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 כל הזכויות שמורות

 .תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"משל   ומסמך  זה הוא קניינ

אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו או לעשות בו שימוש כלשהו, ללא  
 , אלא לצורך השתתפות במכרז זה.תאגידמהקבלת אישור מראש ובכתב   
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 תאגיד מעיינות זיו בע"מ
 

 1/2020מכרז פומבי מס' 

 לתחזוקת מערכות ביוב ותשתיות זורמות

  

" )להלן:  בע"מ  זיו  מעיינות  "החברהתאגיד  ו/או  "התאגיד"  ו/או  פומבי  המזמין"  מכרז  עורך   )"

( התאגיד   בישובי  זורמות  ותשתיות  ביוב  מערכות  תחזוקת  שירותי  יחדיו: לקבלת  יכונו  להלן 

 (."טובין" או"השירותים"  או"העבודות" 

את  .1 תחייבנה  הסעיף  והוראות  בלבד  כלליים  הינם  להלן  זה  בסעיף  המובאים  הפרטים 

ם אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי  הצדדים רק במקרי

המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת  

 והמפורטת. 

 במסמכי המכרז.כקבוע  השירותיםהזוכה מכרז זה ייבצע את   .2

עם המציע אשר   .3 זה תתקשר החברה בחוזה  . במהלך תקופת  יזכה במכרזבעקבות מכרז 

בהסכם  כמפורט  ספציפיות,  עבודות  לביצוע  הזמנת  לזוכה  יוצאו  המצורף   ההתקשרות 

 .   כנספח ג' למסמכי המכרז

 התמורה בגין העבודות תהיה בהתאם להצעת המחיר של הקבלן המפורט במכרז.   .4

מסמך זה, על נספחיו, כולל הוראות ותנאים, החלים על אופן הגשת הצעות לחברה, ניהול   .5

המכרז, בחירת ההצעה הזוכה, תנאי ההתקשרות עם הזוכה וביצוע הליך הרכישה על ידי  

 החברה. 
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 כללי  -תנאי ניהול המכרז  

 

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

  התאריכים  הפעילות
   .פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

 
 30/10/2020יום 

+ 
6/11/2020 

1.1 

 16/11/2020יום  . מפגש הבהרות במשרדי החברה
 12:00בשעה 

1.2 

 19/11/2020יום  המציעים.מועד אחרון בו עורך המכרז יקבל שאלות הבהרה מאת  
 12:00עד השעה  

1.3 

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

 23/11/2020יום 
 16:00עד השעה  

1.4 

 . להגשת ההצעות לתיבת המכרזים האחרוןהמועד 
ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה בקניון כוכב  

 הצפון, דרך האלוף עוזי נרקיס במעלות תרשיחא.  

 30/11/2020יום 
 12:00עד השעה  

1.5 

המועד    3 . תוקף ההצעה מן  חודשים 
הצעות   להגשת  האחרון 

 לעיל.    1.5כאמור בסעיף 

1.6 

 1.7 28/2/2021 . תוקף ערבות לקיום הצעה
 

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

 

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

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

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 להורדה ללא תשלום מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו  

 http:maayanot-ziv.com    את מסמכי המרכז, שלא באמצעות אתר לקבל  יבקשו  מציעים אשר 
( קשיח  בעותק  אלא  כאמור  במשרדי Hard Copyהאינטרנט  לקבלם  יוכלו  החברה  ע"י  שיופק   )

₪ )חמש מאות שקלים חדשים( שלא יוחזרו. מובהר כי סכום זה    500החברה כנגד תשלום בסך של  
 סמכי המכרז. מהווה את עלות הדפסת מ 

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

 1/2020מכרז פומבי מס' 

 לתחזוקת מערכות ביוב ותשתיות זורמות

 למשתתפים מסמך הוראות 

לביצוע    מקבלניםבזאת הצעות    ן( מזמי"התאגיד"  :)להלן  תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ 
פתיחת   וכן  ביוב,  ובריכות  שאיבה  מתחנות  ושומן,  רקב  מבורות  סופגים,  מבורות  ביוב  שאיבות 

לצורך ביצוע  סתימות ושטיפת קווי ביוב  וניקוז בכל תחום פעילות התאגיד וכן כל פעולה שתידרש  
הנ"ל בפיתוח  העבודות  המצויות  ובשכונות  התאגיד  בישובי  החדשות  בשכונות  )להלן:    לרבות 

והכל בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז,    –"(השירותים" ו/או "העבודות"
 המנהל מטעם התאגיד.וכפי שיורה  בהסכם, בכתב הכמויות, בתוכניות, במפרט הטכני , 

 ז מסמכי המכר

 נם:י מסמכי המכרז ה .1

 במכרז.  הוראות למשתתפים -מסמך א' .א

 משתתף. הצעת ה -מסמך ב' .ב

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

  המפרטכל מסמכי המכרז, לרבות  ראה במשתתף כמי שהצהיר שברשותו נמצאים  י   התאגיד
מכרז בהוצאתם האחרונה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את  ממסמכי האשר הינו חלק    הטכני 

 .כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו עפ"י תנאי החוזה אם הצעתו תבחר

או בעניין פרשנותם הנכונה של אחד  במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז  
קבלת הנחיות כיצד לנהוג. הנחיות המנהל יינתנו  ממסמכי המכרז, יפנה המשתתף למנהל לשם 

בכתב תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת, כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא  
הנחיותיו   פי  על  לנהוג  מחויב  יהיה  המשתתף  וכי  המנהל  בידי  ובלעדי  מוחלט  באופן  נתונה 

 והוראותיו של זה. 

 מכרז התנאי 

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

או שהינו סוכן מורשה של תאגיד זר שעיסוקו    רשום בישראל,המשתתף הינו יחיד או תאגיד   .א
 עבודות מן הסוג נשוא הצעה זו.בביצוע 
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(  2019,  2018,  2017,  2016)רסום  השנים האחרונות שקדמו למועד פ  בארבעהמשתתף ביצע   .ב
אוכלוסייה    2המכרז   על  רשות מקומית החולשים  ו/או  וביוב  מים  עבור תאגידי  עבודות 

לפחות    60%איש ומעלה. כל אחת מהעבודות הנ"ל הינן בהיקף של    50,000  -המונה לפחות כ
 מהיקף העבודות נשוא מכרז זה ובהרכב עבודות דומה. 

 שב משתתף כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן: ג לעיל, ייח -לעניין פסקות ב .ג

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

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

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

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

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

בעל רישיון עסק בתחום הביוב, רישיון מוביל וכד' + רישום כחוק )ניהול ספרים,   המשתתף   .ו
    ניכוי מס וכד'(.

עברו הכשרות בטיחות )כולל אחזקת שתתף  עובדי המהמשתתף בעל צוות עובדים מיומן.   .ז
  גובה ועבודה בחלל מוקף.כל ציוד הבטיחות הנדרש(, עבודה ב

המשתתף בעל ציוד כשיר לביצוע מלוא העבודות נשוא המכרז והינו בעל זכויות מוכחות   .ח
או בהתאם להסכם ימוש בלתי מסויג כמנהג בעלים מכוח בעלות או מכוח רכישת זכויות  של

   :, על כלים, מכשירים וציוד הכוללים לפחותשכירות לכל תקופת העבודה עם התאגיד

 ומעלה.   2015, משנת ייצור "ביובית משולבת "מסוג ( לפחות 1אחת )ביובית משאית  -

 ומעלה.  2015, משנת ייצור  "ביובית לחץ "מסוג לפחות  (1אחת )ביובית משאית  -

 ומעלה.   2015, משנת ייצור ( לפחות1אחת )  משאית שטיפה רגילה -

 מבוטל.  .ט

לי  אאו בעבירה שנושאה פיסק הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון המשתתף נעדר   .י
כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם 

; היה  1981- שנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"איחלפה תקופת ההתי 
תאגיד  י המעוני במכרז  להשתתף  ומנהליו    -ן  בו  השליטה  בעלי  לגבי  גם  הרשעה  היעדר 
 . םהבכירי
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או לפי    1987- שכר מינימום, התשמ"זלפי חוק    ביותר משתי עבירותהמשתתף לא הורשע   .יא
; אם 1991- חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

האמוריםהורשע   החוקים  לפי  עבירות  משתי  שנה    -   ביותר  לפחות  חלפה  ממועד  אחת 
 . האחרונה  ההרשעה

דרך בכתובת:    במשרדי התאגיד  12:00שעה     16/11/2020במפגש הבהרות ביום  השתתפות   .יב
 . 04-9579400. טלפון לבירורים: מעלות  2האלוף עוזי נרקיס קניון כוכב הצפון קומה 

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

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

 מהות העבודה

 עיקרי ההתקשרות אשר יחולו ביחס להוראות  מכרז זה הינם כדלקמן:  .3

  עבודותיבצע עבור התאגיד  "(  הזוכה/הקבלן"  :המשתתף, אשר הצעתו תיבחר )להלן .א
שיפוטו  לתחזוקת מערכות ביוב ותשתיות זורמות בכל הקווים העירוניים שבשטח 

 של התאגיד, כפי הוראות התאגיד, כדלקמן:

הביוב   (1 מערכות  כל  של  שטח  ותחזוקת  מונעת  תחזוקה  יבצע  הקבלן 
בורות רקב ושומן, בריכות  והתשתיות הזורמות )קווי ביוב, בורות סופגים,  

שאיבה   חמצון תחנות  ביוב,  בשפכים    ובריכות  טיפול  וכו'(    מתקני 
לרבות בשכונות שהקמתן אושרה אף אם  אחריות תאגיד מעיינות זיו  שב

הוקמו,   פעילותה  טרם  תחום  לתחזוקה  ובכל  משלימות  מטלות  וכן 
עם אחת,  קלנדרית  שנה  של  זמן  לפרק  הכל  זה,  במפרט  ארבע    כמפורט 

למימוש על ידי התאגיד ולפי    תרינדקלשל שנה  כל אחת    התקופות אופצי
להלן. כאמור  הבלעדי  דעתו  החוזה  והכ  שיקול  להוראות  בכפוף  ל 

 ולהוראות כל דין באשר לאפשרות להפסיק ההתקשרות.

2) ( מארבע  יפחת  שלא  באורך  קווים  שטיפת  יבצע  קילומטר  4הקבלן   )
שעות    8במסגרת טיפול מונע במשך לפחות יומיים בכל חודש )עבודה בת  

 ום(, על פי הנחיות המהנדס או המפקח. לכל י 

בכל   (3 שלישית  שטיפה  מהקבלן  לדרוש  הזכות  את  לעצמו  שומר  התאגיד 
₪ + מע"מ למחיר החודשי   1,500שעות(, בתוספת של   8חודש )עבודה בת 

 להסכם.    17, כפי שמצוין  בסעיף  והתאגידהכולל עליו הסכימו הקבלן 

ואחראי על תפקוד הקווים כל  הקבלן יטפל בשוחות הביוב באופן שוטף   (4
 השנה. 



 

 המכרז  במסמכי האמור  כל את הבנו כי לאשר  הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

7 
 

פתיחת סתימות ביוב לפי קריאה ללא הגבלה למספר הקריאות. הקבלן   (5
מתחייב להיענות לקריאות תוך שעתיים  ממועד קבלת ההודעה ולא יותר  
מכך בכל שעות היממה ובכל ימי השנה )כולל ימי מנוחה, שבתון, שבתות  

ות העבודה הרגילות, לא יהא  וחגים וכיוב'(. בגין ביצוע עבודות שלא בשע
  17זכאי הקבלן לכל תוספת תמורה שהיא מעבר לתמורה הנקובה בסעיף  

 להסכם.  

 או בקווים שבורים עד לתיקונם או החלפתם ע"י התאגיד. (6

הקבלן יבצע ניקוי, שאיבה ושטיפה של כבישים, מדרכות, תעלות ובתים   (7
 של בקווים. שהוצפו כתוצאה מתקלה במערכת הביוב או בגלל עומס יתר 

יבצע פינוי פסולת, בוצה ומשקעים לאתר מורשה, פינוי מי ביוב   (8 הקבלן 
 למערכת הביוב הקיימת. 

החובה   (9 ימי  במסגרת   הניקוז,  מערכת  שטיפת  לשקול  רשאי  התאגיד 
 החודשיים של הקבלן. 

בסעיף    התמורה  .ב לאמור  בהתאם  על  תקבע  הזוכה  זכאי  יהא  להסכם,    17לה 
 וינו על ידי הקבלן בהצעתו למכרז. ובהתבסס על המחירים, אשר צ

 ביצוע: ערבות .ג

ביצוע  י הקבלן   (1 להבטחת  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להפקיד  ידרש 
כל   משך  יהא  הערבות  של  תוקפה  תקופת  ההסכם.  נשוא  התחייבויותיו 

מהסכום    5%בשיעור של  תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם והיא תהא  
  21הכולל של הזכייה בתוספת מע"מ. הערבות תהא בנוסח המפורט בסע'  

 .  שם הקבלן בלבד השם שיופיע בערבות יהאלהסכם . 

תוחזר לקבלן עם גמר ביצוע העבודות ולאחר קבלת תעודת    הביצועערבות   (2
גמר מטעם המנהל המעידה על עמידתו במכלול חובותיו והתחייבויותיו  

 , כקבוע בהסכם. לשביעות רצון המנהל

גבולות  להסכם.  20יידרש לבטח את עצמו בביטוחים בהתאם לקבוע בסעיף  הזוכה .ד
הביטוחים יכללו כמבוטח    ' להסכם.בוליסות יהיו כמפורט בנספח  האחריות של הפ

 את התאגיד.

הידועים   .ה הישראלים  לתקנים  בהתאם  יהיו  העבודות  יבוצעו  בהם  החומרים  כל 
 במועד ביצוע העבודות. 

ו/או הדין    הזוכה .ו ו/או דרישות התאגיד  פי הצורך,  על  ולספק  חייב להתקין  יהיה 
ייקבע ע"י התאגיד ו/או תמרורי אזהרה לרבות  גידור ו/או שילוט בנוסח ובגודל ש

,  1999פנסים מהבהבים בהתאם למפרט הטכני של מע"צ ומשרד התחבורה מיוני  
מול   תאום  ו/או  הציבור,  נוחיות  ביטחון  להבטחת  ובטיחות  זהירות  אמצעי  וכל 

 משטרת ישראל ו/או שכר שוטרים, והכול על חשבונו. 
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זו, הינם כמפורט וכקבוע  תנאי ההתקשרות וההוראות אשר יחול  שאר .ז ו בתקופה 
 בהסכם המצורף למסמכי מכרז זה.

 תף תהצעת המש .4

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

במכרז לא יהא זכאי לכל סכום העולה על סכום הצעתו,  המכרז. מובהר בזאת כי הזוכה  
כי    למעט אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז. א תתקבל הצעה במסגרתה ליובהר, 

 . ביחס לאותו הסעיף  עולה על האומדןסכום ההצעה, ביחס לכל סעיף וסעיף, 

בכתב  .ב הנקובות  מאלו  אחרות  בכמויות  לנקוב  רשאי  המשתתף  אין  כי  בזאת,  מובהר 
כן נאסר על המשתתף לצרף כתב כמויות משל עצמו ו/או להוסיף ו/או לגרוע  -מויות. כמוהכ

מכתב הכמויות הקיים. אם יעשה כאמור, רשאי יהא התאגיד לפסול את מסמכי המכרז 
 שהגיש. 

על כל משתתף להגיש את הצעתו במלואה כפי שהיא מופיעה בכתב הכמויות. כל משתתף  .ג
חת. התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה  יכול להציע יותר מאשר שיטה א

 שתענה באופן חלקי על כתב הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן. 

את   .ד לציין  עליו  הנחה,  לתת  המציע  בכוונת  בגוף    אחוז אם  במפורש   ההנחה 
כתב    מסעיפי  סעיף  כל  על  גם  תחול  באחוזים  הנקובה  ההנחה  בלבד.   ההצעה 
לעיל.   כאמור  ההנחה  לאחר  לסכום  תתייחסנה  החוזה  הוראות  וכל   הכמויות 
 כל צורה אחרת של מתן הנחה עלולה להביא לפסילת ההצעה. 

ו  המחירים יהיו בשקלים חדשים ולא יכללו מע"מ. היו בכתב הכמויות מספר אפשרויות, א .ה
 הצעה ראשונה ואלטרנטיבה, על המשתתף להתייחס לכולן.

, אשר ישולם כנגד חשבוניות  אינם כוללים כאמור מס ערך מוסףהמחירים בכתב הכמויות  .ו
 מס כדין. 

( מעלות  1( אזורי עבודה ולפינוי בורות מתחנות שאיבה , כאמור: )3התאגיד חולק לשלושה ) .ז
( 4)  מט"ש שלומי.   - ( שלומי ו3)  -כפר ורדים; ו  - סמיע ו-( כסרא2תרשיחא ומט"ש געתון; )  –

 פינוי בורות של תחנות שאיבה ניתן לזכות במכרז לביצוע העבודות באזור אחד או יותר .

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

על המשתתף למלא הצעתו בשני עותקי מקור, ולחתום עליה ועל כל מסמכי המכרז חתימת   .ט
  הנקובה   בתמורה שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה  מקור.  

  ה התמורה לפי העותק בו נקוב  יתוקן גובה התמורהבעותק האחד לעומת העותק השני,  
 . יותר כההנמו

 אופן הגשת ההצעה  .5

 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים כדלקמן: 
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לגבי האנשים   תעודת רישום התאגיד, מספרו ואישור  - אם המשתתף תאגיד   .א עו"ד/רו"ח 
 המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. 

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

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

 . מורשהעוסק העתק תעודת  .ג

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

 )ח( לעיל. 2- )ז( ו2בסע'  העתקי כל הרישיונות הנדרשים על פי דין והמפורטים  .ה

)ג( לעיל. להוכחת יכולת זו יצרף -)ב( 2מסמכים המעידים על ניסיון המשתתף כנדרש בסעיף   .ו
המשתתף פירוט של שני מקומות עבודה בתאגיד מים וביוב או רשות מקומית בהם עבודות  

ם: דומות במהותן והיקפן לעבודות נשוא המכרז. לצד כל עבודה יש לציין את הפרטים הבאי
העבודה;   מהות  טלפון;  מספר  בארגון;  תפקיד  הממליץ;  שם  הארגון/תאגיד;  סוג שם 

 .העבודות שבוצעו והתקופה בה בוצעו העבודות, וכן חוות דעת הממליצים

בסעיף   .ז המשתתף  של  עמידתו  בדבר  את  2תצהיר  במסמך  לפרט  המשתתף  על  לעיל.  )ט( 
הנ הניסיון  תקופת  במהלך  המשתתף  ע"י  שכר  מקבלי  לפחות  רשימת  הכוללת    2טענת 

עובדים שעיסוקם עבודות שדה בתחזוקה ותפעול מערכות נשוא מכרז זה. הרשימה תכלול  
רק עובדים שהתקיימו עמם יחסי עובד מעביד. כן יש לצרף אסמכתא )אישורים/תעודות(  

 לגבי ההכשרות וההדרכות שעברו העובדים. 

משתתף לפרט את הציוד כנדרש )י( לעיל. על ה 2תצהיר בדבר עמידתו של המשתתף בסעיף   .ח
 )י( לעיל. 2עפ"י סעיף  

 )יא( לעיל. 2תצהיר בדבר עמידתו של המשתתף בסעיף   .ט

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

 המיועד לכך.  הצעת המשתתף במקום

במידה והמשתתף ישלב קבלני משנה, חייב המשתתף לציין את כוונתו לשלב קבלני משנה,   .יא
לציין את שמותיהם, תפקידיהם ולצרף מסמכים המעידים על עמידתם של קבלני המשנה  

 בתנאי החוזה ועל ניסיונם. 

 להלן.  12כמפורט בסעיף   מכרזערבות  .יב

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

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

 פרוטוקול מפגש הבהרות/סיור קבלנים, חתום על ידי המשתתף בכל עמוד.    .טו
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 על ידו.   בשני עותקי מקור חתומהנוסח הצעת המשתתף  .טז

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

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התאגיד  שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי,   .6
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,  

 ך עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי הסף שפורטו לעיל.  בין היתר, לצור

להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו,    משתתף שמורה הזכות לדרוש מה  תאגיד ל .7
 . סיונו וכיו"בינ

המכרז/החוזה   .8 פרטי  שכל  וכהצהרה  כאישור  כמוה  והשתתפותו  המשתתף  של  הצעתו  הגשת 
לו יש  כי  לו,  ונהירים  הניהוליות    ידועים  המקצועיות,  והסגולות  הכישורים  הידיעות,  כל  את 

נשוא ההצעה, הכל כמפורט   וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות  והאחרות 
 במסמכי החוזה. 

ע העבודות ועמד על טיב העבודה  כמו כן, התאגיד יראה כל משתתף כמי שביקר במקום ביצו .9
 קפה. וה

עות שיוגשו למכרז זה עם משתתפים נוספים או כל גורם אחר.  חל איסור מוחלט לתאם את ההצ .10
ראיות לכאורה ובכלל זאת ראיות נסיבתיות כי ההצעות שהוגשו למכרז הינן מתואמות תוביל  

   לחילוט ערבות המשתתף.

 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .11

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

הדרוש כדי לחייב את   יהמינימאל  שותפים/יחתמו מספר המנהליםתאגיד  היה המשתתף   .ב
 .  חותמת התאגידאת  , וכתובת התאגיד ויצרפו ים/התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא

החתימה מטעם התאגיד יש לאמת ע"י עו"ד או רו"ח בשולי מסמך   את חתימת מורשי
 הצעת המשתתף במקום המיועד לכך.

 ערבות מכרז .12

הצעתו .א נשוא  התחייבויותיו  הבטחת  ערבות    ,לשם  המכרז  למסמכי  לצרף  המשתתף  על 
אשר  אלף ₪(    שלושים)במלים:    30,000בסך    , בלתי מותנית וצמודה בנקאית אוטונומית

ניתנת   כלתהא  הגבלות  ו/או  התניות  ללא  תוקפה  תקופת  כל  במשך  בנוסח    שהןלמימוש 
 למסמך זה. כנספח ב' המצ"ב 

בתוקף   .ב תהא  ליום  הערבות  מותנית  28/2/2021עד  ובלתי  מוגבלת  בלתי  ניתנת  ,  ותהא 
ו/או חשבת התאגיד, שניהם יחד או אחד  לפירעון בכל עת , עפ"י דרישת מנכ"ל התאגיד 

 מהם. 

 חייב להיות זהה לשם המשתתף במכרז. שם הנערב בערבות .ג
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  התאגיד מנכ"ללפי פניה חד צדדית של  למימושהערבות חייבת להיות על פי תנאיה, ניתנת  .ד
 . תאגידה חשבתו/או  

להבטחת   .ה לשמש  זו  ערבות  מסמכי  מטרת  עפ"י  המשתתף  של  התחייבויותיו  מלוא  מילוי 
חתימת המשתתף הזוכה על ההסכם לביצוע העבודות והמצאת כל המסמכים  וכן    המכרז

. מובהר בזאת, כי  ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז  7והאישורים הנדרשים, בתוך  
 , שטרות וכיו"ב לא יתקבלו. בנקאיות/המחאות פרטיות

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

 הוראות כלליות 

רשאי   .13 אינו  תנאי  המשתתף  או  אליו  שיועברו  המסמכים  את  לשנות  ו/או  לתקן  ו/או  למחוק 
ה  המכרז.  מתנאי  משום    תאגידכלשהוא  כאמור  תיקון  או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאי 

 . הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו

במסמכי המכרז או כל הסתייגות    שיערכוכל שינוי או תוספת  לעיל   13מבלי לגרוע באמור בסע'  
ו  שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי א   על ידיביחס אליהם, בין אם  

   .הולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי התאגיד בכל דרך אחרת, לא יחייבו את 

דוא"ל  למר חוסיין סלאמה, מהנדס התאגיד במצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז יפנה   .14

hosain@maayanot-ziv.com,  תוך ציון שמו ומספר    מועד המצויין בטבלת המועדים לעיל עד ל
הדוא"ל  הפקס   הבהירות.  למתןאו  אי  ו/או  השאלה  מהות  את  בפנייתו  ויפרט  את    תשובה, 

בקובץ   העביר  יש  לכלל  בלבד.    wordהפנייה  בכתב  תימסרנה  ההבהרה  לשאלות  תשובות 
לשיקול   בהתאם  אלקטרוני,  בדואר  או  רשום  דואר  או  הפקס  באמצעות  במכרז  המשתתפים 

המכרז, ועל כל מציע לצרף   דעתו של התאגיד. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי 
ותיקונים   תשובות  שינויים,  רק  עמוד.  כל  על  עליהן,  ולחתום  התשובות  מסמכי  את  להצעתו 

"( שנמסרו בכתב יחייבו את התאגיד, כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור  הבהרות)להלן: "
רה  במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במק

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. 

 אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, ייקבע מחיר היחידה שצוין כדלקמן:  .15
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בין   .א התאמה  אי  של  במקרה  כי  מסכים  ההנחה  המשתתף  המתקבל    אחוז  הסכום  ובין 
בסכוםבהכפלת   ההנחה  יקבע  אחוז  ההנחה,  היה    אחוז  יתוקן.  המוכפל  ואחוז  והסכום 

חלוקה    "יעפ  אחוז ההנחהלא צוין במפורש ולעומת זאת צוין הסך הכולל, יחושב    ההנחה
 סכום ההנחה בסך הכולל.של 

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

 פיצוי או תשלום נוסף בעד עבודות אלה. 

אם לתנאי המכרז ואת שאר המסמכים והאישורים שפורטו במסמך ההוראות  את ההצעות בהת .16
דרך  ברחוב   התאגיד  במזכירות  בדואר(  לשלוח  )לא  ידנית  במסירה  למסור  יש  למשתתפים, 

  " 1/2020מכרז מס' "נושאת ציון במעטפה סגורה האלוף עוזי נרקיס קניון כוכב הצפון מעלות 
ע הנקובים   12:00  שעהב  23/11/2020יום  ל ד  בלבד  והשעה  מסמכים שיימסרו לאחר המועד 

 לעיל ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שיידונו על ידי התאגיד.  

דעתתאגיד  ה .17 שיקול  עפ"י  מתן    ורשאי  תחילת  מועד  ו/או  ההצעות  הגשת  מועד  את  לדחות 
 השירותים.  

ההצעות( להכניס שינויים ותיקונים  התאגיד יהא רשאי, בכל עת )עד למועד האחרון להגשת   .18
במסמכי המכרז. הוראות התיקון שיוגשו על ידי התאגיד,  יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  
הוראות   ואת  הצעתם  את  יגישו  המשתתפים  ההצעה.  רוכשי  כל  של  לידיעתם  בכתב  ויובאו 

 השינוי כשהן חתומות על ידם בחותמת וחתימה בכל עמוד בנפרד. 

בהיקף  מהקבלן  עבודות  זמין  י והואלכל היקף עבודה שהוא  מתחייב כלפי הקבלן    התאגיד אינו .19
מצדו לבצע את כל    יהא מחויב   הקבלן  בלבד.    ו ושיקול דעת  ו, על פי צרכיוידרש על ידי כפי ש

   .העבודות שיידרשו על ידי התאגיד על פי ההסכם

רשאי לבצע את  יתר העבודה  יהא  א  ווה   ,רשאי למסור לזוכה רק חלק מהעבודותיהא    תאגידה .20
הכל לפי שיקול דעתה    -  ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים  ובביצוע עצמי ו/או על ידי מי מטעמ

 תאגיד. הבלעדי של ה

ו/או לא לחתום    לבטל את המכרז  ושומר על זכות  למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי התאגיד .21
לבצעו, לא  ו/או  להקטינו  ו/או  החוזה  שה  על  סיבה  שהוא,  מכל  מועד  בכל  לאחר  יא,  לרבות 

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  

ו/או דרישה ו/או  להקטינו, מוותרים המשתתפים במכרז בחתימתם על מסמך זה על כל תביעה  
 טענה מכל סוג שהוא. 

"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך  הזוכה המקורינקבע זוכה במכרז )להלן: " .22
"(, מתחייב הזוכה המקורי לפנות  הזוכה המאוחרכי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: "

ה המקורי לכל פיצוי  את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה כזה לא יהא זכאי הזוכ 
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.   
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להכשיר,  בשום דרך, את מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי   .23
   המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.

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

 א למטרת הגשת הצעתו ולמטרה זו בלבד. אותם ולא ישתמש בהם אל

מובהר בזאת כי התאגיד יהא רשאי לנהל משא ומתן עם הקבלן אשר יבחר כזוכה במכרז, לשם  .25
 שיפור הצעתו, בהתאם לדין.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ולמען הסדר הטוב יושם לב כי התאגיד הינו תאגיד אזורי וכי   .26
ספות כחברות  או שיגרעו ממנו רשויות החברות בו כעת.  יכול שיצטרפו אל התאגיד רשויות נו

התאגיד שומר על זכותו לפי שיקול דעתו המלא, להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה לפי  
 מסמכי המכרז.  

 :שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה .27

הצעת המשתתף תכלול את כל מרכיבי העבודה. ועדת המכרזים תבדוק את זולות הצעת  .א
אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר  , אולם יובהר, כי  המשתתף

וכי התאגיד  שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן    או כל הצעה שהיא 
 חלקי על כתב הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן. 

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

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

 להלן: 

הניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך ביצוע  ניסיונו של המשתתף ובכלל זה המוניטין ו  (1
 בעבר, וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה  בעת הליכי בחירת הזוכה.   ותדומ  עבודות

ניסיון התאגיד ו/או גופים אחרים בביצוע עבודות עם המשתתף או ככל שמדובר בחברה,  (2
 עם הגורמים השולטים בה או הפועלים מטעמה.

המשתתף, ציוד וכוח אדם הנמצאים ברשותו או תחת שליטתו על פי  כושר הביצוע של   (3
 הסכמים חתומים לתקופה המיודעת לביצוע העבודות על פי ההזמנה. 

יכולת עמידתו של המשתתף בלוח הזמנים של הזמנת העבודה לאור התחייבויות נוספות  (4
 שלו. 

 מתן משקל לחוסנו הכלכלי והפיננסי של המשתתף.  (5

 עלויות הפרויקט.  (6
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פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודה נשוא המכרז במסגרת לוח  כל   (7
 הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז.

התאגיד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה סבירה בשל מחירה הכולל או ביחס   (8
לפריט מסוים, או שאינה סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסותה לתנאי המכרז 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.   באופן שלדעת התאגיד

התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצונו המלאה לאחר פתיחת  (9
המעטפות, זאת על מנת לבחון את המשתתף ואת הצעתו במסגרת שיקוליה האמורים  

 לעיל. 

דווקא הזולה   שיקולים אלו רשאית הועדה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינההעל בסיס 
 ין ההצעות שיובאו בפניה.  ביותר, מב 

לעצמ  תאגיד ה .ד מסמכים, את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו,    ו שומר 
 הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים. 

אשר   תאגיד ה .ה המשתתף,  של  המחירים  וניתוחי  ההסברים  כל  את  בסוד  לשמור  מתחייב 
 . וישתלפי דר  וימסרו ל

להסיק מסקנות לפי    תאגידאם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאי ה .ו
 . ואף לפסול את ההצעה וראות עיני 

 :חתימת החוזה והשבת ערבות מכרז .28

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

לחלט את הערבות הבנקאית    תאגידהא הי, רשאי  יתר התחייבויותיהם עפ"י מסמכי המכרז
בסעיף   כקבוע  מטעמו,  המכרז  למסמכי  המשתתף  מנוע  12שצירף  יהא  והמשתתף  לעיל, 

 מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. 

 באופן הבא:ורפה למסמכי המכרז משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצ .ב

עם קבלת הודעה   -למשתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא נבחר לביצוע העבודות   (1
 כאמור. 

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

 

 ________________________ 
 אביטל בורשטיין, מנכ"ל  

 תאגיד מים וביוב –מעיינות זיו בע"מ 
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 א'פח נס

 

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

 

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

 

כי  ה .1 בזה  ומתחייב  מצהיר  זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. נני  מס'   _____________ המשתתף 
)להלן:   ו/או  "המשתתף"____________________  השליטה  (  מבעלי  מי  או  / ו   בו מי 

ון ו/או בעבירות  לא הורשע ו/או לא מתנהלת לגביו חקירה בעבירות שיש עימן קל  ממנהליו
כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות  שנושאן פיסקאלי,  

ההתי תקופת  חלפה  אם  זולת  השבים, יוכד',  ותקנות  הפלילי  המרשם  חוק  לפי  שנות, 
 ; 1981-התשמ"א

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

 

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

 
____________ ____ 

 חתימת המצהיר     

 

 עו"ד/רו"ח אישור

 

 כי ביום _______ הופיע/ה   ת/_______, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר___אני הח"מ ____
 ________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  __________,  ת.ז. ____ בפני מר/גב' ___ 

 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. 

         ________________ 
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 ב'פח נס

 נוסח ערבות מכרז אוטונומית בלתי מותנית 
 בנק ___________ 

 תאריך: _________ 
 לכבוד

 מעיינות זיו בע"מ 
 נ,ג.א.

 _____________  כתב ערבות מס'הנדון: 
 

1.   _____________ בקשת  מרחוב לפי  ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  מס' 

כולל  מלאה  )כתובת   _____________________________________________

"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום   -מיקוד( )להלן  

"סכום הערבות"(   -)להלן    (בלבד  אלף ₪  שלושים  :)במילים  ₪   30,000  עד לסכום כולל של

הנובעים(   למדד  הצמדה  הפרשי  להלן,   בתוספת  כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת 

לתחזוקת מערכות    ______עם השתתפותו במכרז פומבי  שתדרשו מאת הנערב בקשר  

ולהבטחת מילוי תנאי המכרז, ותנאי  וכן ביצוע כל פעולה נלווית  ביוב ותשתיות זורמות  

 ההתקשרות.  חוזה

לפעם על    סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם .2

 "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:  -ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן 

 בתאריך   שהתפרסם  9/2020  חודש  מדד  יהא  זו  ערבות  לעניין"  היסודי  המדד"

 .נקודות  100.10 בשיעור 15/10/2020

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

 ע"פ ערבות זו.  

 ין ערבות זו יחושבו כדלקמן: יהפרשי ההצמדה לענ  .3

ההצמדה הפרשי  יהיו  היסודי  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  בסכום   אם 

חולק במדד השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מ 

 היסודי. 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם 

 עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה. 
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באופן מיידי  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לפי כתובתנו המפורטת לעיל אנו נשלם לכם   .4

פת הפרשי הצמדה, כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוס

את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש ו/או לנמק  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח  

הנער מאת  תחילה  התשלום  שיכולה  ב,  את  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. נערב לעמוד ל

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

בסעיף   .5 כאמור  יד  3התשלום,  על  יעשה  בנקאית  י לעיל,  העברה  של  דרך  על    לחשבוןנו 

על   תאגיד ה ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה 

 ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי. 

מועד זה תהא לאחר  וכולל( בלבד  )  ___________עד ליום    רבות זו תישאר בתוקפהע .6

בסעיף   לאמור  בהתאם  תימסר  אשר  לדרישתכם  בהתאם  להארכה  כל  3ניתנת   לעיל. 

 דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .7

 

 

 

 

 בכבוד רב,                   
 

         _________________ 
 
 

 + חותמת אישית של ה"ה _________________וחותמת הסניף.  טופס זה חייב בחתימה
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 מסמך ב'

 1/2020מכרז פומבי מס' 
 לתחזוקת מערכות ביוב ותשתיות זורמות

 מסמך הוראות למשתתפים 

________________  ______  ח.פ./ח.צ./ת.ז.  _____________אני הח"מ __________ 
:  '_________ טל__עיר ______  מס' ___________________ ____מרחוב _ 

 מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:פקס: ________________ ____________

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

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

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

 הנני מצהיר, מסכים ומתחייב: .3

ו .א הביוב  מערכות  לתחזוקת  עבודות  המצויות  לבצע  ברשויות  הזורמות  התשתיות 
והכל    -בשטח שיפוט התאגיד וכן כל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל  

בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז, בהסכם, בכתב הכמויות,  
"השירותים" או  המנהל מטעם התאגיד )להלן: וכפי שיורה תוכניות ומפרטי טכני, 

 . ("העבודות"

סמכים והאישורים הנדרשים ממני בתוך  מציא את כל המלהחתום על החוזה ו/או  ל .ב
ו/או לא אעמוד ביתר    היה ולא אעשה כן.  ודע לי על זכייתי במכרזיו ימים מיום שי   7

  המכרז,רשאי לחלט את ערבות    יהיה התאגיד,  התחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז
ו/או   וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש  ידי,  אשר נמסרה לה על 

כל  נגרם    להוכיח  אשר  כיס  חסרון  או  בתנאי    לתאגיד נזק  עמידתי  מאי  כתוצאה 
 המכרז והחוזה. 

ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה    העבודותהנני מציע לבצע את   .ג
בתמורה אשר תיקבע על פי מחירה של כל  יחידה הנקובה בכתב הכמויות המצורף  

 י ואשר תפורט בהצעתי.  למסמכי המכרז בניכוי שיעור ההנחה אשר תוצע על יד

 על כל מחירי היחידה יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין ביום התשלום בפועל.  .ד

  כתב הכמויות כי    ,נחתם על ידי, בתחתית כל אחד מדפיו. הנני מצהיר  כתב הכמויות .ה
 . המצ"ב מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זו

בזאת .ו מצהיר  הנקובים    ,הנני  הסכומים  הכמויות  כי  סופיים    כאמורבכתב  הינם 
וכוללים את כל התמורה המגיעה לי בגין ביצוע העבודות, ובכלל זה כל העלויות  

 וההוצאות, וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות. 

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

האמור בהסכם, תנודות במדדים מכל סוג שהוא,  הנני מצהיר, כי ידוע לי שלמעט   .ח
הקבלן  סים, ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על  יבריבית, בשכר עבודה, במ

 הנקובים בכתב הכמויות.  המחיריםההסכם לא ישנו את  פי -עללספק 
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ידי   .ט על  אדרש  להתאגידאם  אמציא  וניתוח  3בתוך    ו,  פירוט  לגבי    ימים  מחירים 
בהצעתיהסכומים   כנדרשהנקובים  וזאת  ל28סעיף  ב  ,  ההוראות  )ד(  מסמך 

 למשתתפים. 

או   .י מיצרנים  שאקבל  וערבות  אחריות  תעודות  לתאגיד  להעביר  עליי  כי  לי  ברור 

 ספקים וכי אדאג לכך שתעודות אחריות  אלה יוסבו על שם התאגיד. 

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

   שהיא.

ידוע לי כי התאגיד  שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן   .יב

 חלקי על כתב הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן. 

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

 בשום מקרה. 

א רשאי לבצע את   ווה  ,רשאי למסור לזוכה רק חלק מהעבודות  תאגידכי ה  , ידוע לי .יד

מטעמ מי  ידי  על  ו/או  עצמי  בביצוע  העבודה  לגורמים    ו יתר  מסירה  ידי  על  ו/או 

 תאגיד.הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ה  - אחרים

עבודה שתידרש ממני במסגרת   .טו כל  לביצוע  אוכל לסרב  לא  אזכה  כי אם  לי,  ידוע 

 . , לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדיהמכרז מכל סיבה שהיא

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז  ידוע לי כי   .טז

  .ובהתאם למחירים שרשמתי בהצעתי  הטכני,  המפרטו בהתאם לכל תנאי המכרז  

,  וו/או הממונה מטעמ  תאגידלשביעות רצון ה  העבודות את כל    לבצעאני מתחייב  

 . פי הוראות ההסכם ועל

בסעיף   .יז המפורטים  המסמכים  את  זו  להצעתי  מצרף  ההוראות    5הנני  למסמך 

 למשתתפים. 

קיום הצעתי כאמור לעיל, הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית של בנק   להבטחת  . יח

אלף ₪( הערבות תהא    שלושים₪ )ובמילים:    30,000_____________, בסך של  

בכל עת בנוסח שצורף כנספח ב'    מיידי ת למימוש  בלתי מותנית, בלתי מוגבלת וניתנ

למסמך ההוראות למשתתפים, ללא הוכחת נזק או חיסרון כיס מצד התאגיד. תוקף  

   ותהא צמודה למדד המחירים לצרכן. 28/2/2021הערבות יהא עד ליום 

כן הנני מצהיר כי באם הצעתי תתקבל אמציא לתאגיד ערבות בנקאית ואישור קיום  

 ביטוחים בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בהסכם המצורף לחומר המכרז. 
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,  מהמועד האחרון להגשת ההצעות  ימים  90למשך  תעמוד בתוקפה ותחייבני  הצעתי זו    

ימים נוספים, כאמור    60לתקופה בת    -עפ"י דרישת החברה    –ותהא ניתנת להארכה  

 למסמך ההוראות למשתתפים .   4בסעיף 

 

 

 :באתי על החתוםולראיה 

 

 ______ __ ___        ____________ ________ 

 חתימה   תאריך                                                                                                 

 _____________ ___ _   _________________               ____________________ 

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

 ____________________ 

 טלפון  מס' 

 

 יש למלא את האישור להלן:   תאגיד במידה והמשתתף במכרז הינו 

 

 

 אישור

 

ח.פ./ח.צ./___  _________________  התאגידעו"ד/רו"ח   ______________   ,אני הח"מ

 - ומאשר בזאת כי חתימות ה"ה ________________  _____________________ 

, את  מסמכי הייסוד של התאגידמחייבים, עפ"י  התאגיד_________________, בצרוף חותמת 

 . התאגיד

 

 

        _____________________ 

 ח עו"ד/רו"        
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 מסמך ג'

 ותשתיות זורמותהסכם לתחזוקת מערכות ביוב 

 מכרז ביובית  1/2020 

 2020ת  ____ חודש __________ שנ_שנערך ונחתם ביום __
 

 מעיינות זיו בע"מ  ב י ן :
 514210517ח.פ  

 רח' דרך האלוף עוזי נרקיס 
 , מעלות 9040קניון כוכב הצפון, ת.ד. 

 "( תאגידה להלן: ")
 מצד אחד 

 _____________  ________________  ל ב י ן:
 _____ _____________  ח.צ./ח.פ.ת.ז./

 כתובת _______________________________ 
 _______________  :____________ פקס :טלפון

 ע"י מורשי חתימה מטעמו:
 __________________ ת.ז. _____________  .1

 __________________ ת.ז. _____________  .2

 "( הקבלן)להלן: "
 מצד שני 

לתחזוקת מערכות הביוב והתשתיות הזורמות שבשטח  בביצוע עבודות    ןמעוניי   התאגיד :הואיל
" )להלן:  העבודות  ביצוע  לצורך  שתידרש  נלווית  פעולה  כל  וכן  או העבודהשיפוטו   "

 "(;העבודות"

לתחזוקת מערכות ביוב  1/2020מס' התאגיד פרסם מכרז    העבודות של   ן ולצורך ביצוע  :והואיל 
בכתב  בהסכם,  המכרז,  במסמכי  והמפורטים  המצוינים  בתנאים  זורמות,  ותשתיות 

 ;     המנהל מטעם התאגידוכפי שיורה כניות ובמפרט הטכני,  והכמויות, בת

נספחיו, הגיש מסמכיו ועל כל    מכרזוהקבלן, לאחר עיון ובחינה זהירה של מסמכי ה :והואיל
והצעתו של הקבלן נתקבלה על ,  ותנאיו  למכרזע העבודות בהתאם  וצ יהצעה לב  תאגידל

 ; במכרז כזוכה תאגידידי ה

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

 זה  וביתר מסמכי המכרז; להוראות בהסכם 

 לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיים;  םמעונייניוהצדדים  :והואיל
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 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן: 

 בוא ונספחיםמ

1.  

 ימנו ויש לקראם כאחד עם ההסכם.מהמבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד   .א

 ם:ינה הסכם זה  נספחי .ב

 .ומחירים  כתב כמויותהצעת הקבלן במכרז כולל  -א' נספח  (1)

 אישור על קיום ביטוחים.  -'בנספח  (2)

 מפרט טכני.  -1נספח ג' (3)

 המפרט המיוחד  -2נספח ג' (4)

 .נוסח ערבות ביצוע -ד' נספח  (5)

 .של הקבלן פרטי בנק  עדכון -'הנספח  (6)

 . 1976 –הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו  –נספח ו'  (7)

 נספח בטיחות.  -נספח ז' (8)

 תכנית עבודה.  -נספח ח' (9)

 רשימת ציוד הקבלן.  -נספח ט' (10)

 רשימת כוח אדם.  -נספח י' (11)

 אישור על ביקור באתר. -נספח יא' (12)

 הגדרות

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:  .2

מס'   - "המכרז"  ותשתיות    1/2020מכרז  ביוב  מערכות  לתחזוקת  התאגיד  מטעם 
 זורמות; 

לצורך הסכם    ה, לרבות כל אדם המורשה על יד תאגידב  מנהלת הכספים   -"החשב"
 זה או חלקו; 
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התאגיד,  כוח  -בא -"המפקח" מהנדס/ת  ע"י  שנתמנה  מי  או  כלפי  התאגיד  כנציגו 
 ; הקבלן

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

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

משנה   -"הקבלן" קבלן  כל  ולרבות  המוסמכים  ומורשיו,  הקבלן  של  נציגיו  לרבות 
 מו או בשבילו בביצוע הפרויקט; הפועל בש

ה -החומרים"" ע"י  והחומרים שאספקתם מתבקשת  ,  תאגידכל האביזרים, הרכיבים 
 ;לרבות אביזרים מתקנים וכיו"ב

 ; המקרקעין אשר בהם יבצע הקבלן את העבודה -"האתר"

 ; , כמתחייב מהסכם זהןוכל הנלווה לה ותהעבוד  -"הפרויקט"

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

 ;לעיל  1 כמפורט בסעיףהסכם זה לרבות נספחיו,  -"ההסכם/החוזה"

, המתפרסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כפי  םמחיריהמדד   -"המדד"
 ;שיוגדר בהזמנת העבודה

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

 :מהות ההסכם .3

הקבלן יבצע עבור התאגיד עבודות לתחזוקת מערכות הביוב והתשתיות הזורמות שברשויות   .א
לרבות בשכונות המצויות בפיתוח ואשר הקמתן אושרה ברשויות  המצויות בתחום שיפוטו  

וכן כל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות  והמתאימות )הסכמי גג, הסכמי פיתוח וכיו"ב(  
 הנ"ל, כדלקמן: 

בצע שאיבות ביוב מבורות סופגים, מבורות רקב ושומן, מתחנות שאיבה ובריכות  הקבלן י (1)
ביוב, וכן פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב בכל תחום פעילות התאגיד וכן כל פעולה  

" )להלן:  הנ"ל  העבודות  ביצוע  לצורך  "העבודותשתידרש  ו/או  והכל   –"(השירותים" 
במסמכ והמפורטים  המצוינים  ובתנאים  המיוחד, בהתאם  במפרט  בהסכם,  המכרז,  י 

 המנהל מטעם התאגיד. וכפי שיורה בכתב הכמויות, בתוכניות, במפרט הטכני ,  

 



 

 המכרז  במסמכי האמור  כל את הבנו כי לאשר  הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

24 
 

 

 

 

הקבלן יבצע תחזוקה מונעת ותחזוקת שטח של כל מערכות הביוב והתשתיות הזורמות   (2)
 ובריכות ביוב, תחנות שאיבה   חמצוןבורות רקב ושומן, בריכות  )קווי ביוב, בורות סופגים,  

בשפכים   טיפול  שב  מתקני  פעילותה  וכו'(  תחום  ובכל  זיו  מעיינות  תאגיד  וכן  אחריות 
מטלות משלימות לתחזוקה כמפורט במפרט זה, הכל לפרק זמן של שנה קלנדרית אחת, 

למימוש על ידי התאגיד ולפי שיקול    תקלנדרישל שנה  כל אחת    התקופות אופציארבע    עם
להלן. כאמור  הבלעדית  בכפוהכ   דעתו  באשר ל  דין  כל  ולהוראות  החוזה  להוראות  וף 

 לאפשרות להפסיק ההתקשרות.

