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 1/2022כרז פומבי מס' מ

 שיפוץ משאבות

 

קבלת הצעות להתקשר  ( מזמין בזאת  "התאגיד"תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ )להלן:   .1
מבעלי בית מלאכה מורשים, לשיפוץ משאבות ביוב טבולות צנטריפוגליות תת מימיות    בהסכם  

עצמית   קירור  מעטפת  בעלי  חשמליים,  מנועים  ו/או  טבולים  חשמליים  במנועים  המצוידות 
המיועדים להתקנה ביבש ומנועים חשמליים אנכיים, שיפוץ או החלפת חלקים במשאבות ביוב,  

והכל    –ביצוע עבודות הנ"ל )להלן: "העבודות" ו/או "השירותים"(  וכן כל פעולה שתידרש לצורך  
בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז, בהסכם, בכתב הכמויות, בתוכניות,  

 .  במפרט הטכני וכפי שיורה המנהל מטעם התאגיד

רשיחא,  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות התאגיד שברח' דרך האלוף עוזי נרקיס מעלות ת .2
-(, בימים א'שלא יוחזרו בשום מקרה( בתוספת מע"מ )מאות ₪  שחמ₪ )במילים:  500תמורת   

בשעות  ה לעיין  .  15:00  -  08:00'  את  ניתן  תשלום,  ולהוריד  ללא  של המכרז,  המרשתת  באתר 
 .  התאגיד

-04לבירורים: . טלפון  במשרדי התאגיד 12:00בשעה  24/1/2022פגישת הבהרות תערך ביום    .3
9579400 . 

. משתתף אשר לא השתתף במפגש לא יוכל להגיש את  ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה .4
 הצעתו למכרז.  

אלף ₪( להבטחת  שלושים ₪ )במילים:   30,000בסך על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .5
 (.   )כולל 7/5/2022קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בתוקף עד יום  

ההצעות בהתאם לתנאי המכרז ואת שאר המסמכים והאישורים שפורטו במסמך ההוראות    את .6
)לא לשלוח בדואר( במזכירות התאגיד במעטפה סגורה   ידנית  יש למסור במסירה  למשתתפים, 

 . 12:00 בשעה 7/2/2022בלבד עד ליום  "1/2022 מס' "מכרז נושאת ציון 

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי 
 המכרז שיידונו על ידי התאגיד. 

אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, יהא התאגיד   .7
 רשאי לחלק את העבודות בין קבלנים שונים. 

עה" נעשה לצרכי נוחיות בלבד, והוא אינו בא להכשיר את  מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצ  .8
 מסמכי המכרז שיוגשו על ידי המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. 

 התאגיד  שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז בהתאם להוראות הדין.   .9

 

 בכבוד רב,

 אביטל בורשטיין, מנכ"ל  

 בע"מ  תאגיד מעיינות זיו
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 כללי   - 1/2022תנאי ניהול המכרז  

 

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

  התאריכים  הפעילות
   .פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

 

 7/1/2022יום 

+ 

14/1/2022 

1.1 

 24/1/2022יום  . מפגש הבהרות במשרדי החברה

 12:00בשעה 

1.2 

 27/1/2022יום  המכרז יקבל שאלות הבהרה מאת המציעים.מועד אחרון בו עורך  

 12:00עד השעה  

1.3 

תיקונים   הבהרות,  לשאלות,  מענה  לפרסום  האחרון  המועד 

 ושינויים במכרז. 

 31/1/2022יום 

 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.  

 7/2/2022יום 

 12:00עד השעה  

1.5 

המועד    3 . תוקף ההצעה מן  חודשים 

הצעות   להגשת  האחרון 

 לעיל.    1.5כאמור בסעיף 

1.6 

 1.7 7/5/2022 . תוקף ערבות לקיום הצעה

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

 המכרז, יגברו המועדים הנקובים בטבלה.
 

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

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

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    המרכז, שלא באמצעות אתר את מסמכי  לקבל  יבקשו  מציעים אשר 
( קשיח  בעותק  אלא  כאמור  במשרדי Hard Copyהאינטרנט  לקבלם  יוכלו  החברה  ע"י  שיופק   )

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

המשתתף מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה, ולהחזיר את  
 מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז.
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 1/2022ר כרז מספמ

 משאבות ביוב ומנועי חשמל במכוני שאיבת שפכים שיפוץ  

 ומכוני טיפול בשפכים

 הוראות למשתתפים 

זיו בע"מ והביוב מעיינות  בית מלאכה  בזאת הצעות    ן "( מזמיהתאגיד "  :)להלןתאגיד המים  מחיר מבעלי 
תת מימיות המצוידות במנועים  חשמליים טבולים     תצנטריפוגליוטבולות  ביוב    לשיפוץ משאבות  מורשים,

,  ו/או במנועים חשמליים, בעלי מעטפת קירור עצמית המיועדים להתקנה ביבש ומנועים חשמליים אנכיים 
במשאבות   חלקים  החלפת  או  )להלן:  ,  ביובשיפוץ  הנ"ל  העבודות  ביצוע  לצורך  שתידרש  פעולה  כל  וכן 

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

 מסמכי המכרז 

 נם:י מסמכי המכרז ה .1

 במכרז.  הוראות למשתתפים .א

 משתתף. הצעת ה .ב

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

 נוסח ערבות מכרז בנקאית אוטונומית בלתי מותנית;  .ד

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

מוב  הפניה.  וכי  קבלת  בידי המנהל  ובלעדי  מוחלט  באופן  נתונה  הנ"ל תהא  בעניינים  כי ההכרעה  בזאת,  הר 
 המשתתף יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה. 

 מכרז ה תנאי .2

תת מימיים,    , ומנועיםתרשאים להשתתף במכרז מפעלים/ בתי מלאכה לייצור/ שיפוץ משאבות ביוב צנטריפוגליו
  במהלך יים אופקיים, גל מלא, אשר עוסקים בשיפוץ משאבות ביוב ומנועים נשוא מכרז זה  כולל מנועים חשמל

)סוכנים  ה  5 בארץ  הבלעדיות  המשאבות  מסוכנויות  תוקף  ברי  אישורים  ברשותם  ואשר  האחרונות  שנים 
נשוא  תיקון/שיפוץ המשאבות והמנועים  בלעדיים( ו/או מבתי חרושת לייצור משאבות אלו בחו"ל, לבצע עבודות  

 IS0איכות מתאימה לתקן הישראלי והבינלאומי    זה, מאושרים על ידי המזמין ונציגו, בעלי מערכת ניהול  מכרז

 .  2000מהדורת  9002

לפחות  ( השנים האחרונות  5במהלך חמש )יהיה קבלן מוכר העוסק בתחום ליפוף מנועים חשמליים    המשתתף
כ"ס, או יותר ויהיה ברשותו כל הציוד הדרוש לתיקון, ליפוף     300הקבלן יהיה מסוגל לבצע עבודות במנועים  עד  

 ובדיקת המנועים בעומס. 

תת    תלשיפוץ משאבות ביוב טבולות צנטריפוגליו  ,ומבדקה  בעל בית מלאכה מורשה  ולמשתתף אישור על היות 
המיועדים   מימיות המצוידות במנועים  חשמליים טבולים  ו/או במנועים חשמליים, בעלי מעטפת קירור עצמית

 .להתקנה ביבש ומנועים חשמליים אנכיים

 תת מימיות.  תלרשות המשתתף עומד צוות המיומן בפירוק משאבות ביוב טבולות צנטריפוגליו 

 בכל התנאים הבאים  : על המשתתף לעמוד

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

 



5 

 

  .ב

בביצוע  השנים האחרונות, 5, מתוך לפחות  שנים 3בעל המלצות וניסיון קודם מוכח של  (1
 "(.בעל ניסיון)להלן: " נשוא מכרז זה עבודותה

 בהתקיים האמור להלן: לעיל, ייחשב משתתף כבעל ניסיון גם   2ו  1לעניין פסקות  (2

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

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

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

   . לצורך מע"מ  המורש  עוסקהמשתתף הינו   .ג

ש .ד הכנסה  מס  רשויות  מאת  אישור  כדיןלמשתתף  ספרים  מנהל  בדבר  המשתתף  אישור  לרבות   ,
 ;פטור/ניכוי מס במקור בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז

מיומן.  .ה עובדים  צוות  בעל  ציוד    המשתתף  כל  )כולל אחזקת  בטיחות  הכשרות  עברו  המציע  עובדי 
   .עבודה בגובה ועבודה בחלל מוקףוהכשרות בדבר הבטיחות הנדרש(, 

ימוש בלתי מסויג כמנהג בעלים, מכוח בעלות או מכוח רכישת  שהמשתתף בעל זכויות מוכחות ל .ו
הדרושים לשיפוץ משאבות ביוב טבולות    , על כלים, מכשירים וציוד  םזכויות כאמור מטעם הבעלי 

תת מימיות המצוידות במנועים חשמליים טבולים  ו/או במנועים חשמליים, בעלי    תצנטריפוגליו
 מעטפת קירור עצמית המיועדים להתקנה ביבש ומנועים חשמליים אנכיים.  

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

התשמ"איההתי  השבים,  ותקנות  הפלילי  המרשם  חוק  לפי  המעוני1981-שנות  היה  להשתתף  י;  ן 
 . םהיעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירי - במכרז תאגיד 

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

 . האחרונה ממועד ההרשעהאחת לפחות חלפה שנה   - משתי עבירות לפי החוקים האמורים

כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים    אתעל המשתתף להמציא   .ט
 .1967-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 . שיונות הנדרשים לפי כל דיןיבעל כל הרהמשתתף הינו  .י

  לפחות בשנתיים )שלוש מאות וחמישים אלף ₪ (₪    350,000של  בעל מחזור עסקים  המשתתף הינו   .יא
 אשר קדמו להגשת המכרז. 

 להלן.   18חלה חובה על המשתתף להפקיד ערבות מכרז כמפורט בסעיף  .יב

במשרדי    12:00בשעה    24/1/2022שיתקיים ביום  המשתתף השתתף בכנס מציעים/סיור קבלנים   . יג
 .מעלות ,2קומה –קניון כוכב הצפון  ,התאגיד, רחוב האלוף עוזי נרקיס 

 מהתאגיד. על המשתתף לרכוש את מסמכי המכרז .יד

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

המשתתף, אשר הצעתו    עיקרי ההתקשרות אשר יחולו ביחס להוראות  מכרז זה הינם כדלקמן: .3
)להלן התאגיד  "(  הזוכה/הקבלן"  :תיבחר  עבור  משאבות  עבודותיבצע  טבולות  ביוב    שיפוץ 

בעלי    ת צנטריפוגליו חשמליים,  במנועים  ו/או  טבולים  חשמליים  במנועים  המצוידות  מימיות  תת 
במכוני שאיבת שפכים  מעטפת קירור עצמית המיועדים להתקנה ביבש ומנועים חשמליים אנכיים.  

   :זאתכדלקמן ובכלל שבשטח שיפוטו של התאגיד,  ומכוני טיפול בשפכים

של   .א השפכים  שאיבת  במכוני  הפועלות  מימיות,  תת  ביוב  משאבות  תת    התאגיד שיפוץ  ומשאבות 
בהתאם לרשימת מכוני שאיבת השפכים המצורפת  ,  ומנועי חשמל אנכיים ומשאבות מונומימיות, 

 .בסוף המפרט הטכני המיוחד

 . תת מימיות המותקנות בשוחות ובתאי שאיבה תצנטריפוגליוטבולות ביוב  שיפוץ משאבות .ב

להתקנה    .ג המיועדים  עצמי  קירור  מעטפת  בעלי  חשמליים  מנועים  עם  מימיות  תת  ביוב  משאבות 
משאבות בורגיות ומנועי חשמל    אביזרים,  כולל אספקת חלקים,  המותקנות בתחנות התאגיד,  ביבש,

 אנכיים וכל הנדרש לפי המפרטים וכתבי הכמויות . 

  : עבודת הקבלן כוללת  .ד

 . ו/או משאבות אנכיות ו/או מנועים אנכיים, פירוק  משאבות הביוב,. 1

 . הוצאתן משוחות השפכים ו/או חדרי המשאבות על ידי מנוף ו/או ע"י משאית מנוף. 2

 מכוני שאיבת השפכים למפעל לשיפוץ משאבות ומנועים.  יהובלתן מאתר . 3

( שעות מרגע ההגעה לבית  72שעות( ועל המשאבה והציוד )עד  48. העברת דו"ח על המנוע )עד 4
 המלאכה. 

 . בדיקת המשאבה והמנוע לפני הוצאתם לשטח כולל ביצוע מבחן הידראולי למשאבה במבדקה.  5

 חזרה מבית המלאכה אל מתקן התאגיד.   לאחר השיפוץ שלהם  החשמל המשאבות ומנועי הובלת.  6

 הרצתן. ו הפעלתן  לאחר  השיפוץ,ן התאגיד במתקהרכבת המשאבות ו/או המנועים . 7

 . ביצוע צילום )אפשרי גם באמצעות קבלן משנה(  8

   –. אספקת חלקים, אביזרים והכל הנדרש לפי כתב הכמויות, המפרט הטכני, החוזה ונספחיו 9
 .יסופקו אך ורק חלקים מקוריים

בכל מתקני התאגיד ויבדקו  . אחת לשנה בתיאום בכתב מול המזמין, יבקרו הקבלן ונציג המזמין  10
לגבי מצבם של   דו"ח בדקיה בכתב  יוציא הקבלן  כל מנועי החשמל ומשאבות הביוב. בסיום  את 

 המנועים והמשאבות. 

 . הרכבת משאבה חדשה על סמך כתב הכמויות הקיים –אספקה והתקנה של משאבות חדשות  .11

 וערבות תמורה

4.  

להסכם, ובהתבסס על   20 בהתאם לאמור בסעיףהתמורה לה יהא זכאי הזוכה תקבע על  .א
 המחירים, אשר צוינו על ידי הקבלן בהצעתו למכרז. 
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 ערבות ביצוע: .ב

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

הערבות תהא בנוסח    ₪ בתוספת מע"מ.  15,000בסך של  נשוא ההסכם והיא תהא  
 המפורט בהסכם . השם שיופיע בערבות יהא שם הקבלן.  

גמר  תוח  הביצועערבות   (2 ולאחר קבלת תעודת  ביצוע העבודות  גמר  זר לקבלן עם 
מטעם המנהל המעידה על עמידתו במכלול חובותיו והתחייבויותיו לשביעות רצון  

 , כקבוע בהסכם. המנהל

בסעיף   .ג לקבוע  בהתאם  בביטוחים  עצמו  את  לבטח  יידרש  גבולות  להסכם.    23הזוכה 
בנספח   כמפורט  יהיו  הפוליסות  של  להסכם בהאחריות  את   .'  כמבוטח  יכללו  הביטוחים 

 התאגיד. 

" חתום ע"י חברת ביטוח וכן  םהזוכה ימסור עם חתימת החוזה אישור על "קיום ביטוחי .ד
 הביטוחים הנדרשים המצ"ב.

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

לוחות הזמנים    במפרט הטכני. עלם המפורטים  הזוכה ימסור למנהל לוחות זמנים במועדי .ו
להיות מפורטים ויסודיים, מחולקים לפרקי זמן של שבוע ימים, תוך פירוט שלבי הביצוע  
שנהוג   פרט אחר  וכל  על חלקיה השונים,  לביצוע העבודה  ושיטות  הסדרים  של העבודה, 

 לכלול אותו בלוח זמנים, ו/או שהמנהל ידרוש את הכללתו בלוח הזמנים. 

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

מפרט, וכל אמצעי זהירות ובטיחות להבטחת  הנחיות ממונה הביטוח של התאגיד  בהתאם ל
ו/ הציבור,  נוחיות  על  ביטחון  והכול  שוטרים,  שכר  ו/או  ישראל  משטרת  מול  תאום  או 

 חשבונו.

שאר תנאי ההתקשרות וההוראות אשר יחולו בתקופה זו, הינם כמפורט וכקבוע בהסכם  .ח
 המצורף למסמכי מכרז זה. 

( כולם או מקצתם, יהא רשאי  ח)- (ב)3לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים   .ט
להלן.    17הבנקאית המצורפת להצעת המשתתף, כמפורט בסעיף  התאגיד לחלט את הערבות  

בחילוט הערבות הבנאית כאמור לעיל, לא יהיה בכדי לפגוע בכל זכות או סעד אשר יעמדו  
 לרשות התאגיד כנגד הזוכה עקב הפרת התחייבות שנטל על עצמו. 

 תף תהצעת המש

5.  

מחירון, עליו נדרש הקבלן    -כמויות  מכרז זה מבוסס על פירוט העבודות הדרושות בפורמט כתב   .א
 המציע לתת אחוז הנחה. 

  אחידלתת אחוז הנחה    המשתתףעל  הצעת המשתתף במכרז תינתן על גבי מסמך הצעת המשתתף.   .ב
שיעור    המחירים המפורטים בכתב הכמויות נשוא מכרז זה. מובהר בזאת למען הסר ספק כי   על

קרי לא תחול תוספת על   –ואפס, אך בכל מקרה לא חיובי  הןוההנחה שיינתן יכול להיות הן שלילי 
כל הקטגוריות וכל  נתן יהיה אחיד עבור  י שי   . שיעור ההנחההמחירים המפורטים בכתב הכמויות

   הסעיפים המרכיבים אותן.

מוצרים המפורטים בכתב  המבוסס על מחירי העבודות ו/או ההתקשרות תחשב כהסכם מחירים  ה .ג
ההתקשרות להסכם  המסומן  זאת,    הכמויות  כל  המציע,  שנתן  ההנחה  תקופבניכוי  ת  למשך 

הצדדיםההתקשרות   ע"י  החתימה  מיום  תקופת  .   המתחילה  כל  כי  ספק  הסר  למען  מובהר 
ההתקשרות, ימשיכו המחירים המפורטים בכתב הכמויות המסומן להסכם ההתקשרות, לעמוד 

 . בתוקפם
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ס לשירותי שיפוץ משאבות אשר מחיריהם אינם כלולים בכתב הכמויות נשוא מכרז זה ו/או כל  ביח .ד
ושאינה   התאגיד  במתקני  והפעלתן  המשאבות  של  מושלם  שיפוץ  לטובת  הנדרשת  נוספת  עבודה 

אותה יגיש למזמין. על מחיר    בהתאם להצעת מחיר מנותחתמופיעה בכתב הכמויות, ישולם לקבלן  
 והיא כפופה לאישור בכתב של המזמין.   8%יתווסף רווח קבלני של ההצעה 

מובהר בזאת, כי אין המשתתף רשאי לנקוב בכמויות אחרות מאלו הנקובות בכתב הכמויות. כמוכן   .ה
נאסר על המשתתף לצרף כתב כמויות משל עצמו ו/או להוסיף ו/או לגרוע מכתב הכמויות הקיים.  

 כרז שהגיש. אם יעשה כאמור, ייפסלו מסמכי המ

 אופן הגשת ההצעה 

 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים כדלקמן:  .6

במרשם המתאים וכן אישור עו"ד או    רישום התאגיד  העתק תעודה בדבר  - אם המשתתף תאגיד   .א
רו"ח ומסמכים בדבר רישום התאגיד כדין )תעודת ההתאגדות, תזכיר ותקנון(, זהות בעלי המניות  

 ושיעור אחזקתם בתאגיד. 

 העתק תעודת הזהות שלו.   -אם המשתתף אדם פרטי  .ב

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

 מורשה מאת שלטונות מע"מ. עוסק העתק תעודת  .ד

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

 העתקי כל הרישיונות הנדרשים על פי דין.  .ו

( ו  1)ב()2דרש בסעיפים  של המשתתף כאמור בסעיפים כנ  רשימת התקשרויות המעידה על ניסיונו .ז
גורם, תפקידו  2)ב()2 לעיל, הכוללת את הגורם שעבורו בוצעה העבודה, שם הממליץ אצל אותו   )

 ומספר הטלפון שלו.  

כולל אישור פטור/ניכוי    אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין .ח
   .מס במקור תקף במועד הגשת ההצעות למכרז

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

 במקום המיועד לכך.  

