מכרז מס' 2/2020
לחיבורי בתים
ביישובי התאגיד
למערכות מים
וביוב

מכרז פומבי מס' 2/2020
חיבורי בתים למערכות המים והביוב בישובי התאגיד
 .1תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ (להלן" :התאגיד") מזמין בזאת הצעות מקבלנים לחיבורי בתים
למערכות המים והביוב בישובי התאגיד.
 .2המציע הוא קבלן הרשום כדין בפנקס הקבלנים ,על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
התשכ"ט –  ,1969המורשה לענף ראשי מים וביוב סימול  260בסווג כספי א ,1-העומדים ביום הגשת
ההצעות בכל תנאי הסף ותנאי עמידה במכרז המפורטים במסמכי ההוראות למשתתף.
 .3מסמכי המכרז ניתנים להורדה ללא תשלום מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו
 , /http://maayanot-ziv.com .4מציעים אשר יבקשו לקבל את מסמכי המרכז ,שלא באמצעות אתר
האינטרנט כאמור אלא בעותק קשיח ( )Hard Copyשיופק ע"י החברה יוכלו לקבלם במשרדי החברה
כנגד תשלום בסך של ( ₪ 500חמש מאות  ) ₪בתוספת מע"מ שלא יוחזרו ,בימים א'-ה' בשעות - 08:00
 ,15:00ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,בטרם רכישתם.
 .5סיור קבלנים ופגישת הבהרות ייערך ביום  10/8/2020בשעה  12:00במשרדי התאגיד ,טלפון לבירורים:
.04-9579400
 .6ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ,משתתף אשר לא השתתף במפגש לא יוכל להגיש את הצעתו
למכרז.
 .7על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך ( ₪ 30,000במילים :שלושים אלף  )₪להבטחת קיום
התחייבויותיו בהתאם להצעתו ,בתוקף עד יום ( 24/11/2020כולל).
 .8את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז ואת שאר המסמכים והאישורים שפורטו במסמך ההוראות
למשתתפים ,יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במזכירות התאגיד במעטפה סגורה נושאת
ציון "מכרז מס'  " 2/2020בלבד עד ליום  24/8/2020בשעה .12:00
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז
שיידונו על ידי התאגיד.
 .9אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן ,יהא התאגיד רשאי
לחלק את העבודות בין קבלנים שונים.
 .10התאגיד שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז בהתאם להוראות הדין.
בכבוד רב,
תאגיד מעיינות זיו

תנאי ניהול המכרז  - 2/2020כללי
 .1מועדים  -להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז (כפוף להוראות המכרז):
התאריכים

הפעילות

1.1

יום 31/7/20 + 24/7/20

פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

1.2

יום 10/8/2020
בשעה 12:00

סיור הקבלנים יצא ממשרדי החברה.

1.3

יום 13/8/2020
עד השעה 12:00

מועד אחרון בו עורך המכרז יקבל שאלות הבהרה מאת המציעים.

1.4

יום 16/8/2020
עד השעה 12:00

המועד האחרון לפרסום מענה לשאלות ,הבהרות ,תיקונים
ושינויים במכרז.

1.5

יום 24/8/2020
עד השעה 12:00

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

1.6

 3חודשים מן המועד
האחרון להגשת הצעות
כאמור בסעיף  1.6לעיל.

תוקף ההצעה

1.7

24/11/2020

תוקף ערבות לקיום הצעה

במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין מועדים המצוינים במסמכי המכרז ,יגברו
המועדים הנקובים בטבלה.
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ,ייפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שיידונו על ידי
החברה.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
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.
מסמכי המכרז ניתנים לקבלה במשרדי התאגיד כנגד תשלום בסך של חמש מאות ( ₪חמש מאות  )₪בתוספת מע"מ
שלא יוחזרו .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 המכרז
כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז.

מסמך א'

מכרז פומבי מס' 2/2020
לחיבורי בתים ביישובי התאגיד למערכות מים וביוב
מסמך הוראות למשתתפים
תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ (להלן" :התאגיד") מזמין בזאת הצעות מקבלנים לחיבורי בתים ביישובי
התאגיד למערכות מים וביוב ,וכן כל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל (להלן" :העבודות" ו/או
"השירותים")– והכל בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז ,בהסכם ,בכתב הכמויות,
בתוכניות ,במפרט הטכני ,וכפי שיורה המנהל מטעם התאגיד.
מסמכי המכרז
 .1מסמכי המכרז הינם:
א.

מסמך א' -הוראות למשתתפים במכרז.

ב.

מסמך ב' -הצעת המשתתף.

ג.

מסמך ג' -הסכם לביצוע עבודות ,לרבות נספחיו כמפורט בסעיף  1להסכם (להלן " :ההסכם").
התאגיד יראה במשתתף כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז ,לרבות המפרט הטכני אשר הינו
חלק ממסמכי המכרז בהוצאתם האחרונה ,קראם והבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת
ומתחייב לבצע את עבודתו עפ"י תנאי החוזה אם הצעתו תבחר.
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז או בעניין פרשנותם הנכונה של אחד ממסמכי המכרז,
יפנה המשתתף למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג .הנחיות המנהל יינתנו בכתב תוך שבעה ימי עבודה מיום
קבלת הפניה .מובהר בזאת ,כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל וכי
המשתתף יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.
תנאי המכרז
רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים בכל התנאים הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים
להוכחת עמידתם בתנאים אלו:

.2

א.

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

ב.
)1

המשתתף בעל המלצות וניסיון קודם מוכח של  3שנים לפחות ,מתוך  6השנים האחרונות שקדמו
למועד פרסום המכרז ,בביצוע עבודות דומות במהותן והיקפן לעבודות נשוא מכרז זה (להלן" :בעל
ניסיון").

)2

ג.

המשתתף ביצע בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז לפחות  2עבודות להנחת
מערכות מים וביוב עבור תאגידי מים וביוב ו/או רשות מקומית החולשים על אוכלוסייה המונה
לפחות כ 50,000 -איש ומעלה .כל אחת מהעבודות הנ"ל הינן בהיקף של  50%לפחות מהיקף העבודות
נשוא מכרז זה ובהרכב עבודות דומה.

לעניין פסקות  1ו  2בס"ק ב' לעיל ,ייחשב משתתף כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:
(א)

המשתתף הינו תאגיד ,אשר חבר בו או מנהל בו או שותף בו או בעל מניות
המחזיק ב 30%-מהבעלות בו  -הינו בעל ניסיון.

(ב)

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

(ג)

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

ד.

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

ה.

עוסקים מורשים לצורך מע"מ ומנהלים ספרי חשבונות כחוק.

ו.

המשתתף הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים במועד הגשת הצעתו למכרז על פי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969-בענפים ראשיים מים וביוב סימול  260בסיווג כספי א 1לפחות.

ז.

המשתתף הינו בעל כל הרישיונות הנדרשים עפ"י דין.

ח.

המשתתף נעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת
ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק
המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א ;1981-היה המעוניין להשתתף במכרז תאגיד  -היעדר הרשעה
גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים.

ט.

המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ;1991-אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי
החוקים האמורים  -חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

י.

השתתפות בסיור קבלנים ביום  10/8/2020שעה  12:00במשרדי התאגיד בכתובת :דרך האלוף עוזי נרקיס
קניון כוכב הצפון ,קומה  2,מעלות תרשיחא.

יא.

למען הסר ספק ,הוגשה הצעה על ידי מספר מציעים במשותף  -חייבת ההצעה לפרט את כל המשתתפים.

יב.

על כל משתתף /שותף להצעה ,לעמוד בתנאים המפורטים בס"ק א'-יא' לעיל.

הצעת המשתתף
.3
א.

הצעת המשתתף במכרז תינתן על גבי מסמך הצעת המשתתף ,וכן באמצעות קובץ בינארית או דקל.
בהצעתו ינקוב המשתתף הן במחיר הכולל והן במחיר לפי יחידות ביצוע .מחירי הצעתו של המשתתף
יתייחסו לכל העבודות ,החומרים ,הציוד וחומרי העזר ולכל הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז .מובהר
בזאת כי הזוכה במכרז לא יהא זכאי לכל סכום העולה על סכום הצעתו ,למעט אם צוין במפורש אחרת
במסמכי המכרז.

ב.

מובהר בזאת ,כי אין המשתתף רשאי לנקוב בכמויות אחרות מאלו הנקובות בכתב הכמויות .כמו-כן נאסר
על המשתתף לצרף כתב כמויות משל עצמו ו/או להוסיף ו/או לגרוע מכתב הכמויות הקיים .אם יעשה
כאמור ,רשאי יהא התאגיד לפסול את מסמכי המכרז שהגיש.

ג.

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

ד.

על המשתתף לרשום בכתב הכמויות כדלקמן :מחיר יחידה המתייחס לכל סעיף וסעיף ,סה"כ של כל סעיף
וסעיף ,סיכום כל פרק ואת סה"כ סעיפי ופרקי כתב הכמויות .המחירים יהיו בשקלים חדשים ולא יכללו
מע"מ .היו בכתב הכמויות מספר אפשרויות ,או הצעה ראשונה ואלטרנטיבה ,על המשתתף להתייחס לכולן.

ה.

המחירים שהמשתתף ירשום בכתב הכמויות אינם כוללים כאמור מס ערך מוסף ,אשר ישולם כנגד
חשבוניות מס כדין.

ו.

הצעת המשתתף עפ"י תנאי מכרז זה תהא בתוקף למשך  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,ותהא
ניתנת להארכה – עפ"י דרישת התאגיד  -לתקופה בת  60ימים נוספים.

ז.

על המשתתף למלא הצעתו בשני עותקי מקור ,ולחתום עליה ועל כל מסמכי המכרז חתימת מקור .שני
עותקי ההצעה חייבים להיות זהים .במקרה של אי התאמה בתמורה הנקובה בעותק האחד לעומת העותק
השני ,יתוקן גובה התמורה לפי העותק בו נקובה התמורה הנמוכה יותר.

ח.

ביטוחי המציע :
()1

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות התאגיד לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז
המפורטות בסעיף " 20ביטוחים" למסמך ג' "ההסכם" לרבות בנספח ב' אישור ביטוחי הקבלן (להלן:
"דרישות הביטוח" ו/או "ביטוחים").

()2

הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בס"ק  1לעיל ולהלן.

()3

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח ואת מהות העבודות לפי
מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים
הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

()4

מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי התאגיד לא
יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן ,את נספח ב' אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו
המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

()5

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור ,מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת התאגיד בכתב
ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

()6

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות
ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח .מובהר,
כי שינויים ביחס לאישור קיום הביטוחים (נספח ב') עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

()7

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת נספח ב' אישור ביטוחי הקבלן ,חתום כדין על
ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי) ,לרבות נספח ב'  1הצהרת הקבלן – פטור מנזקים ,חתומה כדין
על ידי הקבלן (בנוסחה המקורי) ,התאגיד יהיה רשאי למנוע מהקבלן את מועד תחילת ביצוע עבודות
בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.

()8

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בס"ק  7לעיל ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת נספח אישור
ביטוחי הקבלן (נספח ב') ,כאמור בס"ק ( ))7לעיל ,יהא התאגיד רשאי לראות בקבלן כמי שהפר את
ההסכם ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.

()9

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה
וחותמת של המציע ,המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי
הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

אופן הגשת ההצעה
 .4על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים כדלקמן:
א.

אם המשתתף תאגיד  -תעודת רישום התאגיד ,מספרו ואישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום
בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
אם המשתתף אדם פרטי  -העתק תעודת הזהות שלו כולל ספח.

ב.

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

ג.

העתק תעודת עוסק מורשה.

ד.

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

ה.

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

ו.

מסמכים המעידים על ניסיון המשתתף כנדרש בסעיף (2ב) לעיל .להוכחת יכולת זו יצרף המשתתף פירוט
של שני מקומות עבודה בתאגיד מים וביוב או רשות מקומית בהם עבודות דומות במהותן והיקפן לעבודות
נשוא המכרז .לצד כל עבודה יש לציין את הפרטים הבאים :שם הארגון/תאגיד; שם הממליץ; תפקיד
בארגון; מספר טלפון; מהות העבודה; סוג העבודות שבוצעו והתקופה בה בוצעו העבודות ,וכן חוות דעת
הממליצים.

ז.

אם המשתתף אינו אדם פרטי  -אישור עו"ד/רו"ח למורשי החתימה של המשתתף עפ"י מסמכי הייסוד של
התאגיד .אישור זה נדרש בנוסף לאימות חתימת המשתתף בשולי מסמך הצעת המשתתף במקום המיועד
לכך.

ח.

ערבות מכרז כמפורט בסעיף  11להלן.

ט.

תצהיר העדר הרשעה ,כנדרש בסעיף (2ח) לעיל בנוסח המצורף כנספח א' למסמך זה.

י.

צילום קבלה על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז.

יא.

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

יב.

נוסח הצעת המשתתף בשני עותקי מקור חתומה על ידו.

יג.

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

 .5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל
אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל
הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת ,בין היתר ,לצורך עמידתו של המציע ו/או
חברי הצוות מטעמו ,בתנאי הסף שפורטו לעיל.
 .6לתאגיד שמורה הזכות לדרוש מהמשתתף להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו וכיו"ב.
 .7הגשת הצעתו של המשתתף והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז/החוזה ידועים ונהירים 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.
 .8כמו כן ,התאגיד יראה כל משתתף כמי שביקר במקום ביצוע העבודות ועמד על טיב העבודה והיקפה.
 .9חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם משתתפים נוספים או כל גורם אחר .ראיות לכאורה
ובכלל זאת ראיות נסיבתיות כי ההצעות שהוגשו למכרז הינן מתואמות תוביל לחילוט ערבות המשתתף.
 .10החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא:
א.

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

ב.

היה המשתתף תאגיד יחתמו מספר המנהלים/שותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון
שמו/ם המלא/ים ,וכתובת התאגיד ויצרפו את חותמת התאגיד.
את חתימת מורשי החתימה מטעם התאגיד יש לאמת ע"י עו"ד או רו"ח בשולי מסמך הצעת המשתתף
במקום המיועד לכך.
ערבות מכרז

.11
א.

לשם הבטחת התחייבויותיו נשוא הצעתו ,על המשתתף לצרף למסמכי המכרז ערבות בנקאית אוטונומית,
בלתי מותנית וצמודה בסך ( ₪ 30,000במלים :שלושים אלף  )₪אשר תהא ניתנת למימוש במשך כל תקופת
תוקפה ללא התניות ו/או הגבלות כלשהן בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמך זה.

ב.

הערבות תהא בתוקף עד ליום  24/11/2020ותהא בלתי מוגבלת ובלתי מותנית ,ניתנת לפירעון בכל עת ,עפ"י
דרישת מנכ"ל התאגיד ו/או חשבת התאגיד ,שניהם יחד או אחד מהם.

ג.

שם הנערב בערבות חייב להיות זהה לשם המשתתף במכרז.

ד.

הערבות חייבת להיות על פי תנאיה ,ניתנת למימוש לפי פניה חד צדדית של מנכ"ל התאגיד ו/או חשב/ת
התאגיד.

ה.

מטרת ערבות זו לשמש להבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו של המשתתף עפ"י מסמכי המכרז וכן חתימת
המשתתף הזוכה על ההסכם לביצוע העבודות והמצאת כל המסמכים והאישורים הנדרשים ,בתוך  7ימים
מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז .מובהר בזאת ,כי המחאות פרטיות/בנקאיות ,שטרות וכיו"ב לא
יתקבלו.

ו.

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

הוראות כלליות
 .12מסמכי המכרז ניתנים להורדה ללא תשלום מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו http://maayanot-
 , /ziv.comמציעים אשר יבקשו לקבל את מסמכי המרכז ,שלא באמצעות אתר האינטרנט כאמור אלא בעותק
קשיח ( )Hard Copyשיופק ע"י החברה יוכלו לקבלם במשרדי החברה כנגד תשלום בסך של ( ₪ 500חמש מאות
 )₪בתוספת מע"מ שלא יוחזרו ,בימים א'-ה' בשעות  ,14:00 - 08:00ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום,
בטרם רכישתם.
 .13המשתתף אינו רשאי למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהוא מתנאי
המכרז .התאגיד רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז
ולפסול את הצעתו.
מבלי לגרוע באמור בסע'  13לעיל כל שינוי או תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם,
בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יחייבו את
התאגיד ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיה.

 .14מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז יפנה למר חוסיין סלאמה ,מהנדס התאגיד בפקס ,04-9575808 :עד
ליום  13/8/2020שעה  12:00תוך ציון שמו ומספר הפקס למתן תשובה ,ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או
אי הבהירות .תשובות לשאלות ההבהרה תימסרנה בכתב לכלל המשתתפים במכרז באמצעות הפקס או דואר
רשום או בדואר אלקטרוני ,בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד .מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז ,ועל כל מציע לצרף להצעתו את מסמכי התשובות ולחתום עליהן ,על כל עמוד .רק שינויים ,תשובות
ותיקונים (להלן" :הבהרות") שנמסרו בכתב יחייבו את התאגיד ,כאשר בכל מקרה של סתירה ,בין האמור
במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה בין
מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר .התאגיד אינו אחראי לכל פירוש ו/או
הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בע"פ.
 .15אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית ,ייקבע מחיר היחידה שצוין כדלקמן:
א.

המשתתף מסכים כי במקרה של אי התאמה בין מחיר יחידה ובין הסכום המתקבל בהכפלת מחיר היחידה
בכמות ,יקבע מחיר היחידה והסכום המוכפל יתוקן .היה ומחיר היחידה לא צוין במפורש ולעומת זאת צוין
הסך הכולל ,יחושב מחיר היחידה ע"פ חלוקה של הסך הכולל בכמות.

ב.

המשתתף מסכים כי במידה ולא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות והמחירים ,אזי ייחשב
הדבר כאילו כלולות הוצאות העבודה במחיר יתר סעיפי כתב הכמויות ,והמשתתף יהא חייב לבצע את
העבודות הנכללות בסעיף החסר מבלי לקבל כל תמורה או פיצוי או תשלום נוסף בעד עבודות אלה.

 .16ההנחות הניתנות תחושבנה באחוזים ממחירי הבסיס של כל פריט בהצעה .המשתתף מסכים כי גם במקרה בו
תהיה ההנחה נקובה בסכומים ,היא תחושב באחוזים לעומת מחיר הבסיס הכולל ,ומחיר כל פריט יופחת
בהתאם.
 .17את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז ואת שאר המסמכים והאישורים שפורטו במסמך ההוראות למשתתפים,
יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במזכירות התאגיד ברחוב דרך האלוף עוזי נרקיס קניון כוכב
הצפון מעלות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז מס'  " 2/2020בלבד עד ליום  24/8/2020בשעה -12.00
מ סמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שיידונו על
ידי התאגיד.
 .18התאגיד רשאי עפ"י שיקול דעתו לדחות את מועד הגשת ההצעות ו/או מועד תחילת מתן השירותים.
 .19התאגיד יהא רשאי ,בכל עת (עד למועד האחרון להגשת ההצעות) להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז.
הוראות התיקון שיוגשו על ידי התאגיד ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל
רוכשי ההצעה .המשתתפים יגישו את הצעתם ואת הוראות השינוי כשהן חתומות על ידם בחותמת וחתימה
בכל עמוד בנפרד.
 .20התאגיד אינו מתחייב כלפי הקבלן לכל היקף עבודה שהוא והוא יזמין מהקבלן עבודות בהיקף כפי שיידרש על
ידו ,על פי צרכיו ושיקול דעתו בלבד .הקבלן יהא מחויב מצידו לבצע את כל העבודות שיידרשו על ידי התאגיד
על פי ההסכם.

 .21התאגיד יהא רשאי למסור לזוכה רק חלק מהעבודות ,והוא יהא רשאי לבצע את יתר העבודה בביצוע עצמי
ו/או על ידי מי מטעמו ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים  -הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד .בנוסף,
התאגיד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין עד לכ 505-מהיקפי העבודות שבמסגרת המכרז .כמו-כן,
שומר התאגיד לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע העבודות ולבצע אותה בחלקים ובקטעים
שונים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
 .22למען הסר ספק ,מובהר ומודגש כי התאגיד שומר על זכותו לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או
להקטינו ו/או לא לבצעו ,מכל סיבה שהיא ,בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר הכרזה על הזוכה בכפוף לאמור 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 מסמך זה על כל
תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.
 .23נקבע זוכה במכרז (להלן" :הזוכה המקורי") והחל בעבודתו ,ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי משתתף
אחר הוא הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה המאוחר") ,מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת
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 טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי התאגיד ,בגין ההליך שבוצע.
 .24מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר ,בשום דרך ,את המסמכים שיוגשו
על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.
 .25מסמכי המכרז הינם רכושו של התאגיד וקניינו הבלעדי ,והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעות
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.
 .26מובהר בזאת כי התאגיד יהא רשאי לנהל משא ומתן עם הקבלן אשר יבחר כזוכה במכרז ,לשם שיפור הצעתו,
ולקיים הליך תחרותי בהתאם לדין.
שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
.27
א.