במסגרת טיפול מונע    קילומטר  (4באורך שלא יפחת מארבע )  הקבלן יבצע שטיפת קווים  (3)
הנחיות המהנדס או  שעות לכל יום(, על פי    8ודה בת  חודש )עבכל  יומיים בלפחות  במשך  

 . המפקח

של המפקח ו/או  כל העבודות המתוארות במכרז/חוזה זה יתבצעו עפ"י הוראה מפורשת   (4)
ואינו    .המהנדס בלבד  משוער  הינו  העבודה  היקף  כך  שעקב  בחשבון  לקחת  הקבלן  ועל 

 תאגיד. מחייב את ה

 הקבלן יטפל בשוחות הביוב באופן שוטף ואחראי על תפקוד הקווים כל השנה.  (5)

ללא הגבלה למספר הקריאות. הקבלן מתחייב להיענות   פתיחת סתימות ביוב לפי קריאה (6)
ובכל ימי  ממועד קבלת ההודעה ולא יותר מכך בכל שעות היממה    לקריאות תוך שעתיים

(. בגין ביצוע עבודות שלא בשעות  וכיוב'  שבתות וחגיםימי מנוחה, שבתון,  )כולל  השנה  
העבודה הרגילות, לא יהא זכאי הקבלן לכל תוספת תמורה שהיא מעבר לתמורה הנקובה 

 להסכם.   17בסעיף 

  ניקוי ופתיחת סתימות בתאים או בקווים שבורים עד לתיקונם או החלפתם ע"י התאגיד (7)
 . בהתאם להוראות הממונה

ו/או בחצרים פרטייםבכל אתר לר  , פתיחת סתימותניקוי, שאיבה (8)   בות שוחות פרטיות 
תעלות שהוצפו כתוצאה מתקלה במערכת ו  ושטיפה של כבישים, מדרכות  ו/או מבני ציבור

 . מהמפקחו/או קבלת הוראה מפורשת   או בגלל עומס יתר של בקוויםו/הביוב  

 פינוי פסולת, בוצה ומשקעים לאתר מורשה, פינוי מי ביוב למערכת הביוב הקיימת.  (9)

ל   התאגיד (10) גם  רשאי  זו  התקשרות  במסגרת  לבצע  לקבלן  הניקוזהורות  מערכת    שטיפת 
 .לעיל( (2( לעיל; או שטיפת קווים )פריט )1ביצוע תחזוקה מונעת )פריט )במסגרת   וזאת
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את השירותים והעבודות כאמור בס"ק א'  מתחייב לבצע    הקבלןו  קבלן מוסר בזה ל  תאגיד ה .ב
כנספח והכל באופן משוער בהתאם לכתב הכמויות אשר מצורף    - בהסכם זה  כהגדרתם  לעיל ו

הנקובה  א'   הסכום  ועד לתקרת  לעת  התאגיד מעת  שיוציא  להזמנות  ובהתאם  זה  להסכם 
ו ובנספחיו,  זה  נספחיו ובמסמכי המכרז, לשביעות  בהסכם  על  זה  בהתאם לאמור בהסכם 

 . רצונו המלאה של המנהל כהגדרתו בהסכם זה

נספחים א'    –ובתוכניות  כלול את המטלות והמרכיבים המפורטים בכתב הכמויות  העבודה ת .ג
, ככל שיהיו  מפקחוהיא תבוצע בהתאם לתוכנם של אלו ולעדכונים ולשינויים, מאת ה  -   ג'  -ו

 . במהלך העבודה

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

 כמויות כתב  -  1

 פמרט טכני מיוחד  – 2

 תכניות  - 3

 מפרט בין משרדי  - 4

 תקנים ישראליים  - 5

 תקנים חו"ל  - 6

בנוסף לאמור לעיל חייב הקבלן בכל מקרה של סתירה ו/או אי    המוקדם עדיף על המאוחר.
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'.

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

בהתאם להוראות הסכם זה   ,בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהההקבלן יבצע את העבודות   .ו
 לקבלן חתומה על ידי מנכ"ל התאגיד והחשב.מסר תיבהתאם להזמנת העבודה שו ונספחיו 

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

 מטעם המנהל. 

העבודה תכלול את המטלות והמרכיבים, המפורטים בהזמנת העבודה אשר תומצא לקבלן   .ח
,  ולשינוייםנם של אלו, להוראות הסכם זה ולעדכונים  מעת לעת, והיא תבוצע בהתאם לתוכ

 ככל שיהיו במהלך העבודה. 

  – המתקנים אשר יותקנו בהתאם להזמנות העבודה יעמדו בדרישות חוק התקנים, התשי"ג   .ט
 להסכם זה.   2ו ג' 1כנספחים  ג'ותקנותיו, ובמפרטים הטכניים המצורפים   1953



 

 המכרז  במסמכי האמור  כל את הבנו כי לאשר  הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

26 
 

ביצע הקבלן את  . לא  לכך בכל הזמנת עבודהיבצע את העבודות בתוך הזמן שנקבע    קבלן ה .י
העבודה,   בהזמנת  הקבוע  הזמנים  לוח  בתוך  העבודה  הזמנת  נשוא    הקבלן   ישלםהעבודות 

 .לכל יום איחור₪   1,500 -השווה לפיצוי מוסכם בסך  לתאגיד

  חשב, התאגיד תתבצע בתיאום מלא ותוך שיתוף פעולה עם נציגי ה  א'העבודה, כאמור בס"ק  .יא
, תוך שהתאגיד ונציגיו יקבעו עבור הקבלן סדרי עדיפויות לביצוע העבודה ובכפוף  המפקחו

 לכל תקן רלוונטי. 

  בנוסף לאמור בחוזה, יחזיק הקבלן באתר העבודה העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה.  .יב
לית זו, יהיה רשאי לעיין, לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה  או נציגו שהורשה לתכ  תאגידה

כניות לצורך הסברה והשלמה  וי להוסיף לקבלן, במהלך העבודה, תשירצה בכך. המפקח רשא
 ו/או לרגל שינויים. 

ה  . יג ביצוע  תלפני  לקבלן  יועברו  עדכוניועבודה  לכלול  שעשויות  "לביצוע"  והשלמת  כניות  ם 
לא תהיה  מובהר בזאת, כי    פות לצרכי הבהרה והשלמה.כניות נוסוכניות ל"מכרז" ו/או תות

   .בכך עילה לשינויים במחירי היחידה

 היקף ההסכם ותקפו: .4

שתחילתה ביום __________ וסיומה ביום    חודשים   12   –תוקפו של הסכם זה הינו ל   .א
 "(.תקופת ההסכם" ___________ )להלן:

הבלעדי להאריך את משך ההתקשרות לתאגיד בלבד שמורה הזכות, לפי שקול דעתו   .ב
מתם תקופת ההתקשרות למשך ארבע תקופות בודדות, כל אחת בת שנה, דהיינו למשך 

 תוארך אוטומטית אלא אם של ארבע שנים. הארכת ההתקשרות    תהארכה מקסימאלי
לקבלן   בכתב  יודיע  בדבר   30התאגיד  ההתקשרות  לסיום  הקרוב  המועד  לפני  יום 

ההתקשרות   ההתקשרות. לא ניתנה הודעת התאגיד כאמור, תוארך  סיים אתהחלטתו ל
 . בשנה נוספת

על פי הסכם זה לידי  מבלי לגרוע מן האמור לעיל התאגיד רשאי להביא את ההתקשרות         .ג
קודם   עוד  בסעילסיום,  שלהלן  22-23פים  אמור  ומבלי  נימוק  כל  לתת  מבלי  חויב י, 

יום    30  קבלןבתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, בכל עת, על ידי מתן הודעה בכתב ל
מראש. במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה 

הה  קבלןוה הפסקת  למועד  עד  שביצע,  העבודות  בגין  לתמורה  רק  זכאי   , סכם יהיה 
 מין וסוג שהוא. לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל  קבלןול

 

 :לוח זמנים לביצוע .5

הקריאות לתיקון ומתן שירות תהיינה ע"י מוקד התאגיד ובהתאם להזמנה על ידי המנהל   .א
 לביצוע של כל העבודה.
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על    .ב לו  הודיע  שהתאגיד  מעת  מיידי  באופן  בקו  סתימה  כל  בתיקון  לטפל  מתחייב  הקבלן 
התקלה במערכת.  מוסכם על הצדדים כי לצורכי סעיף זה תיחשב כהודעה גם הודעה שתבוצע  

, איתורית וכל אמצעי תקשורת אחר, בכל שעות היממה,  יבאמצעות טלפון, מכשיר סלולאר
 ה תועבר לקבלן הזמנה חתומה על ידי המנהל.   ובלבד שבעקבותיה או במקביל ל

 שעות ביממה.  24הקבלן מתחייב להיות זמין  .ג

עד   .ד הפסקה  וללא  ברציפות  תתוקן  במערכת  תתגלה  אשר  תקלה  תיקון  כי  מתחייב  הקבלן 
 השלמת  התיקון. 

הקבלן מתחייב בזה להגיש לתאגיד דו"ח מפורט על ביצוע שירות תיקון המערכת והממצאים  .ה
 שהתקבלו. דו"ח זה יוגש למנהל אחת לחודש. 

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

התיאומים   .ז כל  את  לבצע  הקבלן  על  העבודה  התחלת  בצו  הנקוב  העבודה  תחילת  ליום  עד 
מובהר    ת השונות.ולקבל את כל האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויו

בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד לסיום  
   העבודה.

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

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

שיק פי  על  לקבלן,  להורות  הזכות  את  התאגיד  העבודה  לעצמו  ביצוע  כדי  ותוך  דעתו  ול 
 . להפסיק את העבודה בקטע מסוים ולעבור לקטע אחר אשר בו יש לבצע את העבודה

 : שינוי קצב העבודה .6

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

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

 העבודה שנדרש ע"י המפקח. 

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

לדעתו יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים.   בהם בכתב על האמצעים
 שא בעלות אמצעים אלו. ימובהר בזאת כי הקבלן בלבד י
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ב' רשאי המפקח להורות לקבלן לעבוד בשתיים או שלוש משמרות, להשתמש   לעניין ס"ק  .ג
 וכו'. בציוד מכני שונה, לבצע במקביל מספר עבודות במספר מתחמים שונים באתר 

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

לבצע את העבודה כולה או    רשאי התאגיד   ,ג'-לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק א'  .ה
י  והקבלן  הקבלן  ע"ח  אחרת,  דרך  בכל  או  אחר  קבלן  ע"י  ההוצאות  ימקצתה,  בכל  שא 

שבו כהוצאות משרדיות. לצורך  מההוצאות שייח  15%של  תקורה בשיעור  האמורות, בתוספת  
זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים   תאגידל   יהיהסעיף קטן זה  

 באתר, וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה. 

ו/או המפקח    מהנדס/ת התאגידעל אף האמור בכל מקום אחר, חייב הקבלן, באם ידרשו זאת   .ו
, רצוי לדחותה לזמן  מהנדס/ת התאגידק ממנה, אשר לפי דעתו של הלדחות כל עבודה או חל

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

 : שינויים בהיקף העבודה .7

  שינויים בעבודה לעומת הקבוע בתוכניות, הקבלן יבצע כל שינוי במתכונת העבודה, לרבות   .א
ד'  -ק ב'" , בכפוף לאמור בסהנדס/ת התאגידע"י מ   ש שיידרשינוי בלוח הזמנים וכיו"ב כפי  

 להלן. 

וזאת    לפי שיקול דעתו הבלעדי,   את הזכות לשנות את היקף העבודה,  ושומר לעצמ  תאגידה .ב
ל ביטול סעיפים או  במקרה ש  בדרך של ביטול סעיפים או הפחתה מהם או הוספה אליהם.

מהיקף העבודה, יערכו הצדדים  50% למעלה מ הוספת סעיפים, המביאים לשינוי בהיקף של
של   מלא  דעת  בשיקול  יקבע,  החדש  המחיר  החדש.  המחיר  עם  בקשר  נפרדת  התחשבנות 

   התאגיד.

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

 להלן.  17בסעיף בס"ק ב' ו התמורה לקבלן בגין השינויים תהיה כקבוע .ד

 : פיקוח, כפיפות וביקורת .8

ולמפקח, ויפעל על פי    הנדס/ת התאגידהקבלן יהא כפוף, לעניין העבודה וביצוע ההסכם, למ  .א
הוראותיהם והנחיותיהם. בכלל זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יהא הקבלן חייב לתקן כל  

 לפי העניין.   -או המפקח   מהנדס/ת התאגידפגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש ע"י 

, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח  פקחלפני תחילת העבודה יביא הקבלן לאישורו של המ .ב
זמנים לרבות: הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה ורשימות מתקני  ה

המ דרישת  עפ"י  בהם.  להשתמש  הקבלן  בדעת  שיש  העזר  ומבני  ובהתאם    פקחהעבודה 
להערותיו יהא הקבלן חייב לתקן את הצעתו ולשנותה על מנת להתאימה למתכונת העבודה  

 ולשביעות רצונו.  פקח המקובלת על המ
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באופן שוטף בדבר התקדמות העבודה ו/או בעיות    מהנדס/ת התאגיד הקבלן ידווח למפקח ול .ג
, בנוגע  הנדס/ת התאגידהכרוכות בה. כמו כן, יספק הקבלן תשובות והסברים למפקח ולמ 

דרש על ידם ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע  ילעבודה, כפי שי
 . טהפרויק

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

במישור   .ה בהסכם,  הקבוע  עפ"י  והעבודה,  החומרים  לביקורת  מוגבלת  המפקח  של  סמכותו 
המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה    המקצועי הטהור בלבד. 

 תשלום כזה. המחייבת תשלום נוסף ובין חריגה אשר אינה מחייבת 

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

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

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

 למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו. 

הקבלן יחשוף קטעים, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה, לפי הוראת המפקח,   .ט
ו של  לצורך בדיקתה, בחינתה ומדידתה, ולאחר מכן יחזירה למצבה הקודם לשביעות רצונ

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.

בס"ק   .י האמורה  בעבודה  הכרוכות  הקבלן,  לעיל  '  טההוצאות  על  קיים    למעטתחולנה  אם 
והבדיקות הראו שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו  לעיל    ד'בלן את התחייבותו לפי ס"ק  הק

 של המפקח. 

 יומן .9

העתק מהיומן של כל יום, חתום   פקחהקבלן ינהל יומן עבודה, בשלושה העתקים, וימציא למ .א
על ידו, בבוקר יום העבודה שלאחר יום הרישום. הרשימות שביומן תיגענה בעניינים הבאים, 

 -כולם או מקצתם:

 מזג אויר;  (1)

 מספר הפועלים; (2)

 החומרים שנתקבלו;  (3)

 התקדמות העבודה; (4)

 ;הוראות לקבלן (5)
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 הודעות שנמסרו לקבלן;  (6)

 כל עניין אחר שנוגע להסכם;  (7)

 ; היומן ימצא אצל הקבלן בכל פגישה או סיור שייערך עם המפקח. תאגידכוש ההיומן הינו ר .ב

כל הודעה המיועדת לקבלן, ואשר תרשם ביומן, תחשב כאילו נמסרה לקבלן אישית. מובהר   .ג
בזאת כי חתימתו של המפקח ביומן וכל הערה וקביעה מטעמו אינן מהוות אישור לנכונות  

גורעות מאחריות הקבלן ואינן מטילות אחריות על    הרישום ביומן או לקבלן העבודה, אינן
 . התאגידהמפקח ו/או 

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

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

 :בדיקת התנאים ומערכות קיימות ע"י הקבלן .10

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

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

, ולקח  של התאגידהשונים, ובדק את אתרי הסילוק השונים של השפכים הנשאבים ממתקני הביוב  
כיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת  ילא    תאגיד ה  הנדרשות מכך בהצעתו. בחשבון את כל העלויות  

 כניות ובמפרטים.ותנאי כלשהו, כולל תנאים אשר קיומם אינו מבוטא בת

 ושמירת דינים: ביצוע מקצועי .11

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

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

המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם  נתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי   .ג
. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה  פקחושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המ

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא    -ו/או ע"פ דין
 את הפגם וכל הכרוך בו. 

בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול דעת  שמורה הזכות לגבות מן הקבלן,  תאגידל .ד
לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש   הנדס/ת התאגידמ

 מן הקבלן לתקנה. 
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מטעמו  אישור מפורש או משתמע מאת המנהל או מי   למען הסר ספק, כי מתןמובהר בזאת,  .ה
ו כל מסמך או מידע אשר ניתנו או הועברו  או חלק הימנו א   ץהייעובדבר תוכן    של התאגיד

המקצועית המלאה ואין בהם להטיל    ובהתאם להסכם זה, לא ישחררו את הספק מאחריות 
ו/או   לטיב    התאגידעל המנהל  כלשהי  האמורים.  ץהייעואחריות  אחריות    ו/או המסמכים 

מי התאגיד  הספק כאמור ברישת סעיף זה כפופה למסירת כל הנתונים הרלוונטיים על ידי גור
 לספק, על פי דרישתו, לצורך ביצוע עבודתו באופן מקצועי.

לעניין    התאגיד, על כל המשתמע מכך,של    וח וושל   ו נציג  ושהינ   וכי ידוע ל  ,הספק מצהיר בזאת .ו
 זה.  וחייב כלפיה חובת נאמנות כמתחייב ממעמד והסכם זה והינ

הספק מצהיר ומתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין ולפעול   .ז
 . הסכם זה ח מכו מחויבויותיולפיהן בנוגע לכל 

לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י כל דין    תאגידשל ה  ואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות .ח
 בגין אותו חשבון., או הסכם

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

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

 :ח אדם ותנאי עבודהואספקת כ .12

שירות   .א חוק  להוראות  ובהתאם  התעסוקה  לשכת  באמצעות  רק  עובדים  יקבל  הקבלן 
. הקבלן יעסיק את עובדיו עפ"י ההוראות ובהתאם לתנאי העבודה  1959-תשי"ט  ,התעסוקה

הקבועים כדין בהסכם קיבוצי, כולל תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי  
בהתאם לקבוע ע"י האיגוד המקצועי המייצג את המספר    -אותו עובד, ובהעדר הסכם קיבוצי  

 במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה. הגדול ביותר של עובדים 

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

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

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

 מנהל ביצוע ו/או מודד, שיראה בעיניו כבלתי מוכשר, בלתי חרוץ או בעל התנהגות רעה.

הקבלן   .ה לעיל,  מהאמור  לגרוע  שלא  מבלי  או  מקצועיים  עובדים  להוסיף  בזאת  מתחייב 
, בכמות אותה ידרוש המפקח  הנדס/ת התאגידמקצועיים על פי דרישתו, של המפקח ו/או מ 

מ התאגידו/או  עובדים   הנדס/ת  של  העלויות  כל  ידרוש.  אותם  והמקצועות  הסוגים  ומן 
 נוספים אלה יהיו על הקבלן בלבד.

שמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים ושל צד ג' על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי ל .ו
 כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות. 
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בטיחותיים  תאגיד  ה .ז בתנאים  נעשית  וזו  במידה  הקבלן  של  עבודתו  את  להפסיק  רשאי 
 לדרישות המפקח.  ם גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/אויוגיהותי 

ות עבור נזקים אשר יגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או  מכל אחרי   תאגידהקבלן משחרר את ה  .ח
 . הכל בהתאם למפורט בהסכם  -לאדם כלשהו 

לכל התקשרות ו/או    כנספח ז'הקבלן יצרף העתק של נספח הבטיחות המצורף להסכם זה   .ט
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. 

 ר: ניהול האת .13

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

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

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

על פי הצורך, ו/או דרישות התאגיד ו/או הדין ו/או הוראות  ספק  התקין ולהקבלן מתחייב ל .ד
ובגודל   בנוסח  שילוט  ו/או  גידור  כלשהי,  מוסמכת  רשות  מצד  הוראה  פי  על  ו/או  המפקח 

פרט הטכני  שייקבע ע"י התאגיד, ו/או תמרורי אזהרה לרבות פנסים מהבהבים בהתאם למ
  , ו/או כל אמצעי זהירות ובטיחות להבטחת ביטחון 1999של מע"צ ומשרד התחבורה מיוני  

 ונוחיות הציבור ו/או תאום מול משטרת ישראל ו/או שכר שוטרים, והכל על חשבונו. 

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

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

הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים להגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי עבודה ועל   .ז
אתר העבודה וחלקי העבודה מפני נזקים העלולים להיגרם על ידי מפולת אדמה, שיטפונות,  

קלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי על הקבלן  רוח, שמש, השפעות א
 לנקוט בכל אמצעי דרוש להגנה על אתר העבודה בפני גשמים או מקור מים. 

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

 מיידי, על חשבונו ולשביעות רצון המפקח.   

כנס לאתר במהלך  הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר, לא י .ט
 ו/או בא כוחו.   מהנדס/ת התאגידהמפקח,  המנהל,  העבודה, למעט
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הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא   .י
תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב  

צ ברכוש  והחזקה  השימוש  בזכות  שהוא.או  כל  אמצעי    יבורי  בכל  לנקוט  עליו  כן,  כמו 
הבטיחות הנדרשים כמתחייב בתקנות המוסד לבטיחות וגהות ומשרד העבודה כדי להגן על  

ליות לתנועה, לחניה  א מיני כן יבטיח תנועה שוטפת תוך הפרעות מהעובדים ועוברי אורח, ו
 ולפעילות בתחום האתר. 

שת .יא מקרה  הפרעה  יבכל  ודרש  השימוש  אישורים    המעבר לזכות  לקבל  הקבלן  על  הנ"ל, 
המוסמכים מהגורמים  הקבלן   מתאימים  זה,  הרשויות    ובכלל  עם  עבודתו  את  יתאם 

סביר   באורח  וימנע  לעבודתו,  הנוגעים  האחרים  הגופים  כל  ועם  האזוריות  המקומיות, 
 . הפרעות לפעולותיהם של גופים אלה

בחשבון   .יב יביא  העבודה,הקבלן  ביצוע  לעב  שבמשך  תחום  עלולים  בגבולות  או  בתחומו  וד 
מנעו באורח סביר הפרעות  יועליו לבצע את עבודתו כך שי   ,עבודתו קבלנים או גופים אחרים

   .בתחום זה

כדי    שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד שיש בו  מתחייב  הקבלן . יג
ו לפגוע במתקנים  להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים א

קיימים בשטח וכו'. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת  
לא יוכרו כל תביעות    עובדים וכו', יבנה מעקפים במידת הצורך, לצורך הטיית התנועה וכו'.

 מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו לו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות. 

כדי לקבל ממנו    התאגידהקיימים על הקבלן להזמין סיור עם נציג    ביובי הו לפגוע בקוכדי לא   .יד
הקבלן יתאם עבודותיו    .ביובי הווולתאם איתו המשך העבודה באזור ק  ביובי הואת סימון קו 

עם היוהת  מיםי הו באזור קו פיקוח מטעם ה  תאגידעול  לנוכחות  ביצוע  תאגיד  וידאג  בזמן 
ליד קוים   ביוב    מים  מוסבת תשומת לב הקבלן כי קיימים קווי  ומתקנים קיימים.עבודות 

 י בזק וחברת חשמל. ו ואי הכביש כולל חציות וכן קוועול בת יות

 לפי הצורך.  –מחלקות אחרות ברשויות המצויות בתחום שיפוט התאגיד 

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

, ללא כל תמורה נוספת, אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן  ןייתהקבלן   .טז
, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח, וכן לעובדיהם  תאגידאחר המועסק ע"י ה

 וך אליו, וכן ישתף עימם פעולה. הן במקום העבודה והן בסמ

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

יובהר בזאת כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה, בטיחות עובדיו ובטיחות   . יח
עבודה,  הצי תאונות  למניעת  הנדרשים  האמצעים  בכל  בלבד  חשבונו  על  לנקוט  ועליו  בור, 

 מפגעים תברואתיים ו/או נזקים מכל סוג. 
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הנהלים   .יט עפ"י  הסוגים  מכל  מסוכנים  או  דליקים  חומרים  אחסון  אופן  יוודא  הקבלן 
הכנסת   סיכון.  וקבוצות  סוגיהם  ע"פ  והפרדתם  סימונם  כולל  העבודה,  באתר  המתחייבים 
לאחר   רק  תיעשה  נפיץ,  או  רעיל  כמסוכן,  המוגדר  חומר  כל  או  העבודה,  לאתר  החומרים 

 אישור בכתב ומראש מהתאגיד.