רשויות .י )מאת  ציבוריים  גופים  עם  לעסוק  מורשה  תעודת  בסעיף  מע"מ  העתק  כאמור  לחוק    2( 
תקפה    1976  –עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו  

 .במועד הגשת ההצעות למכרז

אישורים ברי תוקף  מסוכנויות המשאבות הבלעדיות בארץ )סוכנים בלעדיים( ו/או מבתי חרושת   .יא
המפורטים בחוזה זה,     לייצור משאבות אלו בחו"ל, לבצע עבודות תיקון/שיפוץ המשאבות והמנועים

מאושרים על ידי המזמין ונציגו, בעלי מערכת ניהול איכות מתאימה לתקן הישראלי והבינלאומי  
IS0 9002  2000מהדורת  . 

מורשה .יב מלאכה  בית  בעל  המשתתף  היות  על  טבולות    ,ומבדקה  אישור  ביוב  משאבות  לשיפוץ 
ים  ו/או במנועים חשמליים, בעלי  תת מימיות המצוידות במנועים  חשמליים טבול  תצנטריפוגליו

   מעטפת קירור עצמית המיועדים להתקנה ביבש ומנועים חשמליים אנכיים.
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כ"ס, או יותר ויהיה ברשותו כל הציוד הדרוש    300הקבלן יהיה מסוגל לבצע עבודות במנועים  עד   . יג
 לתיקון, ליפוף  ובדיקת המנועים בעומס. 

ימוש בלתי מסויג כמנהג בעלים, מכוח בעלות או מכוח רכישת  שהמשתתף בעל זכויות מוכחות ל .יד
וציוד  הדרושים  מבדקה למנועים חשמליים,  זכויות כאמור מטעם הבעלים, על   כלים, מכשירים 

צנטריפוגליו טבולות  ביוב  טבולים     תלשיפוץ משאבות  במנועים חשמליים  מימיות המצוידות  תת 
עצמית המיועדים להתקנה ביבש ומנועים חשמליים  ו/או במנועים חשמליים, בעלי מעטפת קירור  

 אנכיים.  

,  )כולל אחזקת כל ציוד הבטיחות הנדרשלעובדי המציע  הכשרות בטיחות  אישורים בדבר העברת   .טו
ף עברו  המאשר כי עובדי המשתת( וכן תצהיר מאומת ע"י עו"ד  עבודה בגובה ועבודה בחלל מוקף

 הדרכות כאמור. 

 להלן.  18כמפורט בסעיף   מכרזערבות  .טז

 ( לעיל בנוסח המצורף למסמך הצעת המשתתף.ז)2תצהיר העדר הרשעה, כנדרש בסעיף  .יז

 מכתבי המלצה.  . יח

   .מבוטל .יט

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

 על ידו.   בשני עותקי מקור חתומהנוסח הצעת המשתתף  .כא

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

המשתתף לתת אחוז    על המשתתף להגיש את הצעתו במלואה כפי שהיא מופיעה בכתב הכמויות. על   כג. 
על המחירים המפורטים בכתב הכמויות נשוא מכרז זה. מובהר בזאת למען הסר ספק    אחידהנחה  

קרי לא תחול    –כל מקרה לא חיובי  כי שיעור ההנחה שיינתן יכול להיות הן שלילי והן ואפס, אך ב
כל   עבור  אחיד  יהיה  שיינתן  ההנחה  שיעור  הכמויות.  בכתב  המפורטים  המחירים  על  תוספת 

 הקטגוריות וכל הסעיפים המרכיבים אותן.  
 

 מע"מ.  כוללים ואינםבשקלים חדשים  הינם, בכתב הכמויותהסכומים הנקובים  .7

 אחוזי ההנחה למחירי המכרז. על המשתתף לרשום בכתב הכמויות כדלקמן:  .8

.  חתימת מקור, ולחתום עליה ועל כל מסמכי המכרז  בשני עותקי מקורעל המשתתף למלא הצעתו   .9
לעומת העותק   זהים. במקרה של אי התאמה בתמורה הנקובה בעותק אחד,  על העותקים להיות 

לפי   התמורה  גובה  יתוקן  לצרף  השני,  המשתתף  על  יותר.  הנמוך  התמורה  גובה  נקוב  בו  העותק 
 להצעתו אישור על קניית מסמכי המכרז. 

סיונו  ילהציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, נ  משתתףשמורה הזכות לדרוש מה  תאגידל .10
 . וכיו"ב

ם  הגשת הצעתו של המשתתף והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז/החוזה ידועי  .11
וכי   ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות, הניהוליות והאחרות 

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

 כמו כן, התאגיד יראה כל משתתף כמי שביקר במקום ביצוע העבודות ועמד על טיב העבודה והיקפה.  .12

איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם משתתפים נוספים או כל גורם אחר.  חל   .13
תוביל   מתואמות  הינן  למכרז  שהוגשו  ההצעות  כי  נסיבתיות  ראיות  זאת  ובכלל  לכאורה  ראיות 

   לחילוט ערבות המשתתף.
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 על המשתתף ללמוד, להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרז והחוזה.   .14

למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהוא  ו רשאי  המשתתף אינ  .15
רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המשתתף    תאגידמתנאי המכרז. ה

 . מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו

 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .16

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

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

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

 לוח זמנים לביצוע עבודות נשוא מכרז זה 

 שעות מקבלת הקריאה.  24עד   –זמן הפירוק  .א
 שעות.   48למנועי חשמל עד  –הגשת דו"ח  .ב

 מרגע הגעת הציוד לבית המלאכה.  –שעות  72למשאבות עד       

  ימים, מיום   10שאינו עולה על  עבודות השיפוץ בבית המלאכה תושלם על ידי הקבלן, תוך פרק זמן   .ג
 " בכתב, מאת המזמין. הזמנת הרכש לשיפוץ משאבותקבלת "

 
 טיב חומרים ואחריות  

 
שנה מיום חצי  ל היא    הקבלןוטיב החומרים שיסופקו ע"י    שיפוץ המשאבותהאחריות על עבודות   .17

 .סיום העבודה
 

ההובלה   .18 כאשר  המשאבות  שיפוץ  קבלן  של  במפעל  יבוצעו  האחריות,  בתקופת  שיתגלה  לקוי  כל 
לתחנת השאיבה, תהיה באחריות   והובלה חזרה  והרכבה  פירוק  ציוד    הקבלןלמפעל,  ועל חשבונו. 

בכתב ותחת    כפוף לאישור המזמיןוב  חדש שיסופק, יהיה מתוצרת מערבית, או אמריקאית בלבד
   אחריות היצרן.

 

 תקופת התקשרות

"להלן)  ההסכם  חתימת  מיום  אחת  שנה  של  לתקופה  הינה  התקשרות  תקופת .19   תקופת : 
 ."(ההתקשרות תקופת/ההסכם

לאחר הודעה מראש חודש ימים לפחות    אחת  בשנה  הסכם  של  תוקפו  את  להאריך  רשאי  האי  התאגיד .20
 לפני מועד פקיעת תוקף ההסכם.

 תקופות הארכה.   3 -על מובהר למען הסר כל ספק, סך תקופות הארכה לא תעלה  

על כך חודש ימים לפחות לפני מועד    יודיעלא להאריך את תוקפו של ההסכם    במידה והחליט התאגיד .21
 פקיעת תוקף ההסכם.  

 ערבות מכרז

22.  

הצעתו .א נשוא  התחייבויותיו  הבטחת  בנקאית    ,לשם  ערבות  המכרז  למסמכי  לצרף  המשתתף  על 
( . הערבות תהא בנוסח  ₪  אלף  שלושים)במלים: )₪    30,000   בסך    , בלתי מותנית וצמודהאוטונומית

 .  'כנספח דהמצ"ב 

  ולמימוש   ניתנת לגביהוותהא בלתי מוגבלת ובלתי מותנית    ,כולל  7/5/2022עד  הערבות תהא בתוקף   .ב
 .  תאגידה חשבו/או  התאגיד  מנכ"לפניה חד צדדית של ממועד מיידי 

הערבות תהא צמודה למדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מהמועד האחרון אשר נקבע להגשת   .ג
 הצעת המשתתף. 
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 שם החייב על גבי הערבות יהא להיות זהה לשם המשתתף. .ד

 . הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל, תיפסל על הסף, ולא תובא לדיון .ה

ימים מיום    7חתימת המשתתף הזוכה על ההסכם לביצוע העבודות בתוך    להבטיח מטרת ערבות זו   .ו
 .קבלת הודעה על זכייתו במכרז

 

 הבהרות

יפנה .23 המכרז  מסמכי  בין  סתירה  המשתתף  מ  מצא  יאוחר  האחרון   4לא  המועד  לפני  עבודה  ימי 
מהנדס    אל_  9575808-40  באמצעות פקס מס'  להגשת ההצעות, ולפני שהמשתתף הגיש הצעתו,

אי התאגיד ו/או  השאלה  מהות  את  בפנייתו  ויפרט  תשובה,  למתן  הפקס  ומספר  שמו  ציון  תוך   ,
  הבהירות.

 המשתתפים במכרז. כלויופצו לעיונם ולידיעתם של   בכתב בלבד התשובות וההנחיות תינתנה 

ע"י התאגיד, אלא אם התשובות    המשתתף לא יהא רשאי לטעון כי הסתמך הצעתו על תשובות שניתנו .24
 ניתנו לו בכתב כאמור לעיל, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי הימנה. 

 אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, ייקבע מחיר היחידה שצוין כדלקמן:  .25

המשתתף מסכים כי במקרה של אי התאמה בין מחיר יחידה ובין הסכום המתקבל בהכפלת מחיר   .א
יקבע מחיר היחידה והסכום המוכפל יתוקן. היה ומחיר היחידה לא צוין במפורש    היחידה בכמות,

 ולעומת זאת צוין הסך הכולל, יחושב מחיר היחידה ע"פ חלוקה של הסך הכולל בכמות.

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

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

ההנחות הניתנות תחושבנה באחוזים ממחירי הבסיס של כל פריט בהצעה. המשתתף מסכים כי גם   .26
סכומים, היא תחושב באחוזים לעומת מחיר הבסיס הכולל, ומחיר  במקרה בו תהיה ההנחה נקובה ב

 כל פריט יופחת בהתאם.

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה 

27.  

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

וכי התאגיד  שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב הכמויות או  
 סתייגויות כלשהן.שתלווה בה

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

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

  ות דומ   עבודותניסיונו של המשתתף ובכלל זה המוניטין והניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך ביצוע   (1
 בחירת הזוכה. בעבר, וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה  בעת הליכי  

ניסיון התאגיד ו/או גופים אחרים בביצוע עבודות עם המשתתף או ככל שמדובר בחברה, עם הגורמים   (2
 השולטים בה או הפועלים מטעמה. 
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כושר הביצוע של המשתתף, ציוד וכוח אדם הנמצאים ברשותו או תחת שליטתו על פי הסכמים חתומים   (3
 ה. לתקופה המיודעת לביצוע העבודות על פי ההזמנ

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

 השתתפות בסיור קבלנים ו/או ישיבת הבהרות.   (5

 מתן משקל לחוסנו הכלכלי והפיננסי של המשתתף.  (6

 עלויות הפרויקט.  (7

זמנים ובהתאם  כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודה נשוא המכרז במסגרת לוח ה (8
 לתנאי המכרז. 

התאגיד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה סבירה בשל מחירה הכולל או ביחס לפריט מסוים, או   (9
שאינה סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסותה לתנאי המכרז באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת  

 ההצעה כדבעי. 

רצונו המלאה לאחר פתיחת המעטפות, זאת    התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות (10
 על מנת לבחון את המשתתף ואת הצעתו במסגרת שיקוליה האמורים לעיל. 

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

  .ד

בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר,  את הזכות לדרוש מאת המשתתף,    ושומר לעצמ  תאגידה (1
 והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים. 

לפי    ו מתחייב לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר ימסרו ל  תאגידה (2
 . ודרישת

  ו ראות עיני   להסיק מסקנות לפי  תאגידאם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאי ה (3
 . ואף לפסול את ההצעה

,  ראה לנכוןישונים, כפי ש   משתתפים הא רשאי לחלק את העבודה בין  י  מובהר בזאת כי התאגיד .ה
 והוא אינו מתחייב למסור את העבודה כולה לזוכה אחד מבין המשתתפים במכרז זה. 

ל תמורה או  התאגיד יהא רשאי למסור לביצוע רק חלק של העבודות, והמשתתף לא יהיה זכאי לכ .ו
 פיצוי עבור הקטנת היקף העבודה, או שינוי כמויות בסעיפים כלשהם. 

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל   .ז
 סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי. 

יחליט  המזמין כאמור,   .ח ו/או  אם  על  לבטל את המכרז  לא לחתום  ו/או  שלא לבצע את העבודות 
למעט   שהוא  סוג  מכל  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  תביעה  כל  במכרז  למשתתפים  תהיה  לא  החוזה, 

 ההוצאות בגין רכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.

 חתימת החוזה והשבת ערבות מכרז 

28.  

ימים מיום קבלת     7הסכם המכרז בתוך  ה  על משתתף/ים שיבחר/ו כזוכה/ים במכרז יתבקשו לחתום   .א
   הודעה על זכייתו/ם במכרז.

לחלט את הערבות הבנקאית שצירף    תאגידהא הי לא מילא/ו הזוכה/ים את התחייבותו זו, רשאי  
להשמיע כל טענה  לעיל, והמשתתף יהא מנוע מ  18המשתתף למסמכי המכרז מטעמו, כקבוע בסעיף  
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 כנגד החילוט. 

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

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

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

מובהר בזאת כי התאגיד יהא רשאי לנהל משא ומתן עם הקבלן אשר יבחר כזוכה במכרז, לשם שיפור   .29
 הצעתו, בהתאם לדין.  

יושם לב כי התאגיד הינו תאגיד אזורי וכי יכול שיצטרפו אל התאגיד רשויות נוספות כחברות. )להלן:   .30
 "(.הרשויות המצטרפות"

מובהר בזאת כי יהיה על המשתתף אשר יבחר כזוכה במכרז לבצע את העבודות מכוחו הן בכלל שטחי  
 הרשויות החברות בתאגיד והן בכלל שטחי הרשויות המצטרפות.  

דרך )לא לשלוח בדואר( ברחוב  תאגידאת מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית במשרדי ה  .31
 ,בלבד 1/2022" מס"מכרז בציון  , במעטפה סגורה לותמע קניון כוכב הצפון, האלוף עוזי נרקיס,

 )להלן : "מועד הגשת ההצעות"(.   00:12 שעהב  7/2/2022ליום וזאת עד 

  כל מסמך, אשר יימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסל ולא ייכלל בדיוני ועדת המכרזים.

דעתו הבלעדי, ובמקרה כזה יודיע לכל  התאגיד יהא רשאי לדחות את מועד הגשת ההצעות, לפי שיקול  
מי שרכש את מסמכי המכרז, בפקס ו/או בדוא"ל ו/בדואר, על פי פרטי ההתקשרות שנמסרו בעת רכישת  

 מסמכי הכרז. 

שעות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים    48התאגיד רשאי בכל עת, ועד  
לות המשתתפים. השינויים והתיקונים יהוו חלק בלתי נפרד  במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשא

מתנאי המכרז ויבואו לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בכתב, באמצעות פקס, דוא"ל או באופן  
 אחר, על פי הכתובת שמסרו רוכשי מסמכי המכרז בעת הרכישה. 

שום דרך, את המסמכים  מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, ב
 שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים. 
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 לשיפוץ משאבות ביוב ומנועי חשמל במכוני שאיבת שפכים הסכם 

 ומכוני טיפול בשפכים 

 

 2022ת ____ חודש __________ שנ_ שנערך ונחתם ביום __

 

 מעיינות זיו בע"מ  ב י ן :

 514210517פ ח. 

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

 תרשיחא 

 "(תאגיד הלהלן: ")

 מצד אחד 

                                                      ל ב י ן: 

                         צ ח./ח.פ.ת.ז./

 ______________________ : כתובת

 _______________  :פקס                    :טלפון

 ע"י מורשי חתימה מטעמו: 

 __________________ ת.ז. _____________ .1

 __________________ ת.ז. _____________ .2

 "( הקבלן)להלן: "

 מצד שני 

 

לשיפוץ משאבות ביוב ומנועי חשמל במכוני שאיבת שפכים  עבודות  בביצוע    ןמעוניי   התאגיד :הואיל
שבשטח שיפוטו וכן כל פעולה נלווית שתידרש לצורך ביצוע העבודות    ומכוני טיפול בשפכים

 "(;העבודות" או "העבודה)להלן: "

לשיפוץ משאבות ביוב ומנועי חשמל במכוני  התאגיד פרסם מכרז    העבודותשל    ןולצורך ביצוע  :והואיל 
בשפכים טיפול  ומכוני  שפכים  המכרז,  בתנאים    ,שאיבת  במסמכי  והמפורטים  המצוינים 

 ;    המנהל מטעם התאגידוכפי שיורה  כניות ובמפרט הטכני,  ובהסכם, בכתב הכמויות, בת 

  תאגיד נספחיו, הגיש למסמכיו ועל כל    מכרז, לאחר עיון ובחינה זהירה של מסמכי המציעוה :והואיל
לב נ ,  ותנאיו  למכרזע העבודות בהתאם  וצ יהצעה  של הקבלן  הוהצעתו  ידי  על    תאגיד תקבלה 

 ; במכרז כזוכה

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

 לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיים;  םמעונייניוהצדדים  :והואיל

 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 - 1ד'נספח  (5)

 נוסח ערבות מכרז. -2נספח ד' (6)

 .של הקבלן פרטי בנק  עדכון -'הנספח  (7)

 . 1976 –הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו  –נספח ו'  (8)

 נספח בטיחות.  -נספח ז' (9)

 רשימת כוח אדם.  -נספח י' (10)

 אישור על ביקור באתר. -נספח יא' (11)

 הגדרות

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:  .2

מס'    - "המכרז"  במכוני  למטעם התאגיד    1/2022מכרז  ומנועי חשמל  ביוב  שיפוץ משאבות 
 . שאיבת שפכים  ומכוני טיפול בשפכים

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

 ;כנציגו כלפי הקבלןהתאגיד או מי שנתמנה ע"י מהנדס/ת התאגיד,  כוח  -בא -"המפקח"

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

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

לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו, המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו   -"הקבלן"
 או בשבילו בביצוע הפרויקט;
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ה -החומרים"" ע"י  מתבקשת  שאספקתם  והחומרים  הרכיבים  האביזרים,  לרבות  תאגידכל   ,
 ; ים מתקנים וכיו"באביזר

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

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

 ;להלן  20סך התמורה לה זכאי הקבלן ע"פ הסכם זה, בהתאם למפורט בסעיף  -"התמורה"

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

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

מדד   -מדד הבסיס"" שהוא  זה,  הסכם  חתימת  ביום  הידוע  כפי   ...................חודש  המדד 
 .נקודות   .................והעומד על    ...................... -בשפורסם 

 מהות ההסכם .3

המשתתף, אשר הצעתו תיבחר    עיקרי ההתקשרות אשר יחולו ביחס להוראות  מכרז זה הינם כדלקמן:
התאגיד  "(  הזוכה/הקבלן"  :)להלן עבור  משאבות  עבודותיבצע  צנטריפוגליוביוב    שיפוץ  תת    תטבולות 

עצמית   קירור  מעטפת  בעלי  חשמליים,  במנועים  ו/או  טבולים  חשמליים  במנועים  המצוידות  מימיות 
במכוני שאיבת שפכים ומכוני טיפול בשפכים שבשטח  המיועדים להתקנה ביבש ומנועים חשמליים אנכיים. 