ועדת המכרזים תבדוק את זולות הצעת המשתתף ,אולם יובהר ,כי אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את
ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכי התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה
באופן חלקי על כתב הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן.

ב.

ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או
אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

ג.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א'-ב' לעיל ,מובהר כי במסגרת שיקוליה של הועדה לבחירת הזוכה
תשקול הועדה לצורך בחירת ההצעה ,בין היתר ,את הפרמטרים המפורטים להלן:

 )1ניסיונו של המשתתף ובכלל זה המוניטין והניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך ביצוע עבודות דומות בעבר,
וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה בעת הליכי בחירת הזוכה.
 )2ניסיון התאגיד ו/או גופים אחרים בביצוע עבודות עם המשתתף או ככל שמדובר בחברה ,עם הגורמים השולטים
בה או הפועלים מטעמה.
 )3כושר הביצוע של המשתתף ,ציוד וכוח אדם הנמצאים ברשותו או תחת שליטתו על פי הסכמים חתומים
לתקופה המיודעת לביצוע העבודות על פי ההזמנה.
 )4יכולת עמידתו של המשתתף בלוח הזמנים של הזמנת העבודה לאור התחייבויות נוספות שלו.
 )5מתן משקל לחוסנו הכלכלי והפיננסי של המשתתף.
 )6עלויות הפרויקט.
 )7כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודה נשוא המכרז במסגרת לוח הזמנים ובהתאם לתנאי
המכרז.
 )8התאגיד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה סבירה בשל מחירה הכולל או ביחס לפריט מסוים ,או שאינה
סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסותה לתנאי המכרז באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 )9התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצונו המלאה לאחר פתיחת המעטפות ,זאת על
מנת לבחון את המשתתף ואת הצעתו במסגרת שיקוליה האמורים לעיל.
על בסיס השיקולים אלו רשאית הועדה ,בין היתר ,להמליץ על הצעה שאינה דווקא הזולה ביותר ,מבין ההצעות
שיובאו בפניה.
ד.

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המשתתף ,בעת הדיון בהצעתו ,הסברים וניתוחי מחיר,
והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.

ה.

התאגיד מתחייב לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף ,אשר ימסרו לו לפי
דרישתו.

ו.

אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור ,רשאי התאגיד להסיק מסקנות לפי ראות עיניו ואף
לפסול את ההצעה.

חתימת החוזה והשבת ערבות מכרז
.28
א.

משתתף/ים שיבחר/ו כזוכה/ים במכרז יתבקשו לחתום על ההסכם המכרז בתוך  7ימים מיום קבלת הודעה
על זכייתו/ם במכרז .לא מילא/ו הזוכה/ים את התחייבותו זו ו/או את יתר התחייבויותיהם עפ"י מסמכי
המכרז ,רשאי יהא התאגיד לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף למסמכי המכרז מטעמו ,כקבוע
בסעיף  11לעיל ,והמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט.

ב.

משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז באופן הבא:

 )1למשתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא נבחר לביצוע העבודות  -עם קבלת הודעה כאמור.
 )2למשתתף שנבחר לבצע את העבודות  -עם חתימתו של ההסכם המצורף ,והמצאת ערבות ביצוע ואישורי ביטוח
כנדרש בהסכם על נספחיו.

מעיינות זיו בע"מ

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

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

.1

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המשתתף _____________ מס' זיהוי/ח.פ/.ח.צ/.ע.ר.
____________________ (להלן" :המשתתף") ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא הורשע
ו/או לא מתנהלת לגביו חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי ,כגון אי העברת
ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות ,לפי חוק
המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א;1981-
בתצהיר זה – "בעל שליטה" – מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות למנות דירקטורים
או את המנהל הכללי בתאגיד ,ככל שהמשתתף הינו תאגיד.

.2

הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה
בפני מר/גב' ____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני
את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
________________

נספח ב'
נוסח ערבות מכרז אוטונומית בלתי מותנית
בנק ___________
לכבוד :מעיינות זיו בע"מ
א.ג.נ,

תאריך_________ :

הנדון :כתב ערבות מס' _____________

מרחוב
ת.ז/.ח.פ/.ח.צ__________________.
מס'
_____________
בקשת
 .1לפי
_____________________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן -
"הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  30,000אלף ₪
(במילים :שלושים אלף  )₪בלבד (להלן " -סכום הערבות") ) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים
מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן ,שתדרשו מאת הנערב בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי 2/2020
לחיבורי בתים ביישובי התאגיד למערכות מים וביוב וכן ביצוע כל פעולה נלווית ולהבטחת מילוי תנאי
המכרז ,ותנאי חוזה ההתקשרות.
סכום הע רבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן " -המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:

.2

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש  05/2020שהתפרסם בתאריך  15/06/2020בשיעור 100.1
נקודות.
"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
בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות
ללא כל הפרשי הצמדה.
.3

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מיום עסקים אחד ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו
המפורטת לעיל אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ,ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת
הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש
את התשלום תחילה מאת הנערב ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר
לחיוב כלשהו כלפיכם.
"יום עסקים" – כהגדרתו במערכת הבנקאית ועפ"י הנחיות בנק ישראל מעת לעת.

.4

התשלום ,כאמור בסעיף  3לעיל ,יעשה על ידינו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד ע"פ הפרטים
שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

.5

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 24/11/2020כולל) בלבד ולאחר מועד זה תהא ניתנת להארכה בהתאם
לדרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף  3לעיל .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו
בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 .6ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
_________________

טופס זה חייב בחתימה +חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.

מסמך ב'

מכרז פומבי מס' 2/2020
לחיבורי בתים ביישובי התאגיד למערכות מים וביוב
מסמך הצעת משתתף
אני הח"מ _______________________ ת.ז/.ח.פ/.ח.צ ______________________ .מרחוב
_______________ מס' _________ עיר _________________ טל'____________ :פקס:
________________ מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון ,לרבות את מסמך ההוראות
למשתתפים ,נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה במכרז ,על כל נספחיו ,וכי הבנתי את כל
התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע
על קביעת מחיר הצעתי.
 .2הנני מצהיר ,כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים.
 .3הנני מצהיר ,מסכים ומתחייב:
א .לבצע עבודות לחיבורי בתים ביישובי התאגיד למערכות מים וביוב וכן כל פעולה שתידרש לצורך ביצוע
העבודות הנ"ל  -והכל בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז ,בהסכם ,בכתב
הכמויות ,תוכניות ומפרטי טכני ,וכפי שיורה המנהל מטעם התאגיד (להלן" :השירותים" או
"העבודות").
ב .לחתום על החוזה ו/או להמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ממני בתוך  7ימים מיום
שייוודע לי על זכייתי במכרז .היה ולא אעשה כן ו/או לא אעמוד ביתר התחייבויותיי עפ"י מסמכי
המכרז ,יהיה התאגיד רשאי לחלט את ערבות המכרז ,אשר נמסרה לה על ידי ,וזאת מבלי לייתן לי כל
הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם לתאגיד כתוצאה מאי
עמידתי בתנאי המכרז והחוזה.
ג .הנני מציע לבצע את העבודות ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה בתמורה אשר
תיקבע על פי מחירה של כל יחידה הנקובה בכתב הכמויות המצורף כנספח א' למסמך זה בניכוי
שיעור ההנחה אשר תוצע על ידי ואשר תפורט בהצעתי .על כל מחירי היחידה יתווסף מע"מ כשיעורו
על פי דין ביום התשלום בפועל.
ד .כתב הכמויות נחתם על ידי ,בתחתית כל אחד מדפיו .הנני מצהיר ,כי כתב הכמויות המצ"ב כנספח א'
למסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זו.
ה .הנני מצהיר בזאת ,כי הסכומים הנקובים בכתב הכמויות המצ"ב כנספח א' למסמך זה כאמור הינם
סופיים וכוללים את כל התמורה המגיעה לי בגין ביצוע העבודות ,ובכלל זה כל העלויות וההוצאות,
לרבות אספקה והרכבה ,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 חפירה ,חציבה ,מילוי חוזר של תעלות ,איטום מחדש ,תיקון אספלט ,בדיקת
התאמת מידות וכו' ,וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות.

ו .ברור לי כי התמורה הינה בהתאם לעבודות אשר יבוצעו בפועל בהתאם להוראות המכרז.
ז .הנני מצהיר ,כי ידוע לי שלמעט האמור בהסכם ,תנודות במדדים מכל סוג שהוא ,בריבית ,בשכר
עבודה ,במסים ,ארנונות ,תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק על-פי ההסכם לא ישנו את
המחירים הנקובים בכתב הכמויות.
ח .אם אדרש על ידי התאגיד ,אמציא לו בתוך  3ימים פירוט וניתוח מחירים לגבי הסכומים הנקובים
בהצעתי ,וזאת כנדרש בסעיף (27ד) למסמך ההוראות למשתתפים.
ט .ידוע לי כי התאגיד איננו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
י .ידוע לי כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב הכמויות
או שתלווה בהסתייגויות כלשהן.
יא.

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

יב.

ידוע לי ,כי התאגיד רשאי למסור לזוכה רק חלק מהעבודות ,והוא רשאי לבצע את יתר העבודה בביצוע
עצמי ו/או על ידי מי מטעמו ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים  -הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של
התאגיד.

יג.

ידוע לי ,כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין עד לכ 50%-מהיקפי העבודות
שבמסגרת המכרז.

יד.

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

טו.

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

טז.

ידוע לי כי אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי
המכרז והמפרט הטכני ,ובהתאם למחירים שרשמתי בהצעתי .אני מתחייב לבצע את כל העבודות
לשביעות רצון התאגיד ו/או הממונה מטעמו ,ועל פי הוראות ההסכם.

יז.

הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים המפורטים בסעיף  4למסמך ההוראות למשתתפים ,וכן את נוסח
ההצעה באמצעות קובץ בינארית או דקל.

יח.

להבטחת קיום הצעתי כאמור לעיל ,הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית של בנק _____________,
בסך של ( ₪ 30,000ובמילים :שלושים אלף  )₪הערבות תהא בלתי מותנית ,בלתי מוגבלת וניתנת
למימוש מיידי בכל עת בנוסח שצורף כנספח ב' למסמך ההוראות למשתתפים ,ללא הוכחת נזק או
חיסרון כיס מצד התאגיד .תוקף הערבות יהא עד ליום  24/11/2020ותהא צמודה למדד המחירים
לצרכן.
כן הנני מצהיר כי באם הצעתי תתקבל אמציא לתאגיד ערבות בנקאית ואישור קיום ביטוחים (נספח
ב' ) בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בהסכם על נספחיו המצורף לחומר המכרז.

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

ולראיה באתי על החתום:

___________
תאריך
_________________
שם מלא

____________________
חתימה
____________________
כתובת

_________________
מס' ח.פ/.ח.צ.

____________________
מס' טלפון

במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן:

אישור
ח.פ/.ח.צ___/.
_________________
התאגיד
עו"ד/רו"ח
______________
הח"מ,
אני
_____________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה ________________ ו,_________________ -
בצרוף חותמת התאגיד מחייבים ,עפ"י מסמכי הייסוד של התאגיד ,את התאגיד.

_____________________
עו"ד/רו"ח

נספח א'
כתב כמויות
.1

תנאים כלליים
התחשבות עם תנאי החוזה
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים ,בכל התנאים המפורטים והמתוארים בחוזה על כל
מסמכיו.
המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים באותם
מסמכים ,על כל פרטיהם .אי הבנת תנאי כל שהוא לא תוכר כסיבה מספקת לשנוי מחיר הנקוב בכתב
הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

.2

מחיר היחידה
מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:
א.

מוצרים
זה
ובכלל
(
החומרים
כל
בעבודה ושאינם נכללים בה) והפחת שלהם.

ב.

כל העבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי החוזה.

ג.

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

ד.

הובלת החומרים ,כלי העבודה וכו' ,המפורטים בסעיפים א' ו -ג' אל
מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום
העבודה וממנו.

ה.

אחסנת החומרים ,הכלים ,המכונות וכו' ושמירת העבודות שבוצעו.

ו.

המיסים הסוציאליים ,הוצאות הבטוח וכד'.

ז.

.3

הוצאותיו הכלליות של הקבלן
הוצאותיו המוקדמות והמקוריות.

ח.

הוצאותיו
אותו.

ט.

רווחי הקבלן.

האחרות,

מאיזה

סוג

(הן

הישירות
שהוא,

יחידות המידה
תיאור פריט המלאכה מבוטא ביחידות מידה מטריות
המקרא של יחידות המידה בכתב הכמויות הוא כדלקמן:
מ'
מ.א.
מ"ר
מ"ק
יח'
קומפ'
עב'

-

מטר עומק
מטרים ,מטר אורך
מטרים ריבועיים
מטרים מעוקבים
יחידות ,חתיכות
קומפלט
עבודה

לסוגיהם

אשר

והן

וחומרי

עזר

העקיפות),
תנאי

החוזה

הנכללים

ובכלל

זה

מחייבים

.4

כמויות
כל הכמויות ניתנות באומדן ,והתשלום יהיה בהתאם למדידה של כל פריט
כפי שבוצע ,פרט למקרים בהם צויין אחרת במפרט .לא תחולנה תוספות
למחירים עקב הגדלת או הקטנת הכמויות.

.5

מדידה
כל העבודה תימדד מדידת נטו )אלא אם כן צויין אחרת להלן( בהתאם לפרטי
התוכניות כשהיא גמורה מושלמת ו/או קבועה במקומה ,ללא כל תוספות עבור פחת וכד' ובמחירה יכלל
ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו ,במידה ואותם החומרים ו/או
עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים.

.6

אופני מדידה ומחירים (כללי)
בהתאם
מרחבי

התיאורטיות
למידות
עבודה וכד' ,הפסדי

א.

נטו
מדידה
מקרה
בכל
תהיה
המדידה
שבתוכניות דהיינו ללא כל תוספות עבור
הדוק ופחת ,שקיעות בקרקע ,הפסדים בגלל הובלות וכד'.

.II

לא תשולמנה כל תוספות עבור פסול כל שהוא בעבודה או ההכרח לבצע
עבודה כל שהיא בהפסקות או בשלבים תוך תאום עם המהנדס ,המפקח
והגורמים השונים ,או עבודה בקווים עקומים ,בשטחים קטנים ובשטחים
נפרדים.

מסמך ג'
הסכם לחיבורי בתים ביישובי התאגיד למערכות מים וביוב
שנערך ונחתם ביום _______ חודש __________ שנת 2020
בין:

מעיינות זיו בע"מ
ח.פ 514210517
רח' דרך האלוף עוזי נרקיס
קניון כוכב הצפון ,ת.ד 9040 .מעלות
(להלן" :התאגיד")

ל ב י ן:

_____________________________
ת.ז/.ח.פ/.ח.צ__________________ .
כתובת _______________________________
טלפון ____________ :פקס_______________ :
ע"י מורשי חתימה מטעמו:
 __________________ .1ת.ז_____________ .

מצד אחד

 __________________ .2ת.ז_____________ .
(להלן" :הקבלן")

מצד שני

הואיל:

התאגיד מעוניין בביצוע עבודות חיבורי בתים שבשטח שיפוטו למערכות מים וביוב וכן כל פעולה נלווית
שתידרש לצורך ביצוע העבודות (להלן" :העבודה" או "העבודות");

והואיל:

ולצורך ביצוען של העבודות התאגיד פרסם מכרז מס'  2/2020לחיבורי בתים ביישובי התאגיד
למערכות מים וביוב ,בתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז ,בהסכם ,בכתב הכמויות,
בתוכניות ובמפרט הטכני ,וכפי שיורה המנהל מטעם התאגיד;

והואיל:

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

והואיל:

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

והואיל:

והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיים;

אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם כדלקמן:
מבוא ונספחים
א.

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

ב.

נספחי הסכם זה הינם:
()1

נספח א'  -הצעת הקבלן במכרז כולל כתב כמויות ומחירים.

()2

נספח ב' -אישור על קיום ביטוחים.

()3

נספח ג' -מפרט טכני.

()4

נספח ד'  -נוסח ערבות ביצוע.

()5

נספח ה' -עדכון פרטי בנק של הקבלן.

()6

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

()7

נספח ז' -נספח בטיחות.

()8

נספח ח' – הוראות בטיחות  -דרישות הגנת הסביבה מקבלן.

הגדרות
.2

בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:
"המכרז" -

מכרז מס'  2/2020מטעם התאגיד לחיבורי בתים שבתחום שיפוטו למערכות מים וביוב;

"החשב"-

חשב/ת התאגיד ,לרבות כל אדם המורשה על ידו/ה לצורך הסכם זה או חלקו;

"המפקח"-

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

"המנהל"-

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

"מהנדס
התאגיד"-

מהנדס התאגיד ,לרבות כל אדם המורשה על ידו לצורך הסכם זה או חלקו;

"הקבלן"-

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

"החומרים"-

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

"האתר"-

המקרקעין אשר בהם יבצע הקבלן את העבודה;

"הפרויקט"-

העבודות וכל הנלווה להן ,כמתחייב מהסכם זה;

"התמורה"-

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

"ההסכם/החוזה" -הסכם זה לרבות נספחיו ,כמפורט בסעיף  1לעיל;
"המדד"-

מדד המחירים ,המתפרסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כפי שיוגדר בהזמנת
העבודה;

"מדד הבסיס" -המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה ,שהוא מדד חודש ___ _____/כפי שפורסם ב-
_ _/__/והעומד על ____ נקודות.
מהות ההסכם
.3
א.

הקבלן יבצע עבור התאגיד עבודות לחיבורי בתים שבשטח שיפוטו למערכות מים וביוב וכן כל פעולה שתידרש
לצורך ביצוע העבודות הנ"ל כמפורט בהסכם זה ונספחיו ובין היתר ,בהתאם למפרט הטכני המצ"ב כנספח
ג' להסכם זה.

ב.

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

העבודה תכלול את המטלות והמרכיבים המפורטים בכתב הכמויות ובמפרט הטכני – נספחים א' ו -ג' -
והיא תבוצע בהתאם לתוכנם של אלו ולעדכונים ולשינויים ,מאת המפקח ,ככל שיהיו במהלך העבודה.
בכל מקרה של סתירה או כפל משמעות או אי-התאמה ,סדר עדיפות מסמכים הינו כדלקמן :
 - 1כתב כמויות
 - 2מפרט טכני
 - 3תקנים ישראליים
 - 4תקנים חו"ל
המוקדם עדיף על המאוחר .בנוסף לאמור לעיל חייב הקבלן בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה
ו/או פירוש שונה בין המסמכים ,להעיר תשומת לבו של מהנדס/מפקח וזאת לפני ביצוע עבודה כל שהיא
ולקבל הוראות המפקח לגבי אופן הבצוע ,או טיב הבדיקות וכו'.
ד.

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

ה.

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

ו.

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

ז.

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

ח.

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

ט.

הקבלן יבצע את העבודות בתוך הזמן שנקבע לכך בכל הזמנת עבודה .לא ביצע הקבלן את העבודות
נשוא הזמנת העבודה בתוך לוח הזמנים הקבוע בהזמנת העבודה ,ישלם הקבלן לתאגיד פיצוי מוסכם
בסך השווה ל ₪ 1,500 -לכל יום איחור.

י.

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

יא.

בנוסף לאמור בחוזה ,יחזיק הקבלן באתר העבודה העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה .התאגיד
או נציגו שהורשה לתכלית זו ,יהיה רשאי לעיין ,לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה שירצה בכך .המפקח
רשאי להוסיף לקבלן ,במהלך העבודה ,תוכניות לצורך הסברה והשלמה ו/או לרגל שינויים.

יב.

לפני ביצוע העבודה יועברו לקבלן תוכניות "לביצוע" שעשויות לכלול עדכונים והשלמת תוכניות ל"מכרז"
ו/או תוכניות נוספות לצרכי הבהרה והשלמה .מובהר בזאת ,כי לא תהיה בכך עילה לשינויים במחירי
היחידה.

יג.

התאגיד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין עד לכ 50%-מהיקפי העבודות שבמסגרת המכרז .כמו-
כן ,שומר התאגיד לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע העבודות ולבצע אותה בחלקים
ובקטעים שונים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

היקף ההסכם ותקפו
.4
א.

תוקפו של הסכם זה הינו לתקופה של  12חודשים החל מיום _____ ועד ליום _____ (להלן " -תקופת
ההסכם").

ב.

לתאגיד שמורה הזכות ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את תקופת ההסכם עם הקבלן בארבע תקופות
נוספות בנות עד  12חודשים כל אחת או כל חלק מהן (להלן " -תקופות ההארכה") ,וזאת בכפוף לכך
שהתאגיד ישלח לקבלן הודעה על כך בכתב לפחות  15ימים לפני תום תקופת ההסכם/תקופת ההארכה,
בהתאמה ולפי העניין.

ג.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל התאגיד רשאי להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום ,עוד קודם
לאמור בסעיפים  22-23להלן ,מבלי לתת כל נימוק ומבלי שיחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול,
בכל עת ,על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן  30יום מראש .במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו 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.

לוח זמנים לביצוע
.5
א.