הקבלן יודיע לנציג התאגיד על כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, הקבלן ידווח על כל אירוע   .כ
ת  מסוכן, תאונה ו/או על כל התרחשות של תאונת עבודה בטופס מתאים )בהתאם לדרישו

 משרד העבודה( ויעביר עותק לתאגיד. 

 : שעות וימי מנוחה .14

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

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

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

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

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

לא    באם לצורך השלמת העבודה במועד, או כתוצאה מאילוצי תנועה או מכל סיבה שהיא .ג
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.   

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

 המפקח. 

ברשות הקבלן יימצא כל הציוד הדרוש העומד בתקני הרעש המותרים לעבודות לילה, כולל   .ה
טי אזהרה,  הציוד הדרוש כנגד הצפות כגון משאבות, מחסומים מתנפחים לצנרת ביוב, של

 עגלות ניתוב , כלים מכאניים ועובדים מיומנים  ובמספר מספיק לעבודות מסוג זה. 

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

להלן, יחולו הוראות סעיף זה על קבלן משנה אשר   26מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף   .ז
 יועסק ע"י הקבלן והקבלן יהיה אחראי לקיומן. 
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 : שמירת הסביבה .15

מ   ת ייכרלא   .א של  בכתב  בהסכמתו  אלא  העבודה  ממקום  עץ  התאגיד כל  ובאישור    הנדס/ת 
הרשויות המוסמכות במידה ונדרש. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה  

יהא על הקבלן   ,וכמו כן  הנדס/ת התאגידכאמור, יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י מ
 . הנדס/ת התאגידלנטוע עץ אחר במקומו, עפ"י קביעת מ 

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

 "(.מרי תשתיתוח": וכיו"ב )להלן

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

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

 ערימות עפר, ציפוי אספלט וכדומה. 

מתחייב, .ה הפסולת,  הקבלן  כל  הצנרת,    עודפי  כי  מניקוי  חומר  וכלהחפירה,    יתר   פורק, 
   .הקבלן  החלטת  לפי מאושר  החומרים שעליו להרחיק, יוצאו אל מחוץ לעיר לאתר שפיכה

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

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

 תמורה נוספת לכך. 

במועדים שנקבעו ע"י המפקח, יהא רשאי התאגיד    15לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף   .ח
ד לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע או שיגיע  לבצען על חשבון הקבלן וכן יהא רשאי התאגי

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

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

 : סיום העבודה .16

 .  העל סיומ פקחידווח הקבלן למ  העבודה  עם סיום .א

ה  יבדוק,  פקחהמ .ב יפרט  בדיקתם  לאחר  שלב.  אותו  של  בכתב,   מפקחביצועו  הקבלן  בפני 
על ידו ועל ידי הקבלן את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה ושיש לתקנם    שתיחתםברשימה  

 שיבוצעו בעבודה.  ן מעונייו/או שינויים שהינו 

יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה,    הקבלן .ג
 .  מפקחלשביעות רצונו של ה 
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יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו, וידאג על חשבונו להשבת המצב   , עם גמר העבודה .ד
ובשינויים   העניין  לפי  לתקינות,  ו/או  לשלמות  ו/או  לקדמות  העבודה  ביצוע  במקום 

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

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

של ממו .ו באישורו  אין  כי  בזאת  של  הנדס/ת התאגידבהר  גורם אחר  כל  או  או  /או המפקח 
 בכדי: תאגיד ו/או מטעם כל גורם אחר מטעם ה

i.  ואו עובדי תאגידלגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או ה . 

ii. כלפי הקבלן.  ואו שלוח תאגידליצור אחריות כל שהיא של ה 

 :תמורה .17

העבודה וכל מחויבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה מתחייב התאגיד לשלם בעבור ביצוע   .א
" )להלן  מע"מ  כולל  לא  לחודש   ₪  _______ של  סך  תשולם   התמורהלקבלן   התמורה   .)"

בפועל   התשלום  ביום  להוסיפו  ויש  מע"מ  כוללת  אינה  התמורה  בפועל.  לביצוע  בהתאם 
 בהתאם לשיעורו על פי דין באותה עת.  

ה .ב של  מהתמורה  סך  יופחת  מתן    1,000חודשית  במסגרת  המים  צריכת  בעד  אזור,  לכל   ,₪
 השירותים נשוא התקשרות זו. 

מהיקף העבודה    50%רשאי להוסיף להיקף העבודה הכללי עבודות בשיעור של עד  תאגיד  ה .ג
 תביעות נוספות בגין זאת. ו/או דרישות ו/או ללא תוספת מחיר ולקבלן לא תהיינה טענות 

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי בכפוף לאמור בסעיף קטן א' להלן התמורה המפורטת   .ד
בזה היא מלאה  וסופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל  

 יד אינו חייב בתשלומים נוספים כלשהם לקבלן בגין הסכם זה. וכי התאג

 תמורה לעבודות מיוחדות:

הקבלן מתחייב לבצע עבור התאגיד ביצוע עבודות נוספות ולספק את כל הציוד, האביזרים   .ה
והחומרים הנדרשים לביצוע העבודות. עבודות אלו יתבצעו רק לאחר קבלת הזמנת עבודה  

ידי מנכ"ל ומהנדס התאגיד. הזמנת עבודה שלא תחתם כאמור    על  של התאגיד החתומה כדין
. על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל ישולמו לקבלן בגין ביצוע העבודות  לא תחייב את התאגיד

 המיוחדות סכומים כמפורט להלן: 

מ"ק    9עם מיכל של    שעות למשאית ביובית  8עבור כל יום עבודה של   .1
מ"ק לפחות והובלה    6מטר, שאיבה של    10לפחות וכושר שאיבה של  

₪. כל שעה נוספת    1,500סך של    - לאתר סילוק מאושר על ידי התאגיד   
120  .₪ 
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אחרת   .2 נוזלית  פסולת  או  ביוב  מים,  של  מלא  מיכל  שאיבת  עבור 
 ₪.  300והובלה לאתר סילוק מאושר על ידי  התאגיד סך של 

למתחייב   .3 שמעבר  חריגים  סעיפים  תמחור  שמתחייב  מקרה  בכל 
מהמכרז )לפי ס"ק א' לעיל( כגון: הפעלת עובדים, חומרים או ציוד(   

פחות   גדולות  לעבודות  דקל  מחירון  פי  על  המחירים    10%ייקבעו 
 )מחירי קבלן משנה( המתעדכן מעת לעת ללא תוספות. 

תשולם .4 המיוחדות  העבודות  הביצוע  עבור  בכפוף    התמורה  לקבלן 
 להלן.  18להמצאת חשבון מפורט ובהתאם לאמור בסעיף  

 :אופן תשלום התמורה .18

 לעיל תשולם לקבלן באופן ובתנאים כדלקמן:  )א'( 17יף התמורה כמפורט בסע .א

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

ת החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתו  המנהל יבדוק א .ג
ימים מיום הגשתו למנהל, בצירוף חשבונית מס   14בתוך    החברה  חשבותהבלעדי, ויעבירו ל

 שתומצא לו על ידי הקבלן, על גובה התמורה המאושרת.  

, על פי שיקול  תבדוק את החשבון ותאשרו במלואו או בחלקו או שלא תאשרו כלל  חשבותה .ד
יום    90תוך    שאושר על ידה, כאמור לעיל,  הסכום  תשלם לקבלן את  חשבותה  דעתה הבלעדי.

ב נחוץ(  )אם  הזיכוי  וחשבונית  המס  חשבונית  נתקבלה  בו  מובהר  התאגיד.    חשבותמהיום 
בזאת כי המצאת חשבונית המס מטעם הקבלן וחשבונית זיכוי )במידה ונחוץ( מטעמו הינם  

הימים האמורים    90ימנו    ,הכרחי לתשלום התמורה וכי במקרה של איחור בהמצאתןתנאי  
 .התאגיד  לחשבותלתשלום החל מיום המצאת חשבונית המס וחשבונית הזיכוי בהתאמה 

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

לפי  תתווסף לתשלומים לקבלן ריבית    תאגידהתשלומים במועד מסיבה התלויה ב  שולמולא   .ו
 לפיגור ועד ליום התשלום בפועל.  16 -, החל מהיום הפסיקת ריבית והצמדה

 בית.רייום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל  15מובהר בזאת כי פיגור בתשלום של עד 

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

 של הפסקת העסקת הקבלן, במקרה בו זכאי הקבלן לחלק משכר הטרחה.  

שחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע  מובהר, כי חשבון שישולם ו/או יאושר, לא י .ח
להעלות כלפיו טענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי    התאגידמזכות  

בגין כל פגם בתקינות העבודות בין אם נתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או בין אם 
כל אדם אחר אשר עובד או עבד  אחריו, ובין אם נגרם על ידי עובדיו, קבלני משנה או ע"י  

 עבורו או היה כפוף להוראותיו בביצוע העבודות. 
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 : אחריות, פיצויים ושיפוי, קיזוז ועכבון .19

לכל אבדן, נזק או קלקול שיגרמו לאתר או לעבודה בתקופת החוזה והוא    אחראיהקבלן יהיה   .א
ו/או כל אדם הנמצא בשרותם או הקשור איתם מכל אחריות    וו/או עובדי תאגיד  פוטר את ה 

 כאמור. לכל אובדן או נזק 

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

 התאגיד. 

, וכל צד ג' בגין כל נזק גוף ו/או רכוש שיארע  וועובדי  תאגידהקבלן יהא אחראי כלפי עובדיו, ה .ג
לפצות    ויחויבלמי מהם בתקופת החוזה ולאחריה בקשר עם העבודה, ובקשר עם הסכם זה  

 כל נפגע כפי נזקו.

ישפה הקבלן את    ח מכותשלום, שהיה על הקבלן לשלמו    ם התאגידלשי .ד כל הסכם או דין, 
. בכלל זה, ישפה הקבלן את  וימים מיום שנדרש לכך על יד  7בגין תשלום זה, בתוך    תאגידה
פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה,    חמכובו    שחויבבגין כל תשלום    תאגיד ה

 לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 

כל סכום שלדעת    -הא רשאי לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי חוזה זה  י  תאגידה .ה
 ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין.   תאגידמגיע מהקבלן ל הנדס/ת התאגידמ

כב באתר, כל ציוד ו/או חומרים השייכים לקבלן, לצורך הבטחת  שמורה הזכות לע  תאגיד ל .ו
 תיו עפ"י דין או הסכם. יוקיום כל התחייבו 

במידה והקבלן לא עמד בלוח הזמנים לתיקון התקלות כלומר לא הגיע למקום התקלה תוך   .ז
ביוב  120 בגלישות  טיפול  סתימות,  )לפתיחת  ההודעה  קבלת  ממועד  וכו'(  וניקוז    דקות 

ב  שבתחום  המפורטות  הביוב  ממתקני  מאחד  ביוב  גלישות  נתגלו  ו/או  זה,  מכרז/חוזה 
להפסיק מידית את עבודת הקבלן ו/או להטיל עליו את    תאגידאחריותו של הקבלן רשאי ה 

הקנסות הבאים, בנוסף לכל ההוצאות לצד ג' שידרשו בגין אי ביצוע נאות ובזמן של עבודת  
 הקבלן: 

התקל  .1 למקום  הגיע  לא  והקבלן  תוך  במידה  על    120ה  ההודעה  קבלת  מרגע  דקות 
 . ש"ח 750בסך  בע"מ, יוטל על הקבלן קנס  בתאגיד מעיינות זיוהתקלה עפ"י הרשום 

תוך   .2 התקלה  למקום  הגיע  לא  והקבלן  על    240במידה  ההודעה  קבלת  מרגע  דקות 
התאגיד מוסמך להזמין ספק אחר  בע"מ,    בתאגיד מעיינות זיוהתקלה עפ"י הרשום  

 .  25%לתיקון התקלה ולחייב את הקבלן בעלות הספק בצירוף תקורה בסך  

ו/או במידה   .3 במידה והקבלן לא ביצע את העבודה במקצועיות לפי דרישת התאגיד 
ובמהלך חודש אחד נקרא הקבלן לאותה תקלה שלוש פעמים עקב ביצוע לקוי של  

הקבלן קנס בהיקף של חודש עבודה לפי הצעתו    עבודתו מכל סיבה שהיא, יוטל על
 נשוא עבודה זאת .  
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במידה והקבלן הזוכה לא עמד בתנאים הנדרשים לעבודות המופיעות במכרז/חוזה   .4
להפסיק לאלתר את עבודתו, ולחייב את הקבלן בהוצאות הנזקים  תאגיד  זה, רשאי ה

בחוזה  כאמור  התאגיד   ו/או  והסעדים  דעת  שיקול  קבלן    לפי  לביצוע  להביא  אחר 
לעלויות   יחויב בהתאם  והקבלן  זיוהעבודה  מעיינות  בתוספת    תאגיד  ,  20%בע"מ  

 לעיל.  1בנוסף לקנס האמור בסעיף  

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

   יוסבו על שמו של התאגיד.

לסעדים נוספים או חילופיים    תאגידשל ה  וכדי לגרוע מזכות   ח' לעיל  –בס"ק א'  אין באמור   .ט
 עפ"י כל דין או הסכם. 

 ים:ביטוח .20

מתחייב הקבלן    ,לעיל  19ובעיקר עפ"י סעיף  זה  הסכם    כל דין ו/או  מבלי לגרוע מאחריותו עפ"י .א
 נשוא הסכם זה כדלקמן:  ולמחויבויותיובנוגע לעבודה תאגיד, את הולבטח את עצמו 

 סוגי הביטוחים : 

 ביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד שלישי(;

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

 ביטוח חבות מוצר; 

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

 בפוליסות יופיעו הסעיפים הבאים: .ב

יכלל סעיף המחייב את יכמבוטח נוסף. במסגרת הפוליסה   תאגידכלל היבכל הביטוחים י 
 יום מראש על ביטול הביטוח או אי חידושו.  60 תאגידחברת הביטוח להודיע ל

 כלל סעיף אחריות צולבת. יבביטוחי החבות י

  התאגיד  עובדיתאגיד,  יכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד הי בפוליסות הביטוח של הקבלן  
, וכל גוף אחר שאין  תאגיד, לרבות חברות בנות או עמותות הקשורות לווכל הבא מטעמ

 בוב. יש  זה מקובל להפעיל נגדו זכות

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

ל .ג ימציא  המסמך    תאגידהקבלן  את  ההסכם  על  חתימתו  מאושר    'בנספח  במעמד  כשהוא 
לדרוש מהקבלן בכל עת במהלך כל תקופת  התאגיד יהא רשאי  וחתום ע"י חברת הביטוח.  

 וליסות עצמן. את הפ  וההסכם שיציג בפני
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הפוליסות   .ד בעבור  והפרמיות  הביטוח  דמי  את  ההסכם  תקופת  כל  לאורך  ישלם  הקבלן 
 המפורטות לעיל. 

מובהר בזאת כי קיום הבטוחים אין בהם בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות שהינו חב בה   .ה
להתנות על  ח כל דין או הסכם, ואין בקיום הבטוחים כאמור בכדי  ו או צד ג' מכ  תאגידכלפי ה

 לעיל.  19ח סעיף ואחריותו של הקבלן מכ

בלתי   .ו בלתי מבוטחת,  הוצאה  בכל  בעצמו  ישא  הקבלן  לעיל,  האמור  לגרוע מכלליות  מבלי 
ע"י   שולמה  שלא  או  בפוליסה    חברת מכוסה  העצמית  ההשתתפות  בסכומי  וכן  הביטוח 

 הנדרשים לתיקון כל נזק שהוא אחראי לו עפ"י הסכם זה.

 ערבות ביצוע : .21

מסכום    5%בשיעור של  , במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית  תאגידקבלן ימסור לה .א
כערבות למילוי    תאגידשאר בידי ה י סכום זה י"(  ערבות ביצועהצעתו בתוספת מע''מ. )להלן: "

או לכל    תאגידהתחייבויותיו של הקבלן ולהבטחת תשלומים שיגיעו בתקופת החוזה ומכוחו ל
יום לאחר מועד סיום החוזה ותוארך    60- וע תעמוד בתקפה לפחות לערבות הביצ  גוף אחר. 

 להסכם זה.  ד'בנספח אר תנאי הערבות יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף כל שנה. ש

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

הביצוע  סכומי   .ג הערבות  לידי  הקבלן  בס  תאגידשימסור  ו"כאמור  א'  צמודים    -ק  יהיו  ב', 
 מדד הבסיס. מדד, לפי ל

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

זה .ה הסכם  תקופת  רשאי    ו/או  הוארכה  ההתקשרות,  היקף  היהוגדל  מן    תאגידהא  לדרוש 
קיבל  .  ו, לפי העניין ולפי שיקול דעתןו/או להאריך את תוקפ  הערבויות לעדכן את גובה    הקבלן
כאמור,    הקבלן  הידרישה  לידי  ו/או   תאגיד מסור  לערבות  בהתאם    תוספת  חדשה,  ערבות 

. לא נמסרה התוספת לערבות ו/או הערבות החדשה,  תאגידלערבות המעודכנת ולפי דרישת ה
ידי   על  , וזאת מבלי  ואשר בידי  הערבותלחלט את    תאגידהא הי רשאי    הקבלן,לפי העניין, 

  תאגידהכללית לחילוט הערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים ל   ו לגרוע מסמכות
 . ח כל דין או הסכםומכ

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

 התאגיד:הפסקת העבודה ע"י  .22

לסמכות .א בסעיף    ובנוסף  כאמור  ההסכם,  את  ל  23לבטל  את    תאגידלהלן,  להפסיק  הזכות 
 העבודה, מכל סיבה שהיא בכפוף להוראות הבאות:
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לזמן   .1 מקצתה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע  את  יפסיק  בלתי  מסויםהקבלן  או  קצוב   ,
בהוראה    שיצוינו בהתאם לתנאים ולתקופה    מפקחקצוב, לפי הוראה בכתב מאת ה

 הוראה בכתב על כך. פקחולא יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המ

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

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

ביצוע העבוד  .ב של  זמנית  כתוצאה מהפסקה  לקבלן  שנגרמו  הוראות המהוצאות  לפי    פקח ה 
תאגיד, ככל שהסיבות להפסקת העבודה אינן תלויות  , תחולנה על הבס"ק א' לעילכאמור  
בלבד שנתן הקבלן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל  ו  בקבלן

בהתאם לאמור    חשב. שעור ההוצאות ייקבע על ידי ה פקחיום מיום קבלת הוראות המ  30תוך  
 לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו. להלן  

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

ור בכתב רק כנגד איש אך ותביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה. התשלום יבוצע  
הקבלן כל    ,בחתימת  סילוק  בתשלומו משום  יש  וכי  כל הסכום המוסכם  קיבל את  פיו  על 

 . תאגידתביעותיו וכי הינו מוותר על כל תביעות נוספות ו/או טענות כנגד ה

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

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

שולם לקבלן רק מחצית הסכום הנקבע על  ק ג' ובלבד שבמקרה זה י", יחולו הוראות סבפועל
 פי הוראות סעיף קטן ג' כאמור.

ה .ו ע"י  העבודה  בס תאגידהופסקה  כאמור  ה ",  בדעת  היה  מכן  ולאחר  לעיל,  א'    תאגיד ק 
לפי העניין,   למסור לקבלן    חייב התאגיד להמשיך בביצוע הפרויקט באתר או בחלק ממנו, 

ם מתאריך קבלת  מיי  60  תוך  תאגידש מה הודעה על כך בכתב, ובמקרה זה רשאי הקבלן לדרו
כך  ומשדרש  ביצוע העבודה,  המשך  לגבי  של ההסכם  תוקפו  את  לחדש  ההודעה האמורה, 

  60  תוך התקופה האמורה של  תאגידלא דרש הקבלן מה;  יחודש תוקפו של ההסכם כאמור
 למסור את המשך ביצוע העבודה לקבלן אחר. תאגידרשאי ה -יום לחדש את ההסכם 

לא יהא הקבלן זכאי לתשלום    ,פסקת ביצוע העבודה בשל סיבות התלויות בקבלןנגרמה ה  .ז
לחבותו  ( לעיל באשר  ה)   -)ג(  ק  "למען הסר ספק, כי הוראת ס  ,פיצויים כאמור. מובהר בזאת

של הקבלן  של התאגיד הראשונים  הפסקת העבודה    ,וזכות  של  סיבות  מ לא תחול במקרה 
הבלעדי באם נגרמה    ה /עפ"י שיקול דעתו  תקבע /יקבע  ; מהנדס/ת התאגיד התלויות בקבלן

 תהא סופית.  ה/ הפסקת העבודה בשל סיבות התלויות בקבלן, והחלטתו

 ימים ברציפות. 20 -למשך למעלה מהפסקת העבודה לעניין סעיף זה פירושה הפסקתה   .ח
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 :ביטול ההסכם ותוצאותיו .23

 במקרים הבאים:דית יהא רשאי לבטל את ההסכם מיי  תאגידמוסכם בין הצדדים כי ה .א

הוכרז  מונה נאמן בהקפאת הליכים ו/או  ח כל דין, ו/או  ומונה לקבלן כונס נכסים מכ  .1
 ; ניתן לגביו צו פירוק  -באם הינו תאגיד  -כפושט רגל, או 

נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע   .2
 ;ת עבירה שיש עימה קלוןבנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינ

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

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

ההסכם, בבחינת  אלא, שמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול  
כל   חמכו לבטל ההסכם    תאגידרשימה סגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות ה

 עילה שבדין, ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן. 

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

  ויישארמטעמו לא יפגעו, כל אלה    תוהביטחונו, חובותיו של הקבלן  ותיו של התאגידזכוי .1
 בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם. 

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

את  י  תאגידה .3 לחלט  הביצוע/בדקוכל  תשלומי    ערבות  את  לדרוש  ו/או  הקבלן  של 
 באמצעות קבלן אחר או לכל מטרה אחרת.  הפרויקטהביטוחים למטרת השלמת  

עפ"י כל    תאגיד לגרוע מסעדים נוספים או חילופיים המגיעים לכדי    בסעיף זה אמור  אין ב  .ג
 לעיל.  22ח סעיף ולהפסקת העבודה מכ   ובכלל זה מסמכותו ,דין או הסכם

 :עובד מעבידאי קיום יחסי  .24

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

אין ולא יהיו בעתיד כל תביעות   לקבלן לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמוכי   ,מוצהרעוד  .ב
ו/או דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכת 

 מעביד. -יחסי עובד

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי   .ג
יחולו ההוראות  ,  הקבלןבין  ל  התאגידעל אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין  

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

 . "(התמורה המופחתת )להלן: "

בז  הקבלן .2 מלוא   אתמצהיר  ביצוע  עבור  והוגנת  מלאה  הנה  המופחתת  התמורה  כי 
  כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור.  , אם וככל שייקבעהתחייבויותיו על פי הסכם זה

זה מעבר לתמורה  כלל    את  לתאגיד  ישיב  הקבלן .3 הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם 
סגרת הסכם  )כולל מע"מ, התייקרויות, תוספות וכל סכום אחר שקיבל במהמופחתת  

בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן , והכל  "(סכום ההשבה)להלן: "  זה(
   .לית, ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועלאסימקריבית מבצרוף ו

על פי הסכם זה ו/או    לקבלןחוב  י הא זכאי לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שי   התאגיד .ד
קב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד  ע הקבלן כל דין, לרבות כל סכום לו יהא זכאי 

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

 :עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .25

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

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

 חלותו של הסכם זה. 

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

 . זה הסכם

  תאגיד ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן לזה  במעמד חתימתו של הסכם   .ד
במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא   אישור על גובה ניכוי מס

בגין סכומי    תאגידאישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מה  תאגידיומצא ל
בדיעבד בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא  מהתמורה שהינו זכאי לה  שנוכו  מס  

 אישור.את ה

מעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון פרטי  ב  תאגידבנוסף לאמור לעיל ימציא הקבלן ל .ה
טופס זה יהא חתום   .'הכנספח על גבי דוגמת הטופס המצורפת להסכם זה   -חשבונו בבנק 

מורשי   בחתימת  הבנק  ע"י  מאושר  וכן  מטעמו  עו"ד  או  רו"ח  ע"י  ומאושר  הקבלן  ע"י 
 החתימה מטעמו. 

