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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 תנאי המכרז

 כללי .1

 מבקש( "שרוניםאו " "המזמין)להלן: "בע"מ  מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע תאגיד .1.1
באמצעות  רמת השרוןבת הביוב ושל מערכ אחזקהלביצוע עבודות הצעות בזאת לקבל 

המצורף  וההסכםבהתאם לתנאי המכרז  ל, והכ"(העבודה" או "העבודות)להלן: "ביוביות 
 .אליו

הזוכה לבצע, על חשבונו, בין היתר, " ( "המציעהקבלן ) להלן : במסגרת העבודות יידרש  .1.2
 את העבודות הבאות:

שעות ביממה בכל  24המזמין לפתיחת סתימות ברשת הביוב במשך לעמוד לרשות      .א 
ימות השנה לרבות שבתות וחגים, לרבות פתיחת סתימות במגרשים פרטיים על פי 

 24מובהר כי המציע הזוכה ימנה איש קשר אשר יהיה זמין  הנחיות נציג המזמין.

 שעות ביממה לקבלת פניות והתראות. 

כת הביוב שבאחריות שרונים באמצעות ביובית על פי אחזקה שוטפת ומונעת של מער    .ב 
 הנדרש במפרט הטכני. 

ופינוי שפכים בתחנות השאיבה לביוב  כולל שאיבת  יםהרטוב ותהבורלנקות את      .ג 
ה הרציפה של הנדרשים להבטחת פעולת. הקבלן נדרש לנקוט בכל הצעדים בוצהה

 פינוי  .עה בסביבהבתהליך פינוי השפכים והבוצה וללא כל פגי השאיבהתחנת 
 למט"ש רמת השרון בהתאם להוראות ועל פי כל דין. יעשה השפכים והבוצה 

בהתאם לתוכנית שרונים שבאחריות  צנרת הביוב בצורה יזומה אתולצלם  לשטוף     .ד 
 היקף הפעילות השנתי שתאושר ע"י המהנדס של המזמין. חודשיתעבודה 

   .מ"מ 315 קוטר  וכולל עד הואצנרת בכל קוטר שק"מ  4 -יהיה כ המינימאלי 

בנוסף למפורט בס"ק ד' לעיל  מתחייב הקבלן לשטוף כל צינור ביוב שיידרש ע"י נציג      .ה 

ידרש ע"י ישעות מקבלת הדרישה מנציג המזמין. במידה ו 24המזמין וזאת תוך 
ימים מקבלת  7המזמין צילום של הקו הקבלן מתחייב לבצע את הצילום תוך 

במידה ונשטף הקו לא תשולם מובהר כי המזמין. למען הסר כל ספק הדרישה מנציג 
 לקבלן כל תוספת בגין שטיפה חוזרת לצרכי הצילום.

לשאוב בורות ספיגה ובורות רקב בהתאם להנחיות נציג המזמין ולפנות את       .ו 
מאושר ע"י לקליטת תכולת בורות רקב וספיגה ה הפינוי יעשה למתקןתכולתם. 

 ביבה.המשרד לאיכות הס

כפי  ,חייב להתחיל בביצוע עבודות דחופותהקבלן מת - עבודות דחופותביצוע       .ז 
 .תוך שעה מעת קבלת הזמנת עבודה טלפוניתב המזמין , נציגשיוגדרו מעת לעת ע"י 

מעת לעת על פי  תוכנית עבודה לביצוע העבודותהקבלן הזוכה המזמין יעביר לידי נציג  .1.3
 בצען תוך הזמן הקבוע לביצוען.הזוכה יידרש ל קבלן, והצרכיו

אשר ייקבע המזמין בצו התחלת המועד חודשים למן  12-לתקופת ההתקשרות הנה  .1.4
האופציה להאריך את תקופת מזמין שמורה ל. למציע הזוכההמזמין אשר ימסור  העבודה

)סך תקופת ההתקשרות או חלק ממנה  ארבע תקופות נוספות, שנה בכל פעםב ההתקשרות
, ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה הבלעדי ת בהתאם לשיקול דעתו, וזאנים(ש 5 -המרבית 

ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור ו/או עקב אי מימוש תקופות האופציה, כולן או 
 . חלקן

 : מסמכי המכרז(פרסום )נכון למועד   רמת השרוןתשתיות הביוב ב תיאור מצב .1.5
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

במרחב העיר תושבים.  50,000 -ז כמתגוררים נכון למועד פרסום המכר רמת השרוןב .א 
-כ מיםיקי מ"שרונים תשתיות מים וביוב בעובשטח שבאחריות תאגיד  רמת השרון

מ"מ ועד  100ק"מ של תשתיות להולכת ביוב בקטרים שונים, החל מקוטר  110
 GRP, נטמפי.וי.סי, אסבסט, צ ,פוליאתילן שונים )מחומרים מ"מ,  1000לקוטר 
קטרי הצנרת והחומרים ניתנים לשם הערכה בלבד.  ,פקלמען הסר כל ס וכו'(.

 . והמזמין רשאי לדרוש לטפל בכל צנרת ביוב מכל סוג ובכל קוטר שנמצא ברשות

 כמפורט להלן:שבאחריות שרונים הינם תחנות שאיבה לביוב  .ב 

  ארנהתחנת 

  וה רוםונתחנת 

  גן הנוותחנת 

 תחנת הרצוג 

שנדרש קבלן הביובית של  יאות השרותמספר קר)חלקי(  2017ושנת  2016במהלך שנת  .ג 
  המזמין לבצע עמד על ההיקפים הבאים : 

 

ה .1.6
מ
ז
מ
י
ן
 
מ

במהלך השנים  רמת השרוןשל באורכי צנרת הביוב בקש להבהיר כי קיים צפי לגידול 
גידול כאמור כדי לשנות את התמורה החודשית אשר תוגדר לא יהא בהקרובות, ואולם 

במסגרת מכרז זה על פי הצעת המציע הזוכה, ועל המציעים לשקלל נתון זה בעת הצעת 
 הצעתם למכרז.

בהתאם להוראות כל דין,  וההסכםהזוכה יידרש לבצע את העבודות נשוא המכרז המציע  .1.7
לרבות, בהתאם להנחיות, כללים, אמות מידה והוראות רשות המים ו/או הממונה על 

למען הנוחות מבקש המזמין להבהיר כי תאגידי המים והביוב )הן משפטיות והן הנדסיות(. 

יש לחוק תאגידי מים וביוב, וכי  99י סעיף לשירות לפ סל השירותיםפורסם  2005בשנת 
ע"י רשות המים   של אמות מידה הנדסיותפרסומם הרשמי עם לפעול על פיו, ובכל מקרה, 

 יידרש המציע הזוכה לפעול על פיהן ו/או על פי כל נוסח מעודכן שלהן. או כל גוף אחר 

 

 תנאי סף  .2

                                                      
ערכים אלה הינם ממוצעים בלבד וניתנים להתייחסות ואומדן בלבד, אין בהם לחייב את החברה ולא יהוו כל נתון המחייב את  1

 החברה.
 קטע צינור משוחה לשוחה –מקטע  2
 )תמיכה בקבלן אחזקת רשת(  1.3.4שטיפת כבישים על פי הצורך, ביצוע מעקפים בתיקון צנרת ראה סעיף  -קריאות שונות 3
 3.2על פי ההגדרה בסעיף   -שאיבות חירום 4

 מס' קריאות בחודש פעילות סידורי

 1)ממוצע רב חודשי( 

 90 קריאות מוקד בנושא סתימת קווים, הצפות ביוב  .1

 בקטרים שונים  2מקטעים 8 שטיפת קווים לצרכי תחזוקה .2

 1 3קריאות שונות .3

 1 4רוםשאיבות חי .4
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

שת ההצעות יעמוד בכל התנאים רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להג
 המצטברים שלהלן, ואלה התנאים:

של שלוש שנים לפחות במהלך  ,כקבלן ראשי, המציע הנו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח .2.1
באמצעות ביוביות  חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות, בביצוע עבודות אחזקה

ת יואו רשוו/מים וביוב  ידתאגילפחות שני עבור  , זאת/אזוריתשל רשת ביוב עירונית
 . ויותרתושבים  40,000 ותהמונת, ומקומי

, וכי לא תותר הצגת ניסיון של בעצמוזה  בתנאי הסףמובהר בזאת כי על המציע לעמוד  
חברת בת/אחות/אם ו/או קבלני משנה ו/או בעלי מניות ו/או נושאי משרה כניסיון של  
  .המציע 

 :  הבא יודהצשל או החוכר הבעלים  הנו המציע .2.2

לפחות המחולקת שאיבה  מ"ק 14ומעלה, בעלת נפח  2012 הששנת ייצור ביובית      .א 

 150ומצוידת במשאבת לחץ של  ,מ"ק 3ומיכל מים של  לשני תאים )שאיבה וסניקה(
  ליטר לדקה. 250בר וספיקה של 

של ומיכל מים  לפחות מ"ק שאיבה 6בעלת נפח ומעלה,  2012צורה יששנת י ביובית      .ב 
 ליטר לדקה. 250בר וספיקה של  150ומצוידת במשאבת לחץ של  .מ"ק 2.5

מ"ק  2מצוידת במיכל שאיבה של ומעלה,  2012 ששנת ייצורה ית קטנה לביוב ביוב     .ג 
 ליטר לדקה. 180בר ו 150לפחות ומצוידת במשאבה של 

 

תר טיפול הינו בעל רישיון עסק בתוקף להובלת פסולת לאתרי סילוק פסולת או אהמציע  .2.3
כל זאת בהתאם  2013-בפסולת כנדרש בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע״ג

-מ 1007לרישוי עסקים )החלטת ממשלה  131לרפורמה ברישוי עסקים בהתאם  לתקנה 
הדין, ת ובהתאם לדריש, והובלתם בביוביות –שפכים וקולחין –ג'  5.3(  סעיף 17.1.2016

 .ת הסביבההמשרד להגנלרבות דרישות 

 ק"מ ממרכז רמת השרון לכל היותר.  35נמצא ברדיוס של מרכז פעילותו/מרכזו הלוגיסטי  .2.4

 המציע השתתף במפגש מציעים . .2.5

מנהל  הואהמציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי  .2.6
 ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 נקאית כנדרש במסמכי המכרז.צרף להצעתו ערבות ב .2.7

מציע, ו/או מציע שבעל שליטה בו אשר הורשע, או הוגש נגדו כתב אישום או נחקר כחשוד  .2.8
והליכים אלה לא הסתיימו בזיכוי או בסגירת התיק הפלילי, והכל ביחס לעבירות של 
שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות 

ביבה, לא יהא רשאי להגיש הצעה במסגרת מכרז זה, אלא אם כן פנה בבקשה מנומקת הס
תוך פירוט כל פרטי  להגשת ההצעותשנקבע ימים לפחות לפני המועד  14 למזמיןבכתב 

 אישר את בקשתו. והמזמיןהמקרה/ים, ויבקש לאפשר לו לגשת למכרז, 

מציע להגיש הצעה במכרז. שר לקבע, אם לאיבחן את פרטי העניין ונסיבותיו, וי המזמין
, בין היתר, אם מדובר בעניין שיש לו השלכה עניינית למתן מזמיןשקול הי ובהחלטת

השירותים מושא מכרז זה, וזאת גם בהתייחס, בין היתר, למועד ביצוע העבירות, לחומרת 
 המזמין, להערכת ,לו ישרים, וכל נתון אחר שהעבירות המיוחסות, לשלבי ההליכים המדוב

, כדי לבחון את ציעלמלפנות לכל גורם שהוא, לרבות  הא רשאיי המזמיןרלוונטיות לעניין. 
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 חותמת המציע               חתימות המציע

פרטי העבירות והאירועים וההליכים המצוינים בבקשה, וכל הקשור בהם, כדי  לאמת את 
 .ציעפרטי הבקשה, או לברר פרטים נוספים בקשר אליה או בקשר למ

 ימים לפני המועד להגשת ההצעות במכרז. 5-לא יאוחר מ מציעל וודיע את עמדתי המזמין
במקרה בו לא תהא באפשרות המזמין לקבל החלטה בתוך המועד הנקוב, יהא רשאי 
המזמין לאפשר למציע להגיש הצעתו למכרז וזאת מבלי שיהא בכך כדי לאשר את 

 השתתפותו.