   זאת:כדלקמן ובכלל שיפוטו של התאגיד, 

ומשאבות תת    התאגידשיפוץ משאבות ביוב תת מימיות, הפועלות במכוני שאיבת השפכים של  .א
מונומימיות,   ומשאבות  אנכיים  חשמל  השפכים ,  ומנועי  שאיבת  מכוני  לרשימת  בהתאם 

 . המצורפת בסוף המפרט הטכני המיוחד

 יבה. תת מימיות המותקנות בשוחות ובתאי שא  תטבולות צנטריפוגליוביוב  שיפוץ משאבות .ב

משאבות ביוב תת מימיות עם מנועים חשמליים בעלי מעטפת קירור עצמי המיועדים להתקנה    .ג
ביבש, המותקנות בתחנות התאגיד, כולל אספקת חלקים, אביזרים, משאבות בורגיות ומנועי  

 חשמל אנכיים וכל הנדרש לפי המפרטים וכתבי הכמויות . 

 :  עבודת הקבלן כוללת  .ד

 ו/או משאבות אנכיות.  , ו/או מנועים אנכיים,. פירוק  משאבות הביוב1

 . הוצאתן משוחות השפכים ו/או חדרי המשאבות על ידי מנוף ו/או ע"י משאית מנוף. 2

 . הובלתן מאתרי מכוני שאיבת השפכים למפעל לשיפוץ משאבות ומנועים. 3

ההגעה לבית  ( שעות מרגע  72שעות( ועל המשאבה והציוד )עד    48. העברת דו"ח על המנוע )עד  4
 המלאכה. 

למשאבה  5 הידראולי  מבחן  ביצוע  כולל  לשטח  הוצאתם  לפני  והמנוע  המשאבה  בדיקת   .
 במבדקה.  

מתקן  6 אל  המלאכה  מבית  חזרה  השיפוץ  לאחר  שלהם  החשמל  ומנועי  המשאבות  הובלת   .
 התאגיד. 

 . הרכבת המשאבות ו/או המנועים במתקן התאגיד לאחר  השיפוץ, הפעלתן והרצתן. 7

 . ביצוע צילום )אפשרי גם באמצעות קבלן משנה(  8
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  – . אספקת חלקים, אביזרים והכל הנדרש לפי כתב הכמויות, המפרט הטכני, החוזה ונספחיו  9
 .יסופקו אך ורק חלקים מקוריים

. אחת לשנה בתיאום בכתב מול המזמין, יבקרו הקבלן ונציג המזמין בכל מתקני התאגיד  10
ל ומשאבות הביוב. בסיום יוציא הקבלן דו"ח בדקיה בכתב לגבי  ויבדקו את כל מנועי החשמ 

 מצבם של המנועים והמשאבות.

והתקנה של משאבות חדשות    .11 הכמויות    –אספקה  כתב  על סמך  הרכבת משאבה חדשה 
 הקיים. 

והכל   –"(השירותים " ו/או " העבודותכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל )להלן: " 
ה ובתנאים  בכתב בהתאם  המיוחד,  במפרט  בהסכם,  המכרז,  במסמכי  והמפורטים  מצוינים 

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

 כן יידרש הקבלן לבצע את הפעולות הבאות: 

ומנועים (1) ביוב  כל    שיפוץ משאבות  טיהור שפכים  של  ומכוני  תאגיד  שבתחנות השאיבה  אחריות 
וכן מטלות משלימות לתחזוקה כמפורט במפרט זה, הכל לפרק  חום פעילותה  מעיינות זיו ובכל ת

למימוש על    תקלנדארישל שנה  כל אחת    ,האופצי  תקופות  שלוש  עםזמן של שנה קלנדרית אחת,  
ל בכפוף להוראות החוזה ולהוראות כל  והכ   ידי המזמין ולפי שיקול דעתו הבלעדית כאמור להלן.

 להפסיק ההתקשרות. דין באשר לאפשרות  

   כל העבודות המתוארות במכרז/חוזה זה יתבצעו עפ"י הוראה מפורשת מהמזמין ו/או בא כוחו. (2)

כהגדרתם  את השירותים והעבודות כאמור לעיל ומתחייב לבצע    מציעהו   מציע למוסר בזה    תאגיד ה .ה
ובהתאם  להסכם זה כנספח א'  והכל באופן משוער בהתאם לכתב הכמויות אשר מצורף    - בהסכם זה  

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

 .זה

  -     ג'  -ונספחים א'    – ובתוכניות  העבודה תכלול את המטלות והמרכיבים המפורטים בכתב הכמויות   .ו
 . , ככל שיהיו במהלך העבודהמפקחוהיא תבוצע בהתאם לתוכנם של אלו ולעדכונים ולשינויים, מאת ה

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

 כניות ות -  1

 כתב כמויות  - 2

 מפרט טכני מיוחד  - 3

 מפרט בין משרדי  - 4

 ישראליים תקנים  - 5

 תקנים חו"ל  - 6

  המוקדם עדיף על המאוחר. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או פירוש שונה בין  מציע  הבנוסף לאמור לעיל חייב  
ולקבל   שהיא  כל  עבודה  ביצוע  לפני  וזאת  מהנדס/מפקח  של  לבו  תשומת  להעיר  המסמכים, 

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

להסכם הן כמויות משוערות בלבד,    כנספח א'הכמויות המופיעות בכתב הכמויות המצורף    כל .ז
 ואין התאגיד מתחייב לספק את העבודה בהיקף המופיע בכתב הכמויות. 
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העבודות    מציעה .ח את  גבוההיבצע  וברמה  בשקדנות  זה   ,בנאמנות,  הסכם  להוראות  בהתאם 
 ומה על ידי מנכ"ל התאגיד והחשב.לקבלן חתמסר תיבהתאם להזמנת העבודה שו ונספחיו 

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

 מטעם המנהל. 

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

 שיהיו במהלך העבודה. 

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

י .יב עבודההמציע  הזמנת  בכל  לכך  שנקבע  הזמן  בתוך  העבודות  את  לא  בצע  את  .  הקבלן  ביצע 
  לתאגיד   הקבלן  ישלםהעבודה בתוך לוח הזמנים הקבוע בהזמנת העבודה,  העבודות נשוא הזמנת  

 . לכל יום איחור  )שלוש  מאות ₪ (₪  300- השווה לפיצוי מוסכם בסך  

שיתו . יג ותוך  מלא  בתיאום  תתבצע  ההעבודה,  נציגי  עם  פעולה  התאגידף  תוך  המפקחו  חשב,   ,
 שהתאגיד ונציגיו יקבעו עבור הקבלן סדרי עדיפויות לביצוע העבודה ובכפוף לכל תקן רלוונטי. 

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

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

וכניות "לביצוע" שעשויות לכלול עדכונים והשלמת תוכניות  למציע תלפני ביצוע העבודה יועברו   .טו
   רז" ו/או תוכניות נוספות לצרכי הבהרה והשלמה.ל"מכ

   .לא תהיה בכך עילה לשינויים במחירי היחידהמובהר בזאת, כי 

 היקף ההסכם ותקפו

4.  

 חודשים.     12   – תוקפו של הסכם זה הינו ל  .א

למשך   .ב ההתקשרות  משך  את  להאריך  הבלעדי  דעתו  שקול  לפי  הזכות,  שמורה  בלבד  לתאגיד 
שנים.   שלוששל    תתקופות בודדות, כל אחת בת שנה, דהיינו למשך הארכה מקסימאלי  שלוש

יום לפני המועד הקרוב לסיום    45הארכת ההתקשרות כפופה לכך כי התאגיד יודיע בכתב לקבלן  
ארכת ההתקשרות. לא ניתנה הודעת התאגיד כאמור, תסתיים  ההתקשרות בדבר החלטתו לה

 ההתקשרות במועד הקרוב לסיומה ולא תוארך. 

על פי הסכם זה לידי סיום,  מבלי לגרוע מן האמור לעיל התאגיד רשאי להביא את ההתקשרות   .ג
חויב בתשלום פיצויים  י, מבלי לתת כל נימוק ומבלי שלהלן  25-26פים  אמור בסעילעוד קודם  

יום מראש. במקרה כזה יראו    30  קבלןבגין הביטול, בכל עת, על ידי מתן הודעה בכתב ל   כלשהם
יהיה זכאי רק לתמורה בגין    קבלן את ההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה וה 

לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין נזק    קבלןול  ,העבודות שביצע, עד למועד הפסקת ההסכם
 . מכל סוג

תירה בין הוראות ההסכם או בעניין פרשנותו הנכונה של אחד ממסמכי ההסכם,  במקרה של ס .ד
יינתנו לקבלן בכתב תוך   הקבלן יפנה למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. הנחיות המנהל 
שבעה ימי עבודה מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת, כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן  

 וכי הקבלן יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה. מוחלט ובלעדי בידי המנהל 
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 לוח זמנים לביצוע

5.  

התאגיד ובהתאם להזמנה בכתב חתומה על ידי המנהל    נציגהקריאות לתיקון ומתן שירות תהיינה ע"י   .א
 .לביצוע של כל העבודה

  .ב

 שעות מקבלת קריאה.  24עד   –זמן הפירוק  (1)

 שעות.   48למנועי חשמל עד  –הגשת דו"ח  (2)

 שעות )מרגע הגעת הציוד למפעל(.  48למשאבות עד 

ימים   10תושלם ע"י הקבלן תוך פרק זמן שאינו עולה  על    בבית המלאכהעבודת השיפוץ   (3)
קבלת   המזמיןמיום  מאת  בכתב  משאבות"  לשיפוץ  הרכש  )"הזמנת  הובלתה   כולל. 

 והרכבתה באתר לאחר גמר השיפוץ והפעלתה(. 

ם על הצדדים כי לצורכי סעיף זה תיחשב כהודעה גם הודעה שתבוצע באמצעות טלפון,  מוסכ .ג
, איתורית וכל אמצעי תקשורת אחר, בכל שעות היממה, ובלבד שבעקבותיה  ימכשיר סלולאר

 או במקביל לה תועבר לקבלן הזמנה חתומה על ידי המנהל.

 . 14.00עד  07.30,ימי ו' וערבי חג מ  17.30עד  07.30במים א' עד ה' משעה הקבלן מתחייב להיות זמין  .ד

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

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

 יה כל זכות לתבוע או לבקש פיצוי כלשהו בגין פיצול כלשהו בביצוע העבודה. לקבלן לא תה  .ז

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

  ביצועלים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד  מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישור
   העבודה.

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

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

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

 שינוי קצב העבודה 

6.  

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

 להבטיח את השלמת העבודה תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה ע"י המפקח.

נדרש ע"י  ישא בעלות האמצעים הנדרשים לעמידה בקצב העבודה שימובהר בזאת כי הקבלן בלבד  
 המפקח. 

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

לדעתו יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים. מובהר בזאת כי    בהם  האמצעים
 שא בעלות אמצעים אלו. יהקבלן בלבד י 
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להשתמש בציוד מכני שונה,  מתוגברות ,  משמרותבלעניין ס"ק ב' רשאי המפקח להורות לקבלן לעבוד    .ג
 וכו'.  לבצע במקביל מספר עבודות במספר מתחמים שונים באתר

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

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

  תאגיד ל   יהיהמההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות. לצורך סעיף קטן זה    15%של  בשיעור  תקורה  
זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר, וזאת ללא תשלום תמורה  

 כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.

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

 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.  

שינוי בלוח    שינוי במתכונת העבודה, לרבות שינויים בעבודה לעומת הקבוע בתוכניות,הקבלן יבצע כל   .א
 ד' להלן. -ק ב'", בכפוף לאמור בס הנדס/ת התאגידע"י מ   ששיידרהזמנים וכיו"ב כפי 

עד  בגבולות של   לפי שיקול דעתו הבלעדי, את הזכות לשנות את היקף העבודה, ושומר לעצמ  תאגיד ה .ב
  הפחתה מן הכמויות המפורטות בכתב הכמויות, וזאת בדרך של ביטול סעיפים או הוספה או    50%

הקבלן לא יהא זכאי לתבוע פיצוי כלשהו, או שינוי במחירי היחידה   הפחתה מהם או הוספה אליהם.
 מהיקף העבודה וכן בשל כל שינוי בכמויות המצוינות בכתב הכמויות.   50%בשל שינוי של עד 

      .חשב ו/או המנהליעשה באמצעות דרישה בכתב מן ה שינוי היקף העבודה י

ללא דרישה בכתב עפ"י האמור לעיל, לא יחרוג הקבלן מהיקף העבודה המתוכנן, המופיע בתוכניות,  
  במפרטים וביתר הנספחים להסכם.

ללא אישור ה וחרג הקבלן מהיקף העבודה,  בכתבהיה  כלשהי מאת  חשב  זכאי לתמורה  יהא  לא   ,
 . תאגידה

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

 להלן. )ו(  20התמורה לקבלן בגין ההגדלות, ההקטנות ו/או השינויים תהיה כקבוע בסעיף   .ד

 פיקוח, כפיפות וביקורת

8.  

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

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

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

ובהתאם להערותיו יהא הקבלן חייב    פקחהעזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. עפ"י דרישת המ
המ על  המקובלת  העבודה  למתכונת  להתאימה  מנת  על  ולשנותה  הצעתו  את  ולשביעות    פקחלתקן 

 רצונו. 
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באופן שוטף בדבר התקדמות העבודה ו/או בעיות הכרוכות    מהנדס/ת התאגיד הקבלן ידווח למפקח ול .ג
דרש  י, בנוגע לעבודה, כפי שי הנדס/ת התאגידבה. כמו כן, יספק הקבלן תשובות והסברים למפקח ולמ

 . הפרויקטעל ידם ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע 

 פקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והעבודה. הקבלן יאפשר למ .ד

סמכותו של המפקח מוגבלת לביקורת החומרים והעבודה, עפ"י הקבוע בהסכם, במישור המקצועי   .ה
 הטהור בלבד. 

המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה המחייבת תשלום נוסף ובין חריגה  
 אשר אינה מחייבת תשלום כזה.

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

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

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

  ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו.

 בדיקת התנאים ומערכות קיימות ע"י הקבלן 

9.  

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

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

נדרשות  , ולקח בחשבון את כל העלויות השל התאגידהסילוק השונים של השפכים הנשאבים ממתקני הביוב  
 מכך בהצעתו. 

מבוטא ילא    תאגידה אינו  קיומם  אשר  תנאים  כולל  כלשהו,  תנאי  הכרת  מאי  הנובעות  תביעות  בכל  כיר 
 כניות ובמפרטים.ובת

 ביצוע מקצועי

10.  

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

 האמורה לעיל. 

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

ן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו  נתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבל .ג
יחולו    -  ו/או ע"פ דין . היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה  פקחלפי שיטה שתאושר על ידי המ

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

הנדס/ת  מים הנדרשים עפ"י שיקול דעת משמורה הזכות לגבות מן הקבלן, בכל דרך, את הסכו  תאגיד ל .ד
 לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מן הקבלן לתקנה.   התאגיד

לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י כל דין או    תאגיד של ה   ו אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות .ה
   בגין אותו חשבון. הסכם.

העבודה בכללה או חלק ממנה, אם לפי דעתו מסכן הדבר את בטיחות  המפקח רשאי להפסיק את   .ו
 הציבור או העובדים. 
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המפקח יהיה הקובע היחיד בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן   .ז
 ביצועה. 

 טיב החומרים ובדיקות 

11.  

ומהסוגים והמינים  בהם ישתמש הקבלן לצורך הסכם זה, יהיו באיכות מעולה,  והחלפים  כל החומרים   .א
ולשביעות רצונם המלאה    פקחכפי שנקבעו במפרט הטכני ו/או בכתבי הכמויות ו/או ע"פ קביעת המ

 ו/או המפקח.הנדס/ת של המ

לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יעשה שימוש באלה הנושאים  וחלפים  חומרים   .ב
 תו תקן. 

על הקבלן  ו,  מכרזודה אשר לא בוצעה לדעתו בהתאם להמפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי עב .ג
 לקיים את הדרישות האלה על חשבונו הוא.  

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

העבודה ואופן  המפקח יהיה הקובע היחיד בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים , טיב   ה. 
שנה  חצי  ל היא    הקבלן וטיב החומרים שיסופקו ע"י    שיפוץ המשאבותהאחריות על עבודות    ביצועה. 

 .מיום סיום העבודה

כל לקוי שיתגלה בתקופת האחריות, יבוצעו במפעל של קבלן שיפוץ המשאבות כאשר ההובלה למפעל,   ו.
ועל חשבונו. ציוד חדש שיסופק,    הקבלןפירוק והרכבה והובלה חזרה לתחנת השאיבה, תהיה באחריות  

   בכתב ותחת אחריות היצרן. כפוף לאישור המזמיןוב יהיה מתוצרת מערבית, או אמריקאית בלבד

 

 ח אדם ותנאי עבודהואספקת כ

15  . 

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

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

 במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה. 

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

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

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

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

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

 תם ידרוש. כל העלויות של עובדים נוספים אלה יהיו על הקבלן בלבד. ומן הסוגים והמקצועות או

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

וג .ז בטיחותיים  בתנאים  נעשית  וזו  במידה  הקבלן  של  עבודתו  את  להפסיק  רשאי  יהותיים  התאגיד 
 גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. 
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הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים אשר יגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם   .ח
 הכל בהתאם למפורט בהסכם .   -כלשהו 

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

 וידאג להכפיף כל חוזה ו/או התקשרות עם צד שלישי להוראותיו של נספח בטיחות זה.

 

 ניהול האתר 

16  . 

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

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

הקבלן מתחייב להתקין ולספק על פי הצורך, ו/או דרישות התאגיד ו/או הדין ו/או הוראות המפקח   .יב
מצד רשות מוסמכת כלשהי, כל אמצעי זהירות ובטיחות להבטחת ביטחון ונוחיות   ו/או על פי הוראה

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

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

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

 בפני גשמים או מקור מים. דרוש להגנה על אתר העבודה 

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

 ולשביעות רצון המפקח.   

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

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

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

 שוטפת תוך הפרעות מינימאליות לתנועה, לחניה ולפעילות בתחום האתר. 

שת  . יח מקרה  מתאימים  בכל  אישורים  לקבל  הקבלן  על  הנ"ל,  והמעבר  השימוש  לזכות  הפרעה  ידרש 
מהגורמים המוסמכים ובכלל זה, הקבלן יתאם את עבודתו עם הרשויות המקומיות, האזוריות ועם  

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

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

הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד שיש בו כדי להפריע   .כ
ל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים בשטח  לתנועתם החופשית של כלי רכב מכ

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

 למניעת הפרעות.  שנגרמו לו עקב נקיטת כל האמצעים

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

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

 העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה.  
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הקבלן יסלק מהאתר עודפי חומרים ופסולת כהגדרתם במפרט הטכני. בנוסף לכך, יסלק הקבלן כל   .כג
 להסכם. 16פסולת אחרת מהאתר, לפי בקשת המפקח וכמפורט להלן בסעיף 

בהר בזאת כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה, בטיחות עובדיו ובטיחות הציבור,  יו .כד
ועליו לנקוט על חשבונו בלבד בכל האמצעים הנדרשים למניעת תאונות עבודה, מפגעים תברואתיים  

 ו/או נזקים מכל סוג.

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

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

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

 ויעביר עותק לתאגיד. 

 שעות וימי מנוחה 

17. 

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

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

)רעש בלתי סביר   .ב ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים  יפעיל  הקבלן מצהיר כי לא 
  06:00  -ל    19:00לצרכי חפירה, בניה או כיו"ב באזור מגורים בין השעות    1979-התשל"ט  ,מציוד בניה(

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

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

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

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

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

 מכאניים ועובדים מיומנים  ובמספר מספיק לעבודות מסוג זה. 

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

ל קבלן משנה אשר יועסק ע"י  להלן, יחולו הוראות סעיף זה ע  27מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף   .ז
 הקבלן והקבלן יהיה אחראי לקיומן. 

 שמירת הסביבה 

18. 

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

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

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

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

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

במועדים שנקבעו ע"י המפקח, יהא רשאי התאגיד לבצען על    16לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף   .ו
חשבון הקבלן וכן יהא רשאי התאגיד לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת התאגיד  

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

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

 סיום העבודה 

19. 