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

 יכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיו"ב. בגין הע
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 :המחאת החוזה או חלקו .26

הקבלן אינו רשאי להמחות זכויותיו ו/או חובותיו ע"פ הסכם זה או כל חלק ממנו לאחר,  .א
ומראש  תאגידאלא בהסכמת הלרבות קבלני משנה,   היה הקבלן תאגיד, העברת ;  בכתב 

שהיו    25% המניות  מבעלי  השליטה  ממניות  יותר  לאחרים  או  ההסכם,  כריתת    - במועד 
 תחשב אף היא "המחאה". 

בכל מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להמחות הסכם זה או כל חלק ממנו לקבלן שאינו ממלא   .ב
ו/או מבחינת הוותק    , הן מבחינת הסיווג הקבלני בענףמציעיםאחר הדרישות החלות על ה 

 יקף העבודות הדרוש. והן מבחינת ה וההמלצות הנדרשות ע"י התאגיד לביצוע העבודה,

ביצוע   .ג את  מסר  או  מקצתן,  או  זה  הסכם  פי  על  חובותיו  או  זכויותיו  את  הקבלן  המחה 
שאר הוא אחראי להתחייבויותיו  י העבודה לאחר, כולה או מקצתה בהתאם לאמור לעיל י 

לפגוע   כדי  בכך  שיהא  ומבלי  האמורה  ההמחאה  אף  על  ההסכם  עפ"י  עליו  המוטלות 
 כלפי הגורם הנמחה. בזכויותיו של התאגיד

מכלליות האמור לעיל זכאי הקבלן למסור את ביצועו של חלק מסוים מתוך    לגרועמבלי   .ד
 :הבאיםתנאים התקיימם של כל משנה ב ני/העבודה לקבלן

המשנה טעונה תהא אישור מראש ובכתב מאת    ני/ מסירת חלק העבודה לקבלן (1
 . המפקח

במעמד חתימתו על ההסכם יגיש הקבלן לאישור המפקח רשימת קבלן/ני משנה   (2
אשר בכוונתו להעסיק לצורך ביצוע עבודות מכח הסכם זה. הרשימה תכלול את  
זה   הסכם  נשוא  לעבודות  דומות  עבודות  פירוט  המשנה,  קבלן/ני  שם/מות 

ים או  שביצע/ו בשנים האחרונות, היקפן הכספי וכן שמות של ממליצים )מתכננ 
 מפקחים( אשר היו ממונים על ביצוע העבודות.  

קבלן/ני המשנה שיוצע/ו על ידי הקבלן עפ"י הסכם זה, יהיה/ו בעלי ותק וניסיון   (3
מוכח בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, , וכן יהיה/ו רשומים בפנקס הקבלנים  

באותם מקצועות בהם יש  במקצוע אותו הוא/הם נדרשים לבצע מטעם הקבלן  
הקבלנים ברשם  זאת רישום  כל  הנדרש.  הקבלני  ובדירוג  בסיווג  ויהיה/ו   ,

בסעיף   הקבועים  לקריטריונים  למשתתפים",    2בהתאם  "הוראות  למסמך 
 המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז נשוא הסכם זה. 

לתקנות   מופנית  הקבלן  לב  בנאיות  תשומת  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום 
בניג  והתנהגות  מהימנות  למקובל(,)ערעור  על  1988- תשמ"ט   וד  האוסרות   ,

מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים, בענף ובסיווג  
 המתאימים לביצוע העבודה. 

 

המפקח   (4 המשנה.  קבלן/ני  של  קבלתו/ם  בדבר  האחרון  הפוסק  יהא  המפקח 
לו   נראה  אינו  אשר  משנה  קבלן  כל  הסבר,  במתן  צורך  בלא  לפסול,  רשאי 

 יצוע העבודות.  כמתאים לב 

לכל התחייבויות הקבלן בהסכם זה, לרבות    פים/כפוף   ו/ המשנה יהיה  ני/קבלן (5
כפיפות זו תעוגן בהסכם שבין    -מחירי עבודה, ותנאי עבודה הוגנים לפועלים  

 המשנה.  ני /הקבלן לקבלן 
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6) ( בס"ק  האמור  מכלליות  לגרוע  בכל  2מבלי  לכלול  הקבלן  מתחייב  לעיל,   )
ע יערוך  אותם  קבלההסכמים  הבטחת  ן/ם  בדבר  תנאים  מטעמו,  המשנה  ני 

של   ולחייב  החברהבטוחותיה  זה  הסכם  ערבויות  ו/מכח  בידיו  להפקיד  ם 
 . בהסכם זה וביטוחים אשר תנאיהם לא יפחתו מאלו הקבועים

הקבלן ימשיך וישא באחריות מלאה לכל מחויבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות   (7
 המשנה.  ני/ קבלן אחריותו לגבי עבודות שבוצעו בפועל ע"י

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

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

לאלתר  הקבלן (9 דרישת  יחליף  לפי  כל  המפקח,  משנה,  ידו    קבלן  על  המועסק 
זה,   הסכם  לדעת  במסגרת  לב   המשנהקבלן  אין    המפקחאם  צוע  ימתאים 

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

להוראות המפקח בעניין זה, יהא רשאי התאגיד לבטל את ההסכם ולהפסיק  
מרא הודעה  מתן  ללא  הקבלן  עבודת  את  מיידי  זה  באופן  בעניין  ויחולו  ש, 

 לעיל.   23הוראות סעיף 

עפ"י הסכם זה לצד ג' מבלי לחרוג    ווחובותי  ושמורה הזכות להמחות את זכויותיתאגיד  ל .ה
 מתנאי הסכם זה, למעט השינויים המתחייבים. 

 : ויתור .27

ח  ו ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה, שחייב היה הצד השני לבצע מכ .א
גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור   דין או הסכם, לא ייחשב הדבר לויתור 

 משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור. 

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

 הכללת רשויות נוספות: .28

בזאת  .א מצהיר  החברות    הקבלן  הרשויות  שטחי  בכלל  ההסכם  נשוא  העבודות  את  יבצע  כי 
בתאגיד מתוקף היותו תאגיד אזורי, במועד ביצוע העבודה מושא הסכם זה, ללא כל תמורה  

 (.   17 -ו  7נוספת, מעבר לקבוע בהסכם זה )סעיפים 

ודות  התאגיד יעדכן את הקבלן בפרטי הרשויות המצטרפות ויעביר אליו תוכניות לביצוע העב .ב
 בהן. 
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 עבודה במצב חירום: .29

פיגוע, אסון טבע   .א השירותים והעבודות נשוא מכרז זה ימשכו גם בשעת חירום )מלחמה, 
וכו'( עפ"י דרישת התאגיד, על הקבלן לקחת בחשבון שכל העבודות המפורטות בהסכם זה  

יהיה  יימשכו גם בשעת חירום ועליו יהיה להתארגן עם כוח האדם כן שבשעת חירום ניתן  
במלואן. המכרז  בדרישות  חירום"    לעמוד  "שעת  זה  סעיף  ידי    –לעניין  על  שייקבעו  כפי 

 התאגיד ועל פי שיקול דעתו. 

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

 המנהל. 

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

 במצב פעילות רגילות.

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

 :הפרה יסודית .30

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

 : כתובות והודעות .31

חוזה זה ישלח    ןלעניימסמך או הודעה    כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם זה.
בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו  

 מתאריך המשלוח.   עסקים ימי 3תום  בנתקבל ע"י הנמען 

 

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 
 

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

 _______________ ____ ________________ 
    תאגיד ה מנכ"ל 

 _______________ __ ____ ______________  
 תאגיד ה חשב

 _______________     __ ____ ______________  
 חותמת הקבלן       תאגיד ה חותמת 
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 ב' -נספח

 ביטוח  קיוםנספח אישור 

 
 הגדרות :

 
 המזמין(  –)להלן     תאגיד מים וביוב   -תאגיד מעיינות זיו בע"מ  .1
 
 הקבלן(  -)להלן  _______________________        _______________ .2

                                                              
 . לתחזוקת מערכות הביוב והתשתיות הזורמות מהות החוזה:

 
 

 אנו הח"מ __________________  חברה ישראלית לביטוח בע"מ.
 

 כתובת _________________________________________  
 

 את הביטוח, לביצוע עבודות החוזה של הקבלן כלהלן:מודיעים, מתחייבים ומאשרים כי ערכנו 
 
 

 שלישי   מס' ___________________ -פוליסת צד
 

 הפוליסה תהיה בנוסח שאינו נופל מהנוסח הידוע כביט . 
 

 ________________   ועד   _________________ . -תקופת ביטוח  מ א.
 

 לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת/ משולבת.  ב.
 

 הרחבות לפוליסה: ג.
  
 חבות המבוטח בגין קבלני משנה ועובדיהם. .1 
 הרעלה.  –זיהום תאונתי  .2 
 חבות המבוטח בגין נזקי גוף כתוצאה משימוש ברכב שאין חובה לבטחו.  .3 
 ביטול חריג תביעת שיבוב של ביטוח לאומי  .4 
 מכשירי הרמה שאינם רכב ואינם חייבים ביטוח חובה.  .5 

 
 המזמין ייחשב כצד ג' כהגדרתו בפוליסה. רכוש   ד. 

 
 $   למקרה ותקופה.   M .2גבול אחריות מינימלי של הפוליסה יהא  ה.
 

 השתתפות _________________$ / ₪               
 

 פוליסת מעבידים     מס' _____________________ 
 

 הפוליסה תהיה בנוסח הידוע כנוסח ביט .  
  

 _______________   עד   _________________. -תקופת ביטוח  מ
 

 הפוליסה תכסה את חבות הקבלן כלפי עובדיו וכל המועסקים על ידו.  .א
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 $   למקרה ותקופה.  M .5גבול אחריות מינימלי יהיה   ב.
 
הפוליסה תכסה את החבות הישירה והשילוחית של המזמין בע"מ בקשר עם כל תביעה   ג.

 שתוגש ע"י עובדי הקבלן ו/או כל מי מהמועסקים על ידו. 
 

 השתתפות ________________  $ / ₪ . 
 

 )בגין עבודות עבור המזמין(   מס' _______________   פוליסת אח' מקצועית
 

 $ למקרה ותקופה.  500,000גבול אחריות מינימלי  א. 
 

 תקופה למפרע _______________.  . 1א/ 
 

 השתתפות _________________ ₪ /$ .        
 

 ( בגין כל מחדל, השמטה    CLAIM MADEהפוליסה תהיה על בסיס תביעה ) ב. 
 מקצועית ו/או רשלנות מקצועית שמקורה ביום התחלת העבודה אצל המזמין.          

 
יראו   .1ב/  הביטוח  בתקופת  למבטח  שנמסרה  הודעה  או  תביעה  כל  כי  מו"מ 

 כתביעה שהוגשה בתקופת הביטוח.  
 
) ג. גילוי  תוסף תקופת  של  DISCOVERY PERIODלפוליסה  וזאת במקרה    6(  חודשים 

 והפוליסה לא תחודש מסיבה כל שהיא.  
 

 ה ר ח ב ו ת  
 

 יירשם:  דיני מדינת ישראל.  ח ו ק : א.
 

הפוליסה תכסה מחדל שמקורו באי יושר, מעילה, מרמה, פשע או מעשה במתכוון שנעשו   ב.
 $   50,000ע"י עובדי המבוטח ושלא בידיעת המנהלים של המבוטח עד לסך 

 
 הפוליסה מכסה אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן השימוש עד לסך   ג.

 20,000   .$ 
 

 שביתות, השבתות, פרעות ומהומות.  הפוליסה תכסה את חבות המבוטחים בגין ד.
 

 מבוטל  ה.
 
כנגד   ו. לתביעה  עילה  המהווה  ביטוח  מקרה  כל  לגבי  ראשונית  פוליסה  תהיה  הפוליסה 

 המבוטחים, אלא אם, הוסכם אחרת.
 
 מבוטל  ז.
 

$ בגין מקרה אשר עלול להוות תביעה    50,000הפוליסה תכסה הוצאות משפט פלילי ע"ס   ח.
 בפוליסה. 

 
 מבוטל  ט.
 
 הפוליסה תכסה חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב.  י.
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 כ ל ל י: 
 

 בכל הפוליסות, כמוזכר לעיל, יצורף המזמין כמבוטח נוסף עפ"י הפוליסה.  א.
 

 הפוליסה של הקבלן קודמות לכל פוליסה אחרת של המזמין.  ב.
 
כלפי מי שגרם לנזק בכוונת  המבטח מוותר על כל זכות תביעה, שיבוב כנגד המזמין למעט,  ג.

 זדון. 
 

יום קודם ביטול הפוליסות    60לפוליסה יוסף סעיף על פיו מתחייבים המבטחים להודיע   ד.
 ו/או אי חידושן למזמין. 

 
ולפיכך, לא יחול בו או   ה. ידוע לנו, כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום הביטוח 

 או בכתב. בפוליסות המפורטות שינוי ללא הסכמתכם מראש 
 
במקרה של אי חידוש הפוליסות ו/או ביטול הפוליסות )אח' מוצר ואח' מקצועית( ובהעדר   ו.

פוליסה אחרת של הקבלן, תינתן למזמין האופציה לקומם את הפוליסה עד סיום תקופת  
 הביטוח המקורית כולל תקופת גילוי, כמפורט לעיל. 

 קימום הפוליסה יהא לטובת חוזה זה בלבד.  
 
הנקובה  מ ז. הביטוח  תקופת  בתום  נוספת  לשנה  יחודש  זה  אישור  ספק,  הסר  ולמען  ו"מ 

 במסמך זה, אלא אם הודיע המבטח על אי חידוש פוליסה הביטוח. 
 

לתשלום   ח. לעיל,  הנזכרות  הפוליסות  עבור  הפרמיות  לתשלום  אחראי  לבדו  הקבלן 
 ההשתתפויות העצמיות ומילוי החובות המוטלות לפי תנאי הפוליסות. 

 
 
 

                                     חתימת המבטח:                             תאריך: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 המכרז  במסמכי האמור  כל את הבנו כי לאשר  הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

50 
 

 
 
 
 
 

 1-נספח ג
 1/2020ז/חוזה מס' מכר

 
 מכרז מחירון 

 
 מפרט טכני  1-נספח ג

 
 מפרט טכני מיוחד 2-נספח ג

 
 לביצוע: 

 .ותשתיות זורמות עבור תאגיד מעיינות זיו בע"מ תחזוקת מערכות ביוב
 סמיע וכפר ורדים -ביישובים: מעלות / תרשיחא, שלומי, כיסרא 

 
 שאיבות ביובניקוז ומערכות של תשתיות זורמות  קווי ביוב וניקוי שטיפת,פתיחת סתימות 
 .ות"ש ומתקני טיפול בשפכים ומים   מבורות סופגים, בורות רקבונוזלים 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ  תאגיד מעיינות זיו
 
 

 1/2020 מכרז/חוזה מס'
 מכרז מחירון 

 
 לביצוע: 

 .ותשתיות זורמות עבור תאגיד מעיינות זיו בע"מ תחזוקת מערכות ביוב
 סמיע וכפר ורדים -ביישובים: מעלות / תרשיחא, שלומי, כיסרא 

 
 שאיבות ביובניקוז ומערכות של תשתיות זורמות.  קווי ביוב וניקוי שטיפת, פתיחת סתימות

 .ות"ש ומתקני טיפול בשפכים ומים   מבורות סופגים, בורות רקבונוזלים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 י. שיפריס, מהנדסים יועצים 

מיקוד  730, חיפה  ת.ד 5העצמאות 

31000 

 04-8650390פקס'     04-8650396טל' 

www.shifris.co.ilmail: office.co.il -, e 

 

http://www.shifris.co.il/
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 כרך ב
 מידע והוראות למשתתפים 

 מפרט מיוחד  -  4חלק 
 כתב כמויות  -  5חלק 
 נספחים  -  6חלק 
 נוסח חוזה קבלן /תאגיד מעיינות זיו   – 7חלק 
 כניות ורשימת ת  -  8חלק 
 מסמכים הנוספים המהווים ו/או שיהוו  -  9חלק 

 חלק ממסמכי המכרז.    
 
 
 

 עמ'                                                                                             ניםיתוכן עני
 

 8-4      1-נספח ג  מידע והוראות נוספים למשתתפים במכרז
 

 9        2-נספח ג  מפרט מיוחד -  4חלק 
 10      . מבוא ותיאור העבודה1פרק 

       מבוא  1.1                
 10 

                 אור מערכת הביוב ית 1.2                
10-11 

 
       . הוראות כלליות 2פרק 

 12 
   כניות ומפרטים ות   2.1              

 12 
   אור העבודה ית  2.2

 12 
   היקף הצעת הקבלן   2.3

 12 
   ע"י הקבלן בדיקת התנאים ומערכות קיימות   2.4

 13 
   מניעת הפרעות   2.5

 13 
 13     תנועה על פני כבישים קיימים   2.6               

 13    אחריות למבנים קיימים   2.7
 13    אספקת מים וחשמל   2.8
 14    אמצעי זהירות   2.9

 15    שיונות ואישורים יר 2.10
 15    חומרים מאושרים לעבודה 2.11
 15    עבודה מתאימותשיטות  2.12
 16    תיקונים  2.13
 16    סדרי עדיפויות  2.14
 16    קבלת העבודה  2.15
 16    סמכותו של המהנדס  2.16
 16    ביטוחים  2.17

    
 16    . תפקידי הקבלן ואחריותו 3פרק 
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 16    כללי  3.1
 16-17    קשר ותקשורת  3.2
 17-18    ציוד ואמצעים לצורך מכרז 3.3
 19    כוח אדם  3.4
 19    יומן אחזקה  3.5
 19-20    קנסות  3.6

                 
 20    . פירוט העבודות לביצוע 4פרק 

 20    עבודות לפתיחת סתימות בקווי ביוב  4.1
 21  עבודות ביקורת ואחזקה מונעת ושוטפת בקווי ביוב  4.2
    22  ושומן עבודות שאיבת ביוב מבורות רקב, בורות רקב   4.3

 
 22-23    . מדידה ותשלום 5פרק 

 
                     24-25    נספח א'-כתב כמויות  -  5חלק 

 
 26-31    נספחים: ח'  ט'  י'  י"א–  6חלק 

 
 32    כניות ורשימת ת  -  7חלק 
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 2-נספח ג
 
 

 מפרט מיוחד  4  -חלק 
 
 

 מבוא ותאור העבודה .         1
 

 מבוא        1.1
 

  הסעיפים להלן באים להסביר ולהוסיף הסברים או להדגיש את היקף העבודה ותנאיה. בשום מקרה אין
בגיליון  הם   המופיע  הכולל  והמחיר  הקבלן  של  הצעתו  החוזה.  בתנאי  מהנאמר  להקל  או  לגרוע  באים 

כולה על כל פרטיה )בין אם הם מוגדרים כמוסבר לעיל ובין אם הם  יחשבו כמקיפים את העבודה   הסיכום
לא הוגדרו כלל(. לא תינתן כל תוספת מחיר עבור עבודות שנדרשו במפרטים, גם אם לא הופיעו ברשימת  

 הכמויות בסעיף נפרד לצורכי תשלום. 
 המילים הבאות החוזרות תכופות במפרטים וברשימת הכמויות יהיה מובנן כדלהלן: 

 
כל עבודה, אספקה ציוד, חומרים וחומרי עזר, דרכי גישה, שאיבות ביוב, פתיחת סתימות ושטיפת  עבודה:  

 קווים ומתקני ביוב, התקנות, שמירה על הניקיון, שמירת אתר העבודה ביבש ותיקוני נזקים של הקבלן. 
 
 בע"מ.   תאגיד מעיינות זיו :תאגידה
 

 א כוחו. בע"מ או ב מעיינות זיול "מנכ מנהל/מהנדס: 
 

 זרימת מים ו/או שפכים מהמתקנים החוצה.  דליפה:
 

  ב' ובתחום פעילות החברה   1סעיף    4פעילות התאגיד כמפורט בעמוד  כל הביבים בתחום    מערכת הביוב:
 הגדול ביותר.   מ"מ ועד לקוטר 110כולל ביבים עם צנרת בקוטר 

 
 חנות שאיבה ומתקני טיפול בשפכים. בורות סופגים, בורות רקב, בריכות ביוב מעפר, ת מתקני ביוב:

 
 מערכת של ביבים עם שוחות בקרה בהם השפכים זורמים בגרביטציה. קווי גרביטציה:

 
 קו היוצא מתחנת שאיבה לביוב והזורם בלחץ עד נקודת שפיכתו לקו גרביטציוני.  קווי סניקה:

 
זורמות  ת  ומערכ תשתיות  הביבים  :ומתקני  ת"ש    כל  בכלל  והמים  הביוב  מתקני   , והמים  הניקוז  קווי 

   פעילות התאגיד.בתחום ומתקני טיפול בשפכים 

 אור מערכת הביוב ית 1.2
 

 להלן תאור חלקי המערכת השונים: 
 

 מערכת ביבים  1.2.1
 

  110ק"מ ביבים בקוטר     003      - ישובים ושני אזורי תעשיה עיקרים ובהם כ  5 קיימים כ  התאגיד בתחום 
 . ( 4"  - 20) " מ"מ   500עד 

 הביבים עשויים מצנרת אסבסט צמנט, פלדה,  פי.וי.סי ופוליאתילן.  

 מתקני ביוב  1.2.2
 

 ת רקב, תחנות שאיבה לביוב, וקיימים מספר ישובים ובהם בורות סופגים, בור תאגידבתחום ה
 אגני חמצון ושיקוע, וכן מתקנים קומפקטיים לטיהור שפכים. פרוט המתקנים השונים בטבלאות להלן.
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   : מתקנים קיימים בישובים1טבלה מס' 

 

 בורות רקב  שם הישוב 

 מס'*נפח בור 

 בורות סופגים

בור נפח   * , שוחות  מס' 
 שוחות נפח   

 מט"ש 

 תחנת 

 שאיבה 

 אגני 

   חמצון

 מט"ש  –

 אגני 

 שיקוע 

 מתקן 

 מגובים 

 או סינון 

 ניקוי בורות  

 רטובים של  

 משאבות 

 תא פילוג  

 מט"ש 

  4 4 - - 4 -  מונפורט – 1 מעלות 

  2 2 - 3 2 - –  שלומי 

  3 - - - 3 - - כיסרא סמיע 

   –  כפר ורדים 

- 

3 - - 1 3  

 2  1    10  מט"ש

 

באחריות הקבלן ועליו בלבד תחול החובה לדאוג ולמצוא אתר סילוק מורשה המותר לשפיכה   •
כל התשלומים המתחייבים מכך. לא ישולם כל תשלום נוסף ע"י   ביצוע  וקליטת הביוב, כולל

 בסעיפי כתב הכמויות. המזמין מעבר לרשום בכתב הכמויות, וההוצאות הנ"ל יהיו כלולים 

 

הינם להערכה בלבד ואינם מחייבים את המזמין, על הקבלן    1הנתונים המופיעים בטבלה מס'   •
את    , לאחר שבדק את כל התנאים והעריךמוטלת האחריות הבלעדית לאמוד את היקף עבודתו

 היקף העבודה הנדרש נשוא מכרז/חוזה זה. 
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 הוראות כלליות  . 2

 
 כניות ומפרטים ות  2.1

 
המפרט הכללי המתחייב בביצוע העבודה הכלולה במכרז/חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנייה",  

 )"המפרט הבין משרדי"(, שבהוצאת משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון.  
ת המיוחד.  המפרט  הוא  זו  בחוברת  הכלול  סכוהמפרט  כלליות,  הביוב    מטיותיכניות  מערכת  של  בלבד 

 בע"מ וניתן יהיה לעיין בהם בכל עת לאחר תאום מוקדם.  תאגיד מעיינות זיונמצאות במשרדי המזמין, 
 

 תאור העבודה     2.2
 

ניקוז ומים עבור חב' תאגיד  מכרז/חוזה  זה כולל את העבודות המפורטות להלן לתחזוקת מערכות ביוב  
 :מעיינות זיו ובכל תחום פעילות החברה

 
זיו או קווים  פתיחת סתימות בקווי ביוב גרביטציוניים בתחום הישובים השייכים      - לתאגיד מעיינות 

 עפ"י קריאה ודרישת המזמין. מחוץ לישובים אך בתחום האחריות של התאגיד ,   ותשתיות משותפות גם
 

 ום עם המהנדס/מנהל. ביקורת ואחזקה מונעת ושוטפת של מערכת הביוב וקווי הביוב על פי דרישה  ובתא   -
 

 שטיפה וניקוי קווי ביוב ומתקני ביוב בהתאם לדרישות המזמין.    -
 

כניות העבודה של המזמין(, מבורות  ושאיבות ביוב יום יומית בהתאם לצורך עפ"י דרישת המזמין )ו/או ת   -
 סופגים, בורות רקב ושומן ואחזקתם השוטפת במהלך כל השנה. 

