרמה וכן דרישות להסמכת מפעילי מכונות הרמה עגורנים, 
 .1992מכונות הרמה אחרות ואחרים התשנ"ג מפעילי 

הקבלן מתחייב שכל עוד לא נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או רישיון  יא. 
גמר מאת הרשויות המוסמכות, ו/או מהנדס הפיקוח ו/או מהממונה על הבטיחות באתר, ימשיך 

חות העובדים הנמצאים בו, בין להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או העבודה אותה ביצע ולבטי
שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין, או כל אחד אחר העשוי להימצא במקום שבו 

 העבודה בוצעה. 
ולא ירשה לנוער  1954הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודות הנוער תשי"ד  יב. 

העבודות שאינן אסורות לנוער על להימצא בשטח העבודה לשם עבודה או לשם השתכרות, מלבד 
 פי החוק. 

הקבלן מתחייב לבטח את עובדיו ואת עובדי קבלני המשנה שמטעמו ביטוח חבות מעבידים, וכן  יג. 
 לבטח כל מקום שבו הוא מבצע את עבודותיו בביטוח צד ג'. 

ידועים הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכונים ש יד. 
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ככאלה בעבודות אותן הוא מבצע מהסוג המתאים לעבודות שכן הוא עוסק, וכן לספק לכל מבקר 
או עובד ציוד כנדרש בהוראות כל דין ובכלל זה בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( 

 .  1997תשנ"ז 

עשן או גורמים הקבלן מתחייב לספק לאתר כלי עבודה שאינם מכילים או יוצרים אדים, גזים,  טו. 
, 88-93אדים מסוכנים סעיפים  –כימיים אחרים, עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה פרק ג' סימון ח' 

הדנים במקום מוקף. וכן גורמים פיסקאליים או ביולוגים, כולם או מקצתם, והידועים כגורמי 
נזק בריאותי. סיכון, ציוד בדיקה ומדידה של אוירה רעילה ו/או נפיצה ו/או מקרינה ו/או גורמת 

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת עובד לבור או שוחה או תא או כל מקום 
מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות גזים מסוכנים, וכל עוד לא סולקו 
הגזים באמצעות אמצעים מעשיים, וכל עוד נעשה איטום או מניעה של חדירת גזים בדרך 

לוגית אחרת, בכל עת שבה עשוי עובד להימצא במקום המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה טכנו
נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות גזים מסוכנים במקום. לחילופין, העובד יוכנס 
למקום המוקף אך ורק לאחר שקיבל הדרכה בדבר כל הסיכונים שבעבודתו, כשהוא לבוש 

 מכשיר נשימה. 

מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מיטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים הן הקבלן  טז. 
לעניין בידוד כפול, הן לעניין עמידות בתנאי עבודה בסביבה נפוצה והן בעמידות בתנאי לחות 
ו/או רטיבות. כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף 

קבוע ובין שהוא נייד.  למנוע כל מגע של עובדים בגובה ובקרבת קווי )מפסק פחת(, בין שהלוח 
חשמל, תוך נקיטת אמצעי זהירות המחויבים בעבודות אלו, חוקים ותקנות בנושא חשמל, חוקי 

 עזר אמצעי זהירות המקובלים בעבודות אלו.

בלן לכל האמור כאמור לעיל, אין ברשימת החובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות של הק יז. 
בחוקים, בפקודה ובתקנות, וכן הקבלן מתחייב לנהוג כפי שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה 

 בעלת אופי דומה לעבודה המוזמנת.  

על הקבלן לוודא כי בכל עבודה עפ"י תקנות הבטיחות הנחשבת לעבודה בגובה, תבוצע תוך כדי  יח. 
ל כל חוקי ותקנות הבטיחות הרלוונטיות לתחום נקיטת אמצעי בטיחות באופן מדויק וקפדני ע

לפקודת הבטיחות ולתקנות  50העבודות המיוחדות, ובמיוחד לעבודות בגובה כמשמעותה בסעיף 
 כלשונה. 2007הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז 

ח על הקבלן להודיע למנהל על כל תאונה/ פציעה שאירעה לו או לעובד מטעמו או לעובר אור יט.. 
באתר העבודה או בסביבתו. כמו כן, על הקבלן להודיע למשרד התמ"ת אגף פיקוח על העבודה 
כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה שעשה עובד מטעמו נטול יכולת עבודה מעל שלשה ימים או 

 שגרמה למותו של העובד.

זה לצורך עבודות במידה ובמסגרת עבודתו ישתמש הקבלן באש גלויה, בדיסק חיתוך, ו/או להשח כ. 
 20שונות, עליו לבצע הגנה על הציוד, האביזרים המתקנים וכל הנמצא באתר העבודה ברדיוס של 

מ'. על הקבלן והעובדים להיות מיומנים בפעולות כיבוי אש ויוודא כי בזמן העבודה יימצא 
ללא אין להשאיר ציוד ברשות העובדים ציוד דרוש לכיבוי בהיקף, בסוג ובכמות המתאימה. 

 השגחה ונקיטת האמצעים העלולים לגרום להפרעה, נזק לרכוש ופגיעה בבני אדם.
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודה לרבות הקצאת  כא.

גדרות, מעקי ביטחון, סימון אתרי עבודה ביום וסרטים זוהרים, ובלילה ע"י הצבת תאורה, 
ונה, והקמת אמצעי מעבר מוגנים באיזור העבודה ולהימנע מהשארת הנחת שלטי אזהרה והכו

 בורות חפירות ותעלות פתוחות ללא גידור ושילוט
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 נספח ח'

 חוברת נפרדת – רשימת תכניות

 
 מפורט בכרך ב' 
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 נספח ט'

 הסכם משולש
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