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

ב.

הקבלן מתחייב להיות זמין  24שעות ביממה.

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.

עד ליום תחילת העבודה הנקוב בצו התחלת העבודה על הקבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל את כל
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.

ו.

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

ז.

הקבלן מתחייב לצאת ולפנות את אתר העבודה תוך  24שעות ממועד קבלת הודעה בכתב מהתאגיד וזאת על
מנת לאפשר לתאגיד להכניס לאתר העבודה קבלן אחר .כמו כן ,שומר לעצמו התאגיד את הזכות להורות
לקבלן ,על פי שיק ול דעתו ותוך כדי ביצוע העבודה להפסיק את העבודה בקטע מסוים ולעבור לקטע אחר
אשר בו יש לבצע את העבודה.

שינוי קצב העבודה
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א.

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

ב.

היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק א' אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת
העבודה בזמן הקבוע ,או תוך הארכה שניתנה להשלמתה  -יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים בהם
לדעתו יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים .מובהר בזאת כי הקבלן בלבד יישא בעלות
אמצעים אלו.

ג.

לעניין ס"ק ב' רשאי המפקח להורות לקבלן לעבוד בשתיים או שלוש משמרות ,להשתמש בציוד מכני שונה,
לבצע במקביל מספר עבודות במספר מתחמים שונים באתר וכו'.

ד.

בכדי להסיר כל ספק מובהר בזאת ,כי נקיטת אמצעים כאמור בס"ק א'-ג' ,לא תזכה את הקבלן בכל תוספת
לתמורה הנקובה בהסכם זה.

ה.

לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק א'-ג' ,רשאי התאגיד לבצע את העבודה כולה או מקצתה ,ע"י קבלן
אחר או בכל דרך אחרת ,ע"ח הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות האמורות ,בתוספת תקורה בשיעור של
 15%מההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות .לצורך סעיף קטן זה יהיה לתאגיד זכות מלאה להשתמש בכל
הציוד ,המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר ,וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.

ו.

על אף האמור בכל מקום אחר ,חייב הקבלן ,באם ידרשו זאת מהנדס התאגיד ו/או המפקח לדחות כל עבודה
או חלק ממנה ,אשר לפי דעתו של מהנדס התאגיד ,רצוי לדחותה לזמן אחר .דחיית העבודה ו/או חלק ממנה
לא תהווה עילה לתשלום תוספת ו/או פיצוי לקבלן .לעניין סעיף זה ,דחית העבודה  -דחייה של עד  14ימים.

שינויים בהיקף העבודה
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א.

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

ב.

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף העבודה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בגבולות של עד 50%
ה וספה 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 בשל שינוי של עד  50%מהיקף העבודה וכן בשל
כל שינוי בכמויות המצוינות בכתב הכמויות .שינוי היקף העבודה ייעשה באמצעות דרישה בכתב מן החשב
ו/או המנהל .ללא דרישה בכתב עפ"י האמור לעיל ,לא יחרוג הקבלן מהיקף העבודה המתוכנן ,המופיע בכתב
הכמויות ,במפרט וביתר הנספחים להסכם .היה וחרג הקבלן מהיקף העבודה ,ללא אישור החשב בכתב ,לא
יהא זכאי לתמורה כלשהי מאת התאגיד.

ג.

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

ד.

התמורה לקבלן בגין ההגדלות ,ההקטנות ו/או השינויים תהיה כקבוע בסעיף  17להלן.

פיקוח ,כפיפות וביקורת
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א.

הקבלן יהא כפוף ,לעניין העבודה וביצוע ההסכם ,למהנדס התאגיד ולמפקח ,ויפעל על פי הוראותיהם
והנחיותיהם .בכלל זה ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,יהא הקבלן חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי
כנדרש ע"י מהנדס התאגיד או המפקח  -לפי העניין.

ב.

לפני תחילת העבודה יביא הקבלן לאישורו של המפקח ,הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות:
הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה ורשימות מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת
הקבלן להשתמש בהם .עפ"י דרישת המפקח ובהתאם להערותיו יהא הקבלן חייב לתקן את הצעתו ולשנותה
על מנת להתאימה למתכונת העבודה המקובלת על המפקח ולשביעות רצונו.

ג.

הקבלן ידווח למפקח ולמהנדס התאגיד באופן שוטף בדבר התקדמות העבודה ו/או בעיות הכרוכות בה .כמו
כן ,יספק הקבלן תשובות והסברים למפקח ולמהנדס התאגיד ,בנוגע לעבודה ,כפי שיידרש על ידם ויסייע
להם בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע הפרויקט.

ד.

הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והעבודה.

ה.

סמכותו של המפקח מוגבלת לביקורת החומרים והעבודה ,עפ"י הקבוע בהסכם ,במישור המקצועי הטהור
בלבד .המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם ,בין חריגה המחייבת תשלום נוסף ובין חריגה
אשר אינה מחייבת תשלום כזה.

ו.

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

ז.

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

ח.

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

ט.

הקבלן יחשוף קטעים ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה ,לפי הוראת המפקח ,לצורך בדיקתה,
ב חינתה 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 ,לקדוח
קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירה למצבה הקודם.

י.

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

יומן
.9
א.

ב.

הקבלן ינהל יומן עבודה ,בשלושה העתקים ,וימציא למפקח העתק מהיומן של כל יום ,חתום על ידו ,בבוקר
יום העבודה שלאחר יום הרישום .הרשימות שביומן תיגענה בעניינים הבאים ,כולם או מקצתם-:
()1

מזג אויר;

()2

מספר הפועלים;

()3

החומרים שנתקבלו;

()4

התקדמות העבודה;

()5

הוראות לקבלן;

()6

הודעות שנמסרו לקבלן;

()7

כל עניין אחר שנוגע להסכם;

היומן הינו רכוש התאגיד; היומן ימצא אצל הקבלן בכל פגישה או סיור שייערך עם המפקח.

ג.

כל הודעה המיועדת לקבלן ,ואשר תרשם ביומן ,תחשב כאילו נמסרה לקבלן אישית .מובהר בזאת כי חתימתו
של המפקח ביומן וכל הערה וקביעה מטעמו אינן מהוות אישור לנכונות הרישום ביומן או לקבלן העבודה,
אינן גורעות מאחריות הקבלן ואינן מטילות אחריות על המפקח ו/או התאגיד.

ד.

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

ה.

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

בדיקת התנאים ומערכות קיימות ע"י הקבלן
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רואים את הקבלן כאילו ביקר במקומות העבודה האפשריים (כל הישובים והאתרים) בשטח ,כלומר בכל תחום
פעילות התאגיד ,בדק את התנאים ,הקרקע ,מערכות התשתית ומתקני הביוב והתשתיות הזורמות 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 הסילוק השונים של השפכים הנשאבים
ממתקני הביוב של התאגיד ,ולקח בחשבון את כל העלויות הנדרשות מכך בהצעתו .התאגיד לא יכיר בכל תביעות
הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו ,כולל תנאים אשר קיומם אינו מבוטא בתוכניות ובמפרטים.

ביצוע מקצועי ושמירת דינים
.11
א.

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

ב.

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

ג.

נתגלה פגם בעבודה ,בזמן ביצועה ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו לפי
שיטה שתאושר על ידי המפקח .היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה ו/או ע"פ דין -יחולו הוצאות
החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו.

ד.

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

ה.

מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי מתן אישור מפורש או משתמע מאת המנהל או מי מטעמו של התאגיד
בדבר תוכן הייעוץ או חלק הימנו או כל מסמך או מידע אשר ניתנו או הועברו בהתאם להסכם זה ,לא ישחררו
את הספק מאחריותו המקצועית המלאה ואין בהם להטיל על המנהל ו/או התאגיד אחריות כלשהי לטיב
הייעוץ ו/או המסמכים האמורים .אחריות הספק כאמור ברישת סעיף זה כפופה למסירת כל הנתונים
הרלוונטיים על ידי גורמי התאגיד לספק ,על פי דרישתו ,לצורך ביצוע עבודתו באופן מקצועי.

ו.

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

ז.

הספק מצהיר ומתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין ולפעול לפיהן בנוגע לכל
מחויבויותיו מכוח הסכם זה.

ח.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של התאגיד לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י כל דין או הסכם ,בגין
אותו חשבון.

ט.

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

י.

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

אספקת כוח אדם ותנאי עבודה
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א.

הקבלן יקבל עובדים רק באמצעות לשכת התעסוקה ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט.1959-
הקבלן יעסיק את עובדיו עפ"י ההוראות ובהתאם לתנאי העבודה הקבועים כדין בהסכם קיבוצי ,כולל
תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד ,ובהעדר הסכם קיבוצי  -בהתאם לקבוע
ע"י האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ,עבור עבודה דומה.

ב.

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

ג.

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

ד.

הקבלן יעסיק מספר מספיק של פועלים מקצועיים ובלתי מקצועיים ,לשם ביצוע העבודה באופן משביע 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.

ה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב בזאת להוסיף עובדים מקצועיים או שלא מקצועיים על פי
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.

ו.

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

ז.

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

ח.

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

ט.

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

ניהול האתר
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א.

הקבלן או בא-כוחו המוסמך יהיה מצוי באתר העבודה ,וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע העבודה.

ב.

לצורך קבלת ההוראות מהמפקח ,דין בא-כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן .הקבלן יודיע בכתב למפקח על
מינוי בא כוחו ויקבל את אשור המפקח.

ג.

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

ד.

הקבלן מתחייב להתקין ולספק על פי הצורך ,ו/או דרישות התאגיד ו/או הדין ו/או הוראות המפקח ו/או על
פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי ,גידור ו/או שילוט בנוסח ובגודל שייקבע ע"י התאגיד ,ו/או תמרורי
אזהרה לרבות פנסים מהבהבים בהתאם למפרט הטכני של מע"צ ומשרד התחבורה מיוני  ,1999ו/או כל
אמצעי זהירות ובטיחות להבטחת ביטחון ונוחיות הציבור ו/או תאום מול משטרת ישראל ו/או שכר שוטרים,
והכל על חשבונו.

ה.

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

ו.

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

ז.

הקבלן יאחז ,על חשבונו ,בכל האמצעים להגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי עבודה ועל אתר העבודה
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.

ח.

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

ט.

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

י.

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה
שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש
ציבורי כל שהוא .כמו כן ,עליו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים כמתחייב בתקנות המוסד לבטיחות
וגהות ומשרד העבודה כדי להגן על העובדים ועוברי אורח ,וכן יבטיח תנועה שוטפת תוך הפרעות מינימאליות
לתנועה ,לחניה ולפעילות בתחום האתר.

יא.

בכל מקרה שתידרש הפרעה לזכות השימוש והמעבר הנ"ל ,על הקבלן לקבל אישורים מתאימים מהגורמים
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.

יב.

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

יג.

הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד שיש בו כדי להפריע לתנועתם
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 ,לצורך
הטיית התנועה וכו' .לא יוכרו כל תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו לו עקב נקיטת כל האמצעים
למניעת הפרעות.

יד.

כדי לא לפגוע בקווי הביוב הקיימים על הקבלן להזמין סיור עם נציג התאגיד כדי לקבל ממנו את סימון קווי
הביוב ולתאם איתו המשך העבודה באזור קווי הביוב .הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי המים והתיעול עם
התאגיד וידאג לנוכחות פיקוח מטעם התאגיד בזמן ביצוע עבודות ליד קוים ומתקנים קיימים .מוסבת
תשומת לב הקבלן כי קיימים קווי מים ביוב ותיעול בתוואי הכביש כולל חציות וכן קווי בזק וחברת חשמל.
מחלקות אחרות ברשויות המצויות בתחום שיפוט התאגיד – לפי הצורך.

טו.

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

טז.

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

יז.

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

יח.

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

יט.

הקבלן י וודא אופן אחסון חומרים דליקים או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המתחייבים באתר
העבודה ,כולל סימונם והפרדתם ע"פ סוגיהם וקבוצות סיכון .הכנסת החומרים לאתר העבודה ,או כל חומר
המוגדר כמסוכן ,רעיל או נפיץ ,תיעשה רק לאחר אישור בכתב ומראש מהתאגיד.

כ.

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

שעות וימי מנוחה
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א.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה כמשמעותם בפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח ,1948-זולת אם המשך העבודה בימי המנוחה דרוש באופן דחוף לשם מניעת
סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור ,בריאותו או בטיחותו ,או להסרת סכנה או הפרעה כאמור,
וניתן על כך אישור המפקח.

ב.

הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד
בניה) ,התשל"ט 1979-לצרכי חפירה ,בניה או כיו"ב באזור מגורים בין השעות  19:00ל 06:00 -למחרת ובימי
מנוחה ,כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט ,התש"ח ,1948-זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן
דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור ,בריאותו או בטיחותו ,או להסרת סכנה או
הפרעה כאמור ,וניתן על כך אישור המפקח.

ג.

באם לצורך השלמת העבודה במועד ,או כתוצאה מאילוצי תנועה או מכל סיבה שהיא לא תהיה אפשרות
לבצע את העבודה כולה או חלקה אלא בשעות הלילה ,הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף בעבור
העבודה בשעות הלילה ,אם כדי לעמוד בלוח הזמנים לביצוע העבודה ,או באם יידרש ע"י רשות מוסמכת כל
שהיא.

ד.

יש לראות כאילו הכליל הקבלן את עבודות הלילה הנדרשות במחירי היחידה השונים .אין סעיף זה בא לאשר
עבודה בשעות הלילה .עבודות לילה תבוצענה אך ורק בהנחיית ובאישור המפקח.

ה.

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

ו.

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

ז.

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

שמירת הסביבה
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א.

לא ייכרת כל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של מהנדס/ת התאגיד ובאישור הרשויות המוסמכות
במידה ונדרש .אם יכרות הקבלן ,או מי מטעמו ,עץ כלשהו ,ללא הסכמה כאמור ,יהא עליו לשלם פיצויים
בסך שיקבע ע"י מהנדס/ת התאגיד וכמו כן ,יהא על הקבלן לנטוע עץ אחר במקומו ,עפ"י קביעת מהנדס/ת
התאגיד.

ב.

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

ג.

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

ד.

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

ה.

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

ו.

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

ז.

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

ח.

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

ט.

בנוסף לאמור יחויב הקבלן בתשלום פיצוי מוסכם לתאגיד כמפורט בחוזה.

סיום העבודה
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א.

עם סיום העבודה ידווח הקבלן למפקח על סיומה.

ב.

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

ג.

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

ד.

עם גמר העבודה ,יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו ,וידאג על חשבונו להשבת המצב במקום ביצוע
העבודה לקדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות ,לפי העניין ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט ,ובכלל
זה יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים ,ריצוף ,שוחות ,שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר במקום ביצוע
העבודה על פי הנחיות המפקח.

ה.

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

ו.

מובהר בזאת כי אין באישורו של מהנדס התאגיד או המפקח או כל גורם אחר של/או מטעם התאגיד ו/או
מטעם כל גורם אחר בכדי:
 .iלגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או התאגיד או עובדיו.
 .iiליצור אחריות כל שהיא של התאגיד או שלוחו כלפי הקבלן.

תמורה
.17
א.

בעבור ביצוע העבודה וכל מחויבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה מתחייב התאגיד לשלם לקבלן את
הסכומים שהוצעו על ידו בהתאם לקבוע במסמך הצעת המשתתף המצ"ב כנספח א' להסכם זה (להלן
"התמורה ") .התמורה תשולם בהתאם לביצוע בפועל .התמורה אינה כוללת מע"מ ויש להוסיפו ביום
התשלום בפועל בהתאם לשיעורו על פי דין באותה עת.

ב.

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי בכפוף לאמור בסעיף קטן א' להלן התמורה המפורטת בזה היא מלאה
וסופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל ,לרבות אספקה והרכבה ,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 חפירה ,חציבה,
מילוי חוזר של תעלות ,איטום מחדש ,תיקון אספלט ,בדיקת התאמת מידות וכו' ,וכי התאגיד אינו חייב
בתשלומים נוספים כלשהם לקבלן בגין הסכם זה.

ג.

מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי אם יבצע הקבלן עבודות מעבר לנדרש בהסכם זה ,או בלא אישורם מראש
ובכתב של המנהל והחשב -לא יהא זכאי לכל תמורה שהיא בעבור עבודתו זו.

ד.

על אף האמור לעיל ,אם ידרשו שינויים ו/או תוספות בעבודות ,לאחר שאושרו ע"י המנהל ובהתאם לקבוע
בסע'  7לעיל ,ישלם התאגיד לקבלן את שכר טירחתו בהתאם למחירים שנקב בהם במסמך הצעת המשתתף
המצ"ב כנספח א' להסכם זה (להלן" :מסמך הצעת המשתתף") .ככל שמדובר בעבודות שאינן
מפורטות/כלולות במסמך הצעת המשתתף תשולם לקבלן תמורה עבור ביצוע השינויים לפי מחירון דקל,
בניכוי הנחה בשיעור של  ,20%ולאחר אישור החשבות .אולם מוסכם ,כי במקרה של שינויים לא מהותיים
או אם השינויים נדרשו בגלל פגם או טעות בעבודות ,הקבלן יבצעם ללא כל תשלום.
הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום ושכר בעבור ביצוע שינויים תוך כדי ביצוע העבודה והכנת התוכניות
במסגרתה וקודם שהתוכניות אושרו ע"י המנהל.
לעניין סעיף זה " -שינוי לא מהותי"  -שינוי הדורש עבודות נוספות של עד  15%מהיקף העבודות המקורי.

אופן תשלום התמורה
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התמורה כמפורט בסעיף ( 17א') לעיל תשולם לקבלן באופן ובתנאים כדלקמן:

א.

בראשית כל חודש ועד היום ה 5 -שבו ,יגיש הקבלן למנהל חשבון בגין העבודה שבוצעה על ידו בחודש הקודם.

ב.

המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ויעבירו
לחשבות החברה בתוך  14ימים מיום הגשתו למנהל ,בצירוף חשבונית מס שתומצא לו על ידי הקבלן ,על גובה
התמורה המאושרת.

ג.

החשבות תבדוק את החשבון ותאשרו במלואו או בחלקו או שלא תאשרו כלל ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
החשבות תשלם לקבלן את הסכום שאושר על ידה ,כאמור לעיל ,בתוך שוטף 90+יום מהיום בו התקבל חשבון
בחשבות התאגיד .מובהר בזאת כי המצאת החשבון הינה תנאי הכרחי לתשלום התמורה וכי במקרה של
איחור בהמצאתה ,ימנו הימים האמורים לתשלום החל מיום המצאת החשבון לחשבות התאגיד.

ד.

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

ה.

לא שולמו התשלומים במועד מסיבה התלויה בתאגיד תתווסף לתשלומים לקבלן ריבית לפי פסיקת ריבית
והצמדה ,החל מהיום ה 16 -לפיגור ועד ליום התשלום בפועל.
מובהר בזאת כי פיגור בתשלום של עד  15יום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל ריבית.

ו.

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

ז.

מובהר ,כי חשבון שישולם ו/או יאושר ,לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מזכות התאגיד
להעלות כלפיו טענות בגין רשלנות ,ביצוע לקוי וכיו"ב .הקבלן יישאר אחראי בגין כל פגם בתקינות העבודות
בין אם נתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או בין אם אחריו ,ובין אם נגרם על ידי עובדיו ,קבלני משנה
או ע"י כל אדם אחר אשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בביצוע העבודות.

אחריות ,פיצויים ושיפוי ,קיזוז ועכבון
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א.

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

ב.

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

ג.

הקבלן יהא אחראי כלפי עובדיו ,התאגיד ועובדיו ,וכל צד ג' בגין כל נזק גוף ו/או רכוש שיארע למי מהם
בתקופת החוזה ולאחריה בקשר עם העבודה ,ובקשר עם הסכם זה ויחויב לפצות כל נפגע כפי נזקו.

ד.

שילם התאגיד תשלום ,שהיה על הקבלן לשלמו מכוח כל הסכם או דין ,ישפה הקבלן את התאגיד בגין תשלום
זה ,בתוך  7ימים מיום שנדרש לכך על ידו .בכלל זה ,ישפה הקבלן את התאגיד בגין כל תשלום שחויב בו
מכוח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה ,לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

ה.

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

ו.

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

ז.

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

ח.

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

ביטוחים
.20
20.1

מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה,
מתחייב הקבלן לערוך ,לרכוש ולקיים ,על חשבונו לפני מועד תחילת העבודות נשוא הסכם זה (להלן
" :העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו (המוקדם
מבין המועדים הנ"ל) ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות וכן לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות
המוצר כמפורט בסעיף  20.4להלן ,את הביטוחים המפורטים להלן ,בהתאם לתנאים המפורטים
בהסכם זה (להלן" :התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן לנספח ב' למסמכי ההסכם המהווה
חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור ביטוחי הקבלן") אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול
בישראל (שכולם יחד יקראו להלן" -ביטוחי הקבלן"):
 20.1.1ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות
א.

פרק א' ביטוח העבודות,
המבטח במלוא ערכן את העבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות
הקבלן המשמש את הקבלן בביצוען של העבודות בקשר עם הסכם זה

ב.

פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,
המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן על פי דין ,בקשר עם ביצוע העבודות בקשר
עם הסכם זה.

ג .פרק ג' חבות מעבידים
המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק
האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או
מטעמו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה לרבות קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם.
 20.1.2ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית
ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח ,בגין כל פגיעה גופנית
ו/או נזק שמקורם במעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר
עם העבודות נשוא הסכם זה.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום
תקופת הביטוח.
ה קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין
ביצוע העבודות.
על פי דרישת התאגיד בכתב מתחייב הקבלן להמציא לתאגיד העתקים מפוליסת הביטוח
כאמור בסעיף זה.
 20.1.3ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,
התש"ם  ,1980בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי
הקבלן בקשר עם הסכם זה (להלן" :המוצר").

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר ,תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום
תקופת הביטוח.
הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין
ביצוע העבודות.
על פי דרישת התאגיד בכתב מתחייב הקבלן להמציא לתאגיד העתקים מפוליסת הביטוח
כאמור בסעיף זה.
 20.1.4ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי:

20.2

20.1.4.1

הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו ו/או
בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי
דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח
אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי
הרכב ,בגבולות האחריות המקובלים בענף הביטוח למקרה ובמצטבר
לתקופת הביטוח.

20.1.4.2

כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי הכולל ,בין
היתר ,ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש
בציוד מכני ו/או ציוד הנדסי בגבול אחריות בסך של  600,000ש"ח לתובע,
למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח .בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים
הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות.

20.1.4.3

מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי
(כמפורט בסעיף  20.1.4.2לעיל ) ואולם האמור בסעיפים א' ( – )1א' ( )4לנספח
ב' ( )1הצהרה על מתן פטור מאחריות יחול לגבי כל נזק לציוד מכאני הנדסי
כאילו נערך הביטוח בגינו".

20.1.4.4

למען הסר ספק ,מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים ,מלגזות ,טרקטורים,
מחפרים ,מחפרונים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

בנוסף לאמור לעיל ,ומבלי לגרוע ממנו ,מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן
ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים ,הציוד ,המתקנים וכל רכוש אחר שהובא
למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות ,במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן
אחראי להם לפי תנאי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

20.3

ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים הקבלן כאמור בסעיף  20.3זה ,יכסו בין
היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה (בביטוח אחריות מעבידים
ככל וייחשבו לעובדיו) ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את התאגיד
ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בגין כל מעשה ו/או מחדל של
הקבלן ו/או מי מטעמו (להלן" :יחידי המבוטח").

20.4

הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה,
במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף .עם זאת ,את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות

המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי הדין לכל פעילות אשר
נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.
20.5

ביטוח הקבלן הנערך על פי סעיף ( 20.1.1א') לעיל (פרק א' העבודות) ,יכלול ויתור על כל זכות
תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח
העבודות מטעמו ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון.

20.6

מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה לסעיף "אחריות
צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

20.7

פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור
יורחבו לשפות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בגין
אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו
– הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן (נספח ב').

20.8

כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי ,במפורש ,כי רכוש התאגיד שבו פועל הקבלן,
אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף ( 20.1.1א) לעיל
בפרק א' ביטוח העבודות) ,ייחשב כרכוש צד שלישי ,לעניין ביטוח זה למעט אותו חלק של הרכוש
שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.
למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל
הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי ,בכפוף לאמור לעיל.

20.9

במועד חתימת הסכם זה ,כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,הקבלן ימציא
לתאגיד את אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת
הביטוח (בנוסחו המקורי) .מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה
תנאי יסודי לקיום ההסכם על נספחיו.

20.10

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי התאגיד ,לא יאוחר ממועד חתימת
הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,מכתב הצהרה לפטור
מאחריות התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו לנזקים
בהתאם לנוסח "הצהרה  -פטור מאחריות לנזקים" ,המצורף להסכם זה ומסומן כנספח ב' 1
(בנוסחו המקורי) ,כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.

20.11

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי התאגיד ,לא יאוחר ממועד חתימת
הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,נספח תנאים מיוחדים
לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה ומסומן כנספח ב' ( 2בנוסחו המקורי),
כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.

20.12

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו העבודות נשוא
הסכם זה או חלק מהן 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 באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב').

20.13

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או
עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא הסכם
זה ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה ,והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את
התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בגין כל אובדן ו/או נזק
שייגרם למי מהם ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה ,בין
אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

20.14

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר נערכות כמפורט
בסעיף  20.1לעיל ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי התאגיד ו/או
מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי
הביטוח בעת הצורך ,לרבות הצטרפותו לתביעה של התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל
ו/או מפקח העבודות מטעמו ,על פי פוליסות הביטוח ,אם יידרש לכך על ידם.

20.15

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו ,מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזה
מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף ( 20.1ביטוח על ידי הקבלן) ,מתחייב הקבלן לפנות באופן
מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי
לאתר לבדיקת הנזק .מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל
הנדרש ,לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

20.16

בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו
מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות .הקבלן מתחייב לשאת בכל
ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והתאגיד מתחייב להעביר אל הקבלן את הסכום
שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק ,וסכום זה בלבד .למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל
ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות העצמית) וכי
התאגיד לא יהיה חייב לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

20.17

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה ,מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי פרק א'
בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות ,בגין נזקי רכוש ,ישולמו ישירות לתאגיד ,אלא אם הוא הורה
אחרת בכתב למבטח .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה .תיקן
הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור ,בשלמותו ,לשביעות רצון מנהל העבודה
ו/או המפקח מטעם התאגיד ,או שטרם קיבל מהתאגיד תשלום עבור העבודה שניזוקה  ,מתחייב
התאגיד להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש
לשם קימום האבדן או הנזק.

20.18

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 20.1
לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לתאגיד .הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או התאגיד
ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס
הקבלן ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות התאגיד ו/או מי מטעמו לנהל המשא ומתן בעצמה.

20.19

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות ,על הקבלן
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או
התאגיד ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.

20.20

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות התאגיד ו/או מנהליו
ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו ,יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לתאגיד
ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו ,באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה
לו כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור.

20.21

כל מחלוקת בין הקבלן לבין התאגיד ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בדבר עלות תיקון
נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים
מטעם חברת הביטוח.

20.22

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את התאגיד ו/או מנהליו
ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם
עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי
הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.

20.23

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל בטוח הנערך על-
ידי התאגיד וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
התאגיד ,לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981
ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי התאגיד וכלפי מבטחיו.

20.24

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') יכללו תנאי מפורש על פיו
המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע
העבודות נשוא הסכם זה (להלן" :תקופת הביטוח") ,אלא אם כן תישלח לתאגיד ולקבלן ,הודעה
בכתב ,באמצעות דואר רשום ,שישים ( )60יום מראש על כוונתו לעשות זאת .וכי לא יהיה תוקף
לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל
ו/או מפקח העבודות מטעמו אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים ()60
הימים ממועד משלוח ההודעה.

20.25

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולתאגיד כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם
בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל ,כאמור בסעיף  20.24לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך את אותו
הביטוח מחדש ולהמציא לתאגיד אישור עריכת ביטוח חדש לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה
או ביטול הביטוח כאמור לעיל.

20.26

הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ו/או מנהליו ו/או
עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו ,או שהיה זכאי
לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף ( 1ביטוח העבודות) לאישור עריכת ביטוחי הקבלן
(נספח ב') ,ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש
בהסכם זה והוא פוטר בזאת את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות
מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה .,ובלבד
שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

20.27

מוסכם בזה כי האמור בהסכם זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בהסכם זה
בדבר פטור מאחריות כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות
מטעמו .למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה ( )20.27מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע
העבודות נושא הסכם זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.

20.28

מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,המצאתם ו/או בשינויים ,כדי להטיל אחריות
כלשהי על התאגיד ו/או על מי מטעמו ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי
לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין.

20.29

לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד
את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף  20.9לעיל ,בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת ,הקבלן
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן ,במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד
הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי ההסכם על נספחיו.

20.30

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן
(בנוסחו המקורי) כאמור בסעיפים  20.25 20.9ו ,20.29 -והצהרות חתומות על ידי הקבלן ,כאמור
בסעיפים  20.10ו 20.11 -לעיל ,מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח
ו/או הצהרות כאמור בהתאם להסכם ,התאגיד יהיה זכאי למנוע מן הקבלן את תחילת ו/או המשך
ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,וזאת בנוסף לכל סעד השמור לתאגיד עפ"י ההסכם או הדין.

20.31

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב') ו/או בבדיקתו ו/או
אי בדיקתו ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם ,טיבם ,תוקפם ,היקפם
או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על התאגיד ו/או
על מי מהבאים מטעמו.

20.32

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור לעיל לא תפגע
בהתחייבויותיו /או לא תגרע מאחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה על נספחיו ,לרבות ,ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ,לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן ,והקבלן מתחייב לקיים את כל
התחייבויותיו נשוא ההסכם גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר
בשל אי הצגת האישורים במועד .בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן
כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם להסכם זה.

20.33

הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף ( 1ביטוח העבודות)
באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב') ,מעת לעת ,כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של
העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם הסכם זה.

20.34

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח
המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת הביטוח ,הינם דרישה מינימאלית המוטלת על
הקבלן ,ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות
האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בכל הקשור לסכומי
הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

20.35

התאגיד ו/או מי מטעמו רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח שיומצאו על ידי הקבלן
כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי התאגיד על מנת להתאימם
להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח בהסכם זה על נספחיו.

20.36

הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של התאגיד ו/או מי מטעמו ביחס לאישורי הבטוח
וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או פוליסות הקבלן ,אינה
מטילה על התאגיד ו/או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור,
טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא
המוטלת על הקבלן נשוא הסכם זה ונשוא כל דין.

20.37

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי הביטוח
במלואם ובמועדם ,לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים
ולהמציא ,לבקשת התאגיד בכתב ,אישורים על תשלומי הפרמיה ,לדאוג ולוודא כי פוליסות
ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא הסכם זה ו/או התחייבותו על פי
ההסכם על נספחיו.

20.38

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה ו/או אי קיום
בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו
בזכויות התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו על פי ביטוחים
אלו.

20.39

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה במלואם או
בחלקם ,יהא התאגיד רשאי ,אך לא חייב ,ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על פי דין ,לערוך
את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן .ובלבד
שהתאגיד הודיע לקבלן על כוונתו לעשות כן  14יום מראש ובכתב .כל סכום שהתאגיד שילם או
התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד לתאגיד על פי דרישתו הראשונה .לחילופין ומבלי לפגוע
בזכויות התאגיד על פי סעיף זה ,התאגיד יהיה רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה
לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

20.40

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב הקבלן
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,
תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן
שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת
ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

20.41

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות
והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים,
התקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי
או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה ,מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל
וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה.

20.42

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה ,מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים
והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי
זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.

20.43

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח
העבודות מטעמו על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או
אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים .למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או
האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

20.44

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות התאגיד ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו
ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש
כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

20.45

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע
העבודות.

20.46

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר
מסירתן ,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 התאגיד .התאגיד מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות
כנ"ל.

20.47

למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים
הנערכים על פי סעיף  20זה (ביטוחי הקבלן) וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה
כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על
התאגיד ו/או על מי מטעמו.

20.48

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

20.49

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי התאגיד
יהא רשאי לעכב כל סכום לו הינו זכאית על פי תנאי סעיף זה (סעיף ביטוח) מהתמורה העומדת
לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם הסכם זה.

20.50

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  20זה (ביטוח) ,כולן או חלקן,
מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

ערבות ביצוע
.21
א.

הקבלן ימסור לתאגיד ,במעמד חתימתו על הסכם זה ,ערבות בנקאית בשיעור של  5%מסכום הצעתו בתוספת
מע''מ( .להלן" :ערבות ביצוע") סכום זה יישאר בידי התאגיד כערבות למילוי התחייבויותיו של הקבלן
ולהבטחת תשלומים שיגיעו בתקופת החוזה ומכוחו לתאגיד או לכל גוף אחר .ערבות הביצוע תעמוד בתקפה
לפחות ל 60-יום לאחר מועד סיום העבודות וקבלתן על ידי מהנדס התאגיד ותוארך כל שנה .שאר תנאי
הערבות יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף בנספח ד' להסכם זה.

ב.

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

ג.

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

ד.

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

ה.

הוארכה תקופת הסכם זה ו/או הוגדל היקף ההתקשרות ,רשאי יהא התאגיד לדרוש מן הקבלן לעדכן את
גובה הערבויות ו/או להאריך את תוקפן ,לפי העניין ולפי שיקול דעתו .קיבל הקבלן דרישה כאמור ,ימסור
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
הערבות אשר בידיו ,וזאת מבלי לגרוע מסמכותו הכללית לחילוט הערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
הקיימים לתאגיד מכוח כל דין או הסכם.

ו.

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

הפסקת העבודה ע"י התאגיד
.22
א.

בנוסף לסמכותו לבטל את ההסכם ,כאמור בסעיף  23להלן ,לתאגיד הזכות להפסיק את העבודה ,מכל סיבה
שהיא בכפוף להוראות הבאות:
 .1הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה ,כולה או מקצתה ,לזמן מסוים ,קצוב או בלתי קצוב,
לפי הוראה בכתב מאת המפקח בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא
יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המפקח הוראה בכתב על כך.
 .2הופסקה העבודה כולה או מקצתה לפי פסקה ( )1לעיל ,ינקוט הקבלן באמצעים
להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך ,לשביעות רצונו של המפקח.
 .3הקבלן מתחייב להישמע לכל הוראות המפקח באשר לציודו וחפציו באתרים בתקופת
הפסקת העבודה.

ב.

הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות המפקח כאמור בס"ק א'
לעיל ,תחולנה על התאגיד ,ככל שהסיבות להפסקת העבודה אינן תלויות בקבלן ובלבד שנתן הקבלן למפקח
הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל תוך  30יום מיום קבלת הוראות המפקח .שעור
ההוצאות ייקבע על ידי החשב בהתאם לאמור להלן לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.

ג.

תשלום ההוצאות כאמור מהווה משום סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים כתוצאה
מהפסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת
העבודה .התשלום יבוצע אך ורק כנגד אישור בכתב בחתימת הקבלן ,על פיו קיבל את כל הסכום המוסכם
וכי יש בתשלומו משום סילוק כל תביעותיו וכי הינו מוותר על כל תביעות נוספות ו/או טענות כנגד התאגיד.

ד.

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

ה.

הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה אחרי חתימת החוזה אך לפני שניתן ע"י המפקח צו להתחלת העבודה,
או אחרי שניתן צו התחלת העבודה אך הקבלן טרם החל בביצוע העבודה בפועל ,יחולו הוראות ס"ק ג' ובלבד
שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית הסכום הנקבע על פי הוראות סעיף קטן ג' כאמור.

ו.

הופסקה העבודה ע"י התאגיד ,כאמור בס"ק א' לעיל ,ולאחר מכן היה בדעת התאגיד להמשיך בביצוע
הפרויקט באתר או בחלק ממנו ,לפי העניין ,חייב התאגיד למסור לקבלן הודעה על כך בכתב ,ובמקרה זה
רשאי הקבלן לדרוש מהתאגיד תוך  60ימים מתאריך קבלת ההודעה האמורה ,לחדש את תוקפו של ההסכם
לגבי המשך ביצוע העבודה ,ומשדרש כך יחודש תוקפו של ההסכם כאמור; לא דרש הקבלן מהתאגיד תוך
התקופה האמורה של  60יום לחדש את ההסכם  -רשאי התאגיד למסור את המשך ביצוע העבודה לקבלן
אחר.

ז.

נגרמה הפסקת ביצוע העבודה בשל סיבות התלויות בקבלן ,לא יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור.
מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי הוראת ס"ק (ג) ( -ה) לעיל באשר לחבותו של התאגיד וזכות הראשונים של
הקבלן ,לא תחול במקרה של הפסקת העבודה מסיבות התלויות בקבלן; מהנדס/ת התאגיד יקבע/תקבע עפ"י
שיקול דעתו/ה הבלעדי באם נגרמה הפסקת העבודה בשל סיבות התלויות בקבלן ,והחלטתו/ה תהא סופית.

ח.

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

ביטול ההסכם ותוצאותיו
.23
א.

מוסכם בין הצדדים כי התאגיד יהא רשאי לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים:
 .1מונה לקבלן כונס נכסים מכוח כל דין ,ו/או מונה נאמן בהקפאת הליכים ו/או הוכרז
כפושט רגל ,או  -באם הינו תאגיד  -ניתן לגביו צו פירוק;
 .2נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום ,או הורשע
בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון;
 .3הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת שוחד ,או בכל מעשה מרמה;

 .4הוכח לתאגיד כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,
כספית ,טכנית ,או מכל סיבה אחרת.
אלא ,שמובהר בזאת ,כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ההסכם ,בבחינת רשימה סגורה,
וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות התאגיד לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין ,ובכלל זה לבטל
ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.
ב.

בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם תחולנה ההוראות הבאות:
 .1זכויותיו של התאגיד ,חובותיו של הקבלן והביטחונות מטעמו לא יפגעו ,כל אלה
יישארו בתוקפם המלא ,כאילו לא בוטל ההסכם.
 .2לתאגיד תשמר הזכות לעכב את החומרים ו/או הציוד השייך לקבלן והנמצא באתר.
 .3התאגיד יוכל לחלט את ערבות הביצוע/בדק של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי
הביטוחים למטרת השלמת הפרויקט באמצעות קבלן אחר או לכל מטרה אחרת.

ג.

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

אי קיום יחסי עובד מעביד
.24
א.

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

ב.

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

ג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה ,כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת ,כי על אף האמור
לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין התאגיד לבין הקבלן ,יחולו ההוראות הבאות:
 .1יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בשיעור של  60%מסכום
התמורה הכולל (כולל מע"מ ,התייקרויות ,תוספות וכל סכום אחר ששולם לקבלן)
(להלן" :התמורה המופחתת").
 .2הקבלן מצהיר בזאת כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,אם וככל שייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד
כאמור.
 .3הקבלן ישיב לתאגיד את כלל הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר לתמורה
המופחתת (כולל מע"מ ,התייקרויות ,תוספות וכל סכום אחר שקיבל במסגרת הסכם
זה) (להלן" :סכום ההשבה") ,והכל בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן
ובצרוף ריבית מקסימאלית ,ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל.

ד.

התאגיד יהא זכאי לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שיחוב לקבלן על פי הסכם זה ו/או כל דין ,לרבות כל
סכום לו יהא זכאי הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת
כאמור – והכל עד לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה המוסמכת כי על התאגיד לשלם לקבלן ו/או מי
מטעמו בהתקיים האמור בס"ק ג' לעיל.

עיסוק בהרשאה וניהול ספרים
.25
א.

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

ב.

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

ג.

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

ד.

במעמד חתימתו של הסכם זה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן לתאגיד אישור על גובה
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.

ה.

בנוסף לאמור לעיל ימציא הקבלן לתאגיד במעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון פרטי חשבונו בבנק  -על
גבי דוגמת הטופס המצורפת להסכם זה כנספח ה' .טופס זה יהא חתום ע"י הקבלן ומאושר ע"י רו"ח או
עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.

ו.

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

המחאת החוזה או חלקו
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א.

הקבלן אינו רשאי להמחות זכויותיו ו/או חובותיו ע"פ הסכם זה או כל חלק ממנו לאחר ,לרבות קבלני
משנה ,אלא בהסכמת התאגיד בכתב ומראש; היה הקבלן תאגיד ,העברת  25%או יותר ממניות השליטה
מבעלי המניות שהיו במועד כריתת ההסכם ,לאחרים  -תחשב אף היא "המחאה".

ב.

בכל מקרה לא יה יה הקבלן רשאי להמחות הסכם זה או כל חלק ממנו לקבלן שאינו ממלא אחר הדרישות
החלות על המציעים ,הן מבחינת הסיווג הקבלני בענף ו/או מבחינת הוותק וההמלצות הנדרשות ע"י
התאגיד לביצוע העבודה ,והן מבחינת היקף העבודות הדרוש.

ג.

המחה הקבלן את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן ,או מסר את ביצוע העבודה לאחר ,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.

ד.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכאי הקבלן למסור את ביצועו של חלק מסוים מתוך העבודה לקבלן/ני
משנה בהתקיימם של כל תנאים הבאים:
)1

מסירת חלק העבודה לקבלן/ני המשנה טעונה תהא אישור מראש ובכתב
מאת המפקח.

)2

במעמד חתימתו על ההסכם יגיש הקבלן לאישור המפקח רשימת קבלן/ני
משנה אשר בכוונתו להעסיק לצורך ביצוע עבודות מכח הסכם זה .הרשימה
תכלול את שם/מות קבלן/ני המשנה ,פירוט 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.