 שאיבת ביוב מתחנות שאיבה לביוב וממתקנים שונים. ניקוי וכן כוללת העבודה  
 

 ומשך ההתקשרות  היקף הצעת הקבלן  2.3
 

יום בשנה לכל העבודות נשוא חוזה    365שעות ביממה,    24הצעת הקבלן חייבת לכלול התייחסות ומענה  
 זה, המפורטים בפרקים השונים במפרט מיוחד זה. 

 
 קבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. אין המזמין מתחייב ל 

 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם כל אחד מהקבלנים שהגישו הצעתם למכרז. 

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר קבלנים כראות עיניו ואין זה מין ההכרח  

 שאותו קבלן יבצע את כל העבודה. 
 

ל שומר  הזכות  המזמין  את  תנאי  עצמו  פי  על  ההתקשרות  משך  את  להאריך  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי 
להלן אחת    האופציה  משנה  יותר  של  לתקופה  הזוכים  הקבלנים  או  הזוכה  הקבלן  לזכות.  עם  בהתאם 

ידי המזמין. למזמין בלבד    ת ההתקשרות עם הזוכה תהא למשך שנה קלנדארי על  מיום חתימת החוזה 
שמורה הזכות, לפי שקול דעתו הבלעדי להאריך את משך ההתקשרות למשך ארבע תקופות בודדות, כל  

דהיינו למשך הארכה מקסימאלי שנה,  בת  כי    תאחת  לכך  כפופה  שנים. הארכת ההתקשרות  של ארבע 
לקבלן   בכתב  יודיע  הק  30המזמין  המועד  לפני  להארכת  יום  החלטתו  בדבר  ההתקשרות  לסיום  רוב 

 ההתקשרות. לא ניתנה הודעת המזמין כאמור, תסתיים ההתקשרות במועד הקרוב לסיומה ולא תוארך. 
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ובכלל זה    התאגידשובי  ימודגש בזאת לקבלן שהמזמין מבצע עבודות להקמה ושיפור מערכות הביוב בי
, ועל הקבלן לקחת  ומערכות מים וניקוז   קווי ביוב גרביטציוניים, קווי סניקה ותחנות שאיבה ומתקנים

בחשבון שעקב כך היקף העבודה הינו משוער בלבד ואינו מחייב את המזמין ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון  
 בבניית הצעתו.

 
מהיקף העבודה ללא תוספת    50%ור של עד  המזמין רשאי להוסיף להיקף העבודה הכללי עבודות בשיע

 תביעות נוספות בגין זאת. ו/או דרישות ו/אומחיר ולקבלן לא תהיינה טענות 
 

כל העבודות המתוארות במכרז/חוזה זה יתבצעו עפ"י הוראה מפורשת מהמזמין ו/או בא כוחו עפ"י תכנית  
 עבודה שתוכן ותעודכן מעת לעת כראות עיני המזמין. 

 
 תנאים ומערכות קיימות ע"י הקבלן בדיקת ה 2.4

 
כלומר בכל    ,רואים את הקבלן כאילו ביקר במקומות העבודה האפשריים )כל הישובים והאתרים( בשטח

  והתשתיות הזורמות   , בדק את התנאים, הקרקע, מערכות התשתית ומתקני הביובתחום פעילות החברה
ות התשתית והמתקנים, וביסס את הצעתו  הקיימים באופן יסודי, למד והכיר את ההיסטוריה של מערכ

בהתאם לתנאי השטח, סוגי הקרקע, סוגי צנרת הביוב הקיים וסוגי המתקנים השונים, ובדק את אתרי  
הביוב   ממתקני  הנשאבים  השפכים  של  השונים  התאגידהסילוק  העלויות  של  כל  את  בחשבון  ולקח   ,

 הנדרשות מכך בהצעתו. 
 

הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו, כולל תנאים אשר קיומם אינו מבוטא החברה לא תכיר בכל תביעות  
 כניות ובמפרטים.ובת

 
 מניעת הפרעות  2.5

 
המתנהלים   הסדירה  והתנועה  החיים  בצרכי  מרבית  התחשבות  תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

 שהוא.במשך כל זמן העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג  יםבישוב
 

 כמו כן מתחייב הקבלן 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'. 
התשלום ולא ישולם    סעיףהיחידה של    י תנאי זה תיכללנה במחירכל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילו

 עבורם בנפרד.
למניעת   האמצעים  כל  נקיטת  עקב  לו  שנגרמו  עיכובים  בגין  הקבלן  מצד  תביעות  כל  יוכרו  לא  כן  כמו 

 הפרעות. 
 

 תנועה על פני כבישים קיימים  2.6
 

תבו אחרת  מטרה  לכל  והן  וחומרים  ציוד  העברת  לצורכי  הן  תנועה  רכב  כל  כלי  באמצעות  ורק  אך  צע 
מצוידים בגלגלים פנאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר  

 בזמן נסיעה. 
 

 אחריות למבנים קיימים  2.7
 

קבלני  הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה על ידו, על ידי פועליו ושליחיו או ע"י  
 משנה שיופעלו על ידו. 

 
בשטח קיימים מבנים ומתקנים וכן עמודי חשמל וטלפון, קווי מים וכו'. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם  

כניות  ושל המבנים העליים והתת קרקעיים בכל מקום בו הוא ניגש לביצוע העבודה, בין שהם מסומנים בת 
ולשמור על שלמ  על מנת לדאוג  יידרש לבצע עבודות חפירה  ובין שאינם מסומנים  והקבלן  ותם. במידה 

 שיונות לחפירה מהגורמים הנוגעים בדבר. ישונות, עליו לקבל אישורים ור
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החפירות לגילוי הצינורות, הכבלים, והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם  
כל   וכן  המוסמכים  הגורמים  עם  ותאום  אינפורמציה  איסוף  לקיום  וגילויים,  הנדרשת  אחרת  הוצאה 

 שלמותם של המתקנים הנ"ל חלים על הקבלן, ללא תשלום נוסף. 
 

 
-על הקבלן להימנע מכל פגיעה במבנים ובצינורות אלה וכן מכל הפרעה במהלך התקין של החיים היום
א  יומיים במקום. מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזק אשר הו

 יגרום למבנים ולמתקנים קיימים. 
 

ללא   הקבלן  על  תחול  באישור  שפורקו  החלקים  ושל  המבנים  של  שלמותם  לקיום  שתידרש  הוצאה  כל 
 תשלום נוסף. 

 
 אספקת מים וחשמל  2.8

 
לביצוע העבודה הכלולה במכרז/חוזה זה תבוצע ע"י  ומים  כדי להסיר כל ספק מודגש בזה שאספקת חשמל  

 . 0042במפרט הכללי )מוקדמות( סעיפים   00אחריותו ועל חשבונו כפי שמפורט בפרק הקבלן על 
 

 אמצעי זהירות  2.9
 

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ונקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות  
 עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, שטיפה, הובלת חומרים וכו'. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד  
על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה. הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי  

של בורות,    אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור ופועליו מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם  
תעלות, ערמות עפר, חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב  
הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את ערמות העפר, לסגור תאי ביוב  ולסלק את כל המכשולים  

 שנשארו באתר כתוצאה מבצוע העבודה.    
ביצ ובעת  בכלל,  בתוך התעלות באתר  כל משך העבודה  ובניה  שוחות  פתיחת  חפירה/חציבה,  עבודות  וע 

העבודה בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות, כולל  
דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשית לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא עפ"י השיפוע  

ס"מ משפתה, כדי למנוע    50להרחקת האדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של לפחות  הטבעי. עליו לדאוג  
לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו כן על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע  

גן  עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתא הגנה, תמיכות, כובעי מ
 וכד'.

 
במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק תחילה את  
הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את  

 אלו: 
     

יתגלו    של חמצן. אם  יש בה כמות מספקתא. לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ו 
אלא  הבקרה  לתא  להיכנס  אין  חמצן,  חוסר  או  מזיקים  בעזרת    גזים  כראוי  אוורר  שהתא  לאחר 

ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה    ם. רק לאחר שסולקו כל הגזיםימאווררים מכנ
 מסכת גז.  לתא הבקרה, אבל רק לנושא 

 
 שעות לפחות לפי הכללים הבאים:   24ב. מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו לתקופה של  

 
התאים הסמוכים. סה"כ   מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני  -לעבודה בתא בקרה קיים    - 

 שלושה מכסים.
 

 המכסים משני צדי נקודת החיבור. - לחיבור אל ביב קיים   - 
 

לשוחה אשר יהיו    ה אדם להיכנס לתא בקרה אלא אם כן יישארו שני אנשים נוספים מחוץג. לא יורש 
 מוכנים להגיש עזרה במקרה הצורך. 
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  מחליקות והוא גם ד. הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי 
 האיש הנמצא מחוץ לשוחה. יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק

 
 שא מסכת גז מתאימה. ימטר י 2.0ה. הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  

                      
על   עולה  כניסת אדם  5.0ו.  בשוחות בקרה שעומקם  לפני  יופעלו מאווררם מכנים  זמן    מטר  כל  ובמשך 

 העבודה בשוחה.
 

כניסה   הדורשת  בעבודה  המועסקים  הנדרשים  עובדים  בטיחות  אמצעי  בנושא  יודרכו  בקרה  לשוחות 
 ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

 
זהירות   נקיטת אמצעי  וחיה עקב אי  לחיי אדם  נזק שיגרם לרכוש או  יהיה אחראי היחידי לכל  הקבלן 

עצמו  כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, לעומת זאת שומר המזמין ל
את   הקבלן.  לבין  התובעים  או  התובע  בין  לויכוח  נושא  יהוו  אשר  הסכומים  אותם  תשלום  לעכב  זכות 
או   הצדדים  שני  בהסכמת  הדעות  חילוקי  או  הסכסוך  יישוב  לאחר  רק  המזמין  ישחרר  הנ"ל  הסכומים 

ו לאדם  בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, א
אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת  

 שא באחריות כל שהיא בגין נושא זה. יביטוח מתאימה והמזמין לא י
 

בכל ספק אשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי הזהירות כמפורט במסמך זה, יזמין הקבלן על חשבונו את  
 של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור, ויבצע את כל הנחיותיו. מפקח הבטיחות 

             
בכל מקרה, וגם אם לא מפורט הדבר ברשימת הכמויות, העלות הכוללת של העבודות, הציוד והחומרים  

במחירי   ככלולים  אותם  רואים  לעיל,  כמפורט  זהירות  אמצעי  מנקיטת  ישולם    המכרזהמתחייבים  ולא 
 עבורם בנפרד.

 
 

 שיונות ואישורים יר 2.10
 

למנהל   העבודה  ביצוע  תחילת  לפני  להמציא,  עליו  שונות,  חפירה  עבודות  לבצע  נדרש  והקבלן  במידה 
הר  כל  את  להשגת  יולמפקח  הדרוש  בכל  לטפל  מתחייב  הקבלן  העבודה,  לביצוע  והאישורים  שיונות 

כל  יהר את  לרשויות  לשלם  מתחייב  הקבלן  הנ"ל.  קבלת  שיונות  לצורך  הדרושות  והערבויות  ההוצאות 
הינה:  יהר זה  בסעיף  רשויות  כוונת המילה  זיו שיונות.  מעיינות  מועצ  תאגיד  בתחום  ת  ואזורי  ותבע"מ, 

 , משרדי ממשלה, חברת חשמל, חברת בזק וכל רשות אחרת שיידרש הוצאת אישור. העבודה
 

 חומרים מאושרים לעבודה 2.11
 

שונים חומרים עבור ביצוע תיקונים במידה וידרשו בכתב ע"י המהנדס כגון:  הקבלן יביא לאתרי העבודה ה
 מלט, חצץ, חול, קטעי צינורות פי.וי.סי, אסבסט צמנט, פלדה, פוליאתילן,  

 
כל   רכוש המזמין.  יהיו  שיובאו החומרים לאתר הם  וכו'. לאחר  צבע  חומרי  לשוחות,  מחברים, מכסים 

 וטיבם יאושר ע"י המפקח ויהיו על חשבונו של הקבלן. החומרים יהיו באיכות מעולה 
 

 שיטות עבודה מתאימות 2.12
 

הרשות בידי המהנדס לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודה אם לפי דעתו אינה מתאימה או  
אינה יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן הסביר. הרשות בידי המהנדס לדרוש שכלול  

או שימוש בציוד מתאים יותר. על הקבלן לבצע את דרישת המהנדס אבל אי  וייעול שיטת העבודה  
ובקצב המותנים   דרישת המהנדס אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את העבודה בטיב 

 בחוזה. 
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 תיקונים  2.13
 

הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו ועל חשבונו כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה,  
בלתי מתאים או גרוע, ציוד גרוע, ביצוע עבודה שלא בהתאם לדרישת המהנדס, או כל עבודה  חומר 

אחרת שהמהנדס מצא את הקבלן אחראי לה ובתנאי שהמזמין יודיע על הנזק לקבלן תוך שנה מיום  
 . דעתו של המהנדס תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן.סיום ההתקשרות על פי החוזה

 
 סדרי עדיפויות  2.14

  
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוג העבודות, החלקים  

 בהם יבוצעו וכו'. 
 כל האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה או לתוספת כל שהיא. 

 
 

 קבלת העבודה  2.15
 

כל חלק של עבודה שיושלם יימסר למהנדס בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם  
וידרשו.   במידה  תיקונים  לרבות  חלק  אותו  של  העבודה,  שלבי  כל  למסירת  של  המפקח  חתימת 

 העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. 
 
 

 סמכותו של המהנדס  2.16
 

וההוראות בכל מקרה שהקבלן יתקל בשעת ביצוע העבודה בתנאים  המהנדס ייתן את ההסברים  
שלא נראו מראש, יחליט את שיטות העבודה של הקבלן אם הן יעילות ומתאימות, יהיה המחליט  
את   ותחייבנה  סופיות  תהיינה  המהנדס  של  והערכותיו  זה,  בחוזה  הקשורות  הבעיות  בכל  הסופי 

 הקבלן בלי זכות ערעור. 
 

 ביטוחים   2.17
 

 במסמכי החוזה. במסגרת מכרז/חוזה זה וכמפורט  הנדרשותל הקבלן לבטח כחלק מהפוליסות  ע
 
 

 תפקידי הקבלן ואחריותו . 3
 

 כללי  3.1
 

העבודה   כמבצע  שאחריותו  מצהיר  בחלקההקבלן  או  בע"מ    בשלמות  זיו  מעיינות  תאגיד  מטעם 
 כאחראי  

קתם וכן כאחראים למניעת גלישות  בפניה ובפני הרשויות השונות לשמירת שלימות המתקנים ותחזו
 אשר יגרמו לזיהום סביבתי מכל מתקן שהוא ללא יוצא מן הכלל.או מים ביוב 

  
 

הקבלן מתחייב שבצוות העובדים שיעבוד עבור תאגיד מעיינות זיו בע"מ חייב להיות עובד אחד  
,דיבור והבנה של לפחות בשטח )במגע היומיומי עם החברה ולקוחותיה  בעל ידע ויכולת כתיבה  

עומדים  אינם  אשר  עובדים  החלפת  לדרוש  רשאי  יהיה  המזמין  בוריה.   על  העברית  השפה 
 בדרישה הנ"ל. 

 
 

 קשר ותקשורת  3.2
 

שעות ביממה וכמו כן לקיים    24הקבלן נדרש לקיים מערכת קשר מאוישת לקבלת הודעות בנושאי מכרז זה  
 קשר רצוף עם חברת קולחי משגב בע"מ, לדווח על העבודות שבוצעו על ידו ולקבל הנחיות לעבודה. 
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  24היממה,   על הקבלן לדאוג לכך שאפשר יהיה לאתרו וליצור עימו קשר טלפוני בכל עת ובכל שעה לאורך
  365שעות ביממה, בימי חול, בשבתות, בחגים, בימי שבתון, ימי שביתה, בזמני חירום ללא יוצא מהכלל  

 יום בשנה.
 

הליקויים   על  האינפורמציה  לקבלת  הטלפוני  המוקד  לאיוש  מתאימים  אנשים  להקצות  הקבלן  על 
 והתקלות. 

 וות המבצע יעשו ביעילות ובמהירות.כמו כן עליו לדאוג שניתוח האינפורמציה והעברת ההוראות לצ
 

בע"מ, או מי שהוסמך על ידם או   תאגיד מעיינות זיוההודעות לגבי הליקויים והתקלות יועברו לקבלן ע"י 
 ישירות ע"י המוקד. נוהל הטיפול בקריאה זהה בשני המקרים.

 
ר שעות העבודה  שומרת לעצמה את הזכות להתקשר לקבלן הביתה ולהזעיקו גם לאח  תאגיד מעיינות זיו

שעות ביממה. במקרה כזה יהיה על הקבלן לבצע את העבודות באופן    24  -הרגילות לביצוע עבודות אחזקה  
 מידי ואף אם פרוש הדבר לבצע את העבודות בשעות הלילה, בשבתות וחגים. 

 
ת  דקות מרגע קבל  90מודגש בזאת כי על הקבלן להיענות מידית לכל קריאה ועליו להיות במקום תוך  

 ההודעה, אי עמידה בזמן זה, תגרור אחריה קנסות כמפורט בהמשך.
 

לקבלן לא תהיה עילה לתביעה מכל סוג שהוא בגין הזעקתו ובגין ביצוע העבודה על ידו בשעות חריגות. גם  
אם יסתבר שהזעקתו של הקבלן הייתה בטעות, דהיינו שהעבודה לא הייתה עבודת חירום ו/או לא היה  

 ע עבודה כל שהיא. צורך כלל בביצו
 

על   חירום  קריאת  ולא  גרידא  האחזקה  בתחום  הינה   , מהמזמין  לקבלן  שנמסרה  ההודעה  נושא  כאשר 
 וזאת לאלתר וללא דיחוי.   תאגיד מעיינות זיוהקבלן לתאם את ביצוע העבודה עם 

 
כמו כן הקבלן נדרש להקפיד על נוהל לפיו בסוף כל יום עבודה הוא )או מנהל עבודה בכיר מטעמו( ייפגש  

 עם 
הנחיות   קבלת  ולשם  היום  במשך  שהייתה  העיקרית  הפעילות  סיכום  לשם  המזמין  במשרדי  המהנדס 

 והוראות לביצוע ליום המחרת, ולהגיש דו"ח מפורט של סיכום הפעילות היומית. 
 

 ציוד ואמצעים לצורך מכרז 3.3
    

לי הנדרש המופיעה ב"מידע והוראות  ארשימת הציוד המובאת להלן אינה גורעת מרשימת הציוד המינימ
 . 7נוספים למשתתפים במכרז" סעיף 

 
באחריות הקבלן בלבד לבדוק את כל תנאי השטח ואת מכלול העבודה ואת כל המתקנים ומערכות הביוב  

באחריות הקבלן יהיה לספק את כל הציוד הנדרש ואת  מפורט במפרט/חוזה זה, לכן  שעליו יהיה לתחזק כ
כניות העבודה ודרש בהתאם לדרישות מכרז זה ועפ"י תימספר הביוביות "המשולבות" הדרושות ככל שי

תנאי   פי  ועל  המזמין  ע"י  שיקבע  לו"ז  עפ"י  בשלמות  העבודה  של  מושלם  ביצוע  לשם  המזמין  של 
 תשלום נוסף.  מכרז/חוזה זה ללא

 
  

 לצורך עמידה בתנאי מכרז זה על הקבלן להעמיד את כוח האדם, הציוד והאמצעים הבאים:
 

 שעות ביממה, כל השנה ללא יוצא דופן.  24א.  מוקד טלפוני מאויש במשך 
 

 ב.  להחזיק בכוננות מיידית , כל השנה ללא יוצא דופן.
         

 
מ"ק לפחות, לשאיבת בורות רקב    8"משולבת" אחת לפחות בנפח כולל של    משאית ביובית (1)

צינורות   כולל  ביוב,  ומתקני  ביוב  קווי  ושטיפת  סתימות  פתיחת  ושומנים,  סופגים  ובורות 
)"ביובית משולבת"( תעבוד ותשרת אך ורק   וכולל מפעילים. המשאית  ומחברים מתאימים, 

 בע"מ. תאגיד מעיינות זיו את 
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ליטר לדקה ובלחץ    250  -וי סתימות ושטיפת קוים בעלת ספיקה של לא פחות מ  משאבה לניק (2)

ושיזרים    בקצה  מ"ק, צינור גמיש וראש שטיפה  3-5אטמוספירות, מיכל בן    120  -שאינו נמוך מ  
סילוני מים בלחץ גבוה. ציוד השטיפה יהיה מורכב על רכב ייעודי ויהיה עשוי כך שניתן יהיה  

 מיכל או מתוך ברזי השריפה הקיימים בשטח הישוב. לשאוב את המים  מתוך ה

 
מ"מ לפחות וכושר    100של    חופשי  משאבה טבולה חשמלית לשאיבת שפכים ובוצה עם מעבר (3)

לספיקות גבוהות ומשאבה לספיקות    מטר לפחות   25מק"ש לפחות לעומד של    200שאיבה של  
של   של    50נמוכות  כולל  לעומד שאיבה  חופש  15מק"ש  עם מעבר  בקוטר  מטרים  מ"מ    80י 

 לפחות. 

 
של   (4) בהספק  מערכת    KVA50גנרטור  וכן  ולתאורה  החשמליות  המשאבות  להפעלת  לפחות 

 תאורה  )הלוגנים( לצורך ביצוע עבודות בלילה. 

 
מכשור לניקוי קוים מחול, שורשים וכו'. המכשור יכלול מוט פרקי גמיש, אשר בקצהו יותקנו       (5)

מטר והאורך הכולל    2-3  -קיצוץ שורשים, אורך המוט הוא כ  אביזרים מתאימים לניקוי חול או  
 מטר, בנוסף לכך יספק הקבלן אמצעי ידני לסיבוב המוטות.  100 -יהיה כ 

 
מכשור מכני לניקוי קוים מחול, שורשים וכו'. המכשור יכלול מכונה לניקוי קווי ביוב הכוללת     (6)

כ"ס. המנוע יהיה    3.5  -לא פחות מ  טור להנעה עצמית. הספק המנוע יהיה  אמנוע  חשמלי, גנר
עגלה   יסופקו  כן  מוצקים.  ולניקוי  רגיל  לתפעול  המתאימה  כפולה  סיבוב  מהירות   בעל 

 המתאימה למכונה ואביזרי ניקוי )כגון: מוטות, ראשי ניקוי מיוחדים וכו'(. 

 שתינתן ביומן   הציוד המפורט בסעיף זה יופעל לאחזקת מערכת הביוב בהתאם להוראה בכתב                
 האחזקה על ידי המהנדס.                  

 
ציוד מתאים לאטימת קווי ביוב לצורך עבודה ביבש כגון פקקים מתנפחים. סגרים, או כל מוצר    (7)

 חרושתי  אחר המיועד לעבודה זו, בכמות מספקת ובקטרים המתאימים. 

     
 ר. מט 3.5להחזיק ברשותו טנדר ומחפרון המסוגל לחפור לעומק   (8)

 
וניקוי   (9) באחזקת  העובדים  הפועלים  עבור  גומי  וחליפות  כפפות  מגפיים,  של  מספיק  מספר 

 הביבים. 