לאחר פירוק המנוע במפעל המשפץ, תיערך רשימת תיקונים שיש לבצע במנוע, המזמין או נציגו יוזמן   .א
ת התיקונים שיש לבצע בו, רק לאחר קבלת האישור בכתב יוכל  לבדיקת המנוע ויאשר בכתב את רשימ

הקבלן להתחיל בעבודה. לאחר גמר העבודה יוזמן הלקוח או נציג מטעמו להיות נוכח בזמן בדיקת  
במפעל ופעולתו בזמן הבדיקה, ללא  הקבלן. רק לאחר בדיקת המנוע במתח  המנוע בעומס במבדקת  

נציג   ידי  על  בכתב  אישור  יינתן  בשטח.דופי,  ולהתקנתו  מהמפעל  להוציאו  של    התאגיד  זה  אישור 
 . לא ישמש בשום מקרה כאישור לטיב עבודתו של הקבלןהמזמין,  

תעודת גמר לביצוע תיקון המנוע תימסר לקבלן שבעה ימים לאחר התקנה והפעלת המשאבה באתר  
 . הבדיקה, ללא דופיבמפעל ופעולתו בזמן  יום לאחר בדיקת המנוע במתח   14ולכל היותר 

תיקון לצורך ביקורת על טיב העבודה ואיכות  \נציג המזמין יהיה רשאי לבקר בכל עת במהלך השיפוץ
 . הביצוע, ללא כל הודעה ו/או תאום מראש

 

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

, ובכלל זה יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל מתקן או פרט  הפרויקט
 . פקחיצוע העבודה על פי הנחיות המאחר במקום ב 

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

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

 . ואו עובדי תאגידלגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או ה  (1)

 כלפי הקבלן.  ואו שלוח תאגידליצור אחריות כל שהיא של ה (2)

 תמורה

20. 

בעבור ביצוע העבודה וכל מחויבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם זה מתחייב התאגיד לשלם לקבלן    .א
 בהתאם להצעת הקבלן למכרז וע"פ הכמויות בהן נעשה שימוש בפועל.  את התמורה

 התמורה אינה כוללת מע"מ ויש להוסיפו ביום התשלום בפועל בהתאם לשיעורו על פי דין באותה עת.   .ב
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מהיקף העבודה ללא תוספת    50%המזמין רשאי להוסיף להיקף העבודה הכללי עבודות בשיעור של עד   .ג
 תביעות נוספות בגין זאת. ו/או דרישות ו/אומחיר ולקבלן לא תהיינה טענות 

ם ומתחייבים בזה כי בכפוף לאמור בסעיף קטן ו' להלן התמורה המפורטת בזה היא  הצדדים מצהירי .ד
מלאה  וסופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל וכי התאגיד אינו  

 חייב בתשלומים נוספים כלשהם לקבלן בגין הסכם זה. 

 

 תמורה לעבודות מיוחדות: .ה

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

 כדין. 

בהתאם  ישולם לקבלן  אשר אינן מופיעות בכתבי הכמויות    במידה והקבלן יידרש לבצע עבודות נוספות
והיא כפופה    8%יתווסף רווח קבלני של  אותה יגיש למזמין. על מחיר ההצעה    חתלהצעת מחיר מנות

 לאישור בכתב של המזמין.  

 

התמורה עבור הביצוע העבודות המיוחדות תשולם לקבלן בכפוף להמצאת חשבון מפורט ובהתאם   (1)
 ובכפוף להמצאת קבלות בדבר עלות החלקים.   להלן 21 יףבסעלאמור 

 

 התמורהאופן תשלום 

21. 

 לעיל תשולם לקבלן באופן ובתנאים כדלקמן:  )א'( 20יף התמורה כמפורט בסע .כז

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

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

 שתומצא לו על ידי הקבלן, על גובה התמורה המאושרת.  

שלא תאשרו כלל, על פי שיקול    תבדוק את החשבון ותאשרו במלואו או בחלקו או  חשבות ה .ב
  יום   60תוך    שאושר על ידה, כאמור לעיל,  הסכום  תשלם לקבלן את  חשבותה  דעתה הבלעדי.

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

האמורים לתשלום    הימים 60ימנו   ,הכרחי לתשלום התמורה וכי במקרה של איחור בהמצאתן
 . התאגיד לחשבותהחל מיום המצאת חשבונית המס וחשבונית הזיכוי בהתאמה 

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

לפי  תתווסף לתשלומים לקבלן ריבית    תאגיד התשלומים במועד מסיבה התלויה ב  שולמו לא   .ד
 לפיגור ועד ליום התשלום בפועל.  16 -, החל מהיום הפסיקת ריבית והצמדה

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

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

 לחלק משכר הטרחה.  של הפסקת העסקת הקבלן, במקרה בו זכאי הקבלן  
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מובהר, כי חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מזכות  
וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי בגין כל פגם    התאגיד להעלות כלפיו טענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי 

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

 העבודות. 

 

 אחריות, פיצויים ושיפוי, קיזוז ועכבון 

22  . 

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

 נזק כאמור. 

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

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

 נזקו. 

בגין   תאגידכל הסכם או דין, ישפה הקבלן את ה  חמכו תשלום, שהיה על הקבלן לשלמו    ם התאגידשיל .ד
בגין כל תשלום   תאגיד. בכלל זה, ישפה הקבלן את הולכך על ידימים מיום שנדרש   7תשלום זה, בתוך  

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

הנדס/ת  כל סכום שלדעת מ  -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.  תאגידקבלן למגיע מה התאגיד

שמורה הזכות לעכב באתר, כל ציוד ו/או חומרים השייכים לקבלן, לצורך הבטחת קיום כל    תאגיד ל .ו
 תיו עפ"י דין או הסכם.יוהתחייבו

רשאי המזמין להפסיק מידית את    לעיל,    5ות הזמנים הקבועים בסעיף  במידה והקבלן לא עמד בלוח .ז
₪ )שלוש מאות    300קנס בסך של  את  ו/או להטיל עליו    להביא הסכם זה לכדי סיום  ו/או   קבלןעבודת ה

 . שידרשו בגין אי ביצוע נאות ובזמן של עבודת הקבלן  התאגיד ו/או צד ג'  ונזקי, בנוסף לכל ההוצאות  (₪

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

 התאגיד. 

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

  יםביטוח

מתחייב הקבלן לבטח   ,לעיל  22ובעיקר עפ"י סעיף זה הסכם  כל דין ו/או  מבלי לגרוע מאחריותו עפ"י .  23
 נשוא הסכם זה כדלקמן:   ולמחויבויותיובנוגע לעבודה תאגיד, את הואת עצמו  

 סוגי הביטוחים :  .ו

 ביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד שלישי(; (1)

הקבלן   (2) ע"י  שיועסקו  משנה  וקבלני  עובדים  עבור  מעבידים  חבות  נשוא  ביטוח  העבודות  במהלך 
 הסכם זה; 
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 ביטוח חבות מוצר;  (3)

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

 בפוליסות יופיעו הסעיפים הבאים: .ז

חברת  יכלל סעיף המחייב את י כמבוטח נוסף. במסגרת הפוליסה  תאגידכלל ה יבכל הביטוחים י (1)
 יום מראש על ביטול הביטוח או אי חידושו.  60 תאגידהביטוח להודיע ל

 כלל סעיף אחריות צולבת. יבביטוחי החבות י (2)

וכל הבא    התאגיד  עובדיתאגיד,  יכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד היבפוליסות הביטוח של הקבלן   (3)
שאין זה מקובל להפעיל  , וכל גוף אחר  תאגיד, לרבות חברות בנות או עמותות הקשורות לומטעמ

 בוב. ינגדו זכות ש

 להסכם.  'בנספח שאר תנאי הפוליסה הינם כמפורט וכקבוע במסמך האשור על קיום הביטוחים,  (4)

כשהוא מאושר וחתום ע"י    'בנספח  במעמד חתימתו על ההסכם את המסמך    תאגידהקבלן ימציא ל .ח
  ותקופת ההסכם שיציג בפני   לדרוש מהקבלן בכל עת במהלך כלהתאגיד יהא רשאי  חברת הביטוח.  

 את הפוליסות עצמן. 

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

מובהר בזאת כי קיום הבטוחים אין בהם בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות שהינו חב בה כלפי   .י
ום הבטוחים כאמור בכדי להתנות על אחריותו של  ח כל דין או הסכם, ואין בקי ו או צד ג' מכ  תאגידה

 לעיל.  21ח סעיף  והקבלן מכ 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן ישא בעצמו בכל הוצאה בלתי מבוטחת, בלתי מכוסה או   .יא
הביטוח וכן בסכומי ההשתתפות העצמית בפוליסה הנדרשים לתיקון כל נזק    חברתשלא שולמה ע"י  

 כם זה.שהוא אחראי לו עפ"י הס

כי  בזאת הקבלן  על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב ומצהיר  הקבלן  מבלי לגרוע מאחריות   . יב
לפי התקופה    –1/2022בהתאם למכרז  או פעילות הקשורה עם המזמין   במשך כל תקופת ההסכם

יפחתו   לכל  תקפים ביטוחים יחזיק הארוכה, שלא  ובטיב  בהיקף  בפעילותו  הקשורים  הסיכונים 
ביטוחים קיום  על  באישור  ההתקשרות  ,  זה הסכםב  כאמור מהאמור  תחילת  טרם  ימציאו 

ההרחבות:   בין היתר ייכללו הקבלן  של   ביטוח מדי תום תקופת ביטוח. בכל  יחדשו  ו/או יאריכו   ואף
כמבוטח נוסף; תבוטל, ללא הדדיות, זכות השיבוב ו/או התביעה של המבטחים   ומי מטעמו המזמין 

המזמין מטעמו   וכל  כנגד  זדון;  מי  כוונת  מתוך  שהזיק  למי   ולמעט 
רבתי;  רשלנות  סייג  לביטול  וכן  צולבת  אחריות  לסעיף  יוכפפו  חבויות   ביטוחי 

יום מראש בדואר רשום או שליחים להנהלת    60יחול סעיף התרעת ביטול ביטוח, מכל סיבה, של  
   המזמין.  

מהחזקת  הקבלן    כדי לפטור את  המזמין  די למען הסר ספק, אין במעקב בדיקה ו/או ביקורת על י . יג
לידי   חידוש  בעת  והמצאתו  בתוקף  הביטוחים  המזמין  אישור  תקופת  חשבת  כל  במשך 

 לצורך אישור המזמין.  ההתקשרות

 

 ערבות ביצוע 

24  . 

מסכום    ₪    15,000בסך של  , במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית  תאגידהקבלן ימסור ל .א
כערבות למילוי התחייבויותיו    תאגידשאר בידי היסכום זה י"(  ערבות ביצועבתוספת מע''מ. )להלן: "

ל ומכוחו  החוזה  שיגיעו בתקופת  ולהבטחת תשלומים  גוף אחר.  תאגידשל הקבלן  לכל  ערבות    או 
תום   עד  בתקפה  תעמוד  ש  10הביצוע  התאגיד.  ע''י  לקבלן  גמר  תעודת  מתן  מיום  תנאי  ימים  אר 
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 להסכם זה.  1ד'בנספח הערבות יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף 

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

הביצוע  סכומי   .ג השימסוערבות  לידי  הקבלן  בס  תאגידר  ו"כאמור  א'  למדד    -ק  צמודים  יהיו  ב', 
 הבסיס. 

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

לעדכן    קבלןהלדרוש מן    תאגיד הא הי הוגדל היקף ההתקשרות, רשאי    ו/או  הוארכה תקופת הסכם זה  .ה
גובה   תוקפ   הערבויותאת  את  להאריך  דעת ןו/או  שיקול  ולפי  העניין  לפי  הקבלן.  ו,  דרישה    קיבל 

תוספת לערבות ו/או ערבות חדשה, בהתאם לערבות המעודכנת ולפי    תאגיד מסור לידי היכאמור,  
רשאי    ן,הקבל. לא נמסרה התוספת לערבות ו/או הערבות החדשה, לפי העניין, על ידי  תאגידדרישת ה

הכללית לחילוט הערבות    ו, וזאת מבלי לגרוע מסמכותואשר בידי  הערבותלחלט את    תאגידהא הי
 . ח כל דין או הסכםומכ  תאגידומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים ל

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

 התאגידהפסקת העבודה ע"י 

הזכות להפסיק את העבודה, מכל    תאגיד להלן, ל  26לבטל את ההסכם, כאמור בסעיף    ו בנוסף לסמכות.  25
 סיבה שהיא בכפוף להוראות הבאות: 

לזמן   .1 מקצתה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע  את  יפסיק  לפי  מסויםהקבלן  קצוב,  בלתי  או  קצוב   ,
בהוראה ולא יחדשה אלא אם    שיצוינובהתאם לתנאים ולתקופה    מפקחהוראה בכתב מאת ה

 הוראה בכתב על כך.  פקחניתנה לו ע"י המ 

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

פסקת  ישמע לכל הוראות המפקח באשר לציודו וחפציו באתרים בתקופת המתחייב לה הקבלן   .3
 העבודה. 

כאמור    פקחהוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות המ .4
בלבד  ו  תאגיד, ככל שהסיבות להפסקת העבודה אינן תלויות בקבלן, תחולנה על ה לעיל  1בס"ק  

יום מיום    30שנתן הקבלן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל תוך  
בהתאם לאמור להלן לאחר שניתנה    חשב. שעור ההוצאות ייקבע על ידי הפקחבלת הוראות המק

 לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו. 

תשלום ההוצאות כאמור מהווה משום סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים   .5
וכל תביעה אחרת   לו  שנגרמו  מיוחדות  הוצאות  לחיסול  ותביעות  כתוצאה מהפסקת העבודה 

  , רק כנגד אישור בכתב בחתימת הקבלןאך ו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה. התשלום יבוצע 
כום המוסכם וכי יש בתשלומו משום סילוק כל תביעותיו וכי הינו מוותר  על פיו קיבל את כל הס

 . תאגידעל כל תביעות נוספות ו/או טענות כנגד ה 

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

כולה או מקצתה אחרי חתימת החוזה   .6 ביצוע העבודה  ע"י  הופסק  לפני שניתן  צו    המפקחאך 
צו התחלת העבודה אך הקבלן טרם החל בביצוע העבודה   להתחלת העבודה, או אחרי שניתן 

ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית הסכום הנקבע על פי    4ק  ", יחולו הוראות סבפועל
 כאמור.  4הוראות סעיף קטן  

להמשיך    תאגידלעיל, ולאחר מכן היה בדעת ה  1ק  ", כאמור בס תאגידהופסקה העבודה ע"י ה .7
למסור לקבלן הודעה על כך    חייב התאגידבביצוע הפרויקט באתר או בחלק ממנו, לפי העניין,  

זה ובמקרה  מה  בכתב,  לדרוש  הקבלן  ההודעה  מיי  60  תוך  תאגידרשאי  קבלת  מתאריך  ם 
האמורה, לחדש את תוקפו של ההסכם לגבי המשך ביצוע העבודה, ומשדרש כך יחודש תוקפו  
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דרש הקבלן מה;  של ההסכם כאמור של  תאגיד לא  את    60  תוך התקופה האמורה  לחדש  יום 
 בלן אחר. למסור את המשך ביצוע העבודה לק תאגידרשאי ה -ההסכם 

בקבלן .8 התלויות  סיבות  בשל  העבודה  ביצוע  הפסקת  לתשלום    ,נגרמה  זכאי  הקבלן  יהא  לא 
בזאת מובהר  ס  ,פיצויים כאמור.  הוראת  כי  של  לעיל באשר    4-7ק  "למען הסר ספק,  לחבותו 

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

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

 ימים ברציפות. 20 -למשך למעלה מהפסקת העבודה לעניין סעיף זה פירושה הפסקתה   .9

 ביטול ההסכם ותוצאותיו

 דית במקרים הבאים:ים מי הא רשאי לבטל את ההסכי  תאגידמוסכם בין הצדדים כי ה . 26

 א. 

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

נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בנוגע   .2
 ;עימה קלוןלמעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש  

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

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

ה סגורה,  אלא, שמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ההסכם, בבחינת רשימ
כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל    חמכולבטל ההסכם    תאגידוכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות ה

 ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן. 

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

בתוקפם    ויישאר מטעמו לא יפגעו, כל אלה    תוהביטחונו , חובותיו של הקבלן  ותיו של התאגידזכוי .1
 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  הביטוחים    ערבות  תשלומי  את  לדרוש  ו/או  הקבלן  של 
 באמצעות קבלן אחר או לכל מטרה אחרת.  יקטהפרולמטרת השלמת 

לעיל על כל חלקיו, לא יחולו במקרה של ביטול    25למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף  
 ההסכם עפ"י סעיף זה.

  , עפ"י כל דין או הסכם   תאגידלגרוע מסעדים נוספים או חילופיים המגיעים ל כדי    בסעיף זהאמור  אין ב
 לעיל.   25ח סעיף ו ת העבודה מכלהפסק  ובכלל זה מסמכות ו

 אי קיום יחסי עובד מעביד 

27  . 

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

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

 מעביד. 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף   .ג
 יחולו ההוראות הבאות:, הקבלןלבין  גידהתא האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין 

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) עבור    את מצהיר  והוגנת  מלאה  הנה  המופחתת  התמורה  מלוא  כי  ביצוע 
  כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור.  , אם וככל שייקבעהתחייבויותיו על פי הסכם זה

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

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

על פי הסכם זה   לקבלןחוב  יהא זכאי לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שי   התאגיד  (4)
עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד   הקבלןו/או כל דין, לרבות כל סכום לו יהא זכאי  

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

 . ג' לעיל

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

28. 

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

הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי   .ב
 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 את כל    מנהללן מצהיר ומתחייב כי הוא  הקב .ג
 .זה ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של הסכם 

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

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

ל  .ה ימציא הקבלן  במעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון פרטי חשבונו    תאגיד בנוסף לאמור לעיל 
זה    -בבנק   להסכם  המצורפת  הטופס  דוגמת  גבי  הקבלן    .'הכנספח  על  ע"י  חתום  יהא  זה  טופס 

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

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

 הצמדה, ריבית וכיו"ב. 

 המחאת החוזה או חלקו

29  . 

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

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

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

 והן מבחינת היקף העבודות הדרוש.   הנדרשות ע"י התאגיד לביצוע העבודה,



32 

 

המחה הקבלן את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודה לאחר,   .ג
א אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י ההסכם  שאר הויכולה או מקצתה בהתאם לאמור לעיל י 

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

העבודה   .ד מתוך  מסוים  חלק  של  ביצועו  את  למסור  הקבלן  זכאי  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
 משנה בתנאים הנ"ל: ני/ לקבלן

 

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

 

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

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

 

קבלן/ני המשנה שיוצע/ו על ידי הקבלן עפ"י הסכם זה, יהיה/ו בעלי ותק וניסיון מוכח  (3
כל זאת בהתאם לקריטריונים הקבועים בסעיף   זה,   נשוא הסכם   2בביצוע העבודות 

   הסכם זה.למסמך "הוראות למשתתפים", המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז נשוא 

 

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

 

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

 המשנה. 

 

6) ( בס"ק  האמור  מכלליות  לגרוע  ההסכמים 2מבלי  בכל  לכלול  הקבלן  מתחייב  לעיל,   )
 החברהני המשנה מטעמו, תנאים בדבר הבטחת בטוחותיה של  ן/ אותם יערוך עם קבל

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

 

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

 . חברההמשנה, כלפי ה  ני /הישירה של קבלן ם/אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו

 

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

 

דרישת  יחליף לאלתר  הקבלן (9 לפי  כל  המפקח,  ידו במסגרת   קבלן משנה,  על  המועסק 
צוע העבודות ו/או שלדעת ימתאים לב  קבלן המשנה אין    המפקחאם לדעת  הסכם זה,  

את   ו/או אינו מבצע  זה  הסכםאינו מבצע את העבודות בהתאם לנדרש על פי  המפקח  
לא ישעה הקבלן להוראות המפקח בעניין זה, יהא רשאי    .העבודות במקצועיות הנאותה

התאגיד לבטל את ההסכם ולהפסיק באופן מיידי את עבודת הקבלן ללא מתן הודעה 
 לעיל.    26מראש, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף 

עפ"י הסכם זה לצד ג' מבלי לחרוג מתנאי הסכם    ווחובותי   ושמורה הזכות להמחות את זכויותיתאגיד  ל .ה
 זה, למעט השינויים המתחייבים.
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 ויתור. 30

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

 רה עתידי כאמור. מק

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

 הכללת רשויות נוספות. 31

נשוא ההסכם בכלל שטחי הרשויות החברות בתאגיד   .א יבצע את העבודות  כי  הקבלן מצהיר בזאת 
ידוע לו כי יכול שיצטרפו אל התאגיד רשויות חדשות כחברות )להלן:  מתוקף היותו תאגיד אזורי וכי  

 "(.הרשויות המצטרפות"

הרשויות   .ב שטחי  בכלל  אף  זה  הסכם  נשוא  העבודות  את  לבצע  הקבלן  על  יהיה  כי  בזאת  מובהר 
 המצטרפות, ללא כל תמורה נוספת, בהתאם להוראות ההסכם ובכפוף להנחיות התאגיד.  