)3

קבלן/ני המשנה שיוצע/ו על ידי הקבלן עפ"י הסכם זה ,יהיה/ו בעלי ותק
וניסיון מוכח בביצוע 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 הקבלני
הנדרש .כל זאת בהתאם לקריטריונים הקבועים בסעיף  2למסמך "הוראות
למשתתפים" ,המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז נשוא הסכם זה.
תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות
והתנהגות בניגוד למקובל) ,תשמ"ט ,1988-האוסרות על מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם
רשומים בפנקס הקבלנים ,בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה.

)4

המפקח יהא הפוסק האחרון בדבר קבלתו/ם של קבלן/ני המשנה .המפקח
רשאי לפסול ,בלא צורך במתן הסבר ,כל קבלן משנה אשר אינו נראה לו
כמתאים לביצוע העבודות.

)5

קבלן/ני המשנה יהיה/ו כפוף/פים לכל התחייבויות הקבלן בהסכם זה,
לרבות מחירי עבודה ,ותנאי עבודה הוגנים לפועלים  -כפיפות זו תעוגן
בהסכם שבין הקבלן לקבלן/ני המשנה.

)6

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ( )2לעיל ,מתחייב הקבלן לכלול בכל
ההסכמים אותם יערוך עם קבלן/ני המשנה מטעמו ,תנאים בדבר הבטחת
בטוחותיה של החברה מכח הסכם זה ולחייבו/ם להפקיד בידיו ערבויות
וביטוחים אשר תנאיהם לא יפחתו מאלו הקבועים בהסכם זה.

)7

הקבלן ימשיך ויישא באחריות מלאה לכל מחויבויותיו עפ"י הסכם זה,
לרבות אחריותו לגבי עבודות שבוצעו בפועל ע"י קבלן/ני המשנה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו/ם הישירה של קבלן/ני המשנה ,כלפי החברה.

ה.

)8

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

)9

הקבלן יחליף לאלתר ,לפי דרישת המפקח ,כל קבלן משנה המועסק על ידו
במסגרת הסכם זה ,אם לדעת המפקח אין קבלן המשנה מתאים לביצוע
העבודות ו/או שלדעת המפקח אינו מבצע את העבודות בהתאם לנדרש על
פי הסכם זה ו/או אינו מבצע את העבודות במקצועיות הנאותה .לא ישעה
הקבלן להוראות המפקח בעניין זה ,יהא רשאי התאגיד לבטל את ההסכם
ולהפסיק באופן מיידי את עבודת הקבלן ללא מתן הודעה מראש ,ויחולו
בעניין זה הוראות סעיף  23לעיל.

לתאגיד שמורה הזכות להמחות את זכויותיו וחובותיו עפ"י הסכם זה לצד ג' מבלי לחרוג מתנאי הסכם זה,
למעט השינויים המתחייבים.

ויתור
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א.

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

ב.

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

עבודה במצב חירום:
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א.

השירותים והעבודות נשוא מכרז זה ימשכו גם בשעת חירום (מלחמה ,פיגוע ,אסון טבע וכו') עפ"י דרישת
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
זה "שעת חירום" – כפי שייקבעו על ידי התאגיד ועל פי שיקול דעתו.

ב.

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

ג.

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

ד.

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

הפרה יסודית
.29

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

כתובות והודעות
.30

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

ולראיה באו הצדדים על החתום:

תאגיד המים והביוב "מעיינות זיו " בע"מ ע"י:

הקבלן ע"י מורשי חתימה מטעמו:

_______________

____________________

מנכ"ל התאגיד
_______________

____________________

חשב התאגיד
_______________

____________________

חותמת התאגיד

חותמת הקבלן

אישור תקציבי

הריני לאשר בזאת כי:
.1

נתקיימו בהסכם כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין;
 .2ההוצאה הכספית לביצועו של ההסכם מתוקצבת מסעיף ______ כתקציב רגיל/מאושר כתקציב בלתי
רגיל מס' ___________.

_____________________
חשב התאגיד

________________________
מנכ"ל התאגיד

אישור ביטוחי הקבלן

נספח -ב'
תאריך __________ :

לכבוד
מעיינות זיו בע"מ (להלן" :התאגיד")
דרך האלוף עוזי נרקיס
ת.ד9040 .
מעלות.

על פי הסכם/מכרז מס'

:

2/2020

לביצוע עבודות

:

חיבורי בתים ביישובי התאגיד למערכות מים וביוב (להלן ":העבודות" ו/או
"ההסכם") ,עבור התאגיד.

שם המבוטח

:

_______________________________________ (להלן" :הקבלן").

אנו ______ חברה לביטוח בע"מ ,החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה
שמיום __________ ועד ליום _____________( ,שני התאריכים נכללים ולהלן" :תקופת הביטוח").
.1

ביטוח עבודות קבלניות

פוליסה מס' __________________

שווי העבודות:

________________ש"ח .

הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו.
שם המבוטח:
תנאי הכיסוי הביטוחי :מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה
הידוע כ – "ביט מהדורה  ,"2013או שווה לו ,הנהוג במועד תחילת תקופת
הביטוח.
בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ההסכם
פרק א' העבודות:
שבנדון לרבות מתקנים ,חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות ,כולל בין
היתר נזקים לציוד קל ,כלי עזר ,חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע
העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו ,כמפורט להלן ,למשך כל
תקופת הביטוח.
הביטוח לפי פרק א' כולל את ההרחבות כדלקמן :
 .1אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה ,גניבה ושוד ,בתוקף.
.2

מתקנים ,ציוד קל ,ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע
העבודות עד לסך  100,000ש"ח ולא מעל  20,000ש"ח לפריט.
רכוש עליו עובדים בגבול אחריות של  10%משווי העבודות או  100,000ש"ח הגבוה מביניהם.

.4

רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות של  10%משווי העבודות או  100,000ש"ח
הגבוה מביניהם .
הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של  10%מהנזק או  50,000ש"ח הגבוה מביניהם.

.6

הוצאות מהנדסים ,אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות של  10%משווי העבודות או 50,000
ש"ח הגבוה מביניהם.

.3

.5

.7

נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות של  10%משווי העבודות
או  100,000ש"ח הגבוה מביניהם.
נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים.

.9

סיכוני רעידת אדמה ,נזקי טבע.

.8

 .10תקופת תחזוקה רגילה של  12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12חודש.
 .11הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של  300,000ש"ח.
מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו ישירות
לתאגיד ,אלא אם הורה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.
פרק זה כולל תנאי מפורש ,לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי התאגיד ו/או מנהליו
ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא
יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
פרק ב' צד שלישי :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה
המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון ,בשל מעשה ו/או
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
או נזק לתאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו.
גבולות האחריות  5,000,000 :ש"ח (במילים :חמישה מיליון שקל ישראלי חדש) לאירוע ,לתובע
ובמצטבר לתקופת הביטוח.
פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ : -אש ,התפוצצות,
תנאים מיוחדים :
בהלה ,מכשירי הרמה ,ציוד חפירה ,פריקה וטעינה של כלי רכב ,חבות הקבלן בגין
וכלפי קבלנים וקבלני משנה ,עבודות בגובה ו/או בעומק ,זיהום תאונתי מקרי ובלתי
צפוי ,מתקנים סניטאריים פגומים ,מהומות ,פרעות ,שביתה והשבתה (למעט נזקי
טרור) ,הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי (למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם
דמי ביטוח לאומי).
הכיסוי הביטוחי לפרק ב' כולל הרחבות מפורשות בדבר:
 .1חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו
בפקודת התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו ,בגבול אחריות בסך  600,000ש"ח למקרה ובמצטבר
לתקופת הביטוח.
 .2חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית,
מוגבל עד לסך  1,000,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח( ,מעבר לגבולות האחריות
המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית).
 .3נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים.
 .4נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  150,000ש"ח למקרה ובמצטבר
לתקופת הביטוח.
 .5רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  250,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש התאגיד למעט רכוש המבוטח או
הרחבה מיוחדת:
הניתן לבטחו בפרק א' לעיל (העבודות) ,ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד
שלישי.
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.

.2

.3

ביטוח זה הורחב לשפות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או
תנאי מיוחד:
מפקח העבודות מטעמו (להלן" :יחידי המבוטח") בגין אחריות שעלולה להיות
מוטלת על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים
וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור
כל אחד מיחידי המבוטח.
פרק ג' חבות מעבידים :בטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980כלפי כל
העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות
קבלנים ,קבלני משנה ו/או עובדיהם (במידה והקבלן ייקבע כמעבידם) ,בגין
מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית (להלן :
"מקרה ביטוח") שייגרמו למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ו/או עקב
ביצוע עבודתם.
( $ 5,000,000במילים :חמישה מיליון דולר) לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת
גבולות האחריות :
הביטוח.
ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה ,שעות עבודה
הרחבה מיוחדת :
ומנוחה ,חבות הקבלן כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם (היה והקבלן
ייקבע כמעבידם) ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על
פי החוק.
ביטוח זה הורחב לכסות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או
תנאי מיוחד:
מפקח העבודות מטעמו מטעמם היה ונקבע ,לעניין קרות מקרה ביטוח כלשהו,
כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי
הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.
אחריות מקצועית  :פוליסה מס' ____________________ .
(שני התאריכים נכללים)
__________
ועד ליום
החל מיום __________
ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או
הכיסוי הביטוחי:
דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך
תקופת הביטוח ,בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל
אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו
ו/או עובדיו בגין העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור
לרבות פגיעה או נזק לתאגיד ו/או למנהליו ו/או לעובדיו.
 2,000,000ש"ח (במילים :שני מיליון ש"ח) לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת
גבולות האחריות:
הביטוח.
ביטוח זה הורחב לשפות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין
2.1
תנאים מיוחדים:
אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל
רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח
חבות הקבלן כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו.
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש,
2.2
איחור ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה ,כמו כן
הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן מסמכים וחבות
הנובעת מטעות ,רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה
2.3
רטרואקטיבי מיום __________ .
כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  6חודשים ,לאחר תום
2.4
תקופת הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק
כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.
פוליסה מס' ____________________ .
חבות המוצר :
ועד ליום ____________ (שני התאריכים נכללים)
החל מיום ___________

הכיסוי הביטוחי:

ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים
פגומים ,התש"ם  ,1980בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח,
בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן
ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם (להלן" :המוצר") ,לכל אדם ו/או גוף כלשהו
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לתאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו.

גבולות האחריות :

 2,000,000ש"ח (במילים :שני מיליון ש"ח) לאירוע ,לתובע ובמצטבר לתקופת
הביטוח.

תנאים מיוחדים:

.4

תנאי מיוחד :

.5

כללי :

3.1

ביטוח זה הורחב לשפות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין
אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי
לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו .

3.2

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

3.3

כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  6חודשים ,לאחר תום
תקופת הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק
כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות
המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים.
5.1

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם
קודמים לכל בטוח אשר נערך על -ידי התאגיד וכי אנו מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי התאגיד ,לרבות כל
טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981
ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי התאגיד וכלפי מבטחיו.

.5.2

כמו כן ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או לא
יצומצמו בהיקפם וגם או לא ישונו לרעה ,במשך תקופת הביטוח בקשר
עם ההסכם שבנדון אלא אם תישלח לתאגיד ולקבלן הודעה כתובה
בדואר רשום ( 60שישים) יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או
לצמצום שכאלו לגבי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו אם לא נשלחה
לידי התאגיד והקבלן הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 60שישים)
הימים ממועד משלוח ההודעה.

5.3

הננו מאשרים כי זכותם של התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדי ו/או מנהל
ו/או מפקח על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע
עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים

המתאימים .למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה
הקרובה לנזק.
.5.4

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות
העצמית חלה על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על התאגיד ו/או מי
מטעמו לרבות מנהליו ו/או עובדיו.

.5.5

הננו מאשרים בזאת כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי
איזו מהפוליסות המפורטות לעיל על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או
עובדיו ,לא יפגעו בזכותם של התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או
מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי
ביטוחים אלו.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה,
ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)

נספח "ב' "1
הצהרה על מתן פטור מאחריות

תאריך __________ :

לכבוד
מעיינות זיו בע"מ (להלן" :התאגיד")
דרך האלוף עוזי נרקיס
ת.ד9040 .
מעלות.

הנדון :הצהרה על מתן פטור מאחריות
על פי הסכם מס'  2/2020לביצוע עבודות חיבורי בתים ביישובי התאגיד למערכות מים וביוב
(להלן" :העבודות" ו/או "ההסכם") עבור התאגיד
הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או ציוד חפירה בבעלותנו 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").
א .על אף האמור בהצהרה זאת ,הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:
 .1הננו פוטרים את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו מכל
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.
 .2הננו פוטרים את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו מכל
אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב (תחלוף)
כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו במקרה שכזה כל
זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
 .3הננו פוטרים את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו מכל
חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב
השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו
באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .4היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו ,בניגוד
לאמור לעיל ,לרבות צד שלישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות את התאגיד ו/או מי מטעמו לרבות
מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם
יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.
 .5הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או
ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות ,כאמור בסעיף הביטוח להסכם ,במשך כל
תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.
 .6הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר ,כאמור
באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' להסכם) ,במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי
ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.
ולראיה באנו על החתום

(חתימת המצהיר)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)

נספח "ב' "2
תנאים מיוחדים לעבודות בחום
תאריך __________ :
לכבוד
מעיינות זיו בע"מ (להלן" :התאגיד")
דרך האלוף עוזי נרקיס
ת.ד9040 .
מעלות.
א.ג.נ,.

הנדון  :תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום
הננו מאשרים בזאת ,כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו ,מותנה בקיום הנוהל שלהלן:
המונח "עבודות בחום" פירושו :ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,הלחמה קשה רכה ,עבודות באמצעות
.1
מבער (כגון חיתוך ,זיפות ואיטום) ,עבודות קידוח ,השחזה ,חיתוך דיסק ,הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה
בפליטת גיצים ו/או להבות.
ככל שנבצע "עבודות בחום" ,נמנה אחראי מטעמנו (להלן " -האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה
.2
עבודות בחום ,שלא בהתאם לנוהל זה.
בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום ,יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים
.3
דליקים מכל סוג ,ברדיוס של  10מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום ,כאשר חפצים דליקים שלא ניתן
להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק ,כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.
האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן " -צופה אש") ,המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים
.4
לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
ליד מבצע העבודה יוצב " צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה ,כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים
.5
לכלל שריפה.
על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה ,לפחות  30דקות מתום ביצועה ,תוך שהוא מוודא כי לא
.6
נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.
מובהר ,כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל פי
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

(חתימת המצהיר)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)

נספח ג
.1

כללי

מפרטים – תנאים כלליים

המפרטים הכלולים בכרך זה הוכנו לקביעת הדרישות הכלליות והמיוחדות לביצוע העבודות
הכלולות או שיתווספו בהתאם לחוזה זה .עבודות אלו כוללות הנחת צנרת לאספקת מים ,ביבים
גרביטציוניים וצי נורות אחרים למטרות ובאיכות המפורטים להלן ,בניית מבנים מבטון ו/או מעפר
והספקת הציוד הדרוש בהתאם לתוכניות ,המפרטים ורשימת הכמויות הלוטים בזה.
כל העבודות בהתאם לחוזה זה יבוצעו בהתאם למפרטים הכלולים בחוזה ולשביעות רצונו המלאה
של המהנדס.
הקבלן רשאי לברר עם המהנדס את כל התנאים והסעיפים במקרה והם לא ברורים לו ,לפני חתימת
החוזה .לאחר חתימת החוזה ,יהיה הקבלן חייב לבצע את כל פרטי העבודה בהתאם לדרישות
המהנדס.
על הקבלן להגיש תכנית מפורטת של ביצוע העבודה ולוח זמנים מפורט לאישור המהנדס.
הקבלן לא יתחיל כל שלב בעבודה מבלי לקבל אישור בכתב מאת המהנדס.
.2

תאור העבודה:
אחזקת קווי מים ביוב וניקוז.

.3

שטח

העבודה

האתר ,שבו תבוצענה העבודות לפי החוזה ,פירושו אותם חלקי הדרכים ,הכבישים הציבוריים,
השבילים ,שולי הדרכים ,הנחלים ,האדמות הפרטיות ,ואדמותיו של המזמין וכו' ,שידרשו לפי דעתו
של המהנדס לביצוע העבודות בהתאם לחוזה.
בעת ביקורו או עלייתו על שטח האתר או האתרים ,יקבל הקבלן רישיון תחילה מאת המזמין לעלות
על קרקע פרטית.
.4

דרכי גישה
הקבלן ייחשב כאילו קיבל את כל הידיעות הדרושות בנוגע לקבלת רשות או קנית רשות ,לגישה
לשטח העבודות והוא יתקין כל דרך זמנית שתידרש לו ,ואם תיעשה פירצה בגדר קיימת ,יתקין
הקבלן שערים או גדרות לסגירת הפירצה .עם סיום העבודות יסלק הקבלן ויבטל את הדרכים
הזמניות ,השערים והגדרות ,יחזיר את פני הקרקע ליושנה ואף יתקן כל גדר קיימת ויחזירנה
ליושנה על חשבונו .הקבלן יתקין ויחזיק גם גשרים מעל התעלות ,כפי שהמהנדס ידרוש ,כדי
לאפשר גישה להולכי רגל ולכלי רכב ,וכל זה על חשבונו ועל אחריותו.

.5

טיב הקרקע
על הקבלן לבדוק את טיב הקרקע ע"י קדוחים לעומק המתאים לפני הגשת הצעת מחירים .עליו
לבדוק את רום מפלס מי התהום ולהתחשב בשינויים של רום המפלס בחודשים השונים של השנה.
במקרה ויערכו קידוחי ניסיון ע"י המהנדס לפני הגשת המכרז או בזמן העבודה ,יוכל הקבלן לקבל
את כל הנתונים לבדיקות אלו מאת המהנדס .ידיעות אלו תינתנה בתום לב ואין אחריות או ערבות
כל שהיא לגביהן ,והקבלן ייחשב כאילו ברר לעצמו את טיב הקרקע .אי בדיקה כזאת לא תשחרר את
הקבלן מבצוע קפדני של העבודה בהתאם לכל דרישות המהנדס.

.6

מעבר כבישים
פתיחת כבישים או מעברים שבחזקת מחלקת הדרכים של רשות מקומית או אזורית חייבת באישורו
של המהנדס ,לפי ביצוע העבודה.
כל ההוצאות שיגרמו לקבלן עקב המעבר וכל תשלום שיידרש יהיו על חשבונו ,לרבות עלות העסקת
שוטרים כתוצאה מפתיחת כבישים.
על הקבלן לכלול במחיריו את עלות ההפרדה הזהירה של אבני הסלילה ,אבני הרצוף ,אבני השפה
ואבני התעלות של הכבישים ,החזקתם ושמירתם בערמות נפרדות מיתר החומרים של החפירה.
במקרה שתעלה לצי נורות עוברת בשדות ,בגנים או באדמה חקלאית יש להוריד את שכבת האדמה
העליונה מעל התעלה בעומק של  30ס"מ ולשמרה בנפרד ולהחזירה למקום עם גמר העבודה .בביצוע
העבודה באדמה פרטית יש לטפל בעצים ,בשתילים ,בצמחים או ביתר דברים העלולים להיפגע
בהתאם להוראות המהנדס.

.7

קווי חשמל סמוכים
בקטעים מסוימים עלולים לבצע עבודה בקרבת קווי מתח גבוה ונמוך .הקבלן ינקוט בכל האמצעים
הדרושים כדי לא לפגוע בקווי החשמל .יש לתאם כל עבודה בקרבת קווי מתח עם מהנדס חברת
החשמל ולהמציא למהנדס אישור בכתב מאת חברת החשמל לפני התחלת ביצוע העבודה.

.8

סכנת מי גשמים
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי ביצוע חלק מהעבודות עלול להימשך בתקופה של גשמים.
הקבלן לוקח על עצמו את כל הסיכון עבור עבודה בעונת הגשמים ולכל ההפרעות שעלולות להיווצר
כתוצאה מכך.

.9

משרד למפקח מטעם המהנדס
על הקבלן להקים עם התחלת העבודה משרד זמני בגודל של  12מ"ר לפחות ,שישמש משרד עבור
המפקח של המהנדס בשטח העבודה .מיקומו של המשרד יקבל אישור מוקדם מאת המהנדס .על
הקבלן יהיה לשמור את המשרד במצב תקין ונקי במשך כל תקופת העבודה .ציוד המשרד יכלול
שולחן עבודה ו 2 -כסאות וארון לתיקים ותוכניות .כמו כן יקים הקבלן על חשבונו בקרבת מקום
העבודה מחסן מקורה מוגן בפני רטיבות עם רצפה אטומה ובגודל מתאים לאחסנת צמנט לתקופה
של  14יום ועם אפשרות של הרחבה באם יידרש .כמו כן יקים הקבלן מחסן מקורה לאחסנת כלים
וחומרים אשר עלולים להינזק מהשפעת מזג האוויר .כל המחסנים יהיו פתוחים בפני המהנדס או
בא כוחו לשם קבלת דוגמאות או כל מטרה אחרת.
אחרי גמר העבודה על הקבלן לפרק את המשרד והמחסן ולהחזיר הקרקע לקדמותה.