בקשה במקרה ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לגביו תנאי סעיף זה לא פנה ב
ולא מסר פרטים כאמור, או כי מי שהגיש בקשה כאמור מסר פרטים מטעים או לא מסר 

רשאי לדחות את ההצעה, ואם כבר  מזמיןהא היים מהותיים ביחס לבקשתו האמורה, פרט
נתקבלה לבטל את ההתקשרות עם המציע, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם ובין אם טרם 

 .נחתם

 תושעל המציע לצרף להצע מסמכים .3

על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי לגרוע 
 מכלליות הדרישה  האמורה גם:

 אישור רו"ח / עו"ד  בדבר זהות המורשים להתחייב בשמו. .3.1

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .3.2

הל פנקסי חשבונות ורשומות אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנ .3.3
 שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

בהתאם להיקפים ולדרישות  נשוא המכרזמך כולל שיפרט את כלל ניסיונו בעבודות מס .3.4
, וכן 'דוכן פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר בנוסח נספח , 2.1שבסעיף  הסף

  .בי ניסיונומסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות לג

הציוד של או החוכר הבעלים של המציע על היותו  בתוקף לכל תקופת ההתקשרות אישור .3.5

על המציע לצרף לגבי כל אחד מן הפריטים המופיעים , בנוסף ,לעיל 2.2המפורט בסעיף 
אם נדרש  של משרד התחבורה )כולל יעוד הכלי ורישיון מוביל( רישיון בתוקף 2.2בסעיף 

 .חוקב

להוראת כל בהתאם  רישיון עסק בתוקף להובלת שפכים בעל ויד כי המציע הנאישור המע .3.6
 . לעיל 2.3כנדרש בסעיף  דין

 בהתאם נספח ד'.  לעיל 2.4אישור על מיקום מרכז הפעילות של המציע כמפורט בסעיף  .3.7

 .'גערבות בנקאית אוטונומית בנוסח נספח  .3.8

התחייבות של המציע א המכרז ותצהיר בדבר רשימת הציוד הרלוונטי לביצוע העבודות נשו .3.9
צוות העובדים הנדרש,  ,לקיום כל תנאי המפרט הטכני, לרבות הציוד המינימאלי הנדרש

 .'ונספח  בנוסח ועמידה במועדי הקריאות הנדרשות

 כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. .3.10

 .המפרט  את המשתתפים בסיור קבלנים פרוטוקול סיור קבלנים .3.11

 .חתומים על ידי המציע שהועברו למציעים במהלך המכרז מסמכי הבהרותל כ .3.12

רשאי, אך לא חייב, לפסול אותה מטעם זה  ןהמזמי יהאהצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, 
. השלמות והבהרות, על פי שיקול דעתה של ועדת המכרזיםאו למחול על הפגם, או לאפשר  בלבד

ה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ )תעודת על המציע לוודא, כי המספר המזה
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 חותמת המציע               חתימות המציע

עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. ככל שאין התאמה במספר 
 אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.המציע המזהה, יצרף 

  ערבות .4

ברת של בנק ישראלי לטובת ח מותנית בלתיאוטונומית וערבות על המציע לצרף להצעתו  .4.1
כשהיא חתומה  'גבנוסח נספח  בדיוק ₪ 20,000על סך  מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

 "(. המכרז ערבותכדין )להלן: "

  בהצעתו. המזמין לא ידון –ערבות כאמור לעיל להצעתו מציע שלא יצרף  .4.2

  .30.11.17עד ליום קפה של הערבות יהא ות .4.3

ק ממנו כל אימת שהמשתתף לא לחלט את סכום הערבות או כל חל המזמין יהא רשאי .4.4
 זה אם : יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז, ובכלל

 נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .א 

 המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. תלוועדמסר  .ב 

 חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות. .ג 

ה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי אחרי שנבחר כזוכ .ד 
 עמו.המזמין מוקדם ליצירת ההתקשרות של 

המציע מאשר כי חילוט הערבות כאמור ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק  .4.5
רת עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אח למזמיןאשר ייגרם 
ת הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה לרבושל המזמין 

 על המציע ו/א לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

, אך לא חייב, לקבל הצעה, על אף מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאיעל אף האמור לעיל  .4.6
לפגם אין משמעות  , כיויקול דעת, לפי מיטב שפגם בנוסח הערבות, וזאת אם שוכנע

כלכלית של ממש, וכי נגרם בשוגג ובתום לב וכי אין בו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או 
הא רשאי במקרה כזה, אם מצא זאת לנחוץ, , ויכדי לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים

 לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון של הפגם.

ההודעה  בסמוך לאחראת הערבות  המזמין ישחררתפסל,  אם הצעתו של המציע תדחה או .4.7
. אם ה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעהעל דחיית

וימציא  ימים מיום שהמציע יחתום על הסכם 7הצעתו תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 
כשהיא  ₪אלף( תשעים ) 90,000על סך ,  מ"שרונים תשתיות מים וביוב בעערבות לטובת 

 "(.ערבות הביצוע)להלן: " להסכם 2ילוי התחייבויותיו בנוסח נספח מלהבטחת חתומה 

ימים  7תוך ו/או לא ימציא ערבות ביצוע ם על ההסכם ושהצעתו נתקבלה ולא יחת מציע .4.8
, ורשאי לחלט את סכום הערבות לטובת המזמיןהא י, ידי המזמיןמיום שיידרש לכך על 
ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לו עקב כך, וזאת ללא צורך וזאת כפיצוי מוסכם 

בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים 
יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/א לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל 

 את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

 ידה לפיהן ייבחר המציעואמות המ ההצעה .5

 ההצעה .5.1

 .הכולל את העבודות נשוא מכרז זה מחירון מובאהמכרז מסמכי של  ה'בנספח   .א 
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. מהמחירון ח א' את אחוז ההנחה המוצע על ידועל המציע לפרט בחלק ב' של נספ  .ב 
 .שבמחירון מובהר כי אחוז ההנחה יהא אחיד לגבי כל הסעיפים

 לעבודת התייחסות יש במחירון בהם ותבמקומ כי, ספק הסר למען, בזה מובהר  .ג 
עלות הסדרי כן מובהר כי  .קומפלט עבודת כל על גם תחול ההנחה, "קומפלט"

 .במחירוןהתנועה כלולה במחיר היחידה כפי שפורסם 

לא תתקבל הנחה שלילית, כלומר, תוספת למחיר העבודות, וכל סימון יפורש על ידי   .ד 
 כהנחה בלבד. המזמין

שיעמדו בתנאי המכרז, הכשרות מבין ההצעות  - ת ההצעה הזוכהובחיר המידהאמות  .5.2
תיבחר ההצעה הכספית הזולה ביותר )בה יוצע אחוז ההנחה הגבוה ביותר(, וזאת מבלי 

פי הדין ו/או על פי מסמכי המכרז, שלא לקבל הצעה -לגרוע מסמכויות ועדת המכרזים על
 מסיבה כלשהי, לרבות מחמת חוסר סבירות. 

יהא רשאי המזמין לפנות למציעים  יציעו את אותו אחוז הנחה,יעים או יותר היה ושני מצ .5.3
 נמוכה. הצעת מחיר מעודכנת זו יכול שתהא לקבלת הצעת מחיר מעודכנת בבקשהאלה 
או זהה להצעתם המקורית, אך בכל מקרה לא תוכל )בעלת אחוז הנחה גבוה יותר( יותר 

המזמין יהא רשאי  מההצעה המקורית.ר( )בעלת אחוז הנחה נמוך יותיותר  גבוההלהיות 
 לחזור על הליך זה עד לקבלת הצעה אחת שתהא הזולה ביותר.

 המכרז במסמכי האמור כל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה ההצעה הגשת .5.4
 יהא והמציע, סייג כל ללא להם מסכים והוא אותם הבין, נספחיו על המצורף וההסכם

 זמן המשפט לבית כדין הוגשה כן אם אלא זה בהקשר נהטע או עתירה תביעה מכל מנוע
 .ההצעות להגשת המועד תום לפני סביר

, לדחות חייב לא אך, רשאי האי על פי כל דין, מובהר בזאת כי המזמין ומבלי לגרוע מזכות .5.5
ו/או שאינה  כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז

 וסטיות כאמור על פגמים למחול ו/או הסתייגות בה תהאשאו ו/ תנאי המכרזאת תואמת 

לבקש מן המציע לתקנם  אוו/, מהותיים אינםר על פי שיקול דעתו יימצאו כפגמים ששא
לדחות כל הצעה או את ההצעות ו/או בדרך אחרת, /או השלמה ו/או בין בדרך הבהרה ו

כדאית  וההצעה הנראית ללבעל  הםאו רק חלק מ השירותיםלמסור את כל ו/או כולן, 
, והכל לפסול כל הצעה בלתי סבירה, ו/או ביותר ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר

מפגם ו/או שינוי ו/או הסתייגות ו/או להתעלם  ןהמזמיהחליט  .לפי שיקול דעתו הבלעדי
פגם ו/או השינוי ו/או , תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו הסטייה כאמור

 ות ו/או הסטייה, אלא אם כן החליט המזמין אחרת.ההסתייג

לאחר הגשת  -ע הבלעדי, לדרוש מכל מצי ורשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעת ןהמזמי .5.6
 ליתןראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו וכישוריו יכל הוכחה ש –הצעה 

לדרוש ראיות בדבר הא רשאי ינשוא המכרז, וכן  השירותיםמהסוג ובהיקף של  שירותים
לא המציע הא רשאי שלא לקבל הצעה אם יו, כושר המימון והרמה המקצועית של המציע

  .ואת מלוא המידע להנחת דעת ןלמזמיספק י

המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לערוך כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול הלקוחות  .5.7
ו, וכן יהא רשאי לדרוש מן המציע להם ניתן שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשה
יהא רשאי שלא לקבל הצעה אם וראיות בדבר ניסיונו הקודם בתחום נשוא מכרז זה, 

  .ואת מלוא המידע להנחת דעת ןלמזמיספק לא יהמציע 

יהיו רשאים לערוך בירורים  המזמיןהסרת ספק מובהר בזאת כי ועדת המכרזים ו/א ל .5.8
ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן 

אדם או גוף אחר, ולא תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן 
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הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, 
המידע המתקבל, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות 

 .ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או  שרונים תהיה .5.9
על מנת לבחון את המציע  בכל שלב משלבי המכרזהבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא 

 זימון שימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתה כלשהי.לרבות  והצעתו במסגרת שיקוליה,

 

 ה של מסמכי המכרזמסיראופן העיון וה .6

 החל מיום רמת השרון 5אוסישקין ברחוב המזמין משרדי מסמכי המכרז בב לעייןניתן  .6.1
בלא  15:00עד  09:00ה' בין השעות -בימים א' ,גשת המכרזועד מועד ה 08.08.17 ראשון

 .www.sharonim.org  -ט של המזמין באתר האינטרנו תשלום,

 .08.08.17 שלישי , החל מיום שרונים  ימשרדבלקבל  את המסמכים ניתן .6.2

מובהר כי לא ניתן יהא להגיש הצעה על גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט של החברה,  .6.3
 ועל המציעים לאסוף את המסמכים ממשרדי חברת שרונים כמפורט לעיל.

 

 ו/או אי התאמות סתירות .7

מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם השונות, תגבר  בכל .7.1
 . המזמיןשל  הבלעדי ו, לפי שיקול דעתהמזמיןההוראה המיטיבה עם 

לפנות,  המציעבמסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל  קיימות, המציע שלדעת ככל .7.2
 בשעה 20.08.17ראשון  יוםעד ל 073-2275516באמצעות פקס שמספרו  למזמיןבכתב 
, השאלות פרוט תוך, dana@sharonim.orgאו בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת  14:00

ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל ההתאמות או השגיאות, אי הסתירות, ה
 סעיף או כל פרט שהוא במכרז.

, תבבכאך ורק  ,לכל המשתתפים תימסרנה , אם תהיינה,הבהרות/או ו תשובות .7.3
 .והמשתתפים לא יוכלו להסתמך על כל הסבר או תשובה שניתנו בעל פה

/או אי בהירות, שגיאות, וסבירות  אימי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  .7.4
 אי התאמות, טעות וכיו"ב.

 התייחס לא. חלקן או, השגות/או ו בהרותשלא להתייחס לפניות לה רשאיהא י המזמין .7.5

ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית  לפניה המזמין
 המציע.

 במפגש קבלנים  השתתפות .8

לערוך מפגש עם המציעים הפוטנציאליים שמטרתו ליתן רקע כללי על  המזמיןבכוונת  .8.1

 העבודות נשוא המכרז. 

ר לא מציע אש .חובה ומהווה תנאי סף להגשת ההצעהות במפגש הקבלנים הינה פההשתת .8.2
לא יהיה רשאי להשתתף במכרז אלא אם כן החליטה החברה לפי שיקול  במפגשישתתף 

דעתה למחול על קיום תנאי זה מנימוקים מיוחדים שיירשמו. החברה תוכל לערוך כנס 
אחד או יותר ו/או כנסים נפרדים למציעים שונים, לרבות במועדים נוספים/אחרים, הכל 

 לפי שיקול דעתה.
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נה ללבן שאלות אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר במפגש או בכלל לא מטרת המפגש הי .8.3
, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות המזמיןייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם 

בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב 
 אם צוין כך במסמך האמור.כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז, ו

במשרדי  11:00בשעה  10.08.17 חמישי יוםהמפגש יתקיים בזולת אם יקבע אחרת,  .8.4
 . רמת השרון 5 אוסישקיןברחוב הנמצאים  מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

 ההצעה הגשת אופן .9

ל מסמכי על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולחתום בשולי כל עמוד ש  .9.1
המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועבר על ידי החברה ו/או פרוטוקול סיור 

 קבלנים, אם וככל שיומצא למציעים כזה.

לרבות כל מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע , בשני העתקים )מקור והעתק(הצעת המציע,   .9.2

ע, הכל בהתאם לנדרש במסמכי המכרז תוכנס לתוך כאמור, וכן כל יתר המסמכים הנדרשים מאת המצי
מעטפה סגורה המיועדת לכך, אשר תישא את מספר המכרז בלבד ולא יצוין על גבה שום פרט מזהה 

 לרבות שם המציע )להלן: "מעטפת ההצעה"(.

עד השעה   24.08.17 חמישיביום  על המציע להניח את ההצעה בתיבת המכרזים של החברה, וזאת  .9.3
 והשעה הנקוביםלאחר המועד לפני או מסרנה יתתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שת . לא14:00
  לעיל.

הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז על נספחיו, הבין   .9.4
 אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 

, של המשתתפים או מי מטעמם הןשתתף בשום צורה בהוצאות כלשתשפה ולא תחזיר ולא תלא  החברה  .9.5
, לרבות בגין בשלב המכרזהכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות לרבות הוצאות 

  ., וזאת אף אם יוחלט על ביטול המכרזהבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן

 עת המציע יהוו הן ביחד עם הצהצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ו  .9.6
 .חלק בלתי נפרד  מההסכם שייחתם עמו

  הסכםהעל  החתימה .10

 והנספחים הסכםהחתום על י"( הזוכה")להלן:  במכרז כזוכה ייקבע אשר המציע .10.1
והערבויות כנדרש , הביטוחים מציא את כל המסמכים יהמצורפים למסמכי המכרז ו

על זכייתו במכרז.  המזמיןאצלו הודעת  שנתקבלהימי עבודה מיום  7בתנאי המכרז תוך 
מזמין את ערבות הביצוע ואישור להמציע הזוכה יחתום על ההסכם מול המזמין, וימציא 

 המזמין צו להתחלת העבודות.מהספציפי לו, ויקבל ( 1)נספח הביטוחים 

בעל  העבודות למציע  מתןאת  להעביר ןהמזמי רשאי האיבדרישה זו,  הזוכהלא עמד  .10.2
לכל גורם  "העבודות"ה מתן את העבירבטל את המכרז ו/או להצעה הבאה בתור או לה

 , וכן לחלט את הערבות כפיצוי מוסכם ומוערך מראש וזאת מבלימצא לנכוןיאחר כפי ש

ת התחייבות המציע מעבר ככל בשל הפר ולתבוע כל נזק שנגרם ל המזמיןלפגוע בזכות 
 . שנגרמו כאלו מעבר לסכום הערבות

 כהגדרתה הביצועערבות  אתהמזמין בידי ות יפקיד הזוכה ההתקשר חוזהחתימת  במעמד .10.3
 .לעיל

 המכרז במסמכי שינויים .11

רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים  המזמין .11.1
 או במענה לשאלות המשתתפים.  וביוזמת, שהוא אופן בכל, המכרז כיותיקונים במסמ



- 10 – 
 

 
 באמצעות ביוביות ברמת השרוןת הביוב ומערכשל  לביצוע עבודות אחזקה 06/2017מכרז 

 

___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 בכתב יובאו והם המכרז מתנאי נפרד בלתי לקח יהוו, כאמור, והתיקונים השינויים
, שינוי או ןהמזמיהבלעדי של  ודעת שיקול פי ועל היה.  המכרז מסמכי רוכשי של לידיעתם

תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות 
 .    המזמיןבהתאם לקביעת 

 כאמור הודעה. זה במכרז הקבועים ועדיםמהמ חלק או כל את להאריךרשאי,  המזמין .11.2
 .המכרז מסמכי רוכשי של לידיעתם, בכתב, תובא

 

 נוספות הוראות .12

בכל שלב שהוא, הזכות לבטל את המכרז  ועל ההסכם, שמורה ל ןהמזמי כל עוד לא חתם .12.1
 מכל סיבה שהיא, לרבות ואפילו לאחר חתימת המציע שהוכרז כזוכה על ההסכם, וזאת

חליט יאם  .המלא והסופי וסיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו שינוי מדיניות,

כאמור, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג  ןהמזמי
 שהוא.

תה להוליך את יהי מציע, יסוד סביר לחשוד שכוונתו של בהצעה, אחרי עיון למזמיןהיה  .12.2
 ל ידי תכסיסים בלתי הוגנים, רשאיו עידי שגיאות שנעשו במכוון, א-שולל, על המזמין
בהצעת אותו שלא לדון עוד להחליט  ,הזדמנות להביא טענותיו למציע ןלאחר שנת, המזמין
 .מציע

כי  ןסבור המזמייהזדמנות להביא טענותיו,  למציעולאחר שניתנה  בהצעה עיון אחרל אם .12.3
הנחות בלתי המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על 

 לפסול את ההצעה. א להחליט ונו בהם אינם סבירים, רשאי הנכונות או שהמחירים שצוי

. במקרה כזה, ייחתם בין מהעבודותלהתקשר עם הזוכה לביצוע חלק  רשאי האי ןהמזמי .12.4
לבצע באמצעות  ןהמזמי בחר ןאות העבודות ןלבין הזוכה חוזה בקשר עם אות ןהמזמי

  הזוכה.

בחשבון, על פי הערכתו, את האמצעים שיידרשו ואת התנאים הבלתי  על המציע להביא .12.5
. לשם כך ירכז המציע על אחריותו הבלעדית את עבודותלצפויים העלולים לעלות בהקשר 

כל המידע העשוי להיות לו למועיל או חיוני או שיוכל להשפיע בצורה כלשהי על הכנת 
 הצעתו והתקשרות בחוזה.

הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על המציע ולא יוחזרו  כל ההוצאות מכל מין וסוג .12.6
 לו בשום מקרה.

את כל ההוצאות, המחיר שיוצע על ידי המציע יכלול למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי  .12.7
 השירותיםהמיסים, האגרות, ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע 

עת המחיר את כל הרכיבים הכרוכים במתן המכרז, ועל המציע לשקלל בהצעל פי תנאי 
 השירותים כך שהתמורה המוצעת תשקף את כל העלויות וההוצאות.

 לביצוע ההתקשרות. המזמיןאין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של  .12.8

רמת או לעיריית ו, ל היה אשר מציע של הצעה לקבל שלאאת הזכות  ולעצמשומר  המזמין .12.9
או שקיבל חוות דעת שליליות אודותיו, , עמו הקשור גורם עם או מוע שלילי ניסיון, השרון

 בכפוף למתן הזדמנות למציע להעלות טענותיו בעניין. 

לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, ביותר מהצעה  המציע .12.10
 אחת. 
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 זוכה"כ ניהש במקום דורגה הצעתו אשר במציע לבחור , אך לא חייב,רשאי האי המזמין .12.11

הא המזמין יחודשים נוספים.  3ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך  י"חלופ
רשאי להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או 

 12סכם עימו יבוטל, וזאת אם טרם עברו הה אם א ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, אושל
 בספק בחירה על המכרזים ועדת והחליטה היה .זת הזוכהחודשים מיום ההודעה על הכר

. אם טרם הוחזרה הערבות הזוכה הספק במקום החלופי הספק יבוא ,הזוכה כספק חלופי
ב בביצוע יתרת השירות מושא המכרז ופי כאמור הזוכה החלופי יהא מחוילזוכה החל

 .ית בהסכמתובהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות עימו מותנ

 בעלות על המכרז ועל ההצעה .13

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי  .13.1
. המציעים אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך למזמיןהמכרז שייכות 

 המזמין.הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם 

 המכרזים ועדת .14

 מקום כל. מכרזים ועדת באמצעות המכרז בהליכי הקשורים שונים נייניםבע פועל המזמין .14.1
, המכרזים ועדת"י ע יבוצעו שאלו יכול, תפקיד או זכות או סמכות למזמין מוקנית שבו
 .ולהיפך, במשמע המכרזים ועדת גם יפורש "המזמין" שנכתב מקום וכל

  ביטוחי המציע .15

שיזכה  מציעיום ביטוחים על ידי הלק המזמיןתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  .15.1
 "(.הנדרשים הביטוחים" ו/אוהביטוח"  דרישות)להלן: " במכרז

להסכם למתן  49בסעיף ביטוח בתנאים המפורטים ההמציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות  .15.2
 "(.אישור ביטוחי הקבלן)להלן: " להסכם 1שירותים ובנספח 

וראות הביטוח המפורטות באישור מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את ה .15.3

העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן, והוא מצהיר בזאת כי  ביטוחי הקבלן, ואת מהות
 קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל.

מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז, ולהפקיד בידי  .15.4
חר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את אישור עריכת לא יאו המזמין

בכתב גם  המזמיןמקורי(, ולדרישת ה ונוסחבהביטוחים חתום על ידי המבטח כדין )
 העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה מובהר בזאת במפורש כי  .15.5

עד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להבהרות ובתוך המו
צירוף הסתייגות ו/או מחיקה לנספח הביטוח עלולה להוביל לפסילת  .לדרישות הביטוח

ההצעה, ובכל מקרה החברה תתעלם מכל תוספת ו/או שינוי ו/או הסתייגות לנספח 
 הביטוח, למעט אם אושרו מראש ובכתב על ידי החברה.

אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן, חתום כדין במקרה של מובהר בזה, כי  למען הסר ספק .15.6
היה רשאי למנוע ממנו את  תחילת ביצוע י המזמיןמקורי(, ה ונוסחבעל ידי מבטחי המציע )

 עבודות בשל אי הצגת האישור החתום.ה

 יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים. .15.7

 יםנספח .16

 נספח א'. –והצהרתו  , הצעתופרטי המציע .16.1
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 .'בנספח  –תצהיר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  .16.2

 .1ב'נספח  –תצהיר על אי תיאום מכרז  .16.3

 .'גנספח  –נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .16.4

 –בהתאם לדרישות תנאי הסף התפעולי ומיקום מרכז הפעילות ניסיון קודם של המציע  .16.5
 נספח ד'.

 .ה'נספח  -עבודות   מחירון .16.6

התחייבות של המציע ותצהיר בדבר רשימת הציוד הרלוונטי לביצוע העבודות נשוא המכרז  .16.7
לקיום כל תנאי המפרט הטכני, לרבות הציוד המינימאלי הנדרש צוות העובדים הנדרש, 

 נספח ו'. - ועמידה במועדי הקריאות הנדרשות

 '.זנספח  –הסכם ההתקשרות על נספחיו  .16.8
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 נספח א'

 פרטי המציע, הצעתו והצהרתו 

 פרטי המציע א. 

 _________________;     שם:

 _________________;     כתובת

 _________________;   שם איש קשר

 _________________;     טלפון

 _________________;    פקסימיליה

 _________________;  כתובת דואר אלקטרוני

 __________;_______   מספר עוסק מורשה

 _________________;   מספר החברה

 _________________;   פרטי חשבון הבנק

 בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז: שמות

 חתימה דוגמת פרטי שם משפחה שם זהות מספר

    

    

    

    

  הצעת המציע . ב

 : הנה שבנספח ה'ם לביצוע כלל העבודות נשוא המכרז בהתאם למחיריידי -ההנחה המוצעת על 
 

 )ובמילים:   _____________________________________אחוז(.  %__________
 

  
יש להקפיד היטב על תאימות בין הכתוב בספרות במילים, לרבות מחיקת המיותר. כל שגיאה או שיבוש  

חול על כך, אם יביאו לפסילת ההצעה, אא"כ  תמצא ועדת המכרזים לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למ
 תשתכנע כי השיבוש נפל בתום לב וכי לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון.

 

 הצהרת המציע ג.

המכרז,  מסמכי______ מצהירים בזה כי קראנו בעיון והבנו את ___אנו הח"מ _______________

ים אשר צורפו על כל נספחיהם, וכל אחד מהמסמכים האחרההסכם, נוסח לרבות ההזמנה להגשת הצעות, 

, והמהווים כולם יחד חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו, הםולא צורפו אלי הם, ואשר נזכרים במסמכי המכרזל

  כמפורט להלן: המזמיןובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו להתקשר בהסכם עם 

כי הצעתנו זו עונה על כל , כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרזאנו מצהירים  .1

אנו מקבלים על עצמנו את כל תנאי ההסכם ככתבם וכלשונם וכן , וכי הדרישות שבמסמכי המכרז

 .המכרזאת מלוא תנאי מסמכי 
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

, בהצעה ובמסמכי ההצעה ואנו מסמכי המכרזאנו מאשרים בזה כי אנו מסכימים לכל האמור ב .2

ה מנועים מלהעלות ונהילרבות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה מוותרים מראש על כל טענה, 

בקשר להצעתנו, או בקשר להוצאות עבור הכנת  המזמיןכל טענה או תביעה מכל סוג שהוא כנגד 

הצעתנו, בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין אם נתקבלה הצעה כלשהיא ובין אם בוטלה ההזמנה או 

וההחלטה  ין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיוןיבענ ןהמזמיחליט יבקשר לכל החלטה ש

 בהצעות השונות.

כי הננו מסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי אנו מצהירים  .3

מתן כי ביכולתנו לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך , והוראות המכרז

 השירותים.

בקשר עם הבטחה, מצג,  ומו/או כלפי מי מטע ןלא תהיה לנו כל טענה כלפי המזמיאין לנו ו .4

ואנו מוותרים בזה  בשירותיםהתחייבות, או ערובה שנעשו, אם נעשו, ביחס לכל דבר ועניין הקשור 

 באורח בלתי חוזר ומראש על כל טענה כאמור.

אנו מצהירים כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או  .5

 ה זו.הסכם לחתימתנו על הצע

 חתימת מורשה החתימה: ____________  _________ מלא של מורשה החתימה:  שם

 

 וחותמת של המציע : חתימה

_____________________ 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום 
__________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות _________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _______

 מס' ___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל.

כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה 
 זו ולמסמכי המכרז.

_______________ __________________________ ___________ _____________ 

 ימהשם עורך הדין                                           כתובת                               מס' רישיון                      חת    
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 'בנספח 

 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________ אני הח"מ ______________, 
 שמספרו ____________ )להלן: "נותן השירותים"( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: 

 מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  הנני .1

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק  )א(
 ם זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. עובדי

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות  )ב(
השנים  3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  –או יותר לפי חוק עובדים זרים 

 שקדמו לחתימת ההצהרה. 

  –לעניין סעיף זה

גם  בעל  -ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם מי שנשלט על ידי נותן השירותים –"בעל זיקה" 
 השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –"חוק עובדים זרים" 
 .1991 -התשנ"א

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

 כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה: מצהיר, הנני .2

 נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; )א(

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר  )ב(
 מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה; 

בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר נותן השירותים או  )ג(
מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה. 

 -לעניין סעיף זה  

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. (1) 

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2) 

 בעל השליטה בו; )א(  

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;  )ב(  

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 
 במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

 מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה; )ג( 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)
 שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה  הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה –"הורשע" 
 (. 31.10.02התשס"ג ) ןבחשוו

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 

 

 זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתי זו אמת. 

 

 

 

 ר + חתימהשם המצהי   תאריך 

 

 

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת, כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 

 

 תאריך  חותמת וחתימה  שם
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 למכרז 1'בנספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
 

)שם בחברת _____________  ________ מס' ת"ז _____________נושא משרהאני הח"מ______

 המציע( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.  . 1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  . 2

 טו על ידי החברה באופן עצמאי,               מופיעים בהצעה זו הוחלההמחירים ו/או הכמויות  . 3

 ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.           

 המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  הצעות     . 4

או בפני כל גוף או אדם  יע הצעות במכרז זהבמכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להצ

 .הקשורים עימם

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  . 5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  . 6

 עה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצ . 7

  הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא       . 8

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.      

התצהיר ועד  אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על  . 9

 ועד הגשת ההצעות .מ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  . 10

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
  

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________
 

 אישור עו"ד 

 

 ובתי ______________והנושא רישיון מספר ______שכת אני הח"מ, עו"ד _________________

, שזיהה/תה/ו _______הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _____________ ____יום____במאשר בזאת כי 

לאחר  תצהיר זההמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על   ______/עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____                 

 תם. שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימ

 

_______________  ___________                            ___________ 

 חתימה                  שם עורך הדין                               מס' רישיון                         
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 'גנספח 

 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 שם המוסד הבנקאי____________________                             תאריך_________________

  

 לכבוד :

  מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע
 5 אוסישקיןרחוב 

  רמת השרון 

 כתב ערבות מס' _________הנדון: 

לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בערך של 
 06/2017מכרז מס' , קלים חדשים(  להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרזאלף ש )עשרים₪  20,000

 ע"י ______________)שם המציע(.

 ועד בכלל.   30.11.17ערבותנו זו בתוקף עד 

( ימים מתאריך דרישתכם 5ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך חמישה )
לסכום הנ"ל על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס כל סכום עד  הראשונה בכתב 

 אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  

 בכבוד רב,
    בנק: 

    סניף: 
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 'דנספח 

 

ומיקום מרכז  2.2בהתאם לתנאי סף  המציעקודם של סיון ינבדבר פירוט 
 2.4בהתאם לתנאי סף  תפעוליהפעילות ה

 תחזוקהלהם סיפק המציע שירותי )תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית/עיריות( פירוט הגופים 
 :2.2בהתאם לדרישות תנאי סף  /ציבוריתרשת ביוב העירונית שלבאמצעות ביובית 

 
 ןמס' טלפו

 איש הקשר
שם איש 

הקשר של 
הלקוח 
 ותפקידו

 מתןתקופת 
 השירותים
 מ:______
 עד:_____

תיאור כללי 
של 

השירותים 
  שניתנו

מספר 
 התושבים

 

 שם הלקוח
)רשות 

מקומית או 
תאגיד מים 

 וביוב(

 

      
 

1. 

      
 

2. 

      
 

3. 

      
 

4 

      
 

5 

      
 

6 

 

ק"מ  35ברדיוס של  הנמצא _______________________ב והתפעולי הנ יהנני מצהיר כי מרכז פעילות

 ממרכז רמת השרון.

 
 

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:
 _____________________________________    שם המציע:

 _____________________________________    תפקיד המציע:
 
 

  אישור עו"ד
 

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום 
לפי תעודת זהות  /םעצמו/ה /ולפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה /ו_________, הופיע/ה

 לעיל. ההצעהעל  /ולי אישית, וחתם/מה /יםמס' ___________/ המוכר/ת
ם הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה כן אני מאשר כי החותמי

 .לפי כל דין זו ולמסמכי המכרז
_______________ _____________________  ___________ _____________ 

 חתימה                שם עורך הדין                             כתובת                               מס' רישיון         
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 'הנספח 
 מחירון עבודות 

 

 מחיר יח' העבודה רתיאו מס'

 יחידה
 בש"ח

 

 :הכוללתברמת השרון ביוב ולכת הבמערכות ה ומונעת ביצוע תחזוקה שוטפת 01.00
 . 1.3.1-1.3.7 ותאור העובדה בסעיפים את העבודות המפורטות בנספח הטכני   

  .ופעולה מוגדרים בסעיף הרלוונטי במפרט הטכניכל פעולה ף קיוה הנדרשת כמויות

 62,000 חודש

כמות מעל ה) כולל מ"מ 315בכל קוטר עד  יזומה צנרת ביוב ה וצילום של שטיפ 02.00
.העבודה תתבצע בכל שעה משעות  1( במפרט הטכני, 3.1.4סעיף  השנתית המוגדרת 

דם הנדרש לביצוע תשלום עבור אספקת כל הציוד וכוח הא . התמורה כוללת היום
 . הסדרי התנועה הנדרשים על פי התקנות ועל פי כל דיןהעבודה , פינוי פסולת ו

 50 מ'

. העבודה )כולל(  מ"מ 630ועד  מ"מ 315שטיפת צנרת ביוב בכל קוטר העולה על  02.10
תתבצע בכל שעה משעות היום. התמורה כוללת  תשלום עבור אספקת כל הציוד 

צוע העבודה , פינוי פסולת והסדרי התנועה הנדרשים על פי וכוח האדם הנדרש לבי
 התקנות ועל פי כל דין .

 100 מ'

מ"מ  800מ"מ ועד  630בכל קוטר העולה על   GRPשטיפת צנרת ביוב מסוג  02.20
)כולל( . העבודה תתבצע בכל שעה משעות היום. התמורה כוללת  תשלום עבור 

וע העבודה , פינוי פסולת והסדרי אספקת כל הציוד וכוח האדם הנדרש לביצ
 התנועה הנדרשים על פי התקנות ועל פי כל דין .

 250 מ'

)בנוסף לכמות השנתית המוגדרת במפרט  צילום צנרת ביוב על פי הצורך לכל קוטר 03.00
העבודה תתבצע בכל שעה משעות .העבודה תתבצע בכל שעה משעות היום  1הטכני(

ור אספקת כל הציוד וכוח האדם הנדרש לביצוע היום. התמורה כוללת  תשלום עב
 העבודה והסדרי התנועה הנדרשים על פי התקנות ועל פי כל דין .

 10 מ'

.העבודה תתבצע בכל שעה משעות היום  2ביובית מסוג קומבי לשטיפת בלחץ גבוה 04.00
)יום עבודה  וכוללת את הסדרי התנועה הנדרשים על פי התקנות ועל פי כל דין.

 שעות באתר העבודה( 12ל מוגדר

 9,000 יום

כולל  )שאיבות יזומות( לצרכי התאגיד נוזלים ביובית לפתיחת סתימות ושאיבות 05.00
  מעל הכמות  שהוגדרה במפרט הטכני ,פינוי השפכים בכל שעה משעות היממה

 .בתשלום החודשיות שכלולו ד   ג ס"ק  3.5 , 7ס"ק  3.2 , 14ס"ק  3.1.2 )סעיפים
 .כלולה בעבודות המפורטות בתנאי המכרז כל עבודת שאיבה שאיננה  ובנוסף

העבודה תתבצע בכל שעה משעות היום. התמורה כוללת  תשלום עבור אספקת כל 
הציוד וכוח האדם הנדרש לביצוע העבודה , פינוי פסולת והסדרי התנועה הנדרשים 

 על פי התקנות ועל פי כל דין .

 400 קריאה

מעל הכמות  שהוגדרה במפרט י בור רטוב בתחנת שאיבה לביוב שאיבה וניקו 05.10
העבודה תתבצע בכל שעה  .שכלולה בתשלום החודשי  3ס"ק  3.3, סעיף הטכני

 בהתאם לצרכי שרונים.

 2,500 קומפ'

  500 מ' מ' 7 –מ עבור כל מטר של  ניקוי בור רטוב שעומקו גדול   5.10תוספת לסעיף  05.20

0.600 
הנחת הקבלן לא תחול לגבי ) דקל לעבודות פיתוחעל פי מחירון  שונות עבודות

 הפחתה 'יח בגין עבודות אלה. ן ראשיוכן לא תשולם לקבלן תוספת רווח קבל רכיב זה(
20%של   

 

 אחוז הנחה מוצע 

עד שנתי ק"מ  4)מעל הכמות שהוגדרה במכרז שתבוצע  עבור הכמותלמען הסר ספק מחיר זה הינו  (1)
עד לביצוע כל הכמות שהוגדרה במכרז   העשויה מכל חומר ובכל עומק שהוא(, כולל מ"מ  315קוטר 

 . 02.00והוא יהא כלול במחיר פריט  בגין שטיפה או צילום של הצנרתלקבלן  לא יתבצע כל תשלום 

על פי הצורך שתסופק ע"י הקבלן הינה  הביובית בכל הסעיפים של שטיפת צנרת ופתיחת סתימות  (2)
 .מנהל מערכת הביוב של שרונים קביעתו  שלועל פי מה הנדרש ההנדסי 

 המחירים הינם לשנה אחת ויעודכנו אחת לשנה בהתאם למפורט בהסכם למכרז זה. (3)
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 'ונספח 

תצהיר בדבר רשימת הציוד הרלוונטי לביצוע העבודות נשוא המכרז והתחייבות של 

ש צוות העובדים המציע לקיום כל תנאי המפרט הטכני, לרבות הציוד המינימאלי הנדר

 הנדרש, ועמידה במועדי הקריאות הנדרשות

אני הח"מ _______________ מרח' _____________  ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי 
 כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 
_______________ במציע, ואני  -"(, אני מכהן כציעהמאני נציג __________________ )להלן: " .1

 מוסמך להצהיר מטעם המציע את המפורט להלן.
 
למשך כל תקופת או בבעלותו )או באמצעות חכירה ישירה(  המציע מתחייב ומצהיר כי יחזיק .2

 "(:הציודאת הציוד המפורט מטה )להלן: "ההתקשרות 

מ"ק  שאיבה לפחות המחולקת  14ח ומעלה, בעלת נפ 2012ביובית ששנת ייצורה       .א 
 150מ"ק, ומצוידת במשאבת לחץ של  3לשני תאים )שאיבה וסניקה( ומיכל מים של 

מ"ק שאיבה  לפחות  6בעלת נפח  2010ליטר לדקה. ששנת יצורה  250בר וספיקה של 
ליטר  250בר וספיקה של  150מ"ק. ומצוידת במשאבת לחץ של  2.5ומיכל מים של 

 לדקה.

מ"ק שאיבה  לפחות ומיכל מים של  6ומעלה, בעלת נפח  2012לית ששנת יצורה מכ      .ב 
 ליטר לדקה. 250בר וספיקה של  150מ"ק. ומצוידת במשאבת לחץ של  2.5

מ"ק  2ל מצוידת במיכל שאיבה ש ומעלה 2012 ששנת ייצורה מכלית קטנה לביוב       .ג 
 ליטר לדקה. 180בר ו 150לפחות ומצוידת במשאבה של 

בוץ ניידת עצמאית )נגרר( עם מנוע בנזין או דיזל. משאבה זו תהיה בעלת  משאבת      .ד 
 5 -" לפחות. המשאבה תהיה בעלת יכולת שאיבה  מ 6מעברים גדולים וקוטר של   

מ'. ציוד השאיבה יאפשר להורידו לתוך שוחות או בורות או  15מ' סניקה לעומד של 
 כל מאגר אחר בהתאם לצורך. 

 . לפחות"ש מק 150 של בספיקה שפכים לשאיבת" 4 בקוטר נידת/ביוב םמי משאבה     .ה 

" וספיקה של 6משאבת מים/ביוב נידת )נגרר(  מצוידת במנוע בנזין או דיזל בקוטר       .ו 
 מק"ש לפחות. 250

הוא תקין ומתוחזק בהתאם להוראות היצרן והוראות המפורט לעיל הציוד המציע מתחייב כי כל  .3
 לתחזקו באופן האמור כדי שיהא תקין לכל אורך תקופת ההסכם, כאמור במכרז. הדין, והמציע ימשיך

 
התחייבותו להחזקת  )אך לא רק( המציע מתחייב לעמוד בכל הוראות ההסכם והמפרט הטכני, לרבות .4

להעסקת צוות העובדים המינימאלי הדרוש, ועמידה במועדי הציוד המינימאלי המפורט לעיל, 
 הקריאות הנדרשות.