 בפרטי הרשויות המצטרפות ויעביר אליו תוכניות לביצוע העבודות בהן. התאגיד יעדכן את הקבלן  .ג

 עבודה במצב חירום . 32

השירותים והעבודות נשוא מכרז זה ימשכו גם בשעת חירום )מלחמה, פיגוע, אסון טבע וכו'(. על הקבלן   .א
עם    לקחת בחשבון שכל העבודות המפורטות במסמך זה יימשכו גם בשעת חירום ועליו יהיה להתארגן 

 כוח האדם כך שבשעת חירום ניתן יהיה לעמוד בדרישות המכרז במלואן.  

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

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

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

 הפרה יסודית .33

להסכם זה הינן תנאים עיקריים בהסכם    32  - , ו  29,  28,  23-24,  22,  20,  13,  11,  5,  3הוראות סעיפים 
 זה והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 

 כתובות והודעות  .34

חוזה זה ישלח בדואר    ןלעניי מסמך או הודעה    כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם זה.
ראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען  רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, י

 מתאריך המשלוח.  עסקים ימי 3תום ב

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 

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

 _______________ ____ ________________ 
 הקבלן   תאגידה         

 
 _______________ __ ____ ______________  

 
 _______________     __ ____ ______________  

 חותמת הקבלן                      תאגיד ה חותמת    
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 שור תקציבי יא

 

 הריני לאשר בזאת כי: 

 

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

 

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

 

 

 

_____________________     ________________________ 

 מנכ"ל התאגיד       התאגיד  תחשב
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 נספח ב'

 ים ביטוח קיוםנספח אישור 
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 1ד'נספח 
 

 ביצוע  -כתב ערבות
 
 

 לכבוד 
 , "(תאגידה"  -)להלן  תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ

 כתובת:
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ערבות בנקאית מספר_________ 

 

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

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

הערבות" להסכם  סכום  בקשר  הנערב  מאת  שתדרשו  ומכוני  "(  בתחנות  ומנועים  משאבות  מנועי  לשיפוץ 
 .בהתאם למוסכם בהוראות החוזה  התאגיד,השאיבה לשפכי  

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי  בנייה  ה  מחירי תשומות סכום הערבות יהיה צמוד למדד   .2
 "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:  -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  

 נקודות.    121.2  ,15/12/2021שהתפרסם בתאריך  11/2021"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש 
 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.  

 ערבות זו יחושבו כדלקמן:  ן לענייהפרשי ההצמדה 
  מדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת ה

 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. 
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא  

 כל הפרשי הצמדה. 

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

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

מכ .4 לתשלום  דרישה  בוכל  לנו  תימסר  זה  ערבות  כתב  בכתובת  ח  בסניף  כתב 
  יאו ממלא   תאגידהמנכ"ל התאגיד ו/או חשב  _________ כשהיא חתומה ע"י  _____________ _______

תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם    מקום  י/ . דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלאםמקומ
 . תאגידוסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם ה 

ע"פ    תאגידשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון הלעיל, יע  3התשלום, כאמור בסעיף   .5
 התאגיד.  הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודת 

ולאחר    ימים ממועד מתן תעודת גמר לנערב ע"י התאגיד  10אחר תום  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ל .6
ומבוטלת. בטלה  תהיה  זה  פ  תאריך  על  דרישה  יאוחר  כל  לא  בכתב  ידנו  על  להתקבל  צריכה  זו  ערבות  י 

 מהתאריך הנ"ל.

 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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 2נספח ד'

 

 1/2022כתב ערבות מכרז 

 

 

 לכבוד 

 , "(תאגידה"  -)להלן  תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ

 מעלות ,קניון כוכב הצפון  רחוב האלוף עוזי נרקיס, כתובת:

 

 נ.,ג.א.

 ערבות מס' __________________  הנדון:

 

( ₪, בתוספת הפרשי  אלף שלושים  )במלים:  ₪    30,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  
)להלן:   להלן  כמפורט  הנ"ל למדד  הנובעים מהצמדת הסך  או  "הפרשי ההצמדה"הצמדה למדד  ( המגיע 

ו  _____________________________ מאת  לכם  להגיע  _______________________    - העשוי 
" להלן:  עם  החייב )שייקרא  בקשר  מס'  "(  בת  1/2022מכרז  ומנועים  משאבות  מנועי  ומכוני  לשיפוץ  חנות 

 . השאיבה לשפכי התאגיד

עד לסך הנ"ל בתוספת                         בבנק                   בסניף                        אנו נזכה את חשבונכם 
מבלי  ולא יאוחר מיום עבודה אחד ממועד זה,  הפרשי ההצמדה מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב  

שיהא עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו  או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת  
גנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב  החייב בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם לטענת ה 

בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם,  ובלבד שהסכום הכולל שנשלם עפ"י ערבותנו זו לא יעלה על הסכום הנקוב  
 לעיל. 

לסטטיסטיקה    -מדד המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  למגורים,  בבנייה  התשומה  מחיר  מדד  משמעו 
 ולמחקר הכלכלי. 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:

(  "המדד החודשי"ברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל התשלום בפועל, ע"י ערבות זו )להלן :  אם ית
נקודות )להלן:      הינו ............    ............  שפורסם ביום   ...............כי המדד החד עלה לעומת המדד בגין חודש  

המצוין בדרישתכם  הקרן  "המדד היסודי"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום  
 ינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ההנ"ל מחולק במדד היסודי. ערבות זו 

 ועד בכלל. ............................ערבות זה תישאר בתוקפה עד ליום 

 דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לכתובת ________________________. כל 

 לא תיענה.                 דרישה שתגיע אלינו לאחר יום

מודגש בזאת, כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, מברק  
 כדרישה בהתאם לכתב ערבות זה. או כל אמצעי אלקטרוני אחר, וזו לא תחשב 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק ________________ 

 סניף_______________ 
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 'נספח ה

 

 לכבוד

 חשב תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ 

 ג.א.נ.,

 

 ___________________________________ שם החברה/שותפות/עסק   .1

 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' ____________ מס' בית ____   

 ישוב ____________ מיקוד _________ טלפון _________ פקסימיליה ____ .  

 מס' עוסק מורשה/תעודת זהות _____________________.  

 הבנק _________________. פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם  

 ן בבנק __________________כתובת הבנק _____________________ -מס' ח 

 מס' סניף ___________________.  

הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית,  
 ללא שהוי.  מעיינות זיו בע"מתאגיד מי המים והביוב   חשבותלהחזירם 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   
 הקבלן_________________, וחתימתו מחייבת את הקבלן. החתימה מטעם  

     

      ___________________  _____ ___ 

 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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 נספח ו'

 

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

 

 

 

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

 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 להגשת שתי עבירותביותר מ  ו**הורשע  האלי   *או בעל זיקה חברהה .ב

 ממועד ההרשעה האחרונה. ה שנה אחת לפחות חלפההצעות 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

 

)מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני הח"מ ___________, עו"ד 
_________,  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. 

 

 

 מעיינות זיו בע"מ תאגיד 
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 נספח ז'
 קבלן חיצוני   -נהלי בטיחות   

 
  תיקון / שירות   למתן   קריאה   ו/או   חוזה   ע"פ   קבלנים   לעת   מעת   מעסיק   זיו   מעיינות   המים   תאגיד 

 .   וכדומה   בנייה   התקנה / 
            ועובדיו   הוא   הבטיחות,   חוקי/תקנות /   כללי   כל   ע"פ   לפעול   חייב   קבלן   כל   ספק   הסר   למען   

     . בלבד   עליו   חלה    והאחריות 
- בתשמ"ח  בניה(  )עבודות  בעבודה  הבטיחות   לתקנות  ובכפוף  בהתאם   העבודות  את  יבצע  הקבלן     .1

  בעבודה   הבטיחות  קנות ולת  1961- בתשכ"ב   הנדסית(,  בניה   )עבודות   בעבודה   הבטיחות  לצו   , 1988

 דין   כל   והוראות   1997- בתשנ"ז   אישי(,   מגן   )ציוד 

  על   הפיקוח   אגף   ידי   על   ומאושר   מוסמך   מנהל   באתר,   עבודה   מנהל   למנות   המבצע   הקבלן   על  .2
 העבודה. 

  על   הממונה   בפני   להתייצב   באתר,   העבודה   ומנהל   המבצע   הקבלן   על   העבודה,   תחילת   לפני  .3
  על   וחתימה   המסמכים   הצגת   בטיחותי,   תדרוך   לצורך   התאגיד   נציג   או   בעבודה,   הבטיחות 

  נוהלי   מוקף,   במקום   עבודה   .נוהל   בגובה   עבודה   הסמכות   ,   נלווים   מסמכים   ) הבטיחותי   התדרוך 

 כללי..   בטיחות 
  העבודה   ביצוע   לצורך   הנדרשים   הבטיחות   כללי   כל   את   לעובדיו   ויסביר   ידריך   ינחה,   הקבלן    .4

 המוזמנת. 

                                                            ביצוע   לצורך   והן   חוק   ע"פ   הן   הנדרש   הבטיחות   ציוד   כל   את   ולעובדיו   לעצמו   יספק   הקבלן  .5
 נדרשת   /   המוזמנת   העבודה 

  לביטוח   במוסד   כולל   הנדרשים   הביטוחים   בכל   עובדיו   ואת   עצמו   את   לבטח   חייב מת   הקבלן  .6

  יועץ   ו/או   דין   כל   עפ"י   נדרש   ביטוח   וכל   ג",   צד   ביטוח   תאונות,   ביטוח   מעבידים,   ביטוח   לאומי, 
 המזמין.   של   הביטוח 

  באתר   לעבודה   וכדומה   שילוט   מניעה,   חסימה,   הסימן,   ציוד   כל   ברשותו   יהיה   כי   לדאוג    הקבלן   על  .7

  להאירם   ולדאוג   וכן   בשטח,   בורות   ולשילוט   לגידור   ציוד   ובפרט   כמתחייב,   ולהציבם   העבודה 
 . בגובה   לעבודה   הנדרש   הבטיחות   ציוד   וכל   בחושך 

  חוק   ע"פ   ומאושרים   תקינים  יהיו   ומכונות  מכשירים  ציודים,  חומרים,   כולל   הקבלן   של  ציודו  כל  .8

  בהם   יעשה   ולא   העבודה   מאתר   מיידית   יסולקו   פגומים   מכונה   כלי,   מכשיר,   חומר,   ציוד,   וכל 
 . מוסמך   לבודק   ע''י   יאושר   ההרמה   ציוד   כל   שימוש 

 התאגיד.   למנכ"ל   ובהעדרו   התפעול   למנהל   מיידית   הקבלן   ידווח   תאונה   כל   על  .9

 אדם.   ופגיעת   תאונה   בקרות   לבצע   שיש   בפעולות   בקיא   יהיה   וכן   הנדרש,   הציוד  .10

  הציוד   כל   את   הכולל   ראשונה   עזרה   תיק   העבודה   למקום   מאוד   ובסמוך   ברשותו   יחזיק   הקבלן  .11
 אדם.   ופגיעת   תאונה   בקרות   לבצע   שיש   בפעולות   בקיא   יהיה   וכן   הנדרש 
 זו.   ראשונה   עזרה   מתן   לצורך   ומתבקש   ראשונה   עזרה   במתן   עובדיו   את   ינחה   הקבלן 

  והציוד.   העובדים   שלום   על   לשמור   כדי   נקבעו   הם   בקפדנות,   לשמור   יש   שלעיל   הכללים   על  .12
 

 כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל ומתחייב לקיים את כל ההתחייבויות האמורים בו. מאשר
 
 
 

                                          ת. זהות                                   אני 
                                                                             תפקיד 

 
   __________________________:מורשה חתימה מטעם הקבלן 

 
 מאשר כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל ומתחייב לקיים את כל ההתחייבויות האמורים בו.

 
 
 

 תאריך:___________________________  חתימה: ________________________ 
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 1/2020מס'  מכרז/חוזה 
 

 מכרז מחירון 
 

 מפרט טכני  1-נספח ג
 

 מפרט טכני מיוחד 2-נספח ג
 

 לביצוע: 
שיפוץ מנועי משאבות ומנועים אנכיים בתחום 

עבור תאגיד מעיינות  תחנות ומכוני שאיבת שפכים 
 . זיו בע"מ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 2-ספח גנ

 בע"מ תאגיד מעיינות זיו

 1/2022  מכרז/חוזה מס'

אנכיים בתחום תחנות ומכוני שאיבת שפכים עבור  שיפוץ מנועי משאבות ומנועים  לביצוע: 
 .תאגיד מעיינות זיו בע"מ

 מפרט מיוחד 

 מבוא ותאור העבודה .1

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

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

 ש., אלא אם הדבר צוין במפורנפרד לצורכי תשלום

 מפרטים ותקנים: .2

כללים לבדיקות קבלה דרג ב'   - משאבות צנטריפוגליות, זרימה מעורבת וזרימה צירית – 1חלק   30ת.י.   ▪

 (   ISO 1977-3555)זהה לתקן   1998מחודש נובמבר 

 2דרג  -דרישות טכניות למשאבות צנטריפוגליות  – 1998מדצמבר  1729ת.י  ▪

   למנועי חשמל. 298ת.י  ▪

 ( למנועי חשמל. 1972)  4999( ותקן בריטי 1970)    B.S 2613התקן הבריטי  ▪

 למנועי חשמל.  DIN 42673התקן הגרמני  ▪

 "המפרט הכללי "לעבודות בנין " אשר בהוצאת הועדה הבין משרדית.   ▪

 כל התקנים הישראלים החלים על הציוד וחומרים הנדרשים. ▪

 ועד בכלל.   27עד 1מפרט טכני מיוחד, עמודים   ▪

 תב כמויות ועבודות. כ ▪

 תנאים כלליים, חוזה ונספחים מטעם התאגיד.  ▪
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 הצהרת הקבלן: .3

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את מסמכי המרכז, קראם בשלמותם, הבין את תכנם ובקי בהם, קיבל את  
 ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את העבודות לפי דרישות המפרטים וההוראות במקום. 

 חוזה זה והיא חלק בלתי נפרד ממנו.  \הצהרה זו מהווה נספח למכרז 

 כל המסמכים מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים לזה, ובין שאינם מצורפים. 

 הקבלן ישיג בכוחות עצמו ועל חשבונו את כל המפרטים והתקנים הנזכרים.

 תאריך                                                             חתימת הקבלן              

 

 ______________                                            _____/_____/______ 

 

 כללי  .4

ב טבולות  תאגיד מעיינות זיו בע"מ, מבקש הצעות מחיר, מבעלי בתי מלאכה מורשים, לשיפוץ משאבות ביו
מעטפת   בעלי  חשמליים,  במנועים  ו/או  טבולים  חשמליים  במנועים  המצוידות  מימיות  תת  צנטריפוגליות 

 קירור עצמית, המיועדים להתקנה ביבש ומנועים חשמליים אנכיים. 

 בנוסף שיפוץ או החלפת חלקים כפי שמפורט במשאבות מונו בתחנה ראשית לביוב כסרא.

 

זה מתייחס ביוב תת מימיות, הפועלות במכוני שאיבת השפכים של    מפרט טכני מיוחד  לשיפוץ משאבות 
מונו,   ומשאבות  אנכיים  חשמל  ומנועי  מימיות,  תת  ומשאבות  שאיבת  התאגיד  מכוני  לרשימת  בהתאם 

קטגוריות, לפי המבנה    2המשאבות הטבולות מתחלקות ל    השפכים המצורפת בסוף המפרט הטכני המיוחד.
 שלהן כלהלן: 

משאבות ביוב תת מימיות, עם מנוע חשמלי מטובע, המותקנות בתוך תאי שאיבה, על ריצפת   ▪

 שוחת השאיבה, כאשר המשאבות והמנועים מותקנים בתוך הנוזל הנשאב. 

משאבות ביוב תת מימיות, מיועדות להתקנה ביבש והמצוידות במנוע חשמלי עם מעטפת   ▪

 באמצעות הנוזל הנשאב.  -קירור עצמי 

 רגיות של חברת מונו. משאבות בו ▪

עבודות השיפוץ מתייחסות למשאבות ביוב צנטריפוגליות תת מימיות המותקנות בשוחות ובתאי שאיבה,  
ביבש,   להתקנה  המיועדים  עצמית  קירור  מעטפת  בעלי  חשמליים  מנועים  עם  מימיות  תת  ביוב  משאבות 

הנדרש לפי וכל  כולל אספקת חלקים, אביזרים  וכתבי הכמויות.    המותקנות בתחנות התאגיד,  המפרטים 
עבודת הקבלן כוללת: פירוק משאבות הביוב, הוצאתן משוחות שאיבת השפכים ו/או  חדרי המשאבות על  
ידי מנוף ו/או ע"י משאית מנוף, הובלתן מאתר מכוני שאיבת השפכים ו/או אתרי המזרקות למפעל לשיפוץ  

ומנועי החשמל שלהן לאחר השיפוץ   ממפעל המשפץ לאתר בחזרה, הרכבת    משאבות, הובלת המשאבות 
על ידי צוות עובדים  המשאבות באתר לאחר השיפוץ,  הפעלתן והרצתן. עבודות פירוק והרכבת המשאבות,   

 נשוא מכרז זה.   של הקבלן

והרכבת משאבות ביוב תת מימיות, משאבות צנטריפוגליות אופקיות   בפירוק  יהיה מיומן  צוות העובדים 
 ואנכיות ומשאבות מונו. 

 , בהתאם לתנאי החוזה של התאגיד. שנהלתקופה של זכייה במכרז השיפוץ הינה  ▪

לשלוש שנים נוספות, בהסכמת התאגיד בלבד,  בכפוף למחירי  התאגיד רשאי להאריך את החוזה  ▪

 . החוזה ותנאיו

ההחלטה על מספר המשאבות שישופצו בשנה, נתונה להחלטתו הבלעדית של המזמין, תאגיד    ▪

 זיו.מעיינות 

 ביקור שנתי במכוני הביוב ובאתרי מכוני טיפול השפכים: .5
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אחת לשנה, בהתאם להחלטת המזמין, יבקר הקבלן בכל מכוני שאיבת השפכים ומט"שים של התאגיד,  
)בדיקה מכאנית( ויוציא למזמין דו"ח בדיקה בכתב לגבי מצב   והמשאבותיבדוק את כל מנועי החשמל, 

 מנועי החשמל והמשאבות.  

ועליו לכלול הוצאות נוספות אלו במחירי היחידה שבכתבי   לא ישולם לקבלן בנפרדביקור שנתי זה  עבור 
 הכמויות. 

 

 תיאור המשאבות התת מימיות ומנועי החשמל שלהן: .6

 משאבות הביוב הטבולות. מתחלקות לשתי קטגוריות עיקריות:  6.1

הרטוב   ▪ הבור  בתוך  המותקנות  מימיות,  תת  ביוב  מטובעים.  משאבות  חשמליים  במנועים  ומצוידות 

באמצעות   המשאבות,  ופירוק  הרכבת  בסיסים.  גבי  על  הרטוב  הבור  בתחתית  מותקנות  המשאבות 

 מסילות קיימות.  נעילת המשאבות לבסיס: נעילת כבידה.