.10

סדר ביצוע העבודה
הקבלן יבצע את העבודה וכל קטע ממנה בהתאם לסדר עדיפויות שייקבע ע"י
המהנדס .המהנדס יהיה רשאי לשנות את סדר העדיפויות לפי ראות עיניו.
הקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבור החלפות סדר העבודה .במקרה ולא
יקבע אחרת יעבוד הקבלן בעבודות הנחת צינורות מלמטה למעלה ,ז"א בכיוון
הפוך לשיפוע הצינורות.
 .12סימון העבודה
כל עבודות הסימון יעשו ע"י הקבלן בהתאם למפרט ולתוכניות ובאישורו של המהנדס .הקבלן יספק את
כל הכלים והמכשירים הדרושים לשם סימון.

לפני התחלת ביצוע החפירה ,יסמן הקבלן ע"י יתדות ברזל מבוטנים את צירי הצנרת ,הביבים ,קווי
הסניקה ופינות המבנים השונים ,לכל אורך העבודה .כל נקודות שבר ,פינות ושינויי כוון בקו יסומנו
בצורה ברורה .עם התקדמות
העבודה יעביר הקבלן את נקודות הסימון לקו מקביל במרחק קבוע מהסימן המקורי ,למקום שהסימון
יישאר במשך כל זמן ביצוע העבודה.
בנוסף ,יסמן הקבלן לפני התחלת ביצוע העבודה מספר מספיק של נקודות קבע לאורך תוואי העבודה
במקום שלא יפגעו ויישארו במשך כל זמן הביצוע .המהנדס יאשר את הגבהים של נקודות הקבע
ואליהם יתייחס הקבלן במשך כל זמן העבודה.
רום קרקעית החפירה והרומים ייקבעו ויישמרו ע"י לוחות כיוון וצלבי מדידה שיאושרו ע"י המהנדס.
העמודים נושאי לוחות הכיוון ,ייקבעו ויחוברו ללוחותיהם .הלוחות יהיו צבועים משני הצדדים ,חציו
של כל צד שחור וחציו לבן באופן שהקו המפריד יימצא בדיוק בציר החפירה.
כל עבודות הסימון או והמדידה יבוצעו אך ורק ע"י מודד מוסמך.
.12

כלי מדידה
הקבלן חייב להחזיק במקום העבודה ובמשך כל זמנה מאזנת (ניוליר) וכל כלי מדידה הדרושים
ולהעמידם לרשות המפקח בהתאם לדרישתו.

.13

פתיחת תעלות
יש לארגן את העבודה ככה ,שהתעלות תעמודנה פתוחות זמן קצר ככל האפשר .כ"כ יש להימנע
בפני עבודה במספר רב של קטעים בבת אחת .לפני
התחלת העבודה בקטע חדש יש לקבל על כך אישור ביומן העבודה מאת המפקח .אישור זה יינתן
אך ורק בתנאי שכל החומרים ו/או הצינורות הדרושים לאותו הקטע יהיו בידי הקבלן.

.14

מים לעבודה
הקבלן יספק על חשבונו הוא את המים הדרושים לביצוע העבודות ,כולל הרכבה ופירוק של
חיבורים לצינור הספקת המים הציבורי ,מד מים ורשת צינורות עזר.

.15

תנועה בלתי רגילה
הקבלן ישלם ויסלק את כל התשלומים בעד נזק שנגרם ע"י תנועה בלתי רגילה שיכולים להיתבע
מצד הממונה על הדרכים ,לגבי דרכים אשר אליהן הופנתה כל תנועה ע"י הקבלן או נאמניו ,לצורך
ביצוע העבודה.

.16

הודעות לרשויות מוסמכות
בכל מקרה שתבוצע עבודה בתוך מרחק של  5מטר מצינור מים ,צינור ביוב ,צינור ניקוז מכבל
טלפון ,או מכל כבל חשמלי ,או בתוך מרחק של  15מטר
מכל חוט אווירי או עמוד ,יודיע הקבלן לרשות הנוגעת בדבר ,בכתב 14 ,יום לפני התחלת העבודה
באותו מקום ,וינקוט בכל הזמנים בכל האמצעים למניעת נזק לאותו רכוש ,ויבטח נגד נזק כזה את
המזמין ויחזיקו פטור מכל תביעות הנובעות מפעולותיו .כל רישיון שיהיה על הקבלן להשיג לצורך
עבודתו יהיה על חשבונו ובאחריותו.

.17

הוצאות בדיקות
הקבלן יבצע ללא תשלום את כל בדיקות החומרים ,העבודה המוכנה וכו' אשר יידרשו ממנו לפי
מפרט זה או לפי התקנים הישראליים המתאימים.
מחירי העבודה המסומנים ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללים את התמורה לבדיקות ,בשיעור 15%
דמי בדיקות יחושב אך ורק מעלות הבדיקות המוצלחות.
הקבלן יבצע על חשבונו את כל בדיקות הצפיפות הדרושות לעבודות העפר שהוא מבצע ,לפי התקנים
המתאימים וע"י מכון המוסמך לכך ובאישור המהנדס .הקבלן יספק על חשבון עצמו תבניות פלדה
מעובדות במכונת הקצעה לצורך הכנת קוביות בטון 12/12/12ס"מ .מזמן לזמן ,במשך התקדמות
העבודה ולפניה ,כפי שהמהנדס ידרוש ,יכין הקבלן קוביות בטון לניסוי מהתערובות המשמשות
בעבודה ,וידאג לבדיקת הקוביות ע"י מכון התקנים הישראלי ,או מכון מוסמך אחר.
הקוביות תוכנה כמפורט בתקן הישראלי המתאים האחרון ותהיינה בעלות החוזק המינימלי בלחץ
הנדרש.
קוביות שהוכנו בצמנט המתקשה מהר (שלא יובא בשימוש אלא בהרשאת מאת המהנדס) תגענה
לחוזק האמור אחרי  3ימים ואחרי  14ימים.
בשום פנים לא יאושר בטון אשר קוביותיו נשברות מתחת לחוזק הדרוש .מחיר הדוגמאות והעברתן
ועל
הקבלן
על
יחול
בדיקה
לצרכי
למזמין
חשבונו.
המהנדס שומר לעצמו את הזכות ,בכל מקרה שבדיקת קוביות מתערובת מסוימת נתנה תוצאות
שאינן משביעות רצון ,להורות על הריסה או על בניה מחדש של אותו חלק מהעבודה הנחשב כמיוצג
ע"י אותן הקוביות ,והפעולה תיעשה להנחת דעתו של המהנדס ועל חשבונו של הקבלן בלבד .היקף
אותו חלק מהעבודה הדרושה ייקבע לחלוטין לפי ראות עיניו של המהנדס.

.18

ספקים וחומרים מאושרים
על הקבלן להמציא למהנדס לשם אישור רשימה של בתי החרושת ,מחצבות וספקים אחרים
שמהם או דרכם הוא מתכוון לספק חומרים עבור ביצוע העבודה ,לפני שיעביר להם את הזמנותיו
להספקת החומרים .המהנדס רשאי לדרוש הסברים ודוגמאות מהחומרים שהקבלן ימציא .כל
החומרים יתאימו
לתקנים העדכניים של מכון התקנים הישראלי ויהיו מהאיכות המשובחת ביותר.

.19

בדיקות תוכניות

הקבלן יבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו ע"י המהנדס לשם ביצוע העבודות במסגרת החוזה .יש
להפנות את תשומת לב המהנדס על כל החסרה ,סתירה ואי התאמה בין התוכניות ,המפרטים ורשימת
הכמויות.
הקבלן יחוייב לבצע את כל השיפורים או התיקונים שיהיה צורך לבצעם עקב החסרות או אי התאמות מבלי
לקבל כל תשלום נוסף עבורם.
.20

פקוח מצד הקבלן
הקבלן ייתן או יספק את כל הפיקוח הטכני וההנדסי הדרוש לשם ביצוע נכון של העבודה בהתאם
לדרישות המהנדס.

.21

החזרת אתרי העבודה למצבם הקודם
עם גמר העבודות יחזיר הקבלן על חשבונו את שטח העבודה לקדמותו ,יתקן את כל הדרוש ויביאו
למצבו שלפני העבודה הכל לפי הוראות המהנדס.

.22

תוכניות לאחר בצוע
לאחר גמר העבודה על הקבלן לספק למהנדס "תכנית לאחר בצוע" שתכלולנה ותיראנה את כל
חלקי העבודה שבוצעה עם כל הפרטים הקשורים לה כגון :מיקום ,קוטר ,תוואי ,קוטר עומק הקו,
עומק השוחות ,רום מכסה שוחות וכד'.
מיקום מתקנים שונים של העבודה שבוצעה ,מיקום מתקנים קיימים ,עליים ותת קרקעיים ,כבלי
חשמל ,צנרת למינה ,מעבירי מים וכדומה .התוכניות יעשו באופן ממוחשב על גבי דיסקטים בתוכנת
 AUTOCAD 12לפחות.
המחיר הדרוש להכנת התו כניות שלאחר ביצוע יהיה כלול במחירי היחידה שנרשמו על ידי הקבלן
ברשימת הכמויות .לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף בגין הכנת התוכניות .התוכניות שלאחר בצוע,
לא תוכלנה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של הקבלן על שינויים או תוספות בעבודה ,אשר לא
אושרו על ידי המהנדס בעת ביצוע השינויים או התוספות הנ"ל.
כל המדידות הדרושות לצורך הכנת תוכניות לאחר ביצוע יבוצעו אך ורק ע"י מודד מוסמך.
עם הגשת החשבון הסופי יגיש הקבלן למפקח  2סטים של תוכניות ודיסקט.
והדיסקט.
התוכניות
הגשת
הוא
סופי
חשבון
לאישור
תנאי
.23

התקשרות

לצרכי תקשורת רצופה בין מחלקת ההנדסה של עירית אום אל פחם ובין הקבלן ,וגם מדאגה לזמינות
מתמדת .הקבלן יחוייב במסגרת העבודה הנ"ל לרכוש מכשיר "מירס" אלחוטי שיותאם למערכת
תקשורת פנים של העיריה מבחינת תדר ,אישור החשבון הראשון מותנה בהפעלת המכשיר.

מפרט טכני מיוחד
57.1

מפרטים טכניים מיוחדים לעבודות מים

 57.1.1א .עבודות עפר לצנרת שוחות ומבנים
כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפרט הטכני הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ולפי
הפרקים המתאימים לעבודות שבבצוע במסגרת מכרז זה .המילים אדמה ,קרקע ,עפר פירושם החומר
הנחפר ו/או הנחצב או המילוי הנדרש ,המילה חפירה כוללת גם חציבה.
עבודות העפר יכללו :חשוף וסילוק צמחיה ועצים ,חפירת תעלות וחפירה למבנים ,סילוק ושאיבת מים
מהחפירים במקרה של מי גשמים ,מים עיליים ,מי תהום ומים מפיצוץ צינורות שבסביבת העבודות
המתבצעות.
ייבוש התעלות ממים ,תמוך ודיפון לפי הצורך ולפי תנאי השטח ,כמוסבר במפרט הכללי בפרקים
המתאימים ועפ"י הוראות הבטיחות של משרד העבודה .גדור וחסימת אתר העבודה ותאורה בלילה ,סדור
דרכים זמניות ומעברים להולכי רגל וכלי רכב.
מילוי התעלות והחפירות בחומר מתאים לשם כסוי ,לפי החלטת המהנדס ,ליצירת סוללות ומילויים,
הידוק המילוי בשכבות לצפיפות שתידרש ע"י המהנדס ,סילוק ופזור עודפי החשוף וחפירה אל מחוץ לאתר
העבודה ולמקום אליו יורה המהנדס .עודפי האדמה החפורה שייכים למזמין העבודה.
במקרה של ריפוד ועטיפת חול מסביב לצינורות ,יבצע הקבלן את כל העבודות
הנדרשות לשם כך כנדרש בתוכניות והעבודה והחומר יהיו כלולים בעבודות העפר .עבודות העפר יכללו
פריצת כבישים ,מדרכות ,שבילים מכורכר ,גדרות אבן ורשת וכדומה ,והתגברות על כל מכשול עילי ותת
קרקעי .תיקון הנזקים ,המבנים ,השבילים ,המדרכות הגדרות וכו' והחזרת השטח לקדמותו בכל העבודות
שיבוצעו יהיה כלול בעבודות החפירה ולא ישולם בנפרד.
פריצת כבישים ,שבילים וכדומה תבוצע אך ורק ע"י ניסור במשור מכני.
תשלום לעבודות העפר יהיה כדלקמן :לצנרת ,שוחות ומבנים יהיה כלול במחיר הצינורות השוחות והמבנים
ולא ישולם בנפרד.
במקרה ויאמר במפורש אחרת ,ויופיע בכתב הכמויות ,יופרדו ריפוד ועטיפת החול סביב הצינור משאר
העבודות הכלולות בעבודות העפר וישולמו בנפרד.
במקרה ויאמר במפורש אחרת ויופיע בכתב הכמויות יופרדו תיקון הכבישים מדרכות ושבילים וגדרות
משאר עבודות הכלולות בעבודות העפר וישולמו בנפרד .אין הפרדת בצוע עבודה מסוימת משאר העבודות
הכלולות בעבודות העפר ,גורעת ממה שנאמר לעיל בנושא עבודות עפר לגבי כל סעיף שהוא.
ב .צנרת פלדה
צינורות הפלדה לבצוע במסגרת העבודות הכלולות במכרז זה יהיו מהסוגים הבאים:
צינורות בקטרים " 3ומעלה יהיו בעובי דופן " 5/32עם ציפוי מלט פנימי
ועטיפת בטון חיצונית ע"ג פוליאתילן דו שכבתי.
צינורות בקטרים " 2עד " 1.5יהיו כנ"ל אך דרג ב' קצה לריתוך.
צינורות בקטרים " 3/4עד " 1יהיו צינורות מגולוונים דרג ב' עם עטיפת
פלסטית חיצונית קצה להברגה.
תיקוני הבידוד שנפגע וראשי הצינורות יתוקנו בשיטה ובאופן המבוצע בבית החרושת המספק את הצינורות
לשביעות רצון המהנדס.
תיקוני צינורות מגולבנים לאחר ריתוך ,יבוצעו בצבע עשיר אבץ וכמו
כן כל המקומות הפגועים.
בכל מקרה לא יאושר קו צינורות מרותך ללא תעודת בדיקה של שירות שדה של המפעל המייצר ואין לכסות
את הצינורות לפני בצוע בדיקת המפעל.
הצינורות יחוברו האחד לשני בעזרת ריתוך בקשת חשמלית וע"י רתך מוסמך שיאושר ע"י המהנדס .כל
הציוד והאלקטרודות לריתוך יתאימו לתקן הישראלי ,לסוג הצינור ויאושר ע"י המהנדס.
האביזרים יחוברו בעזרת אוגנים מרותכים ,דרסרים ,או בהברגה .לפני הכיסוי תבוצע בדיקת לחץ מים
בצינורות .הקווים ישטפו וימלאו מים בלחץ של 15אטמוספירות למשך זמן עליו יחליט המהנדס ,הקבלן
יספק כל הציוד והשעונים והמים לבדיקה .הבדיקה תבוצע עד לשביעות רצון המהנדס וכל ליקוי ו/או נזילה
ו/או הזעה שיתגלו יתוקנו לשביעות רצונו.
מותר לכסות את הצינורות באופן חלקי ולפי המפרט לפני בדיקת הלחץ ,אך יש להשאיר את ראשי הצינורות
מגולים.

לאחר גמר בדיקת הלחץ ירוקן הקו ויוחל בביצוע חיטוי בכלור עפ"י התקנים ,ה.ל.ת .והוראות המהנדס,
ועד להשגת כמות כלור שאריתי מותרת.
ג .צילומי רנטגן
המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לבצע צילומי רנטגן עד  50%מראשי הריתוך .צילומי הרנטגן יוזמנו
ויתואמו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם בעבורם בנפרד.
באותם קטעים שהמפקח יראה זאת לנחוץ יורה לקבלן לבצע צילומי רנטגן של הריתוכים ,כדי לבדוק את
טיב הריתוך ,שלמות קצה הבטון וגודל המרווח ואחידותו בהיקף הצינור .כמו כן רשאי ,לבדיקה ולחצות
אותם לשניים כך שניתן יהיה לראות את קצוות הבטון ,מרווח ההכנסה וכמות המילוי ו/או להסיר
הדרגתית שכבות של הריתוך באמצעות מכשיר "ארקייר" ,עד לשורש הריתוך.
כל הבדיקות תהיינה בכפוף למפורט בפרוגרמה לבדיקות ובתיאום ובפיקוח שרות שדה של היצרן ועל
חשבון הקבלן.
צילומי רנטגן נוספים לכמות הנ"ל ישולמו ע"י הקבלן כדלקמן:
במקרה והתוצאה הייתה שלילית יחול התשלום על הקבלן ,במקרה ותוצאות הבדיקות הנוספות תהיינה
חיוביות (ובתנאי שאינן בדיקה חוזרת) יוחזר התשלום לקבלן.
ד .התשלום לצנרת יכלול:
הספקת ,הובלת הצינור ,פריקתו ,פיזורו ,הנחתו וחיבורו בריתוך או באביזרים ,כל החיתוכים והריתוכים
הדרושים ,תיקוני בידוד וצבע ,הספקת כל חומרי העזר כגון :אלקטרודות ,משחות ,אטמים ,ברגים ,חומרי
אטימה ,ציוד לריתוך ,כלים מכניים ,אספלט ,בד זכוכית ,שטיפת הקו ,בדיקת לחץ מים ,חיטוי הקו בכלור.
כמו כן ,וכנאמר בפרק עבודות העפר יכלול מחיר הצינורות את החפירה והכיסוי של
התעלות בעומק הנדרש לפי המפרט והתוכניות ואת כל עבודות העפר הדרושות .המדידה תהיה בהתאם
לסוג הצי נור ולקוטרו ,היחידה לתשלום תהיה מטר אורך .בצנרת מרותכת המדידה תהיה נטו ולא תכלול
אביזרים כגון :מגופים ,שסתומים וכדומה .קשתות והסתעפויות לא ימדדו בנפרד.
צנרת מגולבנת שתחובר בהברגה תימדד ברוטו ,ללא הורדת אורך אביזרים כגון :ספחי חבור ,מופות,
רקורדים ,קשתות וכדומה ומחירם יהיה כלול במחיר הצנרת המתוברגת.
 57.1.2פתיחה ותיקון כבישים ,מדרכות ושבילים
פתיחת כביש אספלט קיים תבוצע ע"י ניסור האספלט הקיים משני צידי התעלה ברוחב מינימלי אפשרי.
תיקון כבישים ומדרכות יבוצעו ע"י מילוי בחומר מצע מהודק בכל רוחב התעלה מעל שכבת החול עד 47
ס"מ מפני הכביש הקיים .מעל לחומר זה יונחו 2שכבות מצע סוג א' בעובי מינימלי של  15ס"מ כל אחת
לאחר ההידוק .ושכבת אגו"ם בעובי  12ס"מ .השכבות תהודקנה לצפיפות  %98מודיפייד א.א.ש.ו .מילוי
המצע יגיע לאחר ההידוק עד כ 5 -ס"מ מתחת לשכבות האספלט הקיימות ,המצע ירוסס על ביטומן
 M.C.Oבשיעור  1ק"ג למ"ר ומעליהן תפוזר ותהודק שכבת בטון אספלט בעובי  5ס"מ עד פני הכביש
הקיים ,התשלום לתיקון כבישים יכלול את ניסור האספלט ,מילוי המצע המהודק ,ריסוס הביטומן ,תיקון
האספלט הכל בשלמות כולל כל עבודות העפר.
המדידה לצורך התשלום תהיה במטר אורך ובלי להתחשב ברוחב הפתיחה.
 57.1.3אביזרי צנרת
א .כללי
מגופים ,שסתומים אל חוזרים ,מקטיני לחץ ,הידרנטים וכל אביזרים מסוגם ימדדו לפי סוג וקוטר בנפרד
ומחירם יכלול הספקתם הובלתם והתקנתם ,כולל כולל כל האביזרים והציוד הנדרש לשם כך לרבות
אוגנים ,מחברי אוגן ,רקורדים ,אטמים ברגים וכדומה.
מחיר האביזר יהיה ביחידה שלמה ויכלול גם את עבודות העפר הדרושות לשם התקנתו.
כל הברגים הדרושים לאוגנים ,מחברי אוגן ,מצמדות ועוגנים יגורזו בגריז גרפיט לפני הידוקם.