                        ______________ 
 חתימה 

 
 אישור עו"ד

 
הנני מאשר בזה כי ביום ________________ הופיע בפני, עו"ד _____________, במשרדי שברח' 
________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ____________/ המוכר לי 

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 
 כן, אישור נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 
 עו"ד ___________________                                        חותמת ___________________
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 'זנספח 

 
 למתן שירותים הסכם

 

 __________ בשנת ביום _______ לחודש  רמת השרוןבשנערך ונחתם  

 

 בע"מ מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע :בין   
  ב'14הבנים מרחוב    
 רמת השרון   
    
  
 ( "החברה"או  "המזמיןלהלן: ")   
  

 מצד אחד

 __________________ לבין:

 __________________ 

 __________________ 

 "(הקבלן" -)להלן      

 מצד שני

 רמת השרוןבלביצוע עבודות אחזקה של מערכות הביוב   06/2017 מכרז פומבי סםרפ והמזמין הואיל:
 ;"(המכרז)להלן: "באמצעות ביוביות 

, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי המכרז, הגיש ההסכםאחרי עיון ובחינה זהירה של והקבלן,  והואיל:
 במסמכי המכרז ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטיםהצעה, לביצוע  למזמין

 ;)הצעת הקבלן מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה(

, והכריז את ההצעה כדין והמזמין קיבלוועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של הקבלן  והואיל:
 ;הקבלן כהצעה הזוכהעל הצעת 

 נים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;יוהצדדים מעוני והואיל:
 
 

 וסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:אי לכך הוצהר, ה 

 מבוא  .1

המבוא להסכם זה ונספחיו המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ויש לקראם  .1.1
 כאחד עם ההסכם:

 אישור ביטוחי הקבלן -' 1נספח 
 נוסח ערבויות -' 2נספח 
 נספח בטיחות –' 3נספח 
 על כל מסמכיו כללי מיוחדמפרט  - '4נספח 

 

לעיל, יבצע הקבלן את העבודה  1.1המצורפים להסכם זה, כמפורט בס"ק בנוסף לנספחים  .1.2
 ובנוסף : להוראות כל דיןבהתאם 



- 23 – 
 

 
 באמצעות ביוביות ברמת השרוןת הביוב ומערכשל  לביצוע עבודות אחזקה 06/2017מכרז 

 

___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

( בהתאם להנחיות, כללים, אמות מידה והוראות רשות המים ו/או הממונה על תאגידי 1)
המים והביוב )הן משפטיות והן הנדסיות(. למען הנוחות מבקש המזמין להבהיר כי 

לחוק תאגידי מים וביוב, וכי  99לשירות לפי סעיף  סל השירותיםפורסם  2005בשנת 
ע"י  2017שפורסמו בשנת  אמות מידה הנדסיות וכן עליו לפעול על פייש לפעול על פיו, 

 ו/או על פי כל נוסח מעודכן שלהן.  רשות המים

בנין בהוצאת משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ לעבודות  הכלליפרט למ( 2)
"( במהדורתו האחרונה והמעודכנת ובהתאם לתקנים, המפרט הבין משרדילהלן: ")

הוראות היצרנים לחומרים השונים, דרישות הרשויות השונות )משרד הבריאות, 
 .המשרד לאיכות הסביבה, המוסד לבטיחות ולגהות( וכו'

 

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם.  .1.3
 

 הגדרות .2

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המוגדרת בצידם: 2.1

 
 לביצוע עבודות אחזקה של מערכות הביוב באמצעות 06/2017מכרז  -" המכרז"

  .רמת השרוןביוביות ב
 
ולו או כ ,לצורך הסכם זה ויד, לרבות כל אדם שהוסמך על המזמיןמנכ"ל   -"  המנהל"

 .  מקצתו
 
כנציג  םמטעמאו מי , מנהל רשת הביוב, אחראי מתקנים  המזמיןדס מהנ "/"הממונה"המהנדס"

 .המזמין
 
  ממונה ומפקח  מטעם המזמין על עבודתו של הקבלן . "המפקח"
 

באמצעות  ברמת השרון ת הביובועבודות תחזוקה של מערכ  -"העבודות"
רבות כל, העבודות, הפעולות, התחייבויות ל ,ביוביות

בצע על פי האמור במסמכי והמחויבויות שעל הקבלן ל
המכרז/חוזה זה, על נספחיהם, בין אם הם מפורשים ובין אם 

 לאו. 

 המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן )כולל קבלני המשנה   -"  הקבלן"
(, עובדיו, אם וככל שיאושרו בהתאם להואות ההסכם מטעמו 

צועיים, מק שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, יועצים ומתכננים
בשבילו, ובלבד  בשמו או הפועל ולרבות כל קבלן/ני משנה 

 מראש ובכתב. המזמיןשאושרו על ידי 
 

כל מכונה, מכשיר, התקן, מתקן זמני או כל דבר אחר הדרוש לביצוע  -"ציוד הקבלן"
 העבודות, אך שאינו נשאר או מיועד להישאר חלק מהמבנה או הציוד.

 

כרז, על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא צורפו, כל מסמכי המ -" ההסכםמסמכי "
לרבות מפרטים, שרטוטים, תוכניות, הודעות לקבלנים, מסמכי 

הבהרות, וכן הצעת הקבלן, על כל נספחיה, וכן כל מסמך מכל מין 
 ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

בין ביוזמת מסמך שהוצא לפני הגשת ההצעות,  -" הודעות למציעים ומסמכי ההבהרות"
, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות המזמין

שאלות הבהרה של המשתתפים במכרז, אשר מבהיר ו/או משנה 
 ו/או מתקן את מסמכי המכרז.

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע העבודות   -" שכר החוזה"
לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות 

חוזה ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם ה
 להוראות החוזה.

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

 העדכני)עבודות בניה ותשתיות(  פיתוח מחירון דקל לעבודות  -" מחירון דקל"

ממועד חתימת  יעודכן אחת לשנה שרא ,יום חתימת ההסכםל
, בהתאם הארכת ההתקשרות , ובמידה שיוחלט עלםא ההסכם 

 .למפורט בהסכם זה

לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין  2.2
ככלי עזר כלשהו בפרשנותם.  המזמיןלראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי 

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

 

 מהות ההסכם .3
 

שרונים תשתיות מים וביוב שבאחריות התחזוקה ברשת הביוב עבודות הקבלן יבצע את  3.1
 באמצעות ביוביות. מ"בע

על נספחיו,  הכללי המיוחדבמפרט ים את המטלות והמרכיבים המפורט יכללו ותהעבוד 3.2

 ובמסגרתן יידרש הקבלן לבצע, על חשבונו, בין היתר, את העבודות הבאות:

שעות ביממה בכל ימות  24לעמוד לרשות המזמין לפתיחת סתימות ברשת הביוב במשך  א. 
השנה לרבות שבתות וחגים, לרבות פתיחת סתימות במגרשים פרטיים על פי הנחיות נציג 

שעות ביממה לקבלת  24ן. מובהר כי המציע הזוכה ימנה איש קשר אשר יהיה זמין המזמי
  פניות והתראות.

 לשאוב בורות ספיגה ובורות רקב בהתאם להנחיות נציג המזמין ולפנות את תכולתם.ב. 
מאושר ע"י המשרד לאיכות לקליטת תכולת בורות רקב וספיגה ה הפינוי יעשה למתקן 

 הסביבה. 

כולל כל הצעדים הנדרשים להבטחת  הביוב מתחנות שאיבתבוצה פכים ולפנות ש ג.  לשאוב
פעולתה הרציפה של תחנת  השאיבה בתהליך פינוי השפכים והבוצה וללא כל פגיעה 

מאושר ע"י המשרד לקליטת שפכים ובוצה היעשה למתקן השפכים והבוצה פינוי  .בסביבה

  לאיכות הסביבה.

 מ"שרונים תשתיות מים וביוב בעאת צנרת הביוב שבאחריות  לשטוף ולצלם  בצורה יזומה ד. 
היקף הפעילות  שתאושר ע"י המהנדס של המזמין. חודשיתבהתאם לתוכנית עבודה 

   .כולל מ"מ 315עד  בכל קוטר שהוא צנרת ק"מ של 4 –השנתי  יהיה כ 

ע"י נציג  בנוסף למפורט בס"ק ד' לעיל  מתחייב הקבלן לשטוף כל צינור ביוב שיידרש  ה. 
שעות מקבלת הדרישה מנציג המזמין. במידה ותידרש ע"י המזמין  24המזמין וזאת תוך 

ימים מקבלת הדרישה מנציג  7צילום של הקו הקבלן מתחייב לבצע את הצילום תוך 
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המזמין. למען הסר כל ספק במידה ונשטף הקו לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין שטיפה 
 חוזרת לצרכי הצילום. 

כפי שיוגדרו  הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע עבודות דחופות, -עבודות דחופות  ביצוע  ו. 
 .תוך שעה מעת קבלת הזמנת עבודה טלפוניתמעת לעת ע"י מהנדס המזמין, ב

כהכנה , באחריות הקבלן לספק ציוד ומפעיל מעקפים פיצוץ צנרתז. מובהר כי במקרה של 
 .כמפורט במפרט הטכני לקבלן התיקונים

במקרה בו  יוכרז מצב חירום על ידי רשות המים ו/או הממשלה ו/או משרד הכלכלה  ח.
והתעשייה מתחייב הקבלן לרתק לטובת המזמין ביובית אחת לפחות לכל תקופת החירום 

 וזאת ללא שתשולם בגינה כל תמורה לקבלן.

 פי כל  ועל םרלוונטייתקנה או/חוק בכפוף לכל תקן, תבוצענה  3.2כאמור בס"ק  ותהעבוד 3.3
מעת  שיפורסמו  םההנדסייסל השירותים ואמות המידה  ,דין, וכן בכפוף למפרט הבין משרדי

על נספחיו. יודגש בזאת כי  הכללי המיוחדהמפרט לעת ע"י רשות המים או מטעמה, וכן 
 קבע עבור הקבלן סדרי עדיפויות לביצוע העבודה. המזמין י

ון הביוביות לשוחות המזמין, וכי ביצוע ריקון הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל איסור על ריק 3.4
 בניגוד לאמור ישית עליו קנסות ואף יהווה הפרה יסודית של ההסכם על כל המשתמע מכך.

בשטח ציבורי ו/או בשטח פרטי מטעמו מי או  המנהלהקבלן יהא מחויב לפעול על פי הנחיית  3.5
ביוב הפרטי. החלטה בדבר ו/או מוסד ציבורי, לרבות בביצוע עבודות של פתיחת סתימות ב

, והקבלן לא יהא המנהלביצוע עבודה בשטח פרטי תהא נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של 
רשאי לבצע כל פעולה מול ציבור התושבים ו/או בשטח פרטי ללא קבלת אישור מראש מאת 

 המנהל )וזאת בהתאם להוראות המפרט הטכני

ויקבל  למזמיןיפנה בכתב  – ין עצמםמסמכי המכרז וההסכם לבסתירה בין  אם מצא הקבלן 3.6
 הוראות/ הבהרות בנוגע לעדיפות המסמכים.  

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה  4.1
 .בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה

ות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו כי בדק את כל הבדיקות הנחוצ 4.2
, למידת ותשתית הביוב שבאחריותה רמת השרון העיר"י הסכם זה, לרבות סיור ברחבי עפ

ות עם תנאי העבודה והיכר , למידת תשתיות הביוב,מיקומם של הדרכים והעזרים שבשטח
ישה ו/או תביעה מכל סוג והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דר הספציפיים בערים אלה

 בקשר עם כך. המזמיןשהוא כלפי 

כי הוא מעסיק ו/או כי יש בידו להשיג ולהעסיק את כוח האדם הנדרש על פי תנאי הסף  4.3
, ואשר הוצע על ידו בהצעתו, בהכשרה, ברמה האישית ובכמות הכללי המיוחדוהמפרט 

 אופן הקבועים בהסכם זה. הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, בתנאים וב

כי ידאג להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנושא בטיחות וגהות ולא  4.4
 יעסיק עובדים, אשר לא עברו הכשרה מתאימה. 

 כי באחריותו שכל עובדיו יחוסנו ויבדקו בהתאם לנדרש ועל פי כל דין. 4.5

העבודות בהיקף ובכמויות  כי בבעלותו הכלים, הרכבים והאמצעים הדרושים לשם ביצוע 4.6
 . הכללי המיוחדהנדרשות על פי הסכם זה על כלל נספחיו, לרבות המפרט 
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על נספחיו  הכללי המיוחדכי ברשותו נמצאים האמצעים, הציוד והחומרים הנזכרים במפרט  4.7
 להסכם זה, כחלק בלתי נפרד הימנו, בהיקפים ובכמויות הנדרשים בנספח זה. 

ק"מ   ממרכז רמת  25גיסטי  של הקבלן לא יעלה על רדיוס של מיקום מרכז פעילותו הלו 4.8
 השרון. 

כי במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן, כי במהלך כל תקופת הסכם זה  4.9
ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו תקפים, וכי הוא יציגם 

 דרישתו: לפי נציג שרוניםמפעם לפעם בפני 

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  4.9.1
 .1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. 4.9.2

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים  4.9.3
ויותיהם הסוציאליות, בהתאם ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכ

 להוראות הדין. 

 שפכים.הובלת שיון עסק בתוקף ליר 4.9.4

כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או  4.10
נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע 

 תב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון. עבודות עפ"י הסכם זה, כ

כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל  4.11
בשנה שקדמה למועד  1991 –ממנהליו כתב תביעה בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א 

 חתימת הסכם זה. 

שום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או מחדל, של כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו מ 4.12
 כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/או כפוף לו. 

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים להגיש את כל המסמכים, הרישומים והטפסים ולנקוט בכל  4.13
 הפעולות הנדרשות לפי הדין החל. 

הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס למתן הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי  4.14
 הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות. 

על פי הסכם זה שירות  למזמיןרואה בשירות המוענק על ידי הקבלן  המזמיןכי ידוע לו, כי  4.15
עניין מובהק להבטיח, כי ביצוע העבודות  למזמין, וכי יש רמת השרוןמרכזי וחשוב לתושבי 

"י הקבלן ברמה מעולה, במהירות המירבית בהתחשב בנסיבות בשטח, ותוך גרימת ייעשה ע
 מטרדים מינימאליים ככל הניתן לציבור. 

כי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות ובמיומנות נאותה, בקפדנות וביעילות, הכל  4.16

 . המזמיןלשביעות רצונו המלאה של 

ום ו/או קנס ו/או עיצום כספי שיוטל על הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי ישלם כל תשל 4.17
, לרבות המשרד המזמיןסמכא כלפי -מידי העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם בר המזמין

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

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

לבצע את העבודות נשוא המכרז וההסכם בהתאם להוראות כל דין,  הקבלן מצהיר ומתחייב 4.18
לרבות, בהתאם להנחיות, כללים, אמות מידה והוראות רשות המים ו/או הממונה על תאגידי 

 המים והביוב )הן משפטיות והן הנדסיות(. 

והוא יבצע את העבודות תוך הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן הראשי של העבודה,  4.19
או הנדרשות על פי להסכם ו/ 3המפורטות בנספח  שמירה מוחלטת על כל הוראות הבטיחות

, ותוך עמידה בכל כללי וחוקי הבטיחות בעבודה בשים לב למהות העבודות נשוא כל דין
 ההסכם.