משאבות ביוב תת מימיות המצוידות במנועים חשמליים בעלי מעטפת קירור באמצעות הנוזל הנשאב   ▪

להתקנה ביבש. משאבות אלו מותקנות בתא יבש, על גבי בסיס, שהוא חלק אינטגראלי של  ומיועדות  

 המשאבה, עם קשת יניקה. 

משאבות הביוב התת מימיות, המותקנות במכוני שאיבת שפכים, הן משאבות ביוב צנטריפוגליות תת   6.2
סבל"ד במתח    1,500מימיות המיועדות לשאיבת שפכים גולמיים )משאבות ביוב(, אשר רובן פועלות ב  

סבל"ד ובעלות מעבר חופשי בקוטר    3,000הרץ, וחלקן פועלות ב    50וולט ובתדירות של    400רשת של  
 מ"מ.   80-100מינימאלי של 

  1,500מנועי המשאבות הנ"ל ,הם מנועים טבולים )תת מימיים(, אשר רובם פועלים במהירות קבועה של    6.3
ב    50וולט ובתדירות של    400סבל"ד במתח רשת של     2ו    4סבל"ד, בעלי    3,000הרץ, וחלקם פועלים 
 קטבים שיפורט בהמשך. 

"קליקסון", אלקטרודה   6.4 כדוגמת  בליפופים  מנוע  חום  הגנת  כגון:  בהגנות  מצוידים  מנועי המשאבות, 
אבטחות אלו, ניתנות לחיבור אל לוח    לחדירת מים לאגן השמן ומצוף זיהוי חדירת מים לתא המנוע.

 ה של המתקן.  החשמל ומערכת הבקר

 וולט תדירות של    400/660פאזיים, מיועדים לפעול במתח של  -המנועים הטבולים הם מנועים תלת 6.5
הרץ וניתן להפעילם בכל סוגי המתנעים הקיימים, דהיינו: "ישר לקו" ו/או "אוטוטרפו" ו/או "כוכב   50

 משולש" ו/או מתנע מטיפוס "התנעה והדממה רכה" ו/או מתנע משנה תדר. 
המנועים מופרדים מיח' השאיבה באמצעות אמבטיית שמן ואטם מכאני כפול שמבטיחים הגנה מפני   6.6

 חדירת מים למנוע. 
 

 התת מימייםהנחיות מיוחדות לביצוע שיפוץ המשאבות וליפוף המנועים  .7

המלאכה, 7.1 בבית  לחלקים  והמנוע  המשאבה  פירוק  כולל:  השיפוץ  הלוך    מחיר  המלאכה  לבית  הובלה 
חול, ציפוי אפוקסי של הלוליין והמאיץ וצביעה חיצונית, חילוץ המסבים והחלפתם, תיקון    ניקוי   וחזור, 

גל המשאבה/מנוע כולל מילוי וחריטה, לפי הצורך, החלפת טבעות אטימה במאיץ ובתא כולל חריטה  
ו/או החלפת אטמים מכאניים, החלפת אטמים   כולל הרוטור, שיפוץ  דינאמי למאיץ  והתאמה, איזון 

כולל אטימת חיבורי כבלי הזנה ופיקוד, החלפת שמן ו/או אמולסיה, הרכבה, בדיקת אטימות    וסתמים 
 ובדיקה הידראולית, כולל גם החלפת כבלי ההזנה והפיקוד לפי הצורך. 

עבור משאבות מונו, מחיר השיפוץ יכלול את פירוק המשאבה לחלקיה בבית המלאכה, ניקוי חול, ציפוי   7.2
חורית, פתיחת הברגים וסגירתם, כולל חריטת בתי תושבות מילויים או  אפוקסי של תושבת קדמית וא

ובדיקת   סגירה  וסטטור,  רוטור  החלפת  או  שיפוץ  אטימה,  מכלולי  החלפת  במקום,  טבעת  הכנסת 
 אטימות וביצוע שיוור למנוע החשמל. 

מכאניים   7.3 אטמים  רק  הקבלן  יספק  אותם(,  לשפץ  )ולא  מכאניים  אטמים  להחליף  ויוחלט  במידה 
 וריים!מק

ויוחלט להחליף את כבלי ההזנה והפיקוד החשמליים של המנוע, 7.4 יספק הקבלן ויתקין כבלים    במידה 
אורך כבלי ההזנה והפיקוד שהקבלן חדשים כמפורט מסוג הידרופירם, עמידים במים, ביוב וכימיקלים.  

 , או על פי אורך הכבל הקיים. מטרים 15יספק: 
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מעלות צלזיוס(. חומר הבידוד בחריצים    160)לטמפרטורה    CLASS-Fחוטי הליפוף יהיו מדרגת ליפוף   7.5
במידה וסלילי המנוע בשמן, חומרי  הכל בהתאם להנחיות היצרן!    CLASS-Fובין הליפופים יהיו גם כן  

 הבידוד בליפופים ובסטטור: מילר. 

הלכה  ור. סוג הלכה טעון אישור נציג המזמין.  בידוד וייבוש בתנ   Cהמנועים יקבלו אימפרגנציה כפולה   7.6
 הכול בהתאם להנחיות היצרן.  – תהיה על בסיס אפוקסי

מחיר הליפוף כולל פירוק המנוע לחלקיו, כולל חילוץ המסבים, ניקוי, רחיצה, ייבוש וציפוי לכה כמפורט,   7.7
יקסון ואלקטרודה  והתקנת קל הרכבה וצביעת המנוע בצבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון, כולל אספקת

אספקת   עבור  אמולסיה.  ו/או  חדש  שמן  וימלא  הקבלן  יספק  כן  כמו  מים.  חדירת  לזיהוי 
 השמן/האמולסיה לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול במחיר הליפוף. 

 לאחר הרכבת המשאבה והמנוע תתבצע בדיקת אטימות בלחץ אויר ו/או במים לאטם המכאני ולמנוע.  7.8

האטי 7.9 בדיקת  ביצוע  הפעלתה  אחרי  ע"י  והמנוע  המשאבה  בדיקת  תתבצע  בהצלחתה(  )ומותנה  מות 
 והרצתה במבדקת המשפץ.

ולא ישולם עבורם כל הסעיפים המפורטים לעיל יהיו כלולים במחיר שיפוץ המשאבה וליפוף המנוע   7.10
 והם כלולים במחירים הנקובים בטבלה. בנפרד

 

 ומנועי מאווררים ובוחשים בשלומי וגעתון(שיפוץ מנועים אנכיים ) משאבות במט"ש שלומי  .8

  1,500המנועים הינם מנועים אסינכרוניים תלת פאזיים, בעלי רוטור כלוב, הפועלים במהירות קבועה של   8.1
 הרץ.    50סבל"ד בתדירות רשת של 

המנועים הינם מנועים חשמליים גל חלול או מלא ) מאווררים (, קירור אוויר המצוידים במסב לחץ עליון   8.2
 עומס צירי ומסב נושא תחתון, עם מחגר )רצ'ט( למניעת סיבוב נגדי, טרמיסטורים וגוף חימום.  ל

המנועים הקיימים מצוידים בשישה הדקים בתיבת החיבורים של המנוע והם יכולים להיות מותנעים   8.3
אלקטרוני, מתנעים  ע"י כל סוגי המנועים הקיימים כלהלן: ישר לקו, אוטוטרפו, כוכב משולש, מתנע  

 משני תדר וכו'. 

עבודת הקבלן כוללת: פירוק המנוע החשמלי אנכי גל חלול או מלא על כל חלקיו, הובלתם למפעל הספק   8.4
לשיפוץ, הובלת מנוע החשמל שלה ממפעל היצרן לאתר, הרכבתו על המשאבה באתר לאחר השיפוץ,  

ע המשופץ. במידה ופירוק המשאבה לא  ביצוע וויסות מרווח מאיצים, הפעלת והרצת המשאבה עם המנו
וויסות מרווח מאיצים לאחר השיפוץ חייב להיעשות   ע"י מונטר מוסמך, עשיית  על ידי מונטר  נעשה 

שנים לפחות, בפירוק והרכבת משאבות צנטריפוגליות אנכיות,    5סיון מוכח של  ימוסמך בלבד בעל נ
פעל והרכבתן בשטח והפעלתן, תעשנה  למען הסר ספק, פירוק המשאבות מהאתר, הובלתן לשיפוץ במ

 על ידי הקבלן נשוא מכרז זה. ) לא רלוונטי לגבי מאווררים (

כל   8.5 על  וכתבי הכמויות  סעיפי המפרט הטכני המיוחד  לפי  בבית החרושת  ישפץ  את המנועים  הקבלן 
 חלקיהן. 

8.6 ( ויידרש  )לבעקבות  במידה  הישן  מנוע חדש, במקום המנוע  יספק  כלכלית(,  כדאיות  פי החלטת  חוסר 
  – המזמין(, בהתאם למחירי היחידה של חלקים חדשים המפורטים בכתבי הכמויות, או מבחן הצעות  

 הכל לשיקול דעתו הבלעדית של המזמין. 

 : הנחיות לשיפוץ 8.7

 התיקון יכלול את הפעולות הבאות: 

 פירוק המנוע  ▪

 בדיקה ויזואלית של הרוטור והסטטור  ▪

 בדיקת התנגדות בידוד הסטטור  ▪

 הרוטור והסטטור ניקוי  ▪

 אימפרגנציה בלקה  ▪

 יבוש  ▪

 בדיקת תקינות ואיזון הרוטור ▪
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 בדיקת המסבים ובתי המסבים כולל מד גובה שמן  ▪

, מפסק טרמי, צג, קולטי ברק(. במידה  RTDבדיקת אביזרי העזר )מחגר, גוף חימום, טרמיסטור,   ▪
 האפשר. והמנוע לא מצויד לפי סטנדרט מקורות יש לדרוש להתאים לסטנדרט ככל 

יש   ▪ בדיקת קופסאות החיבורים. במקרה של תיקון מנוע תוצרת "אושפיז" במפעל של "אושפיז" 
 לדרוש קופסת חיבורים לפי סטנדרט מקורות באם אינה כזאת. 

וגריז מתאימים   ▪ כולל מילוי שמן  כולל החלפת השמן או הגריז  הגריז  בדיקת מערכת השימון או 
 להוראת היצרן. 

 הרכבת המנוע.  ▪

 צבע או צביעה מחדש של גוף המנוע. תיקון  ▪

 בדיקת שלט המנוע.  ▪

 בדיקת קבלה: ▪

 התנגדות הבידוד.  .א

 מקדם הקיטוב.  .ב

 .חובה-מזרם נומינלי 75%דקות, ובדיקה בעומס עד  30עד  15הרצת המנוע בריקם במשך  .ג

 זרם בריקם של כל הפאזות.  .ד

 רעש ורעידות בריקם.  .ה

 הפעולות הבאות:במידה ויש צורך בליפוף הסטטור, התיקון יכלול את  8.8

 פירוק המנוע.  ▪

 הוצאת ליפופי הסטטור הקיימים.  ▪

 ניקוי הרוטור והסטטור ובדיקת תקינות הליבה.  ▪

בידוד   ▪ לקבוצת  השייכים  חומרים  עם  הסטטור  חתך    Fליפוף  לשנות  רשאי  הקבלן  אין  לפחות 
 המוליכים. 

 אימפרגנציה בלכה, בנוכחות המזמין או נציג, פעמיים. ▪

 יבוש.  ▪

 הסטטור: בדיקת  ▪

 מתח יתר הנדרש לליפוף חדש. .א

 התנגדות הבידוד.  .ב

 מקדם הקיטוב.  .ג

 התנגדות של כל פזה.  .ד

 (/ מכונה שוות ערך שתאושר מראש ע"י התאגיד ו/או נציגה. BAKERבדיקת איזון הליפופים ) .ה

 יש להמשיך בפעולות.  ▪

 בדיקת קבלה: ▪

 התנגדות הבידוד.  .א

 התנגדות של כל פזה.  .ב

 מזרם נומינלי.  75%דקות ובעומס עד  30עד  15הרצת מנוע בריקם במשך  .ג
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 זרם בריקם של כל פזה.  .ד

 הספקת בריקם. .ה

 רעש ורעידות בריקם.  .ו

 הנחיות נוספות לשיפוץ המנוע:  8.9

מעלות צלזיוס(,   160)לטמפרטורה עד    -F  CLASSחוטי הליפוף של המנועים יהיו מדרגת ליפוף    ▪
 -F  .CLASSחומר הבידוד בחריצים ובין וליפופים יהיו גם מדרגת ליפוף 

 בידוד ויבוש בתנור, הלכה לציפוי תהיה מסוג אפוקסי.  Cהמנועים יקבלו אימפרגנציה כפולה   ▪

מחיר הליפוף כולל פירוק המנוע לחלקיו, כולל חילוץ המיסבים, ניקוי, רחיצה, ייבוש וציפוי לכה    ▪
עליון   צבע  שכבות  ושתי  יסוד  בצבע  וצביעתו  המנוע  הרכבת  דינאמי  כמפורט,  איזון  ביצוע  כולל 

 לרוטור וחלקים נוספים.

בה  ▪ החיבורים,  לוחות  יוחלפו  ו/או  כבלים  יציאות  יתוקנו  הצורך,  שבכתבי  לפי  לסעיפים  תאם 
 הכמויות. 

עבודת הקבלן כוללת תיקון בית מיסב עליון ו/או תחתון, לפי הצורך והחלפת מיסבים. עבור עבודות    ▪
 אלו, ישולם לקבלן בהתאם לסעיפי כתב הכמויות. 

והרצתו    ▪ הפעלתו  כדי  תוך  למנוע  מכאנית  חשמלית  בדיקה  תתבצע  המנוע,  וליפוף  תיקון  לאחר 
דיקה תעשה בעומס. הקבלן יספק שמן מיסבים חדש, עבור אספקת השמן לא  במבדקת היצרן, הב

 ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול במחיר הליפוף. 

נציגו    ▪ לאחר פירוק המנוע במפעל המשפץ, תיערך רשימת תיקונים שיש לבצע במנוע, המזמין או 
ר קבלת האישור  יוזמן לבדיקת המנוע ויאשר בכתב את רשימת התיקונים שיש לבצע בו, רק לאח

בכתב יוכל הקבלן להתחיל בעבודה. לאחר גמר העבודה יוזמן הלקוח או נציג מטעמו להיות נוכח  
 בזמן בדיקת המנוע בעומס במבדקת הקבלן. רק לאחר בדיקת המנוע במתח.  

במפעל ופעולתו בזמן הבדיקה, ללא דופי, יינתן אישור בכתב על ידי נציג התאגיד להוציאו מהמפעל   ▪
 ולהתקנתו בשטח. 

 . לא ישמש בשום מקרה כאישור לטיב עבודתו של הקבלןאישור זה של המזמין,    ▪

השיפוץ  ▪ במהלך  עת  בכל  לבקר  רשאי  יהיה  המזמין  העבודה  \נציג  טיב  על  ביקורת  לצורך  תיקון 
 ואיכות הביצוע, ללא כל הודעה ו/או תאום מראש.  

ה  ▪ חומרי  להבאת  הנדרשות  הפעולות  כל  את  יבצע  כגון:  הקבלן  העבודה  לאתר  והאביזרים  עזר 
 העמסה פריקה, הובלה ואחסנה, באופן אשר ימנע את קלקולם, או פגיעה בהם.   

 חשבונו. במידה ויגרם נזק לאביזרים ו/או לחומרים, יחולו כל ההוצאות הכספיות על הקבלן ועל  ▪

וכות בהובלתם  כל חומרי העזר והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה וכל ההוצאות הכספיות הכר  ▪
 יחולו על הקבלן.   –לאתר תחנת השאיבה 

החיבורים   ▪ כל  הקבלן.  באחריות  המכון  של  החשמל  ממתקן  תעשה  לעבודה  החשמל  אספקת 
החשמליים למכשירי הקבלן יעשו ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון לעסוק בעבודות כגון  

 זה.

במקרה של   ו/או קצר עם סימני שריפה,  במידה ומנוע החשמל יגיע לתיקון כתוצאה משבר מכאני ▪
יתבצע   אישורו  ורק לאחר  של התאגיד  ע"י שמאי מחברת הביטוח  בדיקה  סימני שריפה תתבצע 

 הטיפול.  

 

 לבי הביצוע: ש .9

המשאבה התת מימית, תובא למפעלו של נותן השירות ע"י  הקבלן.  המשאבה והמנוע יפורקו במפעל   9.1
 ביחידת השאיבה.ותיערך רשימת התיקונים שיש לבצע 
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נציג המזמין יוזמן למפעל לבדיקת חלקי המשאבה ו או המנוע ואישור רשימת התיקונים שיש לבצע   9.2
רק לאחר אישור רשימת התיקונים ע"י נציג המזמין, רשאי    האישור יינתן בכתב.ביחידת השאיבה.  

 הקבלן להתחיל בעבודת התיקון, בהתאם לעבודות שאושרו לו. 

לאחר גמר העבודה יזמין הקבלן את נציג המזמין לביצוע בדיקת אטימות ולהפעלת המנוע והמשאבה   9.3
 במבדקת המפעל ובדיקתו כמפורט.  

 רק לאחר בדיקת יחידת השאיבה במפעל ופעולתה בעת הבדיקה ללא דופי, יינתן אישור   9.4

 בכתב ע"י נציג התאגיד להוציאה מהמפעל ולהתקנתה בשטח.  

 לא ישמש בשום מקרה כאישור לטיב עבודתו של הקבלן.נציג התאגיד,   אישור זה, של 9.5

נציג המזמין יהיה רשאי לבקר בכל עת במהלך השיפוץ/תיקון לצורך ביקורת על טיב העבודה ואיכות   9.6
 הביצוע, ללא כל הודעה ו/או תאום מראש. 

 פירוק המשאבות באתר, הובלתן לשיפוץ, הרכבתן באתר והפעלתן: 8.10

פירוק והרכבת המשאבה תעשה ע"י קבלן מוסמך, )מטעם הקבלן הראשי נשוא חוזה זה(  אשר לו   10.1
במכוני   בפירוק והרכבת משאבות ביוב תת מימיות, המותקנותשנים לפחות,    5של  ניסיון מעשי מוכח  

פירוק   בעת  נוכח  יהיה  המוסמך  הקבלן  השאיבה.  ציוד  יצרני/ספקי  ידי  על  ומאושר  שפכים  שאיבת 
 .במשך כל זמן הביצועת המשאבה והרכב

מצנרת   10.2 המשאבה  ניתוק  כוללת:  שפכים  לשאיבת  מכון  בתוך  המותקנת  הביוב  משאבת  פירוק 
הסניקה, היניקה והוצאת המשאבה מהתא הרטוב, ו/או מהתא היבש ו/או מחדר  המשאבות ע"י מנוף,   

ההזנה מכבלי  מאובטחת  בצורה  ניתוקה  כולל  המשאבות,  במפעל  לתיקון  הפיקוד    הובלתה  וכבלי 
 הקיימים. 

 שעות מראש. 48מועד אספקת או התקנת משאבה/מערבל/בוחש יתואם עם מזמין העבודה  10.3

חזרה, הצבתה   10.4 המלאכה לאתר  הובלת המשאבה מבית  כוללת:  הרכבת המשאבה לאחר השיפוץ 
בתוך התא הרטוב ו/או בתוך התא היבש ו/או בחדר המשאבות על ידי מנוף, חיבורה לצנרת הסניקה  

קיימת, כולל אספקת ברגים ואטמים לפי הצורך )למשאבה המותקנת בהתקנה יבשה(, חיבורה לכבלי  ה
ההזנה והפיקוד  החשמליים על ידי חשמלאי מוסמך, בעל רישיון בר תוקף, הפעלתה והרצתה וביצוע כל  

 הכיוונים הדרושים )מכאניים וחשמליים(. 