ב .מגוף תריז
במקומות שיידרשו יתקין הקבלן מגופי תריז ללחץ עבודה של  16אטמוספירות .המגוף יהיה בעל מעברים
חלקים ,עם ציר נירוסטה בלתי מתרומם וציפוי פנימי מאמייל דוגמת תוצרת "רפאל" דגם T-4001או T-
 2000או דוגמת תוצרת ארהרד דגם  ,2550או  1510או שווה ערך .המחיר יכלול אספקה והתקנה לרבות
אוגנים ואוגנים נגדיים ,ברגים ,אטמים וכל האביזרים הדרושים בשלמות.
המגופים יותקנו בהתקנה על קרקעית כמפורט בפרט סטנדרטי מ ,23 -ומחירו יכלול את כל המפורט במפרט
הנ"ל.
ג .שסתום אל-חוזר
במקומות שיידרשו יתקין הקבלן שסתום אל-חוזר למים ללחץ עבודה של 16אטמוספירות .גוף השסתום
יהיה מיציקה ,וחלקיו הפנימיים יהיו מחומרים עמידים ובלתי מחלידים .השסתום יהיה ניתן להתקנה
אנכית או אופקית .השסתום יהיה דוגמת תוצרת א.ר.י .דגם NR-030או שווה ערך .השסתום יותקן עם
ציר בולט ,זרוע ומשקולת להקטנת הלמי מים .המחיר יכלול אספקה והתקנה לרבות אוגנים ואוגנים
נגדיים ,אטמים ברגים ואביזרים בשלמות.
ד .שסתום אויר
במקומות שיידרשו יתקין הקבלן שסתום אויר משולב למים .גוף השסתום יהיה מיציקה מצופה אפוקסי
קלוי .החלקים הפנימיים יהיו מחומרים עמידים ובלתי מחלידים .השסתום יהיה ללחץ עבודה של
16אטמוספירות דוגמת תוצרת א.ר.י" .ברק" דגם D-040או שווה ערך .השסתום יותקן על זקף מגולבן
בקוטר " 2עם ברז אלכסוני "  2כמפורט בתכניות .המחיר יכלול אספקה והתקנה של השסתום
והברז האלכסוני לרבות אוגנים ואוגנים נגדיים ,אטמים ,ברגים ,אביזרים וריתוכים בשלמות.
ה .ברז כיבוי אש
במקומות שיידרשו יתקין הקבלן ברזי כיבוי אש (הידרנטים) בקוטר " 3כנדרש ,ללחץ עבודה של
16אטמוספירות .התקנת ברזי הכיבוי תיעשה בהתאם לפרט סטנדרטי מ.19 -
ברזי הכיבוי על כל חלקיהם יהיו מחומרים עמידים ובלתי מחלידים .מנגנון ההפעלה והציר של ברזי הכיבוי
יהיה מוגן מפני חבלות ומפני שימוש ע"י גורמים בלתי מוסמכים ,גם במצב סגור וגם במצב פתוח ,דוגמת
תוצרת "פומס" דגם מ3 -או דגם 7או תוצרת "דורות" דגם להבה או שווה ערך שיאושר ע"י המהנדס.
המבנה ההידראולי של ברזי הכיבוי יהיה כזה שבלחצים נתונים יאפשרו מעבר ספיקות מינימום כנדרש ע"י
תקנות כיבוי אש.
המחיר יכלול אספקה והתקנה של הברז לרבות אוגנים ,אוגנים נגדיים ,אטמים ,ברגים ,אביזרים ,ריתוכים
גושי עיגון ,מצמד שטורץ בפתח היציאה וכל הדרוש להתקנה מושלמת של הברז.
ו .תאים למגופים
תאים למגופים ימדדו בנפרד וביחידות שלמות בהתאם לקוטר ובמחירם יכללו :אספקת והתקנת רצפת
חצץ ,תושבת בטון ,חוליה טרומית ,או יצוקה ,תקרה טרומית ,מכסה ב.ב .מדרגות יצקת ,כל עבודות העפר
הדרושות.
ז .צביעה
כל חלקי המתכת הגלויים ,הצינורות והאביזרים יצבעו לפי המפורט להלן:
ניקוי יסודי של המתכת במברשת או ריסוס חול עד למתכת לבנה ,צביעת יסוד עם יסוד אפוקסי 6030
בשתי שכבות שעוביין הכללי יהיה  200מיקרון .צביעת צבע עליון אפוקר  400בשתי שכבות שעוביין הכללי
יהיה  160מיקרון.
התשלום עבור הצביעה יהיה כלול במחיר הצינורות ,חלקי המתכת והאביזרים ולא ימדד ולא ישולם בנפרד.
ח .חיבור בתים
חיבורי הבתים המסומנים בתוכניות הינם סכמתיים ויקבעו סופית בעת הביצוע "י המפקח.
התשלום עבור חיבור הבית כולל את כל העבודות והחומרים הדרושים לחיבור מושלם של הבית למערכת
המים ,למעט עבודות הנחת צנרת תת קרקעית בקטרים שונים אשר תימדד בנפרד לפי מ"א.

התשלום עבור חיבור בית לצורך תשלום לפי יח' כולל:
פרוק מד מים קיים והברזים הסמוכים לו.
-

57.2

-

התקנת קטע מעבר בקוטר המתאים במקום מד המים שפורק.

-

התקנתו מחדש של המים בקדמת המגרש במקום שיקבע המפקח כולל כל הצנרת והאביזרים העל
קרקעיים הנדרשים לעבודה זו.

מפרטים טכניים מיוחדים לעבודות ביוב

 57.2.1עבודות עפר לצנרת שוחות ומבנים ותעלות מבטון
כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפרט הטכני הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה הבין משרדית ולפי
הפרקים המתאימים לעבודות שבבצוע במסגרת מכרז זה .המילים אדמה ,קרקע ,עפר פירושם החומר
הנחפר ו/או הנחצב או המילוי הנדרש ,המילה חפירה כוללת גם חציבה.
עבודות העפר יכללו:
חשוף וסילוק צמחיה ועצים ,חפירת תעלות וחפירה למבנים ,סילוק ושאיבת מים מהחפירים במקרה של
מי גשמים ,מים עיליים ,מי תהום ומים מפיצוץ צינורות שבסביבת העבודות המתבצעות.
ייבוש התעלות ממים ,תמוך ודיפון לפי הצורך ולפי תנאי השטח ,כמוסבר במפרט הכללי בפרקים
המתאימים ,ועפ"י הוראות הבטיחות של משרד העבודה .גדור וחסימת אתר העבודה ותאורה בלילה ,סדור
דרכים זמניות ומעברים להולכי רגל וכלי רכב.
מילוי התעלות והחפירות בחומר מתאים לשם כסוי ,לפי החלטת המהנדס ,ליצירת סוללות ומילויים.
הידוק המילוי בשכבות לצפיפות שתידרש ע"י המהנדס ,סילוק ופזור עודפי החשוף והחפירה אל מחוץ
לאתר העבודה ולמקום אליו יורה המהנדס .עודפי האדמה החפורה שייכים למזמין העבודה.
במקרה של ריפוד ועטיפת חול מסביב לצינורות ,יבצע הקבלן את כל העבודות הנדרשות לשם כך כנדרש
בתו כניות כולל הרטבה והידוק והעבודה והחומר יהיו כלולים בעבודות העפר .עבודות העפר יכללו פריצת
כבישים ,מדרכות ,שבילים מכורכר ,גדרות אבן ורשת וכדומה ,והתגברות על כל מכשול עילי ותת קרקעי.
תיקון הנזקים ,המבנים הכבישים ,המדרכות ,השבילים הגדרות וכו' והחזרת השטח לקדמותו בכל
העבודות שיבוצעו ,יהיה כלול בעבודות החפירה ולא ישולם
בנפרד.
פריצת כבישים שבילים וכדומה תבוצע אך ורק ע"י ניסור במשור מכני.
תשלום לעבודות העפר יהיה כדלקמן :לצנרת ,שוחות ומבנים יהיה כלול במחיר הצינורות השוחות והמבנים
ולא ישולם בנפרד.
במקרה ויאמר במפורש אחרת ,ויופיע בכתב הכמויות יופרדו ריפוד ועטיפת החול סביב הצינור משאר
העבודות הכלולות בעבודות העפר וישולמו בנפרד.
במקרה ויאמר במפורש אחרת ,ויופיע בכתב הכמויות יופרדו תיקון הכבישים ,מדרכות ,שבילים וגדרות
משאר העבודות הכלולות בעבודות העפר וישולמו בנפרד.
אין הפרדת בצוע עבודה מסוימת משאר העבודות הכלולות בעבודות העפר ,גורעת ממה שנאמר לעיל בנושא
עבודות עפר לגבי כל סעיף שהוא.
 57.1.2עבודות התקנת והנחת ביבים
א .צינורות לביוב ותעול מ-פי .וי.סי.
צינורות מפי.וי.סי .קשיח לביוב ותיעול "עבה "6 -לפי ת"י .884

אורך הצינורות לא יעלה על  4.0מ' ,והם יונחו בקווים ישרים ,על גבי מצע חול מורטב ומהודק .המחברים
לחיבור הצינורות והאביזרים יהיו מחברי פעמון מונוליטי וגומיות מתאימות לדרג הצינור.
האביזרים יהיו מפי.וי.סי קשיח כמו הצינורות.
הטיפול וההנחה של צינורות  .P.V.Cתעשה לפי המפרטים הכללים ות"י .1083
יודגש ,כי על הקבלן לבצע את העבודה תחת פיקוחם ואחריותם של נציגי יצרני הצינורות ועם גמר עבודתו,
על הקבלן להמציא אישור בכתב מיצרן הצינורות או מאחד מנציגיו המורשים שהעבודה אכן בוצעה
בפיקוחם ובאחריותם המקצועית .הגשת אישור כנ"ל תהיה תנאי לקבלת העבודה במקום.
ב .צנרת פלדה לביוב
צינורות הפלדה לבצוע במסגרת העבודות הכלולות במכרז זה יהיו צינורות פלדה עם פעמון קצר לריתוך
מצופים בבטון פנימי ממלט רב אלומינה ועטיפת בטון חיצונית.
הצינורות יהיו צינורות המיוצרים במפעל צינורות המזרח התיכון ויעמדו בתקן הישראלי והאמריקאי.
תיקוני הבידוד שנפגע וראשי הצינורות יתוקנו בשיטה ובאופן המבוצע בבית החרושת המספק את הצינורות
לשביעות רצון המהנדס.
בכל מקרה לא יאושר קו צינורות מרותך ללא תעודת בדיקה של שירות שדה של המפעל המייצר ואין לכסות
את הצינורות לפני בצוע בדיקת המפעל.
הצינורות יחוברו האחד לשני בעזרת ריתוך בקשת חשמלית וע"י רתך מוסמך שיאושר ע"י המהנדס .כל
הציוד והאלקטרודות לריתוך יתאימו לתקן הישראלי ,לסוג הצינור ולהוראות היצרן.
יש להשתמש בחומרי אטימה המתאימים לסוג הצינור ולשימוש בו עפ"י הוראות היצרן; ניקוי ,פריימר,
ומריחת חומר אטימה סיקפלקס.
צי נורות פלדה מסוגים אחרים כגון :מגולבן ,סקדיול ובעלי ציפויים מסוגים אחרים ,יהיו צינורות
המיוצרים במפעל צינורות המזרח התיכון ויעמדו בתקן הישראלי והאמריקאי.
כל ההוראות להנחתם חיבורם וריתוכם יהיו בהתאם להוראות היצרן העדכנית .צינורות אלו יפורטו אף
הם בכתבי הכמויות לפי סוגם.
ג .שטיפת הקווים
לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות ולפני בדיקת הלחץ והפעלת המערכת תבוצע
על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת צינורות והאביזרים.
השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים בלחץ ע"י מכונת שטיפה מתאימה לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת
והוצאתם מן הנקודות הנמוכות.
כמות המים שתכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה של לא פחות מאשר1.0
מ'/שניה .השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של
המהנדס אך לא פחות מאשר מחצית השעה .לפני ביצוע השטיפה ,יגיש הקבלן למפקח לאישור את תוכניות
ובה יפרט את האמצעים שבכוונתו להשתמש ,נקודות הכנסת המים ,הוצאתם מקורות המים,
גודל החיבורים המוצעים וצורות סילוק המים ,רק לאחר אישור המהנדס יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.
ד .בדיקה הידראולית לקוי ביוב גרביטציוניים
המפקח יבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי באילו קטעים תבוצע בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות,
אשר יכללו לפחות  50 %מאורך הקו ,וזאת לאחר שכל המערכת נשטפה כאמור לעיל ,ובתנאי שכל הקטעים
הנבדקים ימצאו תקינים.
הבדיקה עצמה תבוצע כמפורט במפרט הכללי סעיף  303.6של המפרט הכללי.
הבדיקה תיעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ולעומד של  1.8מ' לפחות אך לא יותר מאשר
 5.0מ'.
מילוי המים בקו יהיה כך שמפלס המים בכל השוחות בקטע הנבדק לא יהיה יותר מ 0.25 -מ' מתקרת
השוחה.
המים יוחזקו בקטע הנבדק במשך  24שעות ולא ירדו מתחת למותר בסעיף  303.6.1של המפרט הכללי.

ה .צילום פנימי של צנרת ביוב גרביטציונית
כללי
.1
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד ,על
הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח ,לאחר סיום העבודות .הצילום
ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה
במעגל סגור ,שתוחדר לצנרת לכל אורכה.
מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה.
פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת ,שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות
הביצוע לפי התוכניות ,המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.
הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן ,ב על ציוד וניסיון לביצוע העבודה ,שיעמוד בכל הדרישות
המפורטות לעיל ובדרישות המפרט .אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה ,המפורט בחוזה
הביצוע )חלק כללי( .הקבלן יספק
לקבלן המשנה תוכניות ביצוע .ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי
לקבלת העבודה ולאחר הביצוע ,ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".
.2

ביצוע העבודה

()1

שטיפה :לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת
נקיה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש בסעיף
המיוחד כמפורט לעיל.

()2

עיתוי העבודה
ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת ,כיסוי
בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.
הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו ,הפיקוח באתר והמהנדס.
על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע
פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה.
הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.
והידוק

החדרת מצלמת
למגבלות הציוד.

שהונחה תהיה
 403.4במפרט

העפר

שכבות
הצילום,

()3

מהלך הביצוע :הצילום יבוצע באמצעות
סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם
יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.

()4

תיעוד  :הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם
תמידי ,וכן בעזרת תיעוד קולי ,בעזרת מיקרופון ,על גוף הסרט
הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

לא

טלוויזיה במעגל
מהלך העבודה
רישום
בצורת

על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי .סימון
פנימי של השוחה ייעשה בצורה כזו שתאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד
ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי קלטת הווידאו.
.3

תיקון מפגעים

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת ,יתגלו מפגעים ולחוות
דעת המהנדס יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.
הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים .תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם
לנאמר בסעיף  403.5.2לעיל.

.4

הצגת ממצאים

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום ,שנערך
לשביעות רצונו של המהנדס .תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט בכתב לגבי ממצאים הכולל:
()1

קלטת וידאו :קלטת הווידאו ,שתישאר ברשות
מצולם של הקו לכל אורכו ,ויכלול סימון זיהוי
הקלטת ויכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.

()2

דו"ח צילום :במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מבצע
עבודה זו .דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תוכניות "בדיעבד".
הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים
הבאים:
מרשם מצבי (סכמה) של הצינור ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם
לסימוניהם בתוכניות הביצוע ,וכל סימן ותאור אחר על פני השטח
כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

.5

המזמין ,תכלול תיעוד
שוחות ,פס הקול של

-

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול:
קטע הקו ,נקודת וידאו ,תיאור המפגע,
ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

-

סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.

-

מסקנות והמלצות.

-

התקלות
של
בתמונות
ילווה
שהדו"ח
רצוי
אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.

הערות

וציון

מיקום

האופייניות.

המפגע

תמונות

אחריות הקבלן

בנוסף לאמור בסעיף  403.5.3לעיל שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף
האחריות של הקבלן .במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר ,הכנת תשתית הצנרת או
כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן ,עלות הצילום הנוסף ,במידה
ויתגלו נזקים הדרושים תיקון ,תחול על הקבלן.
המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין ,ו/או ע"י המזמין על חשבונו של הקבלן.
בהמשך ייערך ,על חשבון הקבלן ,צילום חוזר של הקטע אשר תוקן .כל זאת בכפוף לתנאים הכלליים של
החוזה.
 57.2.3שוחות טרומיות מבטון
א.

כללי

שוחות הבקרה תהיינה שוחות טרומיות עגולות מבטון בקוטר פנימי כמפורט בתוכניות וכתב הכמויות
הכוללת תחתית ,חוליות ותקרה טרומיים כמפורט להלן.
על הקבלן למסור תכנית או רשימת שוחות ליצרן השוחות מבעוד מועד לפני תחילת הביצוע ,כולל-:
-

קוטר צינור הכניסה והיציאה.

-

זווית הפניה של הצינור אשר תימדד לאחר סימון השוחה באתר.

-

הפרש המפלס בין הכניסה והיציאה (אם שיפוע המתעל שונה מ )1% -מספר
השוחה (כפי שמופיע בתוכנית) יסומן באופן בולט על תקרת השוחה ועל
דופן השוחה בצבע שחור עמיד .על הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב
אחריות לטיב האלמנטים הטרומיים המחברים ,החבקים וכל שאר מרכיבי
השוחה לתקופה של  10שנים לפחות.

ב.

תחתית השוחה

תחתית השוחה תהיה אחת משני הסוגים כדלקמן:
תחתית טרומית מבטון
מיחידה

טרומית

עם

קרקעית

-

תחתית השוחה תהיה
(קירות ורצפה ביציקה אחת).

-

EPDMדוגמת "איטוביב" או שווה ערך
מחבר גומי
והיציאה
הכניסה
בזויות
מותקן
הנדרש
בקוטר
הדרושים.

-

תחתית השוחה תונח ע"ג מצע חול מהודק בשכבה בעובי  20ס"מ.

טרומית

מונוליטית

מתאים לסוג צינור
המפלס
ובהפרשי

לאחר השחלת הצינור דרך המחבר יאטמו המרווחים סביב המחבר בטיט צמנט ויבוצע המתעל כאשר עומק
המתעל יהיה = D 0.7( Dקוטר חיצוני של הצינור) ושיפוע פני הבטון שבשפת המתעל יהיה  30מעלות לפחות.
עיבוד קרקעית יעשה מבטון ב.100 -
יודגש ,כי תנאי הכרחי לקבלת השוחה הינו אטימותה המוחלטת מפני חדירת מי תהום פנימה ו/או דליפת
ביוב מהשוחה החוצה.
תחתיות משולבות
התחתיות תהיינה משולבות מגוף בטון ועיבוד קרקעית מפוליאתילן .גוף הבטון יהיה מיציקה מונוליטית
ובגבהים שונים בכל קוטר.
עיבוד הפוליאתילן יכלול את התעלות ,יציאה אחת וחמש כניסות אפשריות .כל הכניסות תהיינה אטומות
בבטון .רק כאשר רוצים להתחבר לאחת הכניסות שוברים את הבטון ,קודחים פתח מתאים במקדח כוס
בדופן הפוליאתילן ומחברים את הצינור באמצעות אטם חדירה מתאים.
הפוליאתילן צריך להיות משולב היטב בבטון כך שלא תהיה הפרדה ביניהם
בתנאים של מי תהום.
השיפוע בתעלה הראשית יהיה של .2%
התעלות הצדדיות תהיינה גבוהות ב 5 -ס"מ מהתעלה הראשית.
כניסות הפוליאתילן תהיינה קרובות לדופן החיצונית של הבטון כך שהן תהיינה עטופות ואחוזות בבטון
סביב סביב.
ג.

החוליות

החוליות תהינה טרומיות מבטון בקוטר פנימי בהתאם לתוכניות וכתב כמויות.
החוליות תהינה לפי ת"י 658המסומן על החוליה.
החיבור בין החוליות יהיה עם טיט צמנט וחומר מקשר מסוג B.G. BOND2או חומר אחר שיאושר ע"י
המהנדס או לפי הוראות היצרן של החוליות .כמו כן יטייח הקבלן את החבורים בין החוליות בצד הפנימי
במידה והחוליות נמצאות בגובה מי תהום חובה על הקבלן לאטום את הטבעות משני הצדדים.
יודגש ,כי תנאי הכרחי לקבלת השוחה הינו אטימותה המוחלטת מפני חדירת מי תהום פנימה ו/או דליפת
ביוב מהשוחה החוצה.

ד.

תקרות ומכסים

בשטחים פתוחים התקרה תהיה טרומית מבטון לפי ת"י  ,489המתאימה לעומס 25טון עם מכסה במסגרת
יצקת ברזל יצוק בתקרה .התקרה תבלוט  30ס"מ מפני הקרקע הסמוכים לשוחה .לא תותר בשטחים
פתוחים שימוש בחוליה קונית
עליונה או מכסה "שלשה חלקים".
בכבישים סלולים תהיה התקרה לעומס 25טון ,עם מכסה יצוק במסגרת יציקת ברזל ,קוטר המכסה 50
ס"מ ,עשוי שלושה חלקים בשוחות בעומק יותר מ 1.75 -מ' יותר בכבישים שימוש בחוליה קונית עליונה.
ה.