"חכם"  יסלולארבמכשיר טלפון כי בכפוף לדרישה מאת המזמין הוא יצייד את עובדיו  4.20
(smart phone )בכל עת םמכשיר קשר על מנת שניתן יהיה להשיג/או ו/או איתורית ו 

 שירות מולם.ולתקשר י

בהתאם  רישיון עסק בתוקף להובלת שפכיםכי יחזיק ברשותו בכל תקופת מתן השירותים  4.21
, ויוודא כי קבלן משנה מטעמו )אם וככל שיועסק כזה( לדרישת המשרד להגנת הסביבה

שיון העסק יאת ר לנציג המזמין , על הקבלן ובאחריותו להציג יחזיק רישיון דומה בתוקף.
 של קבלן המשנה טרם תחילת עבודתו של קבלן המשנה.כים בתוקף להובלת שפ

והוא יהיה מושתק ומנוע  ,הקבלן מתחייב לספק את העבודה בהתאם לתוכניות עבודה 4.22
 ,קודמות תכתוצאה מעומס או התחייבויו ביצוע העבודהאי יכולת למהעלאת כל טענה ל

השונים )גם אם יידרש והוא ידאג כי כל העת יהיו בידיו האמצעים ליתן השירותים לאתרים 
 לכך בו זמנית(.

שעות ביממה. במקרה  24להעמיד לרשות המזמין איש קשר אשר יהיה זמין הקבלן מתחייב  4.23
מזמין אודות עצם ההחלפה וזהות לשל החלפת איש הקשר באחריות הקבלן להודיע 

 המחליף.

לא יעביר את ק"מ ממרכז רמת השרון וכי  35הקבלן מצהיר כי מרכז פעילות הנו ברדיוס של  4.24
ק"מ ממרכז רמת השרון לכל אורך  35מרכז פעילותו לאזור מרוחק למעלה מרדיוס של 

 תקופת ההתקשרות.

הקבלן מתחייב כי הביוביות אשר הוצגו על ידו לצורך עמידתו בתנאי הסף למכרז יעמדו  4.25
 לרשותו אחזקתו הבלעדית לכל אורך תקופת ההתקשרות.

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .5

 ואת , כולה או חלקה,בכל זמן שהוא את העבודה רשאי לבדוקהמזמין יהא מטעם קח המפ 5.1

שמשתמשים בהם וטיב ם , וכן לבדוק את טיב החומריהולהשגיח על ביצוע ביצועה, לפקח
ובאיזו מידה הוא עומד בתנאי החוזה  הקבלן בביצוע העבודה המלאכה שנעשית על ידי

 . הוא הוראותיו הוראות החברה ואת ומבצע

 הקבלן.   הוראות המפקח, בכפוף לאמור בחוזה זה, תחייבנה את 5.2

מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל נציג הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל  5.3
מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, 

 ה.חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוז

עפ"י חוזה זה על ביצוע העבודה  ו/או למהנדס  אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח 5.4
 .אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן
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לא ישחרר את הקבלן אחריות כלשהי ו וו/או מי מטעמ המזמיןלא יטיל על הפיקוח הנ"ל  5.5
 החוזה.מסמכי  מלואלמילוי  המזמיןמהתחייבויותיו כלפי 

 איסור הסבת החוזה .6

את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין , לרבות לכל קבלן משנה, אין הקבלן רשאי להסב לאחר 6.1
מראש  המזמיןהוא רשאי להעביר או  למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

 בכתב.

ו הוא כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על יד ,במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת 6.2
לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר יחזיקו במניות שמקנות 

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

 לכך מראש ובכתב.

 העסקת קבלני משנה .7

, אלא אם רשאי להעסיק קבלן משנה ו/או קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות אינו הקבלן 7.1
העסקת קבלן משנה מותנית בעמידת קבלן . המזמיןהתקבל אישור מראש ובכתב מאת 

כולל מיקום מרכז פעילותו  שנקבעו במסגרת מסמכי המכרזתנאי סף כל המשנה ב
 מראש ובכתב לגבי המזמיןיקבל את אישור  שהקבלןק לאחר תתאפשר ר היאו ,הלוגסיטי

  .העסקת קבלן/קבלני המשנה, ולגבי זהות קבלן/קבלני המשנה המוצע על ידו

ה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמור ואת הסכמתן המזמין נת 7.2
יות מלאה לכל שא באחריאת הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן י פוטר

זאת ועוד, אישור העסקת  מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.-מעשה או אי
קבלן משנה לא יקנה לקבלן כל תוספת תמורה בגין העסקה זו לרבות לא בגין רווח קבלני 

 ו/או תוספת קבלן משנה.

ן להחליף קבלן בלבד, לאשר לקבל הא רשאי, אך לא חייב, וזאת על פי שיקול דעתוי המזמין 7.3
משנה, וזאת על פי בקשה מפורטת בכתב, שתכלול את פירוט הסיבות להחלפה, ואת כל 

 הפרטים הנחוצים לגבי קבלן המשנה המחליף. 

 ניהול יומן  .8

 הפרטים את , מדי יום ביומו,רשום בולו "(היומן": מתחייב לנהל יומן עבודה )להלן הקבלן 8.1
 :הבאים

צעה העבודה תוך פרוט הכתובת, מוסר יומי של המקומות בהם התב דתיעו 8.1.1
 .העבודה וסוג העבודה, זמן הגעה וזמן סיום 

 .הפעולות שבוצעו רתיאו 8.1.2

 .ומועד מסירת ההודעה על סגירת הפנייה ההודעה ציון שמי של מקבל  8.1.3

תוך ציון שם נותן  העבודות הערות החברה או המפקח בדבר מהלך ביצוע 8.1.4

 .ההנחיה

, יום/שעת קבלת ההודעה יום/שעתות: תיעוד מפורט של הקריאות המתקבל 8.1.5
ההגעה לאתר, מיקום מדויק של הקריאה, שם המפעיל, מספר הרכב, מהות 

 הטיפול ושעת סיום העבודה באתר.

יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי או המהנדס בר אחר שלדעת המפקח כל ד 8.1.6
 , לרבות הנושאים המפורטים במפרט הטכני.העבודות ביצוע מהלךב
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הקבלן  על ידי שבועיחתם כל יו מנהל רשת הביובפי שידרוש כבמספר העתקים  היומן יהיה 8.2
 מדי שבוע. לחברה , והעתק חתום מהרישומים בו יימסר והמנהל

להוסיף ביומן  למפקח תהא גישה חופשית אל יומן העבודה והוא או נציגיו יהיו רשאים 8.3
 ליומן העבודה כנ"ל סושיוכנ שומיםיאו הוראות לקבלן כפי שימצאו לנכון. כל הר הערות

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

יחייבו את  הקבלן רשאי לרשום הערותיו בקשר לביצוע העבודות אולם רישומים אלה לא 8.4
 .החברה

קבלן משום צידוק מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי ה 8.5
מילוי הוראות המפקח -כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 ., והערות הקבלן לא יחייבו את החברה באופן כלשהואו הוראות החוזה

הקבלן יהא חייב לנהל, כדי הנחת דעתו של המפקח, רשימות או פנקסים מתאימים אחרים,  8.6
 בהם ירשום מזמן לזמן את כל הפרטים שידרשו ע"י המפקח. שידרשו על ידי המפקח, 

 היקף החוזה .9

אדם, החומרים, הכלים, הציוד, -חולרבות המצאת כ ותהוראות החוזה חלות על ביצוע העבוד 9.1
 המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

וספות אשר יתברר כי את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נ ושומר לעצמ המזמין 9.2
אם נוכח דחיפות  נשוא חוזה זה, ותהעבודצורך לבצעם בהקשר לביצוע  המזמיןיש לדעת 

 .ביצוע אותן עבודות ואם מכל טעם אחר

ניכוי ועל פי המחירון ב הכללי המיוחדעל פי המנגנון הקבוע במפרט  וספת תיקבעהנתמורה ה  9.3
 הקבלן למכרז.  הנחת

 וסדרי עדיפויות בין המסמכים לואיםהוראות מי, סתירות במסמכים .10

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר  10.1
מהמסמכים המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה הבאה 

 להוסיף על זכויות המזמין, לפי שיקול דעת המזמין. 

אות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהור 10.2
בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין 

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

לרבות  -מפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה, הוראות רשאי המנהל, וכן ה 10.3
 לביצוע העבודה. -תכניות לפי הצורך 

 סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז )לצורך ביצוע העבודה( הינו כדלקמן: 10.4

 מחירון. 10.4.1

 מפרט מיוחד. 10.4.2

 חוזה ההתקשרות. 10.4.3

 מפרטים כלליים. 10.4.4

 תקנים ישראליים.  10.4.5
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קרה של סתירה ו/או אי התאמה דו משמעות בין המסמכים בנוסף לאמור לעיל, בכל מ 10.5
הטכניים לבין עצמם, יכריע המהנדס לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג לפי 

  הוראותיו.

 והמפקחהמהנדס , לשביעות רצון המנהל  ותביצוע העבוד .11

 דסל, המהנהקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנה
ושל המפקח, בין שהן  , של המהנדס,והמפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל

 מפורטות בחוזה  ובין שאינן  מפורטות בחוזה.

 והודעות ויתור על הודעה נוטריונית .12

שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם הפרת  12.1
 אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הודעה כזאת. החוזה או אי קיומו או 

של  כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת 12.2

בדואר  הצד  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה
 .זמן מסירתה בדוארשעות מ 48כעבור רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, 

 האתר לביצוע העבודות רתיאו .13

 ובשטחים שבאחריותה רמת השרוןהעיר שטח השיפוט של העבודות מתבצעות ברחבי  13.1
 "(.האתרלהלן: ")

הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיועד לביצוע העבודות וסביבתו, לרבות מצבו  13.2
והתשתיות הקיימות באתר, ומצא  הפיסי והמשפטי, וכן, כי הוא בדק את מצב ותנאי הקרקע

 אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן באתר  13.3
ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו. מעמדו של  1972-לרבות זכויות מכוח חוק הגנת הדייר

 .המזמיןו ניתנת על ידי הקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד, וכל עוד רשות ז

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי עם העמדת האתר לרשות הקבלן, הופך  13.4
 זה להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר.

לשטח התארגנות וזאת על פי קביעת המהנדס, על מידה ויידרש הקבלן במהלך עבודתו ב 13.5
כל מול גורמי העירייה השונים כולל ביצוע הקבלן לתאם את קבלת שטח ההתארגנות 

תאומים הנדרשים בגין זאת.  ללא שטח התארגנות לא ניתן יהיה להתחיל בעבודה אלא אם ה
התקבלה הוראה אחרת בכתב ע"י המהנדס. בסיום העבודה עליו להחזיר שטח זה לידי בעליו 

ימים מקבלה  10נקי וללא כל מפגעים. הקבלן מתחייב לפנות את שטח ההתארגנות תוך 
ראשונית של העבודה או על פי הוראת המפקח. למען הסר כל ספק כל העלויות הכרוכות 
בשטח ההתארגנות כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות ואין הקבלן רשאי לקבל כל 

 תמורה נוספת בגינן. 

 
 בדיקות מוקדמות .14

את דרכי ביבתו, ני הגשת הצעתו למכרז, בדיקות של האתר וסהקבלן מאשר כי ערך לפ 14.1
הגישה לאתר, את מיקומן של מערכות תשתית האתר והחיבורים אליהן, ואת כל יתר 

 הגורמים והנסיבות העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ו/או החוזה.

 . ומקום ביצוע העבודות הקבלן מצהיר, כי ידוע לו מיקומו של האתר 14.2

בודות תבוצענה בסמוך למתקנים קיימים ו/או בהקמה, הקבלן מצהיר, כי הביא בחשבון שהע 14.3
וכן בשטחים ו/או בסמוך לשטחים בהם קיימים תשתיות מים וביוב , צנרת, תאי ביקורת, 
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שוחות, תשתיות ביוב, ניקוז, כבלים, חשמל וטלפון, וכן מערכות ומתקנים נוספים, הן מעל 
 הקרקע והן מתחתיה.

ביעה מאי לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה של כל  לא תוכר כל טענה ו/או דרישה ו/או ת 14.4
 האמור לעיל על ידי הקבלן.

הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בחוזה זה,  14.5
מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל תביעה 

 .תי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלןהנובעת מאי לימוד או מהערכה בל

בין אם ביקר הקבלן באתר העבודות ובין אם לא ביקר שם, יראו את הקבלן כאילו ביקר  14.6
באתר העבודות לפני שהתקשר עם המזמין, ובחן באופן יסודי את דרכי הגישה אליו ואת כל 

 למתן.הנתונים העשויים להשפיע על קביעת המחירים, ביצוע העבודות ומועד הש

 העבודה רתיאו .15

 המזמיןשל רשתות הביוב הציבוריות של  אחזקה שוטפתהעבודות נשוא הסכם זה הנן  15.1
או מבנה  בנוסף יבצע עבודות שאיבה ופתיחת סתימות בשטחים פרטיים .באמצעות ביוביות

 על פי הוראה מפורשת של  המזמין ועל פי דרישתו.  ציבור או שטחי ציבור הכל 

, ובכל מצב הכללי המיוחדט כל העבודות נשוא הסכם זה מופיע במפרט פירוט מדויק ומפור 15.2
, להוראת הסכם זה בכל הנוגע לביצוע הכללי המיוחדבין הוראת המפרט  סתירהשל 

 .הכללי המיוחדהעבודות, יגבר האמור בהוראות המפרט 

 .הכללי המיוחדלשם ביצוע העבודות מתחייב הקבלן להצטייד בציוד המפורט במפרט  15.3

ן מתחייב לדאוג לקבל את כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לשם ביצוע העבודות הקבל 15.4
עפ"י הסכם זה, לרבות אישורי העירייה, המשטרה וכל רשות סטטוטורית אחרת כנדרש עפ"י 

 כל דין. 

על מנת לתפעל בצורה יעילה את הציוד הנדרש  הקבלן מתחייב להחזיק צוות עובדים קבוע 15.5

 . ל ידו בהצעתוכמפורט ע במכרז זה.