 מפתחות צינורות , פטיש , וכל כלי העבודה שידרשו לביצוע העבודות.  – כלים וציוד לעבודה  (10)

 מ"מ(.  500מ"מ ועד   110פקקים לברזי כיבוי אש , פקקים לאיטום צנרת ביוב בכל הקטרים )
 

פנסים   (11) של  מספיק  ומספר  קטן  קוטר  בעלי  קוים  בדיקת  לצורך  מתאים  פנס  עם  פריסקופ 
 שיאפשרו   עבודה  בתוך הביבים.
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הפועלים   (12) עבור  מתאימים  חמצן  ומכלי  גזים  נגד  מסכות  כגון:  עובדיו  עבור  בטיחות  ציוד 
היורדים לתוך שוחות עמוקות, חגורה עם חבל לקשירת העובד היורד לתוך השוחה לחילוצו  
במקרה חירום, מכשור  לבדיקת גזים רעילים בתוך השוחות, מפוח מתאים לאוורור מכני של  

ידרש ע"י המכון לבטיחות ולגהות של משרד העבודה או גורם  יד אחר שהשוחות וכו', כן כל ציו
 מוסמך אחר. 

 
ציוד עזרה ראשונה, ולאמן את העובדים בעזרה ראשונה בקורס מאושר ע"י משרד העבודה או   (13)

מוסד  מוסמך אחר. הדבר יכלול ציוד להנשמה מלאכותית ולטיפול בפצעים חיצוניים, וכן כל  
 י המכון לבטיחות ולגהות ומשרד העבודה.ציוד אחר  כפי שיידרש ע"

 
 לדאוג לציוד ורכב רזרבי במקרה של קלקול הרכב ו/או הציוד.  (14)

        
להחזיק    מתחייב  הוא  אשר  ערך  שווה  ציוד  או  ברשותו,  אשר  הציוד  רשימת  את  להצעתו  יצרף  הקבלן 

סעיף   עפ"י  הקבלן  יגיש  הצעתו  פרטי  את  זה,  מכרז  בתנאי  עמידה  לצורך  החוזה,    6.03ברשותו  בתנאי 
רשאי   יהיה  המזמין  בה,  תמולא  לא  כ"א  ורשימת  הציוד  רשימת  אשר  הצעה  המכרז.  לחוברת  המצורף 

 כראות עיניו לפסול אותה. 
זיואין   בע"מ מתחייבת להסכים לכל פרט מהציוד הנמצא ברשות הקבלן והיא רשאית    תאגיד מעיינות 

המתאים    את הציוד   התאגידהקבלן להעמיד לרשות    את החלפתו לפי ראות עיניה. במקרה זה יתחייב  לדרוש
 תיראה ע"י החברה כהפרת החוזה. התאגידחתימת החוזה ואי העמדת הציוד הנ"ל לרשות ם ע

 
 כוח אדם  3.4
        

 לרשות הקבלן יעמדו צוותים לפי הפירוט כדלקמן:  
 
ביובית לכל  עובדים )ב 2, כל צוות יכלול לפחות  אחד בכוננותוצוות   אחד בעבודהצוות   –צוותים    2 .1

  8יעמדו לפחות ביוביות "משולבות" בנפח של כל צוות  לרשות  .נהג ביובית ומפעיל ביובית, צוות (
הקבלן  מינימום  מ"ק   להצעת  בהתאם  העבודה  לביצוע  שיידרש  נוסף  ציוד  כל  וכן  אחת,  כל 

טור   אמשאבה טבולה, גנרלרשות צוות זה תעמוד, משאבה לניקוי קווים בלחץ,    ולרשימת ציודו.
ש ציוד  וכל  וידני,  מכני  קווים  לניקוי  מכשור  בהמשך. י תאורה,  כמפורט  העבודה  לביצוע  ידרש 

. צוותים    הצוותים הנ"ל יעסקו בכל עבודות של תחזוקת מערכות וקווי ביוב ותשתיות זורמות 
 . שעות ביממה לביצוע מידי כמפורט 24יעמדו בכוננות מידית כל השנה, אלה יהיו 

 
לסיוע בעבודות מיוחדות הדורשות חפירה    נהג טנדר ומפעיל  מחפרהכולל    –  צוות כוננות נוסף  .2

 וגיבוי לצוות העובד בשטח . 
 

חייבים לעמוד לרשות   כולל הציוד  לדאוג    התאגידהצוותים הנ"ל  בע"מ בכל תקופת החוזה. על הקבלן 
 לפועלים מחליפים במקרה של היעדרות אנשים מטעמי מחלה, מילואים וכדומה. 

 
שעות ביממה    24הצוותים לטיפול בסתימות במערכת הביוב ושאיבות יעמדו בכוננות מידית כל השנה,  

 לביצוע מידי כמפורט. 
 

 יומן אחזקה  3.5
 

א במשרדי הקבלן, וימציא למהנדס מדי שבוע העתקי דו"ח יומי  חתומים  הקבלן ינהל יומן אחזקה שימצ
 על ידו.

במפרט   מהעבודות הכלולות  כל אחת  לביצוע  פעולות הקבלן בהקשר  כל  על  דו"ח  יכלול  ביומן  הרישום 
מיוחד זה בזה פתיחת סתימות, פעולות הניקוי, ניקוי הבורות הסופגים ובורות הרקב, התיקונים שנעשו  

ם על כל תקלה הדורשת טיפול מיוחד, הכל כמפורט לעיל בסעיפים השונים. כמו כן יכלול הרישום  וכן רישו
 ביומן את הפועלים המקצועיים והבלתי מקצועיים שעבדו באותו יום. 

 הודעות והוראות שנרשמו ע"י המהנדס ביומן האחזקה, יחשבו כהוראות או הודעות שנמסרו לקבלן בכתב.
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 קנסות 3.6
 

תוך   למקום התקלה  הגיע  לא  כלומר  לתיקון התקלות  בלוח הזמנים  עמד  לא  והקבלן  דקות    90במידה 
וכו'( המפורטות במכרז/חוזה זה,  וניקוז    ממועד קבלת ההודעה )לפתיחת סתימות, טיפול בגלישות ביוב

להפסי המזמין  רשאי  הקבלן  של  אחריותו  שבתחום  הביוב  ממתקני  מאחד  ביוב  גלישות  נתגלו  ק  ו/או 
מידית את עבודת הקבלן ו/או להטיל עליו את הקנסות הבאים, בנוסף לכל ההוצאות לצד ג' שידרשו בגין  

 אי ביצוע נאות ובזמן של עבודת הקבלן:
 
דקות מרגע קבלת ההודעה על התקלה עפ"י הרשום    90( במידה והקבלן לא הגיע למקום התקלה תוך  1

זיו מעיינות  קנ  בתאגיד  הקבלן  על  יוטל  של  בע"מ,  בהיקף  אחדס  עבודה  החודשי    יום  המחיר  לפי 
 . 30 שבהצעת הקבלן )לאחר הנחה( מחולק ל

 
( במידה והקבלן לא ביצע את העבודה במקצועיות לפי דרישת המזמין ו/או במידה ובמהלך חודש אחד  2

יוטל על    , נקרא הקבלן לאותה תקלה שלוש פעמים עקב ביצוע לקוי של עבודתו מכל סיבה שהיא 
 קנס בהיקף של חודש עבודה לפי הצעתו נשוא עבודה זאת .    הקבלן 

 
 ( במידה והקבלן הזוכה לא עמד בתנאים הנדרשים לעבודות המופיעות במכרז/חוזה זה, רשאי המזמין: 3

 א. להפסיק לאלתר את עבודתו, ולחייב את הקבלן בהוצאות הנזקים והסעדים כאמור בחוזה.
 

 .לפי שיקול דעת המזמין  ו/או
 
 

בע"מ        תאגיד מעיינות זיולהביא קבלן אחר לביצוע העבודה והקבלן יחויב בהתאם לעלויות   .ב
 לעיל.  1, בנוסף לקנס האמור בסעיף 20%בתוספת 

 
 פירוט העבודות לביצוע . 4
 

   וניקוז  עבודות לפתיחת סתימות בקווי ביוב 4.1
 

בע"מ והדיווחים שימסרו לקבלן דרך המוקד יבצע הקבלן פתיחת    תאגיד מעיינות זיובהתאם להנחיות  
עובמערכ וניקוי  סתימות   לביצוע  ההוראה  הביוב.  תלונות  ת  עפ"י  כלל  בדרך  מהחברה  תבוא  אלו  בודות 

  24התושבים דרך פניה למוקד האזורי. הקבלן נדרש להיות ערוך לביצוע עבודות במסגרת עבודה זו במשך 
שעות ביממה כל השנה ללא יוצא דופן, במסגרת צוות הטיפול בסתימות ושאיבות חירום, על כל ציודו כפי  

 סירת ההודעה לקבלן.דקות מרגע מ 90שפורט לעיל, תוך 
 

יכולה להיות חלקית או מלאה, בשוחה, או בין שתי שוחות וכד'. בכל  ו/או הניקוז  סתימה במערכת הביוב  
ויש לנקותה, להוציא את החומר שגרם    והמים    המקרים מפריעה הסתימה  לזרימת השפכים במערכת 

 ולהחזיר את המערכת לפעולתה התקינה.  והנקז   לסתימת הביב
ביצוע   ברזל,  גושי  אבנים,  עצים,  שורשי  אשפה,  חדירת  בגלל  בעיקר  נובעות  הצנרת  במערכת  הסתימות 

 עבודות פיתוח וכו'. 
 

סתימות    480סתימות ממוצע ליום ובין    16סיון המזמין מספר פריצות הביוב )סתימות( נאמד בין  י עפ"י נ
 ממוצע לחודש, מספרים אלה אינם מחייבים את המזמין, אלא ניתנים לקבלן לצורך הערכת היקף עבודתו. 

 
 הטיפול בסתימות 

 
גורמים         של  אחריותם  להיווצרותה,  הסיבה  הסתימה,  במקור  תלות  ללא  בסתימה  יטפל  הקבלן  א. 

 חוזרת על עצמה, קשיי הביצוע וכו'. אחרים, היות הסתימה סתימה ש
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כמפורט לעיל: בזמן פתיחת הסתימה  וקווי ניקוז    את הסתימה יש לפתוח עם מכשיר לניקוי ביבים    
לתוך השוחה הסמוכה. יש לסתום את    והנקז    עם המכשיר תיווצר  מהירות זרימה שתנקה את הביב 

החומר שגרם לסתימה דרך פתח  היציאה מהשוחה שלתוכה מנקים את הסתימה ולהוציא את כל  
שהיה סתום, ורק לאחר  או הנקז  הכניסה שבשוחה. לאחר הוצאת הלכלוך יש לשטוף את  קטע הביב  

ולחדש את הזרימה הרגילה   נקיים אפשר לפתוח את צינור היציאה מהשוחה  יהיו  שמי השטיפה 
 במערכת.

 
יש להבטיח כי הזמן בין הודעה על     ב.  כדי למנוע הוצאת הרשת מפעולתה התקינה למשך זמן ממושך,    

סתימה וניקוי הביב יהיה קצר עד כמה שאפשר. אי ניקוי הסתימה תוך זמן קצר עלול לגרום להצפת  
זו   בפעולה  הסמוכים.  השטחים  פני  על  השוחות  דרך  ויעלו  בביבים  שיערמו  שפכים  ע"י  שטחים 

ריעה להם ועלולה לגרום  חשובה במיוחד המהירות, האדיבות והתחשבות בתושבים שהסתימה מפ
להם נזק. הודעה על סתימה מתקבלת בדרך כלל ע"י הודעה טלפונית למוקד המועצה או למשרד  
המזמין. אלו יעבירו מיד את ההודעה לצוות האחזקה וזה יפעל מיד בהתאם להוראות. כל הודעה  

רת הקשורה  רשם ביומן האחזקה. הרישום יכלול את תאריך ושעת ההודעה וכל אינפורמציה אח ית
הפתיחה   זמן  הטיפול,  משך  וסיבתה,  התקלה  על  הצוות  דו"ח  אח"כ  ירשם  יומן  באותו  להודעה. 

 והחזרת הרשת למצבה התקין, ונתונים על הנזק שנגרם במידה והיה כזה. 
    

פעולו .ג ביצוע  וידוע מראש שעלולות להיות תקלות חמורות עקב    ת הניקוי, שיכולות להביא במידה 
שיערמו  להפסקת   השפכים  ע"י  מבנים,  או  שטחים  ולהצפת  ממושך  זמן  למשך  המערכת  פעולת 

בביבים, ויעלו דרך השוחות על פני השטחים הסמוכים, יש לנקוט בכל האמצעים האפשריים למניעת  
 נזקים. כולל סידורי שאיבה זמנית משוחה עליונה שלפני הסתימה לשוחה תחתונה שאחרי הסתימה. 

 
 הקבלן מתחייב לבצע את פעולת הניקוי מיד עם קבלת ההודעה.          

 
 

לאחר          המזמין,  למשרדי  כך  על  להודיע  יש  בביב  הסתימה  את  לפתוח  אפשרות  כל  ואין  במקרה  ד.  
שישוכנע כי הסתימה אינה ניתנת לפתיחה בכל אמצעי אחר, ייתן הסכמתו בכתב לביצוע עבודות  

הטיה לצורך  וצנרת  לשוחה    עפר  הביוב  זמנית להעברת  ו/או להתקין משאבה  הסתימה,  ופתיחת 
 קרובה במורד הזרם. 

 
 בהקשר לאמור לעיל. או הפרטיתה.  לא תיעשה הבחנה בין סתימה במערכת האזורית, הציבורית     
 

ו.  בסוף כל יום ידווח הקבלן למהנדס על הסתימות שפתח, או קריאות לסתימה שלהן נענה והדבר       
ביומן העבודה. לא תיעשה הבחנה ברישום בין עבודות שבוצעו בשעות הלילה, בשבתות, בחגים    רשםי

 ובמועדים, לבין עבודות שנעשו בשעות רגילות. 
 

ואישור       הקבלן  ע"י  חתום  העבודה  טופס  ומילוי  העבודה  ביומן  ברישום  מותנה  לקבלן  התשלום  ז.   
 המהנדס. 

 
 ושוטפת בקווי ביוב   עבודות ביקורת ואחזקה מונעת  4.2

 
עבודות הבקרה, האחזקה המונעת והשוטפת יבוצעו ע"י צוות האחזקה וציודו עפ"י תכנית עבודה שתימסר   

 כנית תעודכן מידי פעם ע"י המהנדס. ולקבלן עם הנחיות מפורטות לביצוע. הת
 

 שגרתי של הביבים. פעולתה התקינה של מערכת הביוב מחייבת אחזקה מונעת הכוללת ניקוי )שטיפה( 
 צוות הביקורת והשטיפה יבדוק וינקה את כל קווי הביוב והמאספים שהמהנדס או המפקח יורה לו 

 הניקוי יכלול:
 

ביקורת של קווי הביוב, כולל פתיחת מכסי השוחות בהתאם לכללי הבטיחות, בדיקת הקו הקיים   .ב
 ובקרת שלמותו וישרותו. 

בכמויות מתאימות כולל בביבים שעדין אינם פועלים בזרימה   שטיפת קווי ביוב ע"י הזרמת מים   .ג
 מלאה עפ"י הצורך. 

 העברת משאבה לשטיפת ביבים בלחץ דרך הביב לניקויו ולניקוי דפנות הצינורות עפ"י הצורך.  .ד
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חיתוך כל שורש בעזרת מכשיר ידני ו/או מכני לחיתוך שורשים והוצאת השורשים    החתוכים  )יש   .ה
 לא יסחפו לביב הסמוך, דבר העלול לגרום לסתימה(, עפ"י הצורך.לשים לב שהשורשים 

 הוצאת הלכלוך המצטבר והשורשים דרך פתחי השוחות.  .ו

ניקוי השוחות כולל ניקוי מפלים המתחברים לשוחה. הקבלן יגלה וינקה את כל מכסי השוחות    .ז
את צביעת שלבי  הבנויות במערכת הביוב )גם במידה והם מכוסות באספלט(. ניקוי השוחות יכלול  

ושפשוף   ניקוי  לאחר  תיעשה  הצביעה  אפוקסי.  בצבע  המכסים  של  הברזל  ומסגרות  הירידה 
החלקים המתכתיים מחלודה, לכלוך באמצעות מברשות פלדה מתאימות. הצביעה תיעשה בצבע  

בשות הצבע תבוצע מריחת גריז מסביב לתושבת המכסה,  יאפוקסי מתוצרת "טמבור". לאחר התי
ע כוללות  יומן  כן  טופס  גבי  על  בכתב  ידווח  הקבלן  בשוחה.  העיבודים  תיקון  האחזקה  בודות 

העבודה על כל התקרות השבורות, המכסים הסדוקים, ושלבי הירידה הרופסים שיתגלו במהלך  
 עבודתו השוטפת.

 

של הקווים והשוחות שנבדקו. ת .ח ביומן העבודה  ומצבם  ירישום מלא  ע"י  אור מיקומם המדויק 
ימסר לקבלן. רישום פגמים הנדסיים בקו ובשוחות, פירוט העבודות שנעשו כאמור  ינוסח בדיקה ש 

 לעיל, פירוט העבודות שלדעת הקבלן יש לבצע ודיווח למהנדס מידי יום. 
 

סעיף זה מתייחס גם לעבודות אחזקה מונעת ושוטפת של קווים שנסתמו או התלכלכו כתוצאה  
 מעבודת קבלנים אחרים או כל סיבה אחרת. 

 
 

 עבודות שאיבת ביוב מבורות רקב, בורות סופגים ושומן, ומתחנות שאיבה ואחזקתם השוטפת   4.3
 

ואחזקתם   השאיבה  מתחנות  הביוב  ושאיבת  ושומן  רקב  בורות  סופגים,  בורות  וניקוי  שאיבה  עבודות 
ת  יתבצעו במהלך כל השנה עפ"י תכנית עבודה חודשית או שבועית לכלל מערכת הבורות הסופגים ובורו

זיו בע"מהרקב הקיימים בתחום   לעיל    1, שימציא המזמין לקבלן וכאמור בטבלה מס'  תאגיד מעיינות 
 שתעודכן מעת לעת ע"י המזמין ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות בגין עדכון זה. 

 
ה  ירואים את הקבלן כאחראי ישיר לגלישתם של הבורות והמתקנים ואחראי על שמירת סביבתם נקי

 ודרת. וכל נזק שיגרם כתוצאה מכך יהיה על חשבון הקבלן.ומס
 
 

 העבודה כוללת:
 

באחריות                        .א וסילוק לאתר מאושר  כמפורט  ביובית  ע"י  הבור הסופג  ו/או  הרקב  בור  שאיבת 
 הקבלן. 

בשפיכת הביוב השאוב לשוחה קיימת ו/או לתחנת שאיבה, יש לשפוך מים על מנת לדלל את                        
הבוצה/הביוב כדי שלא יוצרו סתימות, סתימה שתיגרם עקב אי מילוי הוראה זו תיפתח על  

 חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד. 
  

ית הבור ועפ"י הוראות המזמין ו/או בא  שאיבת בור הרקב ו/או הבור הסופג יבוצעו מתחת .ב
 כוח מטעמו. 

העברת מכשירים לניקוי צינורות הכניסה ו/או היציאה של בור הרקב או הבור הסופג, ניקוי    .ג
 דפנות הבורות. 

בדיקה חזותית של אתר הבורות לוודא שאין דליפות, אין סדיקה של קירות ותקרת הבור,   .ד
 . ודיע מיד למשרד המזמיןעל כל  מקרה של תקלה בבור על הקבלן לה

 בדיקת דרכי הגישה הקיימות, תחזוקתם ודאגה לשלמותם, פיזור מצע סוג א' בהתאם לצורך. .ה
   

 ו.    שטיפת בורות הרקב והבורות הסופגים יבוצעו עפ"י הוראות המזמין ו/או בא כוח מטעמו.                
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 מדידה ותשלום.  5
 

התשלום עבור ביצוע העבודות לפתיחת סתימות במערכת הביוב, שאיבת בורות רקב, בורות סופגים  
שאיבה לביוב, מבריכות ביוב וממתקנים שונים, ושומן ואחזקתם השוטפת, שאיבת ביוב מתחנות  

 יהיה לפי תשלום חודשי קבוע, קומפלט , כמוגדר לעיל  ומערכות ניקוז וביוב    שטיפה ואחזקת קווים
א' במידע והוראות למשתתפים    11, וכן כמפורט בסעיף  שישולם לקבלן במידה שווה בסוף כל חודש

 במכרז.
 

 התשלום יהווה תמורה מלאה עבור: 
 

הביוב  מניע ממערכות  ומוצקים  נוזלים  של  גלישות  הזורמות  ת  התשתיות  וממערכות  והניקוז 
השונות, אחזקת מערכת הקשר הרצוף כל שעות היממה וכל ימי השנה, אחזקת צוות עובדים וכל  

ביצוע שאיבות הבורות הסופגים,    הציוד הנדרש בכוננות מידית, הענות לכל קריאה אמיתית, או לא,
ומן, ביצוע שאיבות ביוב מתחנות שאיבה לביוב וממתקנים שונים, ביצוע אחזקה  בורות הרקב והש

ש לפתיחת סתימה  עבודה  כל  ביצוע  ביוב,  קווי  ושטיפת  בקשיי  י שוטפת,  תלות  ללא  ידרש הקבלן 
הביצוע, סוג הקו, אופי הסתימה, מקור הסתימה, הגורם לסתימה, היותה סתימה חוזרת, פתיחת  

יית הזרימות במידת הצורך, פינוי הפסולת והחומר הנשאב אל אתר  הסתימה בהקדם האפשרי, הט
המצב   והחזרת  דיחוי  וללא  לאלתר  עבודתו  במהלך  הקבלן  ע"י  שיגרמו  נזקים  תיקון  סילוק, 

דרש לביצוע מלא של העבודות  ילקדמותו, וכן עבור תחזוקה והפעלה של כל הביוביות והציוד שי
 נשוא מכרז/חוזה זה. 

 
 וע כל העבודות המפורטות במכרז/חוזה זה ללא תוספת מחיר. וכן כל הנדרש לביצ

 
 כל זאת ללא תלות בעומק הבורות, השוחות, תאי השאיבה, בריכות הביוב, מיקומם וקשיי הביצוע. 

 
ו/או    הסתימה  פתיחת  לשם  עבודה  כל  נדרשה  ושלא  שווא,  לקריאות  היענות  התשלום  כולל  כן 

 העבודה לצורך איתור הבעיה.
 

הינו תשלום סופי ומוחלט בגין מילוי כל התחייבויות    – להסרת ספק מובהר בזה כי התשלום לעיל  
הקבלן על פי תנאי המכרז/החוזה ולא תשולם לקבלן תוספת מחיר כלשהי אלא אם כן סוכם כך  

 מפורשות מראש ובכתב.
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 ד' -נספח

 ביצוע  -כתב ערבות
 

 לכבוד 
 , "(תאגידה"  -)להלן  והביוב מעיינות זיו בע"מתאגיד המים 

 כתובת:
 

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית מספר_________ 

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

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

לביצוע עבודות לתחזוקת  "( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם  סכום הערבות"  -בלבד )להלן  
 . אות החוזהמערכות הביוב והתשתיות הזורמות, בהתאם למוסכם בהור

ידי   .2 על  לפעם  מפעם  מתפרסם  שהוא  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  סכום 
 "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:  -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  

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

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

 ערבות זו יחושבו כדלקמן:  ן לענייהפרשי ההצמדה 

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

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

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

לדרוש את התשלום תחילה מאת   חייבים  ומבלי שתהיו  דרישתכם  להוכיח את  חובה  עליכם 
 הנערב. 