שלבי ירידה

שלבי הירידה יהיו מיצקת ברזל צבועים בצבע מגן ,או ברזל מצופה פלסטיק שוריין ברוחב  25ס"מ מותקנים
ע"י יצרן השוחות בקיר השוחה ,במהלך אנכי בשיטת "סולם" (זה מעל זה) במרווחים אנכיים של  33ס"מ.
 57.2.4אופני מדידה ותשלום
א.

הנחת צנרת

התשלום המתייחס להובלה
אספקתם על חשבון המזמין.

הצינורות

והנחת

את

כולל

מחיר

כאשר

החפירה

התשלום כולל:
.1
.2

החיתוכים,
כל
ביצוע
הנחתם,
פיזורם,
הצינורות,
פריקת
והתקנתם בשוחות למעט צינורות הפלדה שהובלתם חלה על חשבון הקבלן.
את כל ההוצאות הכרוכות
איכות הביצוע והתאמתו לתכנון.

.4

את כל ההוצאות הכרוכות בשאיבת מי תהום או כל מי נגר עילי או מי
שפכים בכל עומק שהוא.

.5

ריפוד

הכמויות.

.6

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות
לרבות המים ,אספקתם והובלתם ,הציוד והאביזרים.

הידראוליות

.7

כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי
המפרט ,והבדיקות החוזרות הנדרשות לבדיקת טיב התיקון.

אינו

.8

תיקון כל נזק שייגרם גם כתוצאה מכח עליון וכל ההוצאות הכורכות
בתיקון הנזק שנגרם לקרקע ,לעצים ,למבנה ,מתקן ו/או מערכת עילית או
תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל
הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק.

ב.

מדידת הצנרת לצורך תשלום תהיה כדלקמן:

.1
.2

חול

יחידות המידה להנחת
לקוטר ולעומק הנחת הצינור.
עומק
הצינור.

הצינור

ימדד

מפני

בבצוע

בהתאם

צינורות
הקרקע

עבודות

לסוג

תהיה

הצנרת

מטר

הטבעית

העפר

כמפורט

בסעיף

.3

עטיפת

הכרוכות

איזון

מדידות

לבדיקת

כל
את
 401.6לעיל.

ו/או

ההוצאות

בסימון,

ומדידות

כולל

החיבורים

ועד

מפורט

ו/או

אורך

בכתב

ושטיפת
עונה

מסווגת

תחתית

על

קוים
דרישות

בהתאם

הצינור,

לאורך

לסוג,
ציר

.3

בקווים גרביטציוניים העומק יקבע כעומק הממוצע מתחתית הצינור עד פני
הקרקע הטבעיים סמוך לשוחה בין שתי שוחות סמוכות ,מדוד מפני הדופן
החיצונית.

.4

בקווי סניקה יחושב העומק כמפורט
סמוכות בהן מוגדר עומק הקו בחתך לאורך.

נקודות

ג.

שוחות

.1

השוחות תימדדנה
לעומק השוחה וקוטרה.
היחידה

לתשלום

כלול

ביצוע

ביחידות
כל

בסעיף

ב.

שלמות

עבודות

העפר

2לעיל

אך

ומוגמרות
הנדרשות

.2

במחירי
.401

.3

כלול:
יהיה
היחידה
במחירי
הטרומיים ,מחברי השוחה וכל
בסעיף  402.4של המפרט המיוחד.

.4

יודגש כי מחיר היחידה כולל תקרה ומכסה "  25טון" (ב.ב .כבד).

בין

שתי

מסווגות

בהתאם

והמפורטות

בפרק

האלמנטים
כל
והתקנת
הובלה
אספקה
האביזרים והעבודות הנלווים להם כמפורט

יכלול את כל האמצעים
השוחה כנגד חדירת מי

והחומרים הדרושים לאטימותה
תהום ,ודליפת מים החוצה.

.5

מחיר השוחה
המוחלטת של

.6

מחיר היחידה כולל צביעת כל חלקי מתכת שבשוחה.

.7

 302.11.3במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש
בניגוד לאמור בסעיף
הגבהים שבין רום המשטח העליון של מכסה השוחה ובין רום תחתית צינור
היציאה.

ד.

צילום פנימי של צנרת גרביטציונית

עבור צילום הצנרת ישולם בנפרד לפי מ"א ,התשלום יכלול את כל הדרוש בסעיף
 402.3.3במפרט המיוחד.
 57.2.5הכנה לחיבור בעתיד
במקומות המצוינים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יכין הקבלן כניסות צדדיות לחיבור בעתיד
של קווי ביוב .כל כניסה תכלול עיבוד מתעל בתוך השוחה עיגון הצינור בקיר השוחה ברום המצוין
בתוכניות ,ובקטע צינור באורך של לפחות  1.0מ' אם לא צויין אחרת סתום בקצה בטיט צמנט.
התשלום עבור הכנה לחיבור בעתיד ישולם כקומפלט ללא שינוי עבור עומק ההכנה מסווג לפי קוטר.
 57.2.6חיבור לשוחה קיימת
במקומות שיידרש הקבלן יבצע חיבור קו ביוב אל שוחה קיימת.
התשלום יהיה לפי יחידות מסווג לפי קוטר קו הביוב ויכלול את שבירת קיר השוחה עיגון הצינור לקיר
השוחה באמצעות מחבר שוחה או אוגן עיגון ,עיבוד מתעל חדש בקרקעית השוחה ותיקון קירות השוחה.
לא תשולם כל תוספת עבור המשך הפעלת מערכת הביוב תוך כדי ביצוע העבודות הנ"ל.

 57.2.7הכנה לחיבור בית
במקומות בהם סומן בתוכנית יניח הקבלן קטע צינור P.V.Cלביוב בקוטר  160מ"מ מהשוחה הציבורית
עד כ 0.5 -מ' בתוך החלקה המחוברת .בכל השוחות שעומקו אינו עולה על  1.25מ' יהיה החיבור הביתי אל
תחתית השוחה.
בשוחות שעומקן גדול מ 1.25 -ואין הדבר נדרש לצורך החיבור הביתי ,יהיה החיבור הביתי בעומק  1.25מ'
מפני השוחה.
הצינור יונח בתאום עם בעל החלקה ובאישור המפקח באתר .התשלום לצורך מדידה יכלול חפירה/חציבה
תעלה בעומק עד  1.25מ' ,אספקה הובלה והנחת צינור P.V.Cלביוב בקוטר  160מ"מ( .אספקת הצינור
ע"י הקבלן) ,חיבור לשוחה הציבורית כולל פתיחת פתח בקיר השוחה והתקנת מחבר קיר שוחה ,ועיבוד
קרקעית השוחה.
 57.2.8מפל פנימי לחיבור ביתי
במקומות בהם החיבור הביתי נכנס לשוחה הציבורית בגובה העולה על  50ס"מ מפני תחתית השוחה ,יתקין
הקבלן מפל פנימי לחיבור הביתי אשר יכלול קטעי צנרת P.V.Cלביוב בקוטר  160מ"מ ,הסתעפות Tעם
עין ביקורת וקשת 45רcבתחתית המפל.
כל האביזרים יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו והתשלום עבורם יהיה לפי יח' שווה לכל עומק מפל
שיידרש.
 57.2.9עטיפת בטון
במקומות שיידרש הקבלן ,יעטפו הצינורות בבטון ב 150 -באם לא צויין אחרת ,כמפורט בפרש סטנדרטי ב-
.3
התשלום יהיה לפי מטר אורך ויכלול כל עבודות העפר הדרושות ,אספקת הבטון וברזל הזיון ,הטפסים
העבודה וכל הדרוש לביצוע מושלם.
57.2.10

גושי עיגון
במקומות שיידרש הקבלן ,יבצע עיגונים מבטון ב 200 -עם זיון כמפורט בפרט סטנדרטי ב.40 -
התשלום יהיה במ"ק והמחיר יכלול את כל עבודות העפר הדרושות :אספקת הבטון וברזל הזיון,
הטפסים העבודה וכל הדרוש לבצוע מושלם.

57.2.11

חיבור לשוחה קיימת
במקומות שיידרש הקבלן יבצע חיבור קו ביוב אל שוחה קיימת.
התשלום יהיה לפי יחידות מסווג לפי קוטר קו הביוב ויכלול את שבירת קיר השוחה עיגון הצינור
לקיר השוחה באמצעות מחבר שוחה או אוגן עיגון ,עיבוד מתעל חדש בקרקעית השוחה ותיקון
קירות השוחה.
לא תשולם כל תוספת עבור המשך הפעלת מערכת הביוב תוך כדי ביצוע העבודות הנ"ל .לא ישולם
עבור סעיף זה בנפרד אלא במחירי היחידה של הנחת צנרת.

57.2.12

בניית שוחה על קו קיים
במקומות שיידרש הקבלן לבצע בניית שוחה על קו קיים ,בניית השוחה תהיה באישור המפקח.
לפני ביצוע עבודות הבניה הקבלן ימדוד את רומי תחתית השוחה משני צידי קטע הצינור עליו תבנה
השוחה ויעביר המדידות לאישור המפקח .רק לאחר אישור המפקח יחל הקבלן בבניית השוחה.
התשלום עבור בניית השוחה על קו קיים יהיה מסווג לפי יחידות וישולם כתוספת למחיר השוחה
ויכלול את החפירה לגילוי הקו הקיים ,סתימה זמנית של הקו הקיים ביצוע מתעל בשוחה והפעלת
הקו מחדש.
לא תשולם כל תוספת עבור המשך הפעלת מערכת הביוב תוך כדי ביצוע העבודות הנ"ל .התשלום
יהיה במסגרת סעיפי בנית שוחות.

כתב ערבות -ביצוע

נספח -ד'

לכבוד
תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ (להלן " -התאגיד"),
כתובת:
א.ג.נ,.

ערבות בנקאית מספר_________

מרחוב
ת.ז/.ח.פ/.ח.צ__________________.
מס'
____________________
בקשת
 .1לפי
_____________________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן " -הנערב") אנו
ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של _________________ ש"ח (במילים
_________________________________) בלבד (להלן " -סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם
לביצוע עבודות לחיבור בתים ביישובי התאגיד למערכות מים וביוב ,בהתאם למוסכם בהוראות החוזה.
 .2סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
(להלן " -המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____________ שהתפרסם בתאריך ____________,
____________ נקודות.
"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 בין המדד
החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי
הצמדה.
 .3לפי דרישתכם הראשונה בכתב לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם באופן מיידי כל סכום הנקוב בדרישה ,ובלבד
שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 .4כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת _____________________________
כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל התאגיד ו/או חשב התאגיד או ממלאי מקומם .דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא/י מקום
תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם התאגיד.
 .5התשלום ,כאמור בסעיף  3לעיל ,יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד ע"פ הפרטים שיימסרו על
ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודת התאגיד.
 .6ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ ולאחר תאריך זה תהא ניתנת להארכה עפ"י דרישתכם אשר תימסר
בהתאם לאמור בסעיף  4לעיל .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 .7ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
________________

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

נספח -ה'
לכבוד
חשבות תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ
ג.א.נ,.
.1

שם החברה/שותפות/עסק ___________________________________
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום :רח' ____________ מס' בית ____
ישוב ____________ מיקוד _________ טלפון _________ פקסימיליה ____ .
מס' עוסק מורשה/תעודת זהות _____________________.
פרטי הבנק להעברת תשלומים :שם הבנק _________________.
מס' ח-ן בבנק __________________כתובת הבנק _____________________
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.
___________
שם המלא

.2

______________
חתימה וחותמת

תאריך

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

.3

_________________

________
תאריך

אישור הבנק
הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.

תאריך _________
חתימת הבנק______________
חותמת הבנק ______________

נספח -ו'
הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-

אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
1
א.

החברה או בעל זיקה* אליה לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;

ב.

החברה או בעל זיקה* אליה הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

[על החברה למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי]

**

.2

"בעל זיקה"  -כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו;1976-
*
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ;31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א;1991-
הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________
אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' _________,
ת.ז ,_________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

נספח -ז'
נספח בטיחות לאתר עבודה
.1

.2

הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)
תש"ל  1970ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו או אשר יפורסמו מעת לעת ,לרבות תקנות הבטיחות
בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח  ,1988תקנות הבטיחות בעבודה ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
ותקני חשיפה תעסוקתיים לגורמים כימיים (פיסיקליים) התשמ"ח  1988וצו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי)
התש"ט  ,1959וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם ,הכל בהתאם
לדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים (תיקון התשמ"ד) .1984
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן הרשום לעמוד בדרישות הבאות ולקיימן:
א.
ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

י.

יא.

יב.
יג.

הקבלן ימנה מיד עם תחילת העבודה מנהל עבודה מוסמך כחוק ,ויעמוד על כך שכל עבודה תתבצע
תחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה שמינה.
הקבלן מתחייב להחליף את מנהל העבודה בכל אחד מהמקרים הבאים:
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
הקבלן מתחייב לנהל פנקס כללי בהתאם לחוק (לפי סעיף  199לפקודת בטיחות העבודה).
הקבלן מתחייב לרשום בפנקס הכללי את שמם וכתובתם של מנהלי העבודה שמינה.
הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שאי מינוי מנהל עבודה יגרום לכך שכל החובות המוטלות על מנהל
העבודה על פי החוק יחולו עליו.
אם הקבלן יזמין קבלני משנה מטעמו ,הוא מתחייב שכל האחריות על עבודתם של קבלני המשנה
ועובדיהם יחולו עליו.
הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שהמזמין אינו קבלן או מבצע בניה כמשמעותו בחוק ובתקנות ,וגם
אם המזמין יבקר באתר ,יפקח או יתאם ,אין בכך כדי לראות את המזמין כקבלן ו/או כמבצע
הבנייה ,וכל החובות כאמור יחולו על הקבלן ,או על מנהלי העבודה מטעמו.
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרים מטיב מעולה וכמות מספקת ,וכי יסלק
משטח העבודה כל ציוד או חומר פגום.
בעבודות שבגינן נדרשת מיומנות טכנית או ניהולית ,או עבודות אשר בן נדרשים עובדים בעלי
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
מורשים ומוסכמים.
כל כלי מכני הנדסי כגון :כלי חפירה ,כלי הרמה ,אבזרי הרמה ,מנוף וכו' יהיו תקינים ובעלי רישוי
תקף.
הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לשטח האתר וכן לעקוב אחר חידוש הרישוי
בזמן .הקפדה על עבודות עפ"י דרישות תקנות הבטיחות בעבודה בנושא מכונות הרמה ,סעיף 79
והפעלת כל מכונות ההרמה המוגדרות בפקודת הבטיחות בפרק ג'  2.1סימן ו' כולל שרשראות,
חבלים ואביזרי הרמה –  2.2סימן ז' מכונות הרמה והמצאות תסקיר בדיקה של בודק מוסמך
למכונות ,ציוד ואביזרי הרמה וכן דרישות להסמכת מפעילי מכונות הרמה עגורנים ,מפעילי מכונות
הרמה אחרות ואחרים התשנ"ג .1992
הקבלן מתחייב שכל עוד לא נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או רישיון גמר
מאת הרשויות המוסמכות ,ו/או מהנדס הפיקוח ו/או מהממונה על הבטיחות באתר ,ימשיך להיות
אחראי לבטיחות המתקן ו/או העבודה אותה ביצע ולבטיחות העובדים הנמצאים בו ,בין שהם
עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין ,או כל אחד אחר העשוי להימצא במקום שבו העבודה
בוצעה.
הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודות הנוער תשי"ד  1954ולא ירשה לנוער
להימצא בשטח העבודה לשם עבודה או לשם השתכרות ,מלבד העבודות שאינן אסורות לנוער על
פי החוק.
הקבלן מתחייב לבטח את עובדיו ואת עובדי קבלני המשנה שמטעמו ביטוח חבות מעבידים ,וכן
לבטח כל מקום שבו הוא מבצע את עבודותיו בביטוח צד ג'.

יד.

טו.

טז.

יז.
יח.

יט.

כ.

כא.

הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכונים שידועים
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) תשנ"ז
.1997
הקבלן מתחייב לספק לאתר כלי עבודה שאינם מכילים או יוצרים אדים ,גזים ,עשן או גורמים
כימיים אחרים ,עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה פרק ג' סימון ח' – אדים מסוכנים סעיפים ,88-93
הדנים במקום מוקף .וכן גורמים פיסקאליים או ביולוגים ,כולם או מקצתם ,והידועים כגורמי
סיכון ,ציוד בדיקה ומדידה של אוירה רעילה ו/או נפיצה ו/או מקרינה ו/או גורמת נזק בריאותי.
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
טכנולוגית אחרת ,בכל עת שבה עשוי עובד להימצא במקום המוקף ,וכל עוד לא בוצעה בדיקה
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.
הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מיטלטלים המופעלים בחשמל ,העומדים בתקנים הן
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 (מפסק
פחת) ,בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד .למנוע כל מגע של עובדים בגובה ובקרבת קווי חשמל ,תוך
נקיטת אמצעי זהירות המחויבים בעבודות אלו ,חוקים ותקנות בנושא חשמל ,חוקי עזר אמצעי
זהירות המקובלים בעבודות אלו.
כאמור לעיל ,אין ברשימת החובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות של הקבלן לכל האמור
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
נקיטת אמצעי בטיחות באופן מדויק וקפדני על כל חוקי ותקנות הבטיחות הרלוונטיות לתחום
העבודות המיוחדות ,ובמיוחד לעבודות בגובה כמשמעותה בסעיף  50לפקודת הבטיחות ולתקנות
הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז  2007כלשונה.
על הקבלן להודיע למנהל על כל תאונה /פציעה שאירעה לו או לעובד מטעמו או לעובר אורח 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.
במידה ובמסגרת עבודתו ישתמש הקבלן באש גלויה ,בדיסק חיתוך ,ו/או להשחזה לצורך עבודות
שונות ,עליו לבצע הגנה על הציוד ,האביזרים המתקנים וכל הנמצא באתר העבודה ברדיוס של 20
מ' .על הקבלן והעובדים להיות מיומנים בפעולות כיבוי אש ויוודא כי בזמן העבודה יימצא ברשות
העובדים ציוד דרוש לכיבוי בהיקף ,בסוג ובכמות המתאימה .אין להשאיר ציוד ללא השגחה
ונקיטת האמצעים העלולים לגרום להפרעה ,נזק לרכוש ופגיעה בבני אדם.
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודה לרבות הקצאת
גדרות ,מעקי ביטחון ,סימון אתרי עבודה ביום וסרטים זוהרים ,ובלילה ע"י הצבת תאורה ,הנחת
שלטי אזהרה והכוונה ,והקמת אמצעי מעבר מוגנים באזור העבודה ולהימנע מהשארת בורות
חפירות ותעלות פתוחות ללא גידור ושילוט

נספח ח'  -הוראות בטיחות

דרישות הגנת הסביבה מקבלן
שם הקבלן/החברה ___________________ :
קבלן נכבד,
חברת "מעיינות זיו בע"מ" פועלת על פי תקן  ISO14001ולכן עליך לפעול על פי כללי הגנת הסביבה המפורטים להלן
ולחתום בהתאם:
-

קיום ומימוש דרישות הנחיות /פקודות ותקנונים של המשרד להגנת הסביבה בהתאם לאופי המקום
והפעילויות שאמורות להתבצע.

-

חל איסור לזיהום :קרקע ,מקורות מים ,אוויר (על פי כללי המשרד להגנת הסביבה).

-

אין לשפוך חומרים כימים לביוב אלה למקומות המיועדים להם (מכלי אגירה).

-

כל החומרים הכימים /המסוכנים יפונו על ידי הקבלן ולא יושארו בשטחי החברה.

-

להקפיד על שימוש באמצעי הגנה בעת פעולות עם חומרים מסוכנים.

-

הציוד שברשותך תקין ,בדוק בהתאם לנדרש בחוק.

-

לחסוך באנרגיה ככל שניתן (חשמל ,מים).

-

על כל אירוע חריג (בנושא סביבה) יש לדווח לממונה הסביבה של "מעיינות זיו בע"מ".

-

חובה לאסוף ולפנות  -ניילונים ,בקבוקי פלסטיק/זכוכית ,סוללות ,פחיות עם שאריות חומרים (צבע ,מדלל,
חומרים כימים וכו').
הערה :לא יזרקו חומרים אלה לתוך המכלים/המכולות של החברה.

-

לא יבוצע ניקיון מיכלים או שאריות אחרות בשטח המפעל.

-

הקבלן מתחייב להשתמש (ככל שניתן) בחומרים הידידותיים לסביבה ובהתאם להגדרות של החומרים (MSDS

של החומרים).
-

כל עובד של הקבלן יתודרך בנושא הסביבה ע"י הקבלן הראשי בפרויקט.

-

הקבלן מצהיר שבידיו אישורים תקפים הנדרשים לביצוע עבודותיו מטעם המשרד להגנת הסביבה ,במידה
ונדרש .הקבלן מתחייב להעבירם לגורמים המוסמכים של "מעיינות זיו בע"מ".

ולראיה בא הקבלן על החתום
.....................................................
הממונה על בטיחות של הקבלן
(חתימה  +חותמת)

.....................................................
הקבלן
(חתימה  +חותמת)

נחתם ב "מעיינות זיו בע"מ"< ,רשות מקומית> ,בתאריך......./........./........ :