 ביצוע את לדחות מקרה בשום רשאי אינו הקבלן כי, ספק כל הסר למען בזאת מובהר 15.6
 ור המנהל מראש ובכתב.איש את קיבל אם אלא אחר דלמוע העבודה

 הקבלן ינהל יומן בו ירשום את העבודות לביצוע ומועד ביצוען בפועל. 15.7

 בשעת חירוםשירותים גם  ויהיה ערוך לספק שרוניםד לרשות כי יעמומתחייב  הקבלן 15.8
לספק את עובדים וכן להחזיק ו וכי לצורך כך ידאג לרתק )מלחמה, רעידת אדמה וכיו"ב(

העובדים אשר ירותקו  .המיוחד הכלליכמפורט במפרט והכל , הנדרשיםהכלים והאביזרים 
חירום ולשם כך יציג  בעתות המזמיןכחלק ממצבת כוח האדם של  מטעם הקבלן יחשבו

רשימת עובדים,  ,ועד חתימת הסכם זה ובכל מועד אחר בהתאם לדרישת המנהלהקבלן במ
 ובעתותבשוטף  שרוניםלרבות מס' ת.ז, וכן רשימת כלי רכב ומספריהם, העומדים לרשות 

  חירום לצורך ריתוק.

 תקופת ההתקשרות .16

 עלבתאריך שנקבע לכך בצו התחלת עבודה, שיומצא לו  עבודות התחזוקההקבלן יחל בביצוע  16.1
 , והוא יבצען לתקופה של שנה אחת.ידי המזמין

שנים, שנה בכל  (4ארבע )האופציה להאריך את ההסכם לתקופה נוספת של  השמור למזמין 16.2
בכל מקרה מובהר כי לא יחול שינוי  הבלעדי. ל דעתו, בהתאם לשיקואו חלק ממנה פעם

 בתמורה אשר ננקבה על ידי הקבלן בהצעתו.
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יום לפני תום  30כך לקבלן עד  תקופות האופציה, יודיע על החליט המזמין שלא לממש את 16.3
 לפי העניין. –תקופת ההתקשרות או תום תקופת האופציה 

 העבודה תפסקה .17

קבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה ה 17.1
אלא אם ניתנה  ינו בהוראה, ולא יחדשהמהנדס, בהתאם לתנאים ולתקופה שצובכתב מאת ה

 לו על ידי המהנדס הוראה בכתב על כך.

מכל סיבה שהיא למעט קבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה ה 17.2
במקרה בו בוצעה על ידו עבודה עד למועד הפסקת העבודה ובמקרה זה הוא יהא זכאי 

 לקבלת התמורה בגינה. 

ות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או שלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעת 17.3
, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות המזמיןהן כלפי שטענות כל

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

הקבלן, של מעשה ו/או מחדל של יה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, ובה 17.4
המשך ביצוע העבודות, במלואן או בחלקן, ללהתקשר עם כל קבלן אחר  מזמין חופשיהא הי

 ם בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתואם בדרך של הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודה וא
יא , והקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שההמזמיןהבלעדי של 

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

 מובהר בזאת הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של כוח עליון. 17.5

הכרזת מצב חירום על ידי ממשלת ישראל החל  ,לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו: קרבות 17.6
לדעת  ככוח עליון, או אשר  המזמיןוכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי העבודה,  אזורעל 

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

/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו
בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון 
וחבל עזה ו/או מהומות בישראל ו/או ברשות הפלסטינית לרבות החרפת המצב האמור, לא 

 העבודות. קופת ביצועתיהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל 

  ם ועבודות חריגותשינויי  .18

מובהר בזאת, כי מאחר ומדובר בהסכם לעבודות אחזקה שוטפות, הרי שמטבע הדברים אין  18.1
 המזמיןשמסגרת קבועה מראש להיקף העבודות, והקבלן יידרש לבצע את כל העבודות 

יידרש, מבלי שיחול , בכל היקף שהמזמין ודרישותיומסור לביצועו, מעת לעת, לפי הוראות י
כאמור, בקשר  המזמיןשינוי במחירים שהציע במכרז. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות 

 לכל העבודות שיידרש לבצע. 

המלא והמוחלט, לקבלן אחר,  ר חלק מן העבודות, לפי שיקול דעתולמסו יהא רשאי המזמין 18.2
 . המזמיןולקבלן לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי 

 מצא לנכון,וכפי שי מצא לנכוןיבכל עת שהא רשאי, י המזמיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  18.3
להורות לקבלן לבצע עבודות חריגות, דהיינו עבודות שלא ננקב לגביהן מחיר במכרז )להלן: 

משווי החוזה  25%"(, ובלבד שהיקף העבודות החריגות כאמור לא יעלה על עבודות חריגות"
 י )להלן: "פקודה לעבודות חריגות/פקודת שינויים"(.שנתבהיקף 
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 להורות על:דת שינויים ובמסגרת פק המזמיןמבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה, רשאי 

 שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת מחירי היחידות.  18.3.1

 . החריגות הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוע העבודות 18.3.2

כל עבודות נוספות, שינבעו, בין היתר, משינויי תכנון, הגבלת תקציב,  הוספת 18.3.3
 מודרניזציה של העבודות, הוספת מתקני נוחיות וכו'.

. הקבלן לא יבצע עבודות חריגות אלא אם כן קיבל קודם לכן פקודת שינויים תינתן בכתב 18.4
 פקודת שינויים. 

לא תהיה נפקות לפקודת . מהנדסהו המזמין יתל"מנכ תהיה חתומה על ידי פקודת שינויים 18.5
. הקבלן יישא בכל ההוצאות שייגרמו בשל שינויים שלא תהיה מאושרת וחתומה כאמור לעיל

 פעולה לפי פקודת שינויים שאינה מאושרת וחתומה כאמור לעיל. 

פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודה, אינה מזכה את הקבלן  18.6
ודות. אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו או עבודה בהארכה להשלמת העב

 חריגה לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.  

לפי החוזה או לפי כל  המזמיןאין במתן פקודת שינויים לפי סע' זה כדי לגרוע מכל זכות של  18.7
 דין. 

 /עבודות חריגותהערכת שינויים .19

במחירון, היחידות  קודת השינויים ייקבע לפי מחיריערכו של כל  שינוי שבוצע בהתאם לפ 19.1
 . כמפורט בהצעת הקבלן למכרז

וערכן במחירון לא נקבעו דהיינו עבודות שמחירי היחידות הרלבנטיות להן  -עבודות חריגות 
. אין הקבלן רשאי לעכב את ביצוע השינוי מחמת אי קביעת ערכו של ייקבע כמפורט להלן

 השינוי. 

כל מחיר יחידה דומה הנקוב  יובא בחשבון כם של מחירי היחידות החסריםת ערלצורך קביע 19.2
, היחידות המבוקשות אחד ממחירי להתבסס עליו לצורך קביעת כל בכתב הכמויות שאפשר

 . בהתאם להצעת הקבלן למכרז

אחד ממחירי  מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם במידה מספקת לקביעת באין 19.3
ממחיר  20%בניכוי , הרלוונטי להסכם זהן לפי מחירון דקל ייקבע ערכהיחידות המבוקשות, 

קבלן של  בנוסף מובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת, לרבות, בגין רווח קבלניהמחירון.  
 וכיוצב'. , תוספת קבלן משנהראשי

בהעדר מחיר במחירון דקל לביצוע העבודות הנוספות, תחושב התמורה עפ"י עלות ביצוע  19.4
. ניתוח המחירים ת הנוספות, לפי ניתוח מחירים של מחירי היחידה שימציא הקבלןהעבודו

ניתוח המחירים יהיה בנוי   .ו/או תוספת אחרת כלשהי תוספת רווח קבלנילא יכלול כל 
 בשיטה ובצורה שיקבע המפקח, ועל הקבלן להמציא הוכחה לכל הנתונים שיהיו בניתוח זה. 

והמנהל יאשר את ביצוען והצעת נוספות מראש ובכתב הקבלן יגיש את עלות העבודות ה 19.5
והצעת המחיר  ,המחיר עבורן. במידה ובוצעה העבודה מפאת דחיפותה ללא הצעת מחיר

המנהל יאשר את עלות העבודות הנוספות וקביעתו תהיה סופית ולא  ,הוגשה לאחר הביצוע
 תנת לערעור.ינ
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 בוטל .20
 הקבלן רשימת  תביעות .21

ם רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומי כל חודשלאחר סוף מיד הקבלן יגיש למפקח  21.1
העבודות במשך  נוספים שלא הותנה עליהם ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע

 המזמיןבדרישות מיוחדות של  רק בתנאי כי תשלומים אלה מקורם ,זאת .החודש החולף
 .המזמיןוזה זה על ידי בהתאם לחואושרו כדין  לא נכללו מלכתחילה בחוזה זה ואשראשר 

את הקבלן כאילו ויתר עליה  רואיםהחודשית תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות  21.2
 .לחלוטין וללא תנאי

לאשר  הבלעדי דעתו ולפי שיקול מהנדס והמפקחהיהיה רשאי, לאחר התייעצות עם  המנהל 21.3
מים יכלול הקבלן את הסכו ,התביעות את  המנהל שריא או שלא לאשר תביעות אלה. 

 .על ידו על פי חוזה זה שאושרו על ידו בחשבונות המוגשים

הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודות מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש לו כלפי  21.4
, ובכל מקרה יהא המפקח פוסק אחרון אם מגיעה לקבלן תוספת כלשהי עבור המזמין

 . שינויים או לא

 חומרים וציוד .22

 שהובאו למקום ו כלים, מתקנים, מכונות, אביזרים וכלי עזרפירוש -זה, "ציוד"  פרקב 22.1
בנין  פירושו חומרים וחומרי - חומרים"" .העבודות למטרת ביצוע העבודות כולן או מקצתן

ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין  שהובאו למקום העבודות, למטרת
. כל הציוד, להיות חלק מן העבודות מוגמרים וכן מתקנים העתידים בלתי מוגמרים ובין

 החומרים והמלאים יהיו בהתאם למפורט במפרט הטכני.

, אין הוהשלמת החומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה לביצוע העבודה 22.2
 .הקבלן רשאי להוציאם ממקומם ללא הסכמת המפקח בכתב

שיקול דעתו, בכל הנוגע המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי  22.3
לביצוע העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים ולשמש בביצוע העבודה, 
הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו, ניקוי האתר ופינוי פסולת בכל שלב 
ושלב בעת ביצוע העבודה וסיומה. הקבלן ינהג לפי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על 

 ל הקבלן.חשבונו ש

שהציוד  המפקח בכתב כל אימת שנפסלו ציוד או חומרים על פי הוראות חוזה זה, או הורה 22.4
העבודה ועם  ממקום הקבלן להוציאם , חייבאו החומרים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה

החברה. נקבע בהוראה  כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות פסילתם או מתן הוראה
יאוחר  או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא לסילוק הציוד מועד

  .מהמועד שנקבע כאמור

להשתמש  לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים והוא רשאי , על חשבונו,הקבלן אחראי 22.5
 .זה צורך ביצוע העבודה בכפוף לאמור בחוזהל בהם

 ציודאו של הומרים הח הוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם שלמאין להסיק   22.6
הקבלן  הוא ובמקרה כזה חייבש לפוסלם בכל זמןווהמפקח רשאי לבדוק כל ציוד וחומרים 

 .העבודה ממקוםשנפסלו כאמור לסלק את הציוד או את החומרים 

בתום העבודה ו/או כל חלק ממנה יסלק הקבלן מאתר העבודה את כל עודפי הציוד  22.7
 דמותו. והחומרים ויחזיר את מצב אתר העבודה לק
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 וביצוע דגימות טיב החומרים והמלאכה  .23

חומרים לפי התקן בכמויות מספיקות של הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוע העבודות,  23.1
לאמור במפרטים,  בהתאםביותר לגבי כל סוג של חומרים,  מהמין המשובח ,הישראלי

מש אך ורק בהתאם להוראות בעניין זה שבמפרט הטכני. הקבלן ישתבתכניות ובמחירון, 
 בחומרים אשר אושרו על ידי המפקח מראש ובכתב.

חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו  23.2
בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן יותר 

ישראלי יחייבו תקנים  מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן
 זרים לפי קביעת המפקח.

הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן  23.3
 השגחה.

חובה זו לא חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן  23.4
 או סימן השגחה.

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של  - המזמיןסופקו מוצרים מסוימים על ידי  23.5
 הקבלן לגבי טיבה של העבודה.

הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצריהם, בהם  23.6
השתמש לביצוע העבודות, בין שאלה סופקו על ידיו ובין שאלה סופקו על ידי החברה, אף אם 

התקנים הישראליים ו/או אושרו על ידי  החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות
 המפקח.

 הגנה על חלקי העבודה .24

בתהליכי והציוד הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים  24.1
העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, 

כדומה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל טפונות, רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות ויש
מובהר כי הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודה וחלקי העבודה 
מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות זמניות, שאיבת 

 לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו. -מים, סתימת תעלות  וכדומה, הכל 

, לעבודה או לחלקי העבודה, על ידי הגורמים המפורטים לציודאשר נגרם לחומרים,  כל נזק 24.2
, בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על לעיל

 חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח.

ים הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזק 24.3
 העלולים להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .25

 :העבודה המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן בכתב, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך 25.1

שתצוין על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה בתוך תקופת זמן  25.1.1
, ו/או מרים מתאימים למטרתםבהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החו

 שהם מפריעים לביצוע תקין של העבודות באתר.