מה /משאית מנוף, הדרוש לפירוק והרכבת  הקבלן ידאג לספק את כל הכלים, החומרים ומתקן ההר 10.5
המשאבה. הקבלן יהיה האחראי היחידי ליציבות מתקן ההרמה שהתקין במהלך עבודת פירוק והרכבת  
המשאבה, בהתאם למשקל הדינאמי של המשאבה במהלך העבודה ועל כל נזק שעלול להיגרם למבנה  

 צאים סמוך לאתר העבודה. מכון הביוב/המזרקה ו/או לציוד, מבנים, אביזרים וצנרת, הנמ

כל עבודות החשמל שהקבלן נדרש לעשותן במהלך עבודתו, כגון: ניתוק מנוע החשמל מכבל ההזנה,   10.6
לצורך פירוק המשאבה וחיבורו לאחר הרכבת המשאבה וכל החיבורים החשמליים הנדרשים להפעלת  

ובר תוקף ביום המנוף החשמלי לפירוק והרכבת המשאבה, יעשו ע"י חשמלאי מוסמך עם רישיון מתאים  
פיקוד. כל עבודות החשמל תתבצענה  לעסוק בעבודות החשמל הנ"ל, מומחה לעבודות  וע העבודה,  ביצ

בפרק   למפורט  והתקנים    1981משנת    08בהתאם  הממשלה  משרדי  שבהוצאת  הכללי  המפרט  של 
 ודרישות חברת החשמל. 1945הישראליים ולפי חוק החשמל 

נה אחת מיום סיום העבודה. כל לקוי  האחריות לעבודה ולטיב החומרים שיסופקו ע"י הקבלן: ש 10.7
 שיתגלה בתקופת האחריות, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות פירוק והובלת הציוד.

יתגלה ליקוי, או פגם  ם תקופת האחריות,  למרות האמור בסעיף זה, במידה ובמשך הזמן, גם לאחר תו
בחומרים פגומים, או כתוצאה    משימושה  הנובעת מרשלנות בביצוע, או כתוצאבמערכת שהקבלן התקין,  

 מכל סיבה אחרת, יתוקנו כל הלקויים ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

וגם    10.8 השפכים  שאיבת  מכוני  בכל  המותקנות  הביוב  משאבות  לכל  בדיקה  תתבצע  לשנה  אחת 
במט"שים ולמנועי החשמל שלהן. יוגש דו"ח למנהל מחלקת מכוני שאיבת שפכים על מצב כל הציוד.  

 .ולא יוגש עבורם תשלום נוסףינם חלק ממכרז זה הסיור והדו"ח ה

 

 סדרי בטיחות ומניעת תאונות: 8.11

בכל    11.1 ולמנוע  העבודה  באתר  תאונות  נגד  לשמירה  העבודה,  תקופת  כל  במשך  לדאוג,  הקבלן  על 
ההוצאות   ובכל  האחריות  בכל  יישא  הקבלן  מעבודתו.  כתוצאה  ולרכוש  לאדם  תקלה  כל  האמצעים 
במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו, נגד המזמין או כל אדם אחר, עבור נזק לגוף ו/או לרכוש כתוצאה  
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ותיו, ציודו או מחדליו בין אם תבוצע ישירות על ידו, או על ידי פועליו, באי כוחו וקבלני המשנה  מפעול 
 שלו. 

לפי   11.2 וינהגו  יכירו  שלו, או כל אדם מטעמו,  עובדיו, קבלני המשנה  ידאג לכך שהוא עצמו,  הקבלן 
התקנות,    תקנות הבטיחות ו/או אמצעי הזהירות המחויבים לפי הנסיבות ובהתאם להוראות החוקים,

חוקי העזר וכן בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה. הקבלן, או כל אדם 
 הבא מטעמו יבצע כל עבודה בהתאם לתקנות הבטיחות כרוחם וכלשונם. 

מי שבא    על כל תאונה שארעה לו, או לכל  על הקבלן למסור הודעה מידית לשלטונות המוסמכים 11.3
 קשר לעבודה זו. בשמו, או מטעמו בה

חוקי הביטוח    ני המשנה שלו לפי הקבלן יהיה אחראי לביטוח האנשים המועסקים על ידו ועל ידי קבל 11.4
מזמן לזמן וידאג לתשלום הפרמיות בזמן ויישא בכל             התחייבויות החלות על מעביד    1953הלאומי  

 בהתאם לחוק זה. 

מאחריותו, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו,  להבטחת אחריותו של הקבלן ומבלי לגרוע   11.5
כשהוא   הביטוח,  נספח  המצורף.  הביטוח  בנספח  הנדרשים  הביטוחים  את  החוזה,  תקופת  כל  במשך 
חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח והיועץ הביטוחי של התאגיד, מהווה תנאי לאישור החוזה על ידי  

 התאגיד. 

להב 11.6 ע"מ  האמצעים,  בכל  ינקוט  אחר  הקבלן  אדם  וכל  התאגיד  עובדי  עובדיו,  בטיחות  את  טיח 
לטי אזהרה הנדרשים והוא  הקבלן יקים על חשבונו גדרות, תאורה, סימנים וש  הנמצא באתר העבודה.

 האחראי היחיד עבור כל נזק שיגרם בשטח עבודתו הן לאדם והן לרכוש. יהיה 

קרי אסון, שריפות וכו', הן על  על אף נקיטת אמצעים להבטחת העובדים והציבור מפני תאונות, מ 11.7
דעת עצמו והן לפי הוראות מהנדס לא ישוחרר הקבלן מאחריות לתשלום פיצויים, דמי נזיקין, דמי נכות,  

 קנסות וכו'. 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת תאונות בהפעלת הציוד לפירוק והרכבת המשאבות.   11.8
וב זהירות  אמצעי  בנקיטת  הכרוכות  ההוצאות  במחירי  כל  כלולות   יהיו  והן  הקבלן  על  יחולו  טיחות 

 היחידות שבכתבי הכמויות.   

 

 טיפול בחומרים ושרותי עזר: 8.12

 

כגון:   12.1 העבודה  לאתר  והאביזרים  העזר  חומרי  להבאת  הנדרשות  הפעולות  כל  את  יבצע  הקבלן 
אשר באופן  ואחסנה,  הובלה  פריקה,  בהם.    העמסה  פגיעה  או  קלקולם,  את  נזק  ימנע  ויגרם  במידה 

 חשבונו.  לאביזרים ו/או לחומרים, יחולו כל ההוצאות הכספיות על הקבלן ועל

כל חומרי העזר והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה וכל ההוצאות הכספיות הכרוכות בהובלתם   12.2
 יחולו על הקבלן.   –לאתר תחנת השאיבה 

)עבודות חוץ(  אשר    כל עבודות הנוספות, 12.3 מחוץ ו/או רכישת חלקים  יבוצעו מחוץ לבית המלאכה 
 או כל דבר נוסף שנדרש. לבית המלכה, אצל יצרן המשאבות המקורי, 

ביחס לשירותי שיפוץ משאבות אשר מחיריהם אינם כלולים בכתב הכמויות נשוא מכרז זה ו/או כל   12.4
עבודה נוספת הנדרשת לטובת שיפוץ מושלם של המשאבות והפעלתן במתקני התאגיד ושאינה מופיעה  

לקבלן   ישולם  מנותחתבכתב הכמויות,  להצעת מחיר  על מחיר ההצעה    בהתאם  למזמין.  יגיש  אותה 
 והיא כפופה לאישור בכתב של המזמין.   %8של רווח קבלני  יתווסף

אספקת החשמל לעבודה תעשה ממתקן החשמל של מכון המים באחריות הקבלן. כל החיבורים   12.5
 החשמליים למכשירי הקבלן יעשו ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון לעסוק בעבודות כגון זה. 

 

 ציוד ומכשירי עבודה: 8.13

 . הדרוש לפירוק והרכבת המשאבה באתרהקבלן יספק את כל הציוד    13.1

הציוד יהיה מסוג מעולה ובמצב תקין. במידה ויתברר במהלך העבודה שהציוד פגום,  ירחיק הקבלן    13.2
את הציוד הפגום מיד עם קבלת ההוראה מהמפקח  באתר ויספק מיד ציוד ומכונות אשר מתאימות  

 . תוספת מחיר עבור החלפת הציודאו לדרישות, בלי כל פיצוי 

 הקבלן יהיה אחראי היחידי לגבי כל בטלה שעלולה להיגרם בגין החלפת ציוד.  13.3
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 הגדרות כלליות: .14

 

 תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ. "מזמין העבודה":

 

 תנאים אופייניים לעבודה זו: .15

ם המקומיים הקשורים  לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבקר באתר העבודה ולבדוק את כל התנאי ▪

לפירוק והרכבת המשאבה, בוחש או מערבל.  לביצוע העבודה ואפשרויות הביצוע במקום, בהקשר

 הצעתו של הקבלן תשמש כאישור להכרת התנאים, 

השטח, הקרקע, המבנים ושאר המכשולים העלולים להימצא במקום. הצעת הקבלן  תהיה מבוססת   ▪

 נותן העבודה מכל תביעות העלולות להתעורר בהקשר לזה. על כל הנ"ל. הקבלן פוטר בזאת את 

לצורך   ▪ לספק  נדרש  העזר שהקבלן  חומרי  כל  נכללים  או מערבל  בוחש  המשאבה,  במחיר הרכבת 

     הרכבת המשאבה כגון: משחת גריז, אטמים, ברגים וכ"ו. 

 קבלת עבודה: .16

דרש ע"י התאגיד, יעשה מיד  העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ע"י מהנדס התאגיד. כל שינוי שיי ▪

 ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

המתקן יימסר למזמין לאחר הפעלה ניסיונית כשהוא עובד ופועל בשלמות בנוכחות המזמין ו/או נציגו.    ▪

הקבלן יתקן על חשבונו את כל הלקויים שיתגלו במתקן בעת ההפעלה הניסיונית שנבעו מבצוע לא נכון,  

או פגומים. כמו כן ינקה הקבלן את כל שיירי החומרים והפסולת    או משימוש בחומרים לא מתאימים

 מאתר העבודה, לא יאוחר מיום קבלת העבודה. 

 מיד עם גמר העבודה ולאחר ההפעלה הניסיונית תעשה קבלת עבודה לקבלן ע"י מזמין העבודה. ▪

 זמני ביצוע:  .17

 שעות מקבלת הקריאה.  24עד   –זמן הפירוק  ▪
 שעות.   48למנועי חשמל עד  –הגשת דו"ח  ▪

 מרגע הגעת הציוד לבית המלאכה.  –שעות   72למשאבות עד           

עבודות השיפוץ בבית המלאכה תושלם על ידי הקבלן, תוך פרק זמן שאינו עולה על   ▪
 " בכתב, מאת המזמין. הזמנת הרכש לשיפוץ משאבותימים, מיום קבלת "  10

 

 הנחיות ותנאים מיוחדים: .18

לשיפוץ   ו/או אספקת    נשוא מכרז זה,  אינו מתחייבת לקבל את הצעת הקבלןתאגיד מעיינות זיו בע"מ   18.1

משאבה ו/או מנוע ושומרת לעצמה את הזכות לפנות לקבלנים אחרים לקבלת הצעות מחיר נוספות  

 ולמסור את העבודה לקבלן אחר, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדית של תאגיד מעיינות זיו. 

יום מהיום האחרון להגשת    90ציע תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של  הצעת המ 18.2

 ההצעה. 

 כמפורט בחוזה מטעם התאגיד. –תנאי התשלום  18.3



52 

 

במידה ויוחלט לא לשפץ את הציוד במפעל הקבלן, נשוא מכרז זה, יחויב התאגיד עבור פירוק המשאבה   18.4

 בשטח והובלה למפעל היצרן בלבד.

חודשים( כאשר הציוד עובד    12השיפוץ שבוצעו על ידי המפעל הם למשך שנה אחת )  האחריות על סעיפי 18.5

למפעל,   ההובלה  כאשר  במפעל  יבוצעו  האחריות  במסגרת  תיקונים  ונכונים.  תקינים  עבודה  בתנאי 

 באחריות הקבלן ועל חשבונו.פירוק והרכבה והובלה חזרה לאתר מכון השאיבה, 

שיסופק 18.6 חדש  מערציוד  מתוצרת  יהיה  בלבד,  אמריקאית  או  המחלקה  ,  בית,  מנהל  לאישור   כפוף 

 המבצעת, לפי הזמנתו. 

 

 _______________                                                    _____________________ 

 חתימת הקבלן                                                                         תאריך              

 

 ריכוז נתוני משאבות ביוב קיימות: .19

משאבות   60משאבות הביוב הטבולות הנ"ל, מותקנות במכוני שאיבת השפכים של התאגיד. מדובר ב 

ר, גרונדפוס פליגט אולם קיימות משאבות של חברות  ביוב, תוצרת המשאבות הן של חברת סינייב

 נוספות, בנוסף, מנועים אנכיים במט"שים של מערבלים ובוחשים לפי הפירוט כלהלן: 
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 מתקני התאגיד  – נספח 

 תחנות שאיבה לביוב : 

שם תחנת    
 השאיבה 

כמות 
הספק המנוע  יצרן סוג משאבה משאבות

 גנראטור דיזל  כ"ס

 שלומי 1
 התקנה ברטוב   2 מכון זוגלובק

   טבולות  תצנטריפוגליו
 דגם:   פליגט

CP3201.HTP 
 כ"ס  40

 סבל"ד  1,455 
150 KVA 

 מנוע פרקינס  

 שלומי 2
 התקנה ברטוב   2 מכון שלומית 

 KVA 85.5 כ"ס   30 פליגט  טבולות  תצנטריפוגליו
 מנוע פרקינס 

 שלומי   3
 גרונדפוס סלין דגם: ביבש התקנה  P3 4מכון 

S1 100.125.500.4 MD367 68  כ"ס POWERLINK 
400 KVA 

 שלומי   4
 גרונדפוס סלין דגם: התקנה ביבש  P4 4מכון 

S2 100.200.1600.4 70H 211  כ"ס DOOSAN 
750 KVA 

 מט"ש שלומי  3

 התקנה ברטוב   2
 טבולות  תצנטריפוגליו

 המחדש דגם: 
12EHL 15  כ"ס 

POWER 
GGROUP 
206 KVA 

 מאווררים חברת דגיליו  4
 כ"ס  US MOTORS 25 אנכי גל מלא  

 מאווררים חברת דגיליו  3
 כ"ס  US MOTORS 10 אנכי גל מלא  

 בוחשים  2
 כ"ס  US MOTORS 20 אנכי גל מלא  

 בוחשים  1
 כ"ס  US MOTORS 15 אנכי גל מלא  

 בוחשים  3
 כ"ס  US MOTORS 10 אנכי גל מלא 

 כפר ורדים  4
 התקנה ברטוב   2 ראשי 

 טבולות  תצנטריפוגליו
 פליגט דגם:

    CP 3300181-HT.380 70  300 כ"ס KVA 
 מנוע קמינס 

 כפר ורדים 5
 אין   - - תחנה מבוטלת   2 1מכון ב

 כפר ורדים 6
 התקנה ברטוב   2 854כביש 

 אין   כ"ס  55 פליגט  טבולות  תצנטריפוגליו

 כפר ורדים 7
 בורגיות   3 1מכון ג

 מונו גל מלא 

COMPCT 
MONOBLOCK 
C1ABC11RAM 

 KVA 50 כ"ס   50

 כפר ורדים 8
 בורגיות   3 2מכון ג

 מונו גל מלא 

COMPCT 
MONOBLOCK 
C1ABC11RAM 

 KVA 50 כ"ס   50

 כיסרא 9
 בורגיות   2 ראשי 

 מונו גל מלא  
MONO PUMP 

CE124MS3R1/H97A 102  330 כ"ס KVA 
 פרקינס מנוע  

 כיסרא   10
 התקנה ברטוב   2 תחנה דרומית  

 אין   כ"ס  01  טבולות  תצנטריפוגליו
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ברשות התאגיד להוסיף לרשימה זו משאבות חדשות, של מכוני ביוב חדשים ו/או קיימים בתקופת 

הכול לפי שיקולו  - מרשימה זו משאבות ו/או מכוני שאיבת ביוב קיימיםהחוזה של הקבלן, או לגרוע  

   הדעת הבלעדי של התאגיד, מבלי שישתנו המחירים הנקובים בחוזה זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיסרא   11
 התקנה ברטוב   2 אל חווילה 

 KVA 110 כ"ס  35 פליגט  טבולות  תצנטריפוגליו
 פרקינס 

12 
 כיסרא  
חיילים  

 משוחררים
 התקנה ברטוב   2

 אין   כ"ס  7.5  טבולות  תצנטריפוגליו

 מעלות  13
 התקנה יבשה  2 סביונים חדש 

 מעטפת קירור עצמית  
 פליגט דגם:
C 3201.180 40.8  85 כ"ס KVA 

 פרקינס 

 מעלות  14
 התקנה יבשה  2 סביונים ישן 

 מעטפת קירור עצמית 
 פליגט  דגם:

    C 3300.181 73.4  כ"ס 

 פ.ק  
 P-150Eדגם: 

150 KVA 
 פרקינס 

 מעלות  15
 התקנה ברטוב   2 מונפורט 

 טבולות  תצנטריפוגליו
 סינייבר  
SSP-44 75  כ"ס 

DAEWO   
 D1146T דגם:  

130 KVA 

 מעלות  16
 גרונדפוס סלין דגם: התקנה ביבש  3 יקינטון 

S2 1154 S3 156.4  כ"ס 
DAEWO 

-P-158LE דגם:  
S 

 מט"ש גבעתון  17

 מאווררים 6
 כ"ס  AQUA-AEROBIC 15 אנכי גל מלא 

125 KVA 
JOHEN DEER 

4 
 מאווררים

 אנכי גל מלא 
AQUA-AEROBIC 25  כ"ס 

2 
 מאווררים

 אנכי גל מלא 
AQUA-AEROBIC 20  כ"ס 

2 
 בוחשים 

 אנכי גל מלא 
FOX 15  כ"ס 
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 הנחיות מיוחדות למגישי ההצעות .20

  ולליפוף המנועים בטבלאות המצורפות למפרט מיוחד זה נקובים מחירים בשקלים לשיפוץ המשאבות    20.1
 החשמליים לפי סוגיהם כולל ביצוע תיקונים ושיפוצים כפי שמפורט. 

 המחירים מבוססים על מחירים המקובלים בשוק העבודה.  20.2

מובהר בזאת למען הסר  המצורף.    א נותן לתאגיד על המחירוןשהו  ההנחה  הקבלן יציין את אחוז )%( 20.3
קרי לא תחול   –ספק כי שיעור ההנחה שיינתן יכול להיות הן שלילי והן ואפס, אך בכל מקרה לא חיובי 

 תוספת על המחירים המפורטים בכתב הכמויות. 

 שיעור ההנחה שיינתן יהיה אחיד עבור כל הקטגוריות וכל הסעיפים המרכיבים אותן.  20.4

                                            

ביחס לשירותי שיפוץ משאבות אשר מחיריהם אינם כלולים בכתב הכמויות נשוא מכרז זה ו/או כל   20.5
שיפוץ מושלם של המשאבות והפעלתן במתקני התאגיד ושאינה מופיעה  עבודה נוספת הנדרשת לטובת  

ישולם לקבלן   יגיש למזמין. על מחיר ההצעה    בהתאם להצעת מחיר מנותחתבכתב הכמויות,  אותה 
 .  והיא כפופה לאישור בכתב של המזמין %8יתווסף רווח קבלני של 

מחירים  ה 20.6 כהסכם  תחשב  בכתב  התקשרות  המפורטים  המוצרים  ו/או  העבודות  מחירי  על  המבוסס 
ת ההתקשרות  למשך תקופבניכוי ההנחה שנתן המציע, כל זאת,    הכמויות המסומן להסכם ההתקשרות

מובהר למען הסר ספק כי כל תקופת ההתקשרות, ימשיכו  .   חילה מיום החתימה ע"י הצדדיםהמת
 . המחירים המפורטים בכתב הכמויות המסומן להסכם ההתקשרות, לעמוד בתוקפם

 

הקבלן ימסור למזמין צילום החשבונית עבור רכישת חלקים אלו ו/או עבור ביצוע עבודות המפורטות    הערה:
 לעיל. 