מכ  .4 לתשלום  דרישה  בכתובת  וכל  בסניף  בכתב  לנו  תימסר  זה  ערבות  כתב  ח 
ע"י  _____________ _______ חתומה  כשהיא  חשב    מנכ"ל_________  ו/או  התאגיד 

תהא מלווה באישור   מקום  י /. דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלאםמקומ יאו ממלא  תאגיד ה
 . תאגידעורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם ה 
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ע"פ    תאגידלעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון ה  3התשלום, כאמור בסעיף   .5
 התאגיד.  רו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודת הפרטים שיימס

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

 נ"ל.להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך ה

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .7

 

 

 

 בכבוד רב, 

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

 לכבוד
 תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ  חשבות

 
 ג.א.נ.,

 
 שם החברה/שותפות/עסק ___________________________________  .1

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

ההע באמצעות  בחשבוננו  כספים  בטעות  ויופקדו  שבמידה  בזה,  מתחייבים  ברה  הננו 
 ללא שהוי.  תאגיד מי המים והביוב מעיינות זיו בע"מ חשבותהבנקאית, להחזירם על ידינו ל

 
  ___________   ______________  _ ________ ________ 
  
 תאריך                חתימה וחותמת      שם המלא  
  

 
 אישור עו"ד / רו"ח .2

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

     
      ___________________  __     ___ ___ 
 ך תארי                                          חתימה וחותמת       
                 

 
 אישור הבנק  .3

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

 
 
 
 

 תאריך _________         
         

 ______________ חתימת הבנק 
         
 ______________ חותמת הבנק         
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 ו' -נספח
 

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

 
 

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

 
1 

 ; יותר משתי עבירות***ב **לא הורשעוה  או בעל זיקה* אלי  חברהה .א

***, אך במועד האחרון  שתי עבירותביותר מ  ו** הורשע  האלי  *או בעל זיקה  חברהה .ב
 ממועד ההרשעה האחרונה. ה שנה אחת לפחות  חלפ להגשת ההצעות במכרז 

 
 רלוונטי[  שאינו ףלמחוק את הסעיחברה ]על ה

 
 ; 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  חוקל  )א(ב2בסעיף ו כהגדרת  - "בעל זיקה"  *

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **
או עבירה לפי חוק עובדים זרים   1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – "עבירה"  ***

 ;1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 

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

 ____________ 
 
 

 אישור
 

כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר  
_________,  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. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 המכרז  במסמכי האמור  כל את הבנו כי לאשר  הרינו זה מסמך על בחתימתנו

          ______ __________                             ___________________________________ 
 חותמת +  חתימה                                                                      תאריך

71 
 

 

 ז'  -נספח

   עבודהבטיחות לאתר נספח 

 
הבטיחות   . 1 בפקודת  הקבועות  בעבודה  הבטיחות  הוראות  כל  את  לקיים  מתחייב  הקבלן 

ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו או אשר יפורסמו    1970בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  
, תקנות הבטיחות  1988מעת לעת, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח  

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ותקני חשיפה תעסוקתיים לגורמים כימיים    בעבודה ביצוע
, וכן מתחייב  1959וצו הבטיחות בעבודה )פנקס כללי( התש"ט    1988)פיסיקליים( התשמ"ח  

הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם, הכל בהתאם לדרישות תקנות  
 .  1984הדרכת עובדים )תיקון התשמ"ד( ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע ו 

הבאות   .2 בדרישות  לעמוד  הרשום  הקבלן  מתחייב  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
 ולקיימן:  

 
הקבלן ימנה מיד עם תחילת העבודה מנהל עבודה מוסמך כחוק, ויעמוד על כך שכל   א. 

 עבודה תתבצע תחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה שמינה.  
 הקבלן מתחייב להחליף את מנהל העבודה בכל אחד מהמקרים הבאים:  .ב 
 כאשר נפסל מנהל העבודה מלשמש בתפקידו.   .1  
 שהי לא מופיע מנהל העבודה לאתר העבודה.  כאשר מסיבה כל .2  
 בכל מקרה שהמזמין, או מי מאנשיו ידרשו להחליף את מנהל העבודה.   .3  
לפקודת בטיחות    199הקבלן מתחייב לנהל פנקס כללי בהתאם לחוק )לפי סעיף   .ג 

 העבודה(.  
העבודה   .ד  מנהלי  של  וכתובתם  שמם  את  הכללי  בפנקס  לרשום  מתחייב  הקבלן 

 שמינה.  
החובות   .ה  שכל  לכך  יגרום  עבודה  מנהל  מינוי  שאי  לו  שידוע  בזה  מצהיר  הקבלן 

 המוטלות על מנהל העבודה על פי החוק יחולו עליו.  
ם של  אם הקבלן יזמין קבלני משנה מטעמו, הוא מתחייב שכל האחריות על עבודת .ו 

 קבלני המשנה ועובדיהם יחולו עליו.  
הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שהמזמין אינו קבלן או מבצע בניה כמשמעותו בחוק   .ז 

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  

 לי העבודה מטעמו.  מנה
וכמות   .ח  מעולה  מטיב  וחומרים  כלים  העובדים  לרשות  להעמיד  מתחייב  הקבלן 

 מספקת, וכי יסלק משטח העבודה כל ציוד או חומר פגום. 
בעבודות שבגינן נדרשת מיומנות טכנית או ניהולית, או עבודות אשר בן נדרשים   .ט 

פי החוק או הת על  עבודות חפירה,  עובדים בעלי כישורים מיוחדים  כגון:  קנות, 
עבודות הריסה, עבודות עם ביטומן חום, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה וכו' ,  

 מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק אנשים מורשים ומוסכמים. 
כגון:   י.  הנדסי  מכני  כלי  חפירה,כל  יהיו    כלי  וכו'  מנוף  הרמה,  אבזרי  הרמה,  כלי 

 תקף.  תקינים ובעלי רישוי
וכן לעקוב   הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לשטח האתר 

בזמן.   הרישוי  חידוש  הבטיחות  אחר  תקנות  דרישות  עפ"י  עבודות  על  הקפדה 
סעיף   הרמה,  מכונות  בנושא  המוגדרות    79בעבודה  ההרמה  מכונות  כל  והפעלת 

  – רי הרמה  סימן ו' כולל שרשראות, חבלים ואביז  2.1בפקודת הבטיחות בפרק ג'  
בודק מוסמך למכונות,    2.2 ז' מכונות הרמה והמצאות תסקיר בדיקה של  סימן 

ציוד ואביזרי הרמה וכן דרישות להסמכת מפעילי מכונות הרמה עגורנים, מפעילי  
 .1992מכונות הרמה אחרות ואחרים התשנ"ג  
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מאת המזמין  הקבלן מתחייב שכל עוד לא נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר   .אי 
גמר מאת הרשויות המוסמכות, ו/או מהנדס הפיקוח ו/או מהממונה    ןרישיו ו/או  

 , ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או  אתרעל הבטיחות ב
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.  
ולא    1954הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודות הנוער תשי"ד   .בי 

עבודה לשם  העבודה  בשטח  להימצא  לנוער  מלבד    ירשה  השתכרות,  לשם  או 
 העבודות שאינן אסורות לנוער על פי החוק.  

הקבלן מתחייב לבטח את עובדיו ואת עובדי קבלני המשנה שמטעמו ביטוח חבות   . גי 
 מעבידים, וכן לבטח כל מקום שבו הוא מבצע את עבודותיו בביטוח צד ג'.  

הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכונים   .יד 
המתא מהסוג  מבצע  הוא  אותן  בעבודות  ככאלה  הוא  שידועים  שכן  לעבודות  ים 

זה   ובכלל  דין  כל  בהוראות  כנדרש  ציוד  עובד  או  מבקר  לכל  לספק  וכן  עוסק, 
 .  1997בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( תשנ"ז  

הקבלן מתחייב לספק לאתר כלי עבודה שאינם מכילים או יוצרים אדים, גזים,   .וט 
  – ת בעבודה פרק ג' סימון ח'  , עפ"י תקנות הבטיחועשן או גורמים כימיים אחרים

או    םפיסקאלייוכן גורמים    , הדנים במקום מוקף.88-93אדים מסוכנים סעיפים  
של   ומדידה  בדיקה  ציוד  סיכון,  כגורמי  והידועים  מקצתם,  או  כולם  ביולוגים, 
אוירה רעילה ו/או נפיצה ו/או מקרינה ו/או גורמת נזק בריאותי. הקבלן לא יתחיל  

יש צורך בכניסת עובד לבור או שוחה או תא או כל מקום מוקף,  בביצוע עבודה שבה  
כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות גזים מסוכנים, וכל עוד לא  
של   מניעה  או  איטום  נעשה  עוד  וכל  מעשיים,  אמצעים  באמצעות  הגזים  סולקו 
במקום  להימצא  עובד  עשוי  שבה  עת  בכל  אחרת,  טכנולוגית  בדרך  גזים    חדירת 

המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות  
לאחר   ורק  אך  המוקף  למקום  יוכנס  העובד  לחילופין,  במקום.  מסוכנים  גזים 

 שקיבל הדרכה בדבר כל הסיכונים שבעבודתו, כשהוא לבוש מכשיר נשימה.  
ם בחשמל, העומדים  הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מיטלטלים המופעלי .טז 

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. 

בגובה ובקרבת קווי חשמל, תוך נקיטת אמצעי זהירות  למנוע כל מגע של עובדים  
המחויבים בעבודות אלו, חוקים ותקנות בנושא חשמל, חוקי עזר אמצעי זהירות  

 המקובלים בעבודות אלו. 
של   .זי  האחריות  את  להגביל  כדי  לעיל  שנמנו  החובות  ברשימת  אין  לעיל,  כאמור 

הקב וכן  ובתקנות,  בפקודה  בחוקים,  האמור  לכל  כפי  הקבלן  לנהוג  מתחייב  לן 
   שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה המוזמנת.  

על הקבלן לוודא כי בכל עבודה עפ"י תקנות הבטיחות הנחשבת לעבודה בגובה,   יח.  
תבוצע תוך כדי נקיטת אמצעי בטיחות באופן מדויק וקפדני על כל חוקי ותקנות  
בגובה   לעבודות  ובמיוחד  המיוחדות,  העבודות  לתחום  הרלוונטיות  הבטיחות 

בסעיף   ולתקנות    50כמשמעותה  הבטיחות  בעבולפקודת  )עבודה  הבטיחות  דה 
 כלשונה. 2007בגובה( התשס"ז 

על הקבלן להודיע למנהל על כל תאונה/ פציעה שאירעה לו או לעובד מטעמו או   יט.. 
למשרד   להודיע  הקבלן  על  כן,  כמו  בסביבתו.  או  העבודה  באתר  אורח  לעובר 
התמ"ת אגף פיקוח על העבודה כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה שעשה עובד  

 יכולת עבודה מעל שלשה ימים או שגרמה למותו של העובד.מטעמו נטול 
במידה ובמסגרת עבודתו ישתמש הקבלן באש גלויה, בדיסק חיתוך, ו/או להשחזה   כ. 

לצורך עבודות שונות, עליו לבצע הגנה על הציוד, האביזרים המתקנים וכל הנמצא  
בפעולות    מ'. על הקבלן והעובדים להיות מיומנים  20באתר העבודה ברדיוס של  

 כיבוי אש ויוודא כי בזמן העבודה יימצא ברשות העובדים ציוד  
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המתאימה.     ובכמות  בסוג  בהיקף,  לכיבוי  השגחה  דרוש  ללא  ציוד  להשאיר  אין 
 ונקיטת האמצעים העלולים לגרום להפרעה, נזק לרכוש ופגיעה בבני אדם.

 
 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודה   כא.
לרבות הקצאת גדרות, מעקי ביטחון, סימון אתרי עבודה ביום וסרטים זוהרים,  
מעבר   אמצעי  והקמת  והכוונה,  אזהרה  שלטי  הנחת  תאורה,  הצבת  ע"י  ובלילה 

ולהימנע מהשארת בורות חפירות ותעלות   פתוחות ללא  מוגנים באיזור העבודה 
 . גידור ושילוט
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 ח' –נספח 
 
 

   תכנית עבודה  6.01 
 
 

 להלן התוכנית לביצוע העבודה. 

 
 .ותשתיות זורמות עבור תאגיד מעיינות זיו בע"מ לביצוע: תחזוקת מערכות ביוב

ביוב   וניקוי  שטיפת,  פתיחת סתימות זורמות.    קווי  ומערכות של תשתיות  ביוב ניקוז    שאיבות 
               .ות"ש ומתקני טיפול בשפכים ומים   מבורות סופגים, בורות רקבונוזלים 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
--   

 

 
 .................... .......................................................................................................... 

 
 ............................................................................................................................. . 

 
 ................ .............................................................................................................. 

 
 ............................................................................................................................. . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 תאריך:________________                                   חתימה וחותמת המציע:__________________
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 תכנית עבודה חודשית  -ביובית 
 
 

  
 

 מספר ימי עבודה  תיאור  העבודה  יישוב  

כפר 
 ורדים 

שטיפה וריקון בור רטוב תחנת שאיבה שלב ב כפר 

 ורדים 

ריקון הבור פעם 

 בחודש 

 שטיפה וריקון בור רטוב תחנת שאיבה קטנה שלב א 

ריקון הבור פעם 

 בחודש 

 2- שטיפה וריקון בור רטוב תחנת שאיבה קטנה שלב א

ריקון הבור פעם 

 בחודש 

 P1תחנת שאיבה   -שטיפה וריקון בור רטוב 

ריקון הבור פעם 

)בהקמה(  בחודש   

 P2תחנת שאיבה   -שטיפה וריקון בור רטוב 

ריקון הבור פעם 

)בהקמה(  בחודש   

 
 שטיפת קווי ביוב רחוב  עפ"י תיאום עם מנהל תפעול

יום   שטיפת קוים יזומות

 בחודש 
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 מספר ימי עבודה  תיאור  העבודה  יישוב  

  כסרא
 סמיע 

 ריקון הבור פעם בחודש שטיפה וריקון בור רטוב תחנת שאיבה מערבית כיסרא

 ריקון הבור פעם בחודש שטיפה וריקון בור רטוב תחנת שאיבה אלחוילה כיסרא

 ריקון הבור פעם בחודש שטיפה וריקון בור רטוב תחנת שאיבה דרומית כיסרא

שטיפה וריקון בור רטוב תחנת שאיבה חיילים 

 משוחררים 

 ריקון הבור פעם בחודש

 שטיפת קוים יום בחודש שטיפת קווי ביוב רחוב  עפ"י תיאום עם מנהל תפעול
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 מספר ימי עבודה  תיאור  העבודה  יישוב  

 מעלות 
 תרשיחא 

 ריקון הבור פעם בחודש שטיפה וריקון בור רטוב תחנת שאיבה יקינטון

 ריקון הבור פעם בחודש שטיפה וריקון בור רטוב תחנת שאיבה מונפורט

 ריקון הבור פעם בחודש שטיפה וריקון בור רטוב תחנת שאיבה סביונים  חדשה

הבור פעם בחודשריקון  נים ישנה ושטיפה וריקון בור רטוב תחנת שאיבה סבי  

 ריקון הבור פעם בחודש שטיפה וריקון בור קבלה מט"ש געתון 

 שטיפת קווי ביוב רחוב  עפ"י תיאום עם מנהל תפעול

שטיפת קוים יומיים  

 בחודש
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 מספר ימי עבודה  תיאור  העבודה  יישוב  

 שלומי 

בור רטוב תחנת שאיבה זוגלובק שלומי שטיפה וריקון   

  פעמייםריקון הבור 

 בחודש 

 שטיפה וריקון בור רטוב תחנת שאיבה שלומית

ריקון הבור פעמיים  

 בחודש 

 P3תחנת שאיבה   –שטיפה וריקון בור רטוב 

ריקון הבור פעמיים  

 בחודש 

 P4תחנת שאיבה   –שטיפה וריקון בור רטוב 

ריקון הבור פעמיים  

)בהקמה(  בחודש   

 שטיפה וריקון בור קבלה מט"ש שלומי  

ריקון הבור פעמיים  

 בחודש 

 שטיפת קווי ביוב רחוב  עפ"י תיאום עם מנהל תפעול

פעם   שטיפת קווים

 בחודש 
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 ט' –נספח 

 ( 4בחלק  3.3רשימת ציוד הקבלן )עפ"י סעיף   26.0
 

 להשתמש לביצוע החוזה כמפורט במפרט:  בדעתנולהלן רשימת פריטי הציוד העיקריים בהם יש 
 

 ים ומשאבה ומנוע לשטיפת הקוא. 
 
 _________________________                 . שם היצרן ______________________________ 1
 
 _______________ . דגם המשאבה ______________________________________________2
 
 . עקומים כרקטריסטיים של המשאבה __________________________________________ 3
 

יש לצרף עבור כל אחת מהמשאבות עקום כרקטריסטי המראה את הספיקה במק"ש והנצילות באחוזים  
 לעומת העומד הדינמי הכולל ב מ'.

 
 מכשור מכני לניקוי ביבים ב. 

 
 _______________________________________________________________ דגם היצרן   . 1

 
 דגם המכשיר _____________________________________________________________  . 2

 
 ___________________________________________________________ הספק המכשיר  . 3

 
 מהירויות סיבוב המנוע ______________________________________________________  . 4

 
 ביוביות לשאיבת בורות רקב ובורות סופגים ג. 
 
1 .

 ________________________________________________________________________ 
 
2 .

 ________________________________________________________________________ 
 
3 .

 _________________________________________________________________________ 
 
4 .

 _________________________________________________________________________ 
 
5 __________________ . _____________________________________________________ 
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 ציוד בטיחות ד. 
 _________________________________________________________________________ 

 
 _______________________________________________________________________ 

 
 ______________________________________________________________________ 

 
 

 ציוד עזרה ראשונה ה. 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

__________________ ____________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________________ 
 

 כלי רכב ו. 
 

 טנדר מסוג _________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________ מחפרון מסוג __________________________ 
 

 רשימת פרטי ציוד נוספת שיש בדעתנו להשתמש לביצוע החוזה ז. 
 
 

 מס' תאור תוצרת דגם
    
    
    
    
    
    
    

 
 פרטי המשרד  ח.
 
 __________________________________________________________________ . כתובת  1
 
 . מס' טלפון _______________________________________________________________ 2
 

ביצוע   לשם  והמתאים  הדרוש  הציוד  בכל  להשתמש  הקבלן  מתחייב  הנ"ל  שברשימה  הפירוט  למרות 
 העבודות כראוי ובזמן שנקבע.

 
 תאריך: _________________   חתימת המציע: ___________________________________ 

 
 

 )צרף דפים נוספים לפי הצורך(
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 י' –נספח 
 

 
 רשימת כוח אדם 

 
 להלן רשימת העובדים שישמשו בצוותים אשר יבצעו המטלות נשוא מכרז/חוזה זה. 

 
 

 שם העובד  תחום עיסוק מיועד  פרטי השכלה  סיון מקצועי ינ הערות נוספות 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

בנוסף לעובדים שברשימה הנ"ל הננו מתחייבים להפעיל כוח אדם נוסף מתאים ומיומן לשם ביצוע  
 כל המטלות נשוא מכרז/חוזה זה ובזמן שנקבע. 

 
 

 יש לפרט את שמות העובדים בעלי ידע של דיבור ,כתיבה והבנה של השפה העברית על בוריה.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: ____________________   תאריך: _____________________     
 

 
 )צרף דפים נוספים לפי הצורך(. 
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 י"א  –נספח 
 
 

   אישור על ביקור באתר
 

   4בחלק  2.4עפ"י סעיף   

 
נשוא   העבודות  לביצוע  המיועדים  העבודה  באתרי  שבקרתי  בזאת  מאשר  מטה  החתום  אני 

 מכרז/חוזה זה.  

 
לאחר שעיינתי במסמכי החוזה בדקתי היטב את האתר האמור ואני מצהיר בזאת שמובן לי בהחלט  

כפ  ביצועו  לי היטב העבודה שיש לעשות לשם  וכן מובנת  י שהיא מפורטת בחוזה  תיאור העבודה 
 ומשתמע ממנו.  

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום. 
 
 

 

 
   תאריך: __________________      

 
 הקבלן: ______________________    חתימת
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 1/2020  מכרז/חוזה מס'

 
 

 לביצוע: 
 ותשתיות זורמות  תחזוקת מערכות ביוב

 .בע"מעבור תאגיד מעיינות זיו 
 

 ניקוז ומערכות קווי ביוב וניקוי שטיפת,פתיחת סתימות 
 מבורות סופגים, ונוזלים  שאיבות ביובשל תשתיות זורמות. 
               .ות"ש ומתקני טיפול בשפכים ומים   בורות רקב

 
 

 נספח א'  -  5חלק     
 

 הערות   כלליות    כתב  הכמויות
  
 

המחיר המוצע על ידו, ואת כל הטבלאות  והמסמכים  על מגיש ההצעה למלא בכתב יד את   א.
   שלהלן.

 
וכן על כתב   מסמכי המכרז,  מגיש ההצעה יחתום את שמו על כל דף של ב. מפרט/חוזה זה 

 הכמויות, גיליון הסיכום וטופס ההצעה.  
 
סיכום, יראה המזמין את אם תוך בדיקת ההצעות ע"י המהנדס תתגלינה טעויות בכפל או ב ג.

 בהתאם.   הסכום ויתקן את  כנכון מחיר היחידה
 

בהתחשב עם כל התנאים שנזכרו במפרטים ובכתב הכמויות ובמיוחד    ההצעהיש לקבוע את   ד.
בשיטת מדידת העבודה. הסעיפים בכתב הכמויות מתוארים בצורה מקוצרת. על הקבלן  

 כניות והדרישות במפרטים ובכתב הכמויות.  ובעת הכנת הצעתו להתבסס על הת 
 

הנתונים   ה. כל  את  ויצרף  למכרז  המצורפים  בדפים  הפרטים  כל  את  ימלא  ההצעה  מגיש 
 שנתבקש להגיש עם ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה.  

 

וספקים אחרים, מגיש ההצעה ידאג לכך כי כל קבלן משנה, שיועסק על ידיו, כגון יצרן ציוד   .ו
הת כל  את  שבתנאים  ויראו  המתאימים  הסעיפים  ואת  המפרטים  את  ויקראו  כניות 

הסת  בכל  יתחשבו  לא  המכרזים  בדיקת  בזמן  העבודה.  של  טכניות  יהמיוחדים  יגויות 
 ושינויים שיוצעו. 

יבוצע ניקוי ושטיפת קוים יזומה  עפ"י הגדרה של מנהל התפעול בתאגיד    –  שטיפת קווים .ז
סמיע , כפר ורדים ושלומי יום אחד בחודש    –תרשיחא יומיים בחודש , כסרא    –, מעלות  

לכל יישוב , עלות השטיפה מגולמת במחיר הקומפלט לחודש של כל אזור כפי שמוגדר בכתב 
 הכמויות  ואין בגינה תשלום נוסף . 
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 כתב כמויות 
 

 לתחזוקת מערכות ביוב ותשתיות זורמות  - 1/2020מכרז 

 

 

א(, סכום ההצעה, ביחס לכל סעיף, לא יהיה גבוהה מהאומדן. הצעה 4) 4כפי המפורט בסעיף * 
 שתכלול מחיר גבוה מהאומדן, תפסל.  

 

 

 

מחיר   כמות  יחידה   תיאור סעיף
 יחידה  

אומדן 
 לחודש 
  ]₪[ 

הנחה*  
 % -ב

מחיר  
אחרי  

הנחה ללא  
 מע"מ

מתן שירות אחזקה והפעלה יום  1
יומית למערכת ביוב ותשתיות  
זורמות ,כולל פתיחת סתימות  

שטיפת וניקוי תשתיות זורמות ,  
בורות רקב , מתקני טיפול  

בשפכים ,בורות סופגים וכל 
המפורט במפרט המיוחד ובמסמכי 

מחיר –החוזה למשך שנה אחת 
 קומפלט לחודש 

      

רכות  מתן שירותי תחזוקה למע 1.1
ביוב ותשתיות זורמות עבור תאגיד 

-מעלות מעיינות זיו בישובים 
 תרשיחא ומט"ש געתון 

  22,000 22,000 1 קומפלט  

 ₪ 

  

  למערכות תחזוקה שירותי מתן 1.2
 תאגיד עבור זורמות  ותשתיות ביוב

כסרא סמיע  בישובים זיו מעיינות
 וכפר ורדים

   12,000 12,000 1 קומפלט

  למערכות תחזוקה שירותי מתן 1.3
 תאגיד עבור זורמות  ותשתיות ביוב

שלומי ומט"ש  בישוב זיו מעיינות
 שלומי 

  10,000 10,000 1 קומפלט 

 ₪ 

  

 –פינוי בורות בתחנות שאיבה  1.4
ניקוי בורות של תחנות שאיבה לפי  
קריאה של נציג התאגיד , החשבון 

ישולם מול תעודת פינוי בפועל  
 חתומה על ידי נציג התאגיד 

      

פינוי בור תחנת שאיבה קטנה   1.4.1
 ובינונית 

   15,000 1500 10 תחנה 

פינוי בורות מתחנות שאיבה   1.4.2
 (  P3  ,P4 )יקינטון ,   -  גדולות

 9,000 3000 3 תחנה 

 סה"כ פינוי בורות תחנות שאיבה  
 

   24,000 

סה"כ לכל יישובי התאגיד כולל  
 המט"שים כולל תחנות השאיבה  

   68,000  

 ש"ח

  