 

 : הצהרת המציע

בחתימתו על הצהרה זו מאשר המציע, כי ברשותו נמצאים המפרטים הכלליים הנזכרים במכרז/ חוזה זה  
כל ההסברים אשר ביקש לקבלם    )עם אופני המדידה המצורפים להם(, קראם והבין את תוכנם, קיבל את

הבין בדק ואימת את כל האמור במכרז זה ודרישותיו ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות החוזה,  
 המפרטים הנ"ל ולדרישות המפרט המיוחד. 

 

       ___________________________            ___________________ 

 תאריך                שם המציע וחתימתו 
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 נספח א'

 כתב כמויות הערות כלליות

   ברור את אחוז ההנחה במספר ובמילים.על מגיש ההצעה למלא בכתב יד  א. 

מפרט/חוזה זה וכן על כתב הכמויות,    מסמכי המכרז,  מגיש ההצעה יחתום את שמו על כל דף של ב.
 גיליון הסיכום וטופס ההצעה. 

אם תוך בדיקת ההצעות ע"י המהנדס תתגלינה טעויות בכפל או בסיכום, יראה המזמין את מחיר   ג.
 בהתאם.   הסכום  ויתקן את  כנכון היחידה

יוחד בשיטת  בהתחשב עם כל התנאים שנזכרו במפרטים ובכתב הכמויות ובמ  ההצעהיש לקבוע את   ד.
מדידת העבודה. הסעיפים בכתב הכמויות מתוארים בצורה מקוצרת. על הקבלן בעת הכנת הצעתו  

 כניות והדרישות במפרטים ובכתב הכמויות.  ולהתבסס על הת 

מגיש ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש להגיש   ה.
 עלול לגרום לפסילת ההצעה.   עם ההצעה. אי מילוי ההוראות

מגיש ההצעה ידאג לכך כי כל קבלן משנה, שיועסק על ידיו, כגון יצרן ציוד וספקים אחרים, יראו   .ו
הת כל  של  ואת  המיוחדים  שבתנאים  המתאימים  הסעיפים  ואת  המפרטים  את  ויקראו  כניות 

 ושינויים שיוצעו.יגויות טכניות  יהעבודה. בזמן בדיקת המכרזים לא יתחשבו בכל הסת 

 .המחירים הנקובים בשקלים חדשים ללא מ.ע.מ וכוללים את כל המפורט במפרט המיוחד .ז

המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול בתי מלאכה לשיפוץ משאבות   .ח

 לקבלן לא תהיה כל כזכות לערער על כך.  אשר לא נראים לו כעונים לדרישות.

 נוספים .   אתרים/ישוביםהוסיף לחוזה זה  עומדת לרשות המזמין הזכות ל .ט

 

 

________________________ __________                                         __________   __ 

 תאריך       חתימת הקבלן וחותמת  
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 כתב כמויות 

 המחירים בשקלים חדשים ואינם כוללים מע"מ.  ▪

₪ לשעה לא כולל    140מחיר לשעת עבודה לביקור בשטח של חשמלאי בכיר עם ציוד בדיקה:   ▪

 מע"מ.

מכונה   ▪ ו/או  ומחרטה  חרט  כולל   ( מחרטה  על  שבבי  לעיבוד  מלאכה  בבית  עבודה  שעת  מחיר 

 ₪ לשעה לא כולל מע"מ.  130לעיבוד שבב מכל סוג שהוא(: 

כ"ס הקבלן יגיש הצעת מחיר מנותחת של שיפוץ אל מול עלות רכישת    15משאבות מתחת ל  עבור   ▪

משאבה חדשה. התאגיד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאישור בכתב לקבלן לבחור 

 באפשרות של שיפוץ או של רכישה.
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 כ"ס  15-150 הרץ 50וולט,  400סבל"ד,  1,500ביוב ומנועים טבולים טבלת מחירים לשיפוץ משאבות 

 תיאור העבודה מס'
 הספק המשאבה )כ"ס( 

15 20 25 30 50 60 75 100 125 150 
 מחיר ₪  

1 

חשמלית   בדיקה 
מכאנית  ו

ולמנוע   למשאבה 
המלאכה,   בבית 
פי  על  הרצה  כולל 

 .הוראות היצרן

640 670 696 720 960 960 1,080 1,080 1,080 1,200 

2 
לחלקים   פירוק 
הרכבה,  ,ניקוי, 

 .בדיקה וצביעה
1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 

3 

מנוע  ליפוף 
ורוטור(  )סטטור 

  F160ובידוד  
   .מפורט

2,120 2,640 3,720 4,800 7,560 8,280 10,200 11,640 12,600 13,560 

ציר   4 מנוע/  תיקון 
 576 576 540 540 540 540 540 240 240 240 .משאבה כמפורט

והתקנת   5 אספקה 
 . ציר זהה חדש

 אחוז ההנחה לפרק  זה לא יחול על סעיף זה  
   הקבלן  יגיש הצעת מחיר בהתאם לדגם המשאבה

מסבים   6 אספקת 
 6,000 4,200 2,400 2,160 1,494 1,494 1,494 1,080 860 860 .במנוע

7 

והחלפת   אספקת 
אטימה   טבעות 
המשאבה   במאיץ 

 . ובגוף

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

8 
דינאמי   איזון 
המשאבה   למאיץ 

 . ולרוטור
936 936 1,056 1,056 1,056 1,176 1,176 1,776 1,776 2,376 

וליטוש  9 תיקון 
   .אטם מכאני

  ₪ למ"מ קוטר חיצוני  2

10 
והתקנת   אספקת 
זהה   מכאני  אטם 

 .לאטם המקורי
2,100 2,400 3,240 8,400 8,880 9,600 9,600 10,800 10,800 12,000 

11 
אטמים,   אספקת 

ברגים, מ סתמים, 
 .שמן

720 720 
960 1,440 1,440 1,680 1,680 2,640 2,880 3,120 

12 
והתקנת   אספקה 
זהה   חדש  מאיץ 

 .לקים

 אחוז ההנחה לפרק  זה לא יחול על סעיף זה  
 הקבלן  יגיש הצעת מחיר בהתאם לסוג המאיץ 

כולל   13 מאיץ  תיקון 
 .איזון

 לפי שעות עבודה של חרט ומחרטה 

14 

והתקנת   אספקה 
כניסה   מכסה 
ריסוק   וצלחת 

 ביניקה 

 אחוז ההנחה לפרק זה לא יחול על סעיף זה  
 הקבלן  יגיש הצעת מחיר בהתאם לדגם המשאבה 

חיבור  ת  אספק 15
 . רגל מהיר

 אחוז ההנחה לפרק  זה לא יחול על סעיף זה  
 הקבלן  יגיש הצעת מחיר בהתאם לדגם המשאבה 

16 

כבלי   אספקת 
ופיקוד  הזנה 
אורך:   חשמליים 

 .מטר 15

500 500 600 600 600 600 696 696 816 936 

17 

יציאות   תיקון 
מהמנוע,   כבלים 
והתקנת   אספקת 
לוח חיבורים חדש  
אטימה   וביצוע 
כולל   בהתאם, 

500 500 600 600 600 600 720 840 900 960 
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 טיפול במערכת קירור בהתקנה יבשה:
 

 מחיר ₪  תיאור העבודה מס'

1 
 מערכת סגורה: 

כולל בדיקה של אגן   בתחנההחלפת נוזל קירור  
 13kwהשמן. עבור מנועים עד 

1,800 

 420 נוזל קירור, שמן ואטמים   2

3 

 מערכת פתוחה:
פירוק המעטפת והובלתה אל בית המלאכה של  
בסיום   האחזקה  עבודת  מתבצעת  שם  הספק 
להפעלה   מושלמת  בצורה  והרכבתה  החזרתה 

 40kwמלאה בתחנה. עבור מנועים של עד 

6,000 

 40kw 8,400כנ"ל עבור מנועים מעל  4

 
 המחיר לא כולל מע"מ. 

הקבלן יספק הצעת מחיר מספק החלפים   -  בשתי הטבלאות   5,12,14,15בהצעת מחיר עבור סעיפים 
 . 8%רווח קבלני של המקורי בארץ או בחו"ל ועליה יקבל 

 

 

בלחץ   בדיקה 
 .מים

18 

המשאבה   פירוק 
החשמלי   והמנוע 
והובלתה   באתר 
כמפורט.  לשיפוץ 
כבלי   ניתוק  כולל 
חשמל ופיקוד ע"י  
מוסמך,   חשמלאי 
המשאבה   הוצאת 
הובלתה   מהמבנה 
המלאכה   לבית 

 .לתיקון/שיפוץ

3,600 

19 

המשאבה   הובלת 
המלאכה   מבית 
חיבורה   לאתר, 
ולחשמל   לצנרת 

והפעלתה  
כולל  כמפורט. 
לצנרת   חיבור 
הסניקה והיניקה,  
ואיזון  פילוס 
חיבור   המשאבה, 
לכבלי הזנת הכוח  
ע"י  והפיקוד 
מוסמך   חשמלאי 

להפעל ה  והכל 
מושלמת  

רצון  לשביעות 
 המזמין.

3,600 
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 כ"ס  15-150 הרץ 50וולט,  400סבל"ד,  1,500 מנועים אנכיים גל חלול ומלאטבלת מחירים לשיפוץ 

 

 תיאור העבודה מס'

 )כ"ס(  המנועהספק 

15 
20-
25 

30 50 60 75 100 125 

 מחיר ₪  

1 
חשמלית   למשאבה  ובדיקה  מכאנית 

ולמנוע בבית המלאכה, כולל הרצה על פי  
 הוראות היצרן

5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 

2 
רחיצה וייבוש,  פירוק לחלקים ,ניקוי חול,  

צביעה   עליון,  וצבע  יסוד  בלכה,  צבע 
 .ה, בדיקה כמפורטהרכב

1,400 1,725 2,070 2,530 2,875 3,565 4,140 4,715 

  F160ליפוף מנוע )סטטור ורוטור( ובידוד   3
 מפורט 

4,500 5,003 5,555 8,556 10,086 12,926 15,330 15,939 

 2,530 2,300 2,070 1,955 1,840 1,495 1,288 1080 איזון דינאמי לרוטור + חלקים מסתובבים  4

5 
החלפת   כולל  מיסב  בית  ושיחזור  תיקון 

 מיסבים 

 )עליון ותחתון(

 הקבלן יגיש הצעת מחיר לפי:

 שעות עבודה של חרט ומחרטה עבור שיחזור ביתה מיסב.  .1
 עבור אספקת המיסבים.   .2

 אחוז ההנחה לפרק זה לא יחול על סעיף זה.  
 5,175 4,830 3,784 3,059 2,266 1,898 1,725 1,500 תיקון ושחזור תושבת מרכוז. 6

ע"י   7 שגם  ותעלת  מנוע  גל  ושחזור  תיקון 
 התזה.

810 920 1,150 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 

 1,265 1,265 1,035 805 805 575 575 465 חיתוך גל חלול, הברגה, שגם ואום.  8

חיבורים   9 קופסת  והחלפת  אספקה 
 מתכתית למנוע. 

805 920 920 1,150 1,150 1,380 1,380 1,380 

והספקת  10 מהמנוע  כבלים  יציאת  תיקון 
 והתקנת לוח חיבורים חדשים.

403 460 518 575 633 690 748 805 

למחגר   11 פלטה  ופינים,  מחגר  תיקון 
 והתאמת מקשר למיסב.

1,850 2,070 2,300 2,703 2,990 3,450 4,140 4,600 

גובה   12 עינית  והתקנת  כולל  אספקה  לשמן 
 מילוי שמן חדש. 

345 460 460 690 690 690 1,150 1,150 

למיסב  13 טמפרטורה  מד  והתקנת  אספקת 
 PT100עליון. 

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 

וולט כולל    220אספקת והתקנת גוף חימום   14
 חיבורים חשמליים.

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 

טרמיסטורים  15 מערכת  והתקנת  אספקת 
 כולל חיבורים חשמליים. 

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 

אספקת והתקנת גל מנוע חדש, כולל ויסות  16
 .מאיצים והתאמה למנוע

1,280 1,438 1,725 1,955 2,070 2,185 2,243 2,300 

17 

 והובלת, באתרמנוע החשמלי הפירוק 
  לשיפוץ כמפורט לבית המלאכה 

. והחזרתו לאתר התאגיד והרכבתו מחדש
לי חשמל ופיקוד כבוחיבור כולל ניתוק 

והכל להפעלה  ע"י חשמלאי מוסמך
 משולמת לשביעות רצונו של המזמין.

3,600 
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הקבלן יספק הצעת מחיר עבור המיסבים מספק החלפים המקורי    -  5בהצעת מחיר עבור סעיפים  
 . 8%בארץ או בחו"ל ועליה יקבל רווח קבלני של 

 

 משאבות מונושיפוץ אספקת / טבלת מחירים ל

 CE124MS3R1/H97A   משאבה

 ₪   אספקת חלק חדש תיאור  מס'

 54,351 רוטר  1

 67,815 סטטור  2

 5,335 מילוא בית  3

 43,428 פלקסי שאפט  4

 17,710 בית משאבה קידמי  5

 6,556 בית משאבה אחורי  6

 פירוק המשאבה והמנוע החשמלי באתר והובלתה לשיפוץ כמפורט.   7

 כולל ניתוק כבלי חשמל ופיקוד על ידי חשמלאי מוסמך, הוצאת המשאבה מהמבנה,  

 הובלתה לבית המלאכה לתיקון /שיפוץ.  

13,750 

 הובלת המשאבה מבית המלאכה לאתר, חיבורה לצנרת ולחשמל והפעלתה כמפורט.  8

 כולל חיבור לצנרת סניקה ויניקה, פילוס ואיזון המשאבה, חיבור לכבלי הזנת הכוח  

 והפיקוד על ידי חשמלאי מוסמך והכל להפעלה מושלמת לשביעות רצון המזמין.  

13,750 

 

 C1ABCC11RAM   משאבה

 ₪   אספקת חלק חדש תיאור  מס'

 14,850 רוטר  1

 45,650 סטטור  2

 3,795 בית מילוא  3

 9,350 פלקסי שאפט  4

 9,350 בית משאבה קידמי  5

 3,586 בית משאבה אחורי  6

 פירוק המשאבה והמנוע החשמלי באתר והובלתה לשיפוץ כמפורט.   7

 כולל ניתוק כבלי חשמל ופיקוד על ידי חשמלאי מוסמך, הוצאת המשאבה מהמבנה,  

11,550 
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 הובלתה לבית המלאכה לתיקון /שיפוץ.  

 הובלת המשאבה מבית המלאכה לאתר, חיבורה לצנרת ולחשמל והפעלתה כמפורט.  8

 כולל חיבור לצנרת סניקה ויניקה, פילוס ואיזון המשאבה, חיבור לכבלי הזנת הכוח  

 והפיקוד על ידי חשמלאי מוסמך והכל להפעלה מושלמת לשביעות רצון המזמין.  

11,550 

 או שיפוץ חלקים והרכבה. ו/המחיר כולל פירוק המשאבה, בדיקתה, אספקת  

לפי ההנחיות וישולם כנגד הצגת חשבונית כפי שנכתב בתנאים  כל חלק נוסף, שאינו בטבלה זו, יסופק 
 הכלליים. 

 שיפוץ 

 עלות שיפוץ ₪  תיאור מס'

 6,100  פירוק משאבה מונו בשטח כולל משאית מנוף וחשמלאי מוסמך לפירוק חשמל 1

 2,750  פירוק משאבה בבית מלאכה  2

 ---  אין שיפוץ רק חדש   – אספקה והחלפת רוטור 3

 ---  אין שיפוץ רק חדש  – אספקה והחלפת סטטור 4

 FAG \SKF  7,700אספקה והחלפת מיסבים  5

 6,600 מקורי )ברוגמן(    אספקה והחלפת אטם מכני 6

 ---  אין שיפוץ רק חדש  – אספקה והחלפת פלקסי שאפט 7

 2,750  + בדיקה הרכבה בבית מלאכה  8

   

 275  פירוק מנוע בבית מלאכה 1

 1,100  איזון דנמי לעוגן 2

 6,600כ"ס   50  חוט משנה תדר Fליפוף מנוע קלאס  3

 11,000כ"ס  100

 800 אספקה והחלפת מיסבים במנוע  4

כולל בוקסה   550 במנוע   בדיקה מכסאות 5

 ליחידה 

 350  בתנור שיפוץ ללא ליפוף כולל לכה ויבוש 6

 550  ורעידותהרכבה בבית המלאכה כולל בדיקה זרם מגר  7
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 המציע   של המחיר  להצעת ריכוז דף
 
 
 תאריך:______            בוד כל

   תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ
 רח' דרך האלוף עוזי נרקיס, קניון כוכב הצפון 

 תרשיחא  מעלות  9040ת.ד 

 

 

 

  __________ _ __________ המציע  שם

 _ _______________ _____ _ פ .ח או ז.ת

  ____________ _________ המציע   חתימת

 _____ ______________ ___  המציע  כתובת

  ______ ______________ _  תאריך 

 __________ ____________  טלפון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רק/מבנה פמס' 
 בכתב הכמויות

 אחוז הנחה מוצע שירותים מוצעים
 )בספרות(

 הנחה מוצעאחוז 
 )במילים( 

 400סבל"ד ,    1,500שיפוץ משאבות ביוב ומנועים טבולים   1
במערכת   כ"ס,  15-150  הרץ  50וולט,   טיפול  זה  ובכלל 

 קירור בהתקנה יבשה של משאבות ביוב 

 %  

ומלאשיפוץ   2 חלול  גל   400סבל"ד,    1,500  מנועים אנכיים 
 כ"ס  150-15 הרץ 50וולט,  

 %  

  %  משאבות מונו שיפוץ   3
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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  ניסיון מקצועי  הערות נוספות 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

מתאים ומיומן לשם ביצוע כל  בנוסף לעובדים שברשימה הנ"ל הננו מתחייבים להפעיל כוח אדם נוסף 
 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 

 

  

 אני החתום מטה מאשר בזאת שבקרתי באתרי העבודה המיועדים לביצוע העבודות נשוא מכרז/חוזה זה.  

 

לאחר שעיינתי במסמכי החוזה בדקתי היטב את האתר האמור ואני מצהיר בזאת שמובן לי בהחלט תיאור  
 \העבודה וכן מובנת לי היטב העבודה שיש לעשות לשם ביצועו כפי שהיא מפורטת בחוזה ומשתמע ממנו. 

 

 ולראיה באנו על החתום. 

 

 

 

 

   תאריך: __________________      

 

 חתימת הקבלן: ______________________  
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 הוראות בטיחות - ( י"בנספח ד' )

 הגנת הסביבה מקבלן דרישות 
 
 

     ___________________  שם הקבלן/החברה :  
         

 קבלן נכבד, 

הסביבה  ולכן עליך לפעול על פי כללי הגנת    ISO14001פועלת על פי תקן    "מעיינות זיו בע"מ"חברת  
 המפורטים להלן ולחתום בהתאם:

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

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

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

 ם /המסוכנים יפונו על ידי הקבלן ולא יושארו בשטחי החברה. כל החומרים הכימי -

 להקפיד על שימוש באמצעי הגנה בעת פעולות עם חומרים מסוכנים. -

 הציוד שברשותך תקין, בדוק בהתאם לנדרש בחוק.  -

 לחסוך באנרגיה ככל שניתן )חשמל, מים(.  -

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

ניילונים, בקבוקי פלסטיק/זכוכית, סוללות, פחיות עם שאריות חומרים    - חובה לאסוף ולפנות   -
 )צבע, מדלל, חומרים כימים וכו'(. 

 לא יזרקו חומרים אלה לתוך המכלים/המכולות של החברה.  :הערה

 ניקיון מיכלים או שאריות אחרות בשטח המפעל. לא יבוצע  -

הקבלן מתחייב להשתמש )ככל שניתן( בחומרים הידידותיים לסביבה ובהתאם להגדרות של   -
 של החומרים(. MSDSהחומרים )

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

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

 .בע"מ"
  

 
 על החתום קבלןולראיה בא ה

 
 

.....................................................                    ..................................................... 
 הקבלןשל הקבלן                                                  הממונה על בטיחות                  

 חותמת( + )חתימה                                                   חותמת(+  )חתימה                 

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

 