האמורים  על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים  25.1.2
 .המפקח תוך זמן שייקבע על ידי לעילבסעיף 
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 חלק מהעבודה שהוקם על ידיאותו על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של  25.1.3
לתנאי  או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד שימוש בחומרים בלתי מתאימים

 .החוזה

 שנערכה על ידיקודמת  בדיקה לכל דבר על אף כל תהיה בת תוקףשל המפקח  סמכותו 25.2
 שנפסלו. לחומרים ולמלאכה המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר

רשאי לבצעה על חשבונו של הקבלן,  יהא המזמיןלא ימלא הקבלן אחר הוראות המפקח  25.3
מכל  לנכותן הא רשאיי והמזמיןהכרוכות בביצוע ההוראה  ישא בכל ההוצאותיהקבלן ו

לגבותן  רשאיהא יכל זמן שהוא ומכל סיבה שהיא וכן ב מהמזמיןלקבלן  סכום שיגיע
 .מהקבלן בכל דרך אחרת

 פיקוח .26

, והקבלן מצהיר מסכים ומתחייב מטעמו מפקחהמזמין מנה ילצורך ביצועו של הסכם זה  26.1

 כל הוראותיו.להישמע ל

ו/או למפקח על כל אירוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע  מזמיןלהקבלן מתחייב לדווח  26.2
 במהלך ביצוע העבודות. 

ו/או למפקח תעמוד הזכות לבקר בכל עת בזמן ביצוע העבודות, ולקבל מידע  שרוניםלנציג  26.3
 מהקבלן ו/או מעובדיו בקשר לביצוע העבודות.

ההסכם והמפרט הטכני, לתנאי  ותמתאימ ןאינאו כל חלק מהן ו/ העבודותמצא המפקח כי  26.4
את רצונו, ימסור  ותמשביע ןאינכי הן וכי הן לא בוצעו ברמה המקצועית והטכנית הנדרשת 

"( התיקונים" :ו/או עבודות ההשלמה )להלןו/או פעולות  לקבלן רשימה של תיקונים
למען הסר ספק מובהר  מפקח.הדרושים לדעתו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע ה

לקבלן סכום כלשהו בנוסף לסכום המגיע  המזמיןומוסכם, כי בגין ביצוע התיקונים לא ישלם 
 לו בגין ביצוע העבודה אלמלא נדרש הקבלן לביצוע התיקונים, כאמור. 

לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח, יהיה המזמין רשאי  26.5
ונים בעצמו, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון, על חשבון הקבלן. המזמין לבצע את התיק

מהקבלן בכל דרך שימצא לנכון, לרבות קיזוז מהתמורה  15%יגבה הוצאות אלו, בתוספת 
 המגיעה לקבלן. 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב לבצע ו/או ליישם כל הוראה הנוגעת לאופן  26.6
קונים, לרבות הוראות מנהליות והוראות לקביעת נהלי עבודה ביצוע העבודות ו/או התי

 עליהם יהיה על עובדי הקבלן להקפיד. 

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה לשביעות רצונו המוחלטת של  26.7
המפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח בין שהן מפורטות בהסכם המהנדס ו

כן ובמשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות בשבתות, חגים ומועדים ובין אם יינתנו לאחר מ
 ותקופת חירום, אף אם לא הוכרזה רשמית. 

 צוע העבודהיקצב ב .27

בכל מקרה, סל השירותים משנת הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות ובקצב הדרוש. 
 ם סבירים.ו/או אמות מידה הנדסיות שיפורסמו בהמשך, יהוו אמות מידה ללוחות זמני 2005

 המפקח/הנדסביקורת ואישור המ .28

/המפקח רשאי לערוך בכל עת ביקורות ו/או בדיקות שוטפות לבדיקת כל הקשור המהנדס 28.1
במהלך  בעבודות/המפקח ליקויים כלשהם המהנדסכנדרש מהקבלן בהסכם. גילה  דותבעבו

 ביקורו ו/או בדיקתו, יעביר בכתב לקבלן הוראות לתיקונם המיידי.
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 ביקורת/המפקח סיורי המהנדס, יערוך לעיל 1 קטן בסעיףמכלליות האמור לעיל מבלי לגרוע  28.2
 לבדיקת טיב העבודה המבוצעת ע"י הקבלן עפ"י ההסכם.

אשר  ליקוייםלעיל, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בו, תיקון  1 קטןעל אף האמור בסעיף  28.3
"י ע שייקבעוהזמן  /המפקח יבוצע ע"י הקבלן תוך פרקיהמהנדסע"י  ביקורת בסיורינתגלו 
 /המפקח.המנהל

מועד רישום הדיווח . למוקד או למפקח כך הקבלן על, יודיע הנדרשת העבודהבגמר ביצוע  28.4
 יחשב כסיום העבודה שנדרשה מהקבלן.  יבמוקד )סגירת פעולה( 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין באישור המנהל/המפקח כדי לשחרר את הקבלן  28.5
ההסכם, ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה  מכוחכלשהי  /או מחויבותומאחריות 

 העבודותבדבר היעדר אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם, ליקוי או נזק שיתגלה בקשר עם 
 נשוא ההסכם.

 והחזרת המצב לקדמותו /שפכיםפינוי פסולת .29

 הקבלן מתחייב עם תום ביצוע של כל עבודת שאיבת שפכים או נוזלים אחרים )להלן 29.1
לפנות את הנוזלים לאתר מורשה על פי כל דין. כל חודש  ,"הנוזלים"( או במהלכה אם נדרש

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

ינקה הקבלן את אתר  שר יוגדר ע"י המפקחא כל שלב בהןבאו כל עבודה עם תום ביצוע  29.2
"עבודות הפינוי"( בהתאם להוראות  –פסולת )להלן ההעבודה, יסלק ממנו עודפי חומרים ו

 .הכללי המיוחדהמפרט 

וההטמנה על כל הכרוך בהן תעשנה  )כולל שפכים או נוזלים(  מובהר בזאת, כי עבודות הפינוי 
או הזרמה למתקן טיפול  היטל ההטמנהעבור תשלום על ידי הקבלן ותהיינה על חשבונו, כולל 

 . בשפכים

ה להשבת המצב במקום ביצוע העבוד קבלןדאג הי ה או כל שלב בההעבודביצוע עם גמר  29.3
 . הכללי המיוחדכמפורט במפרט דמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, לק

 ביצוע מקצועי .30

. אישורו פקחרצונו של המ כל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות 30.1
ח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו ושל המפקח לביצועה של עבודה או מטלה מכ

 ואחריותו האמורה לעיל.

מפקח הקבלן עפ"י דרישת ה יחויב, פקחבוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון, לדעת המ 30.2
 .פקחהמ לתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצון

, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות או בדרך ביצועה נתגלה פגם בעבודה  30.3
. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו פקחהפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המ

. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו המזמיןלפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על 

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

הזכות לגבות מן הקבלן, בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול דעת  השמור למזמין 30.4
תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מן הקבלן  הטעונהלתיקון עבודה  המנהל
 לתקנה.

לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י כל דין  המזמיןעיף זה כדי לגרוע מזכותה של אין באמור בס 30.5
 או הסכם.
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

  , שמירה וגידורשמירה על הבטיחות ,יםניהול האתר .31

בכל אמצעי הזהירות  ,כי כל הבאים מטעמו ינקטועל חשבונו ויהא אחראי  ,הקבלן ינקוט  31.1
העבודה ובסביבתו, בעת הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר 

  .לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ,ביצוע העבודה

את תאום התשתיות והתחבורה עם משטרת ישראל ועיריית על חשבונו  הקבלן מתחייב לבצע 31.2
. למען הסר ספק עלות הסדרי התנועה כלולה במחיר היחידה כפי שפורסם בכתב רמת השרון
 הכמויות.

שבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורים ושאר אמצעי זהירות לספק על ח הקבלן מתחייב 31.3
לבטיחותו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות המפקח ו/או 

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

ים לאתר ו, לא יכנסיםהקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר  31.4

 .םו/או בא כוח מהנדס/מפקח, המנהל, הבמהלך העבודה, למעט ה

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא  31.5
תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב 

בל לכך אישור מראש מידי י,אלא אם ק שהואאו בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל 
 המזמין.

, ללא כל תמורה נוספת, אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן ןייתהקבלן   31.6
, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח, וכן לעובדיהם המזמיןאחר המועסק ע"י 

ו כן יאפשר להם הקבלן את הן במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה. כמ
השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו, ואולם רשאי 
הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור מאת הנזקקים בהתאם 

 למקובל בענף.

ם הנדרשי כל התאומיםהקבלן יהא אחראי, על חשבונו וללא כל תמורה נוספת לעריכתם של   31.7
 לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם. 

הטכנית במפרט הכללי חומרים ופסולת כהגדרתם  נוזלים, הקבלן יסלק מהאתר עודפי 31.8
  . בנוסף לכך, יסלק הקבלן כל פסולת אחרת מהאתר, לפי בקשת המפקח.המיוחד

בנספח בנוסף לאמור בסעיף זה, ימלא הקבלן אחר כל הוראות הזהירות והבטיחות המצוינות  31.9
. על פי כל דיןכל פרסום אחר ו/או הנדרשות או בו/ להסכם ו/או הנדרשות על פי כל דין 3
  ."(הבטיחות הוראות" -להלן וביחד, )

, ןאו מקצת ןכול ,הוראות הבטיחותאחר לא מילא הקבלן בכל  ביצוע עבודות בו יימצא כי  31.10
ת הקבלן , בהתאם לקביעת המפקח, יהיה המזמין רשאי לחייב אבמחדל במעשה ואם אם

. לכל אירוע בטיחות שייגרם על ידי הקבלן על פי קביעת המפקח ₪ 5,000בתשלום בסך 
מהתמורה המגיעה  בדרך של ניכויבכל דרך שימצא לנכון, לרבות  המזמין יגבה הוצאות אלו

 לקבלן.

הפרת  עקב למזמין שיעמדו אחרים סעד או/ו זכות בכל לפגוע בא אינו לעיל האמור 31.11
 וראות הבטיחות.ה

 שעות וימי מנוחה .32

שעות ביום בכל ימות  24זה הקבלן יהיה מחויב להיות זמין  הסכםמודגש בזה, שבמסגרת  32.1
 השנה .
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 הפסק או הדברים, ללא על עבודה שצריכה להיעשות מטבע החללעיל  1סעיף אין הוראת  32.2
רכוש או  ובלתי נמנעת להצלת נפש או כל עבודה שהיא הכרחיתעל במשמרות רצופות, או 

עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על הנסיבות  ואולם במקרה של -העבודות  חוןלביט
יתה יכאשר לא האם ובכתב, או לאחר מעשה וולקבל את אישורו מראש , שבעבודה כמפורט

מראש  תה צפויהילהשיג את האישור במועד מפאת דחיפות העבודה וכאשר לא הי אפשרות
 .ולא ניתן היה לצפות אותה מראש

קבלן לא יהיה זכאי להוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם בגין עבודה כאמור בסעיף ה 32.3
 זה.

 שמירת הסביבה .33

ובאישור הרשויות  המנהלכל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של  תייכרלא  33.1
המוסמכות במידה ונדרש. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, 

יהא על הקבלן לנטוע עץ אחר  ,וכמו כן המנהליצויים בסך שיקבע ע"י יהא עליו לשלם פ
 המנהל. במקומו, עפ"י קביעת 

הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי הרשאה  33.2
מפורשת בכל דין או הסכם, ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, סלעים, כורכר 

  מרי תשתית"(.ו"ח: לןוכיו"ב )לה

 תיקונים .34

 אשר לדעת פגםנזק או לרבות , או פגמים לאחר ביצוע העבודותתגלו נזקים התהוו או ה 34.1

מביצוע פגומים או  נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים המפקח או החברה
מכל סיבה אחרת, העבודה שלא בהתאם לחוזה או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח, או 

 דרישת המפקח או החברה ולשביעות הכל לפי ,כאמור פגםכל נזק או  ב הקבלן לתקן מידחיי

 .רצונו של המפקח

הקבלן  דלעיל יחולו על 1קטן כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף  34.2
 .בלבד

לבצע את תיקון  רשאי יהא המזמיןמילא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין תיקונים, לא   34.3

, את כל ההוצאות ושיפוי מלא וישלם ל ועל חשבון הקבלן והקבלן ישפה אות ליקוייםה
 הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.וכן , לרבות כל תקורה ששילם

 

 גמים וחקירה לסיבותיהםפ .35

שיחקור אחר סיבות הפגם  נתגלה פגם  בעבודה, רשאי המהנדס או המפקח לדרוש מהקבלן
המפקח וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על  המהנדס או ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי
אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום . חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו

 .המזמיןהמפקח או  במידה וימצא אחראי לפגם הנ"ל על ידי למזמין פיצויים הולמים

 הקבלן תהתחייבויואי מילוי  .36

 במעשה ואם , אםןאו מקצת ןכול ,אם לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי חוזה זה 36.1
כל אחר או בכל דרך אחרת, ו קבלן לבצע את העבודה האמורה על ידי המזמיןבמחדל, רשאי 

במקרה הנ"ל, מבלי  .תחולנה על הקבלןהכרוכות בכך )להלן: "הוצאות הביצוע"( הוצאות 
על פי החוזה ועל פי כל דין )ובנוסף לכל קנס אחר על פי  המזמיןלגרוע מכל זכות אחרת של 

 2,000הבלעדי, להטיל על הקבלן קנס בסך  , עפ"י שיקול דעתורשאי המזמיןהיה יהסכם זה(, 
בתוספת את כל הוצאות הביצוע  למזמיןאת הקבלן להחזיר לחייב עבור כל מקרה ובנוסף ₪ 
המזמין יהיה רשאי לקזז הנהלה וכלליות.  שיחשבו כהוצאות שר אחוזים()חמישה ע 15% של
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 ו/או מהמזמין כל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהואמ על פי סעיף זה כל סכום אשר יגיע לו
 .מהקבלן בכל דרך אחרת ולגבות

על  הפרת החוזה לפיצויים בגין המזמיןשל  ודלעיל כדי לגרוע מזכות 1קטן בסעיף אין באמור  36.2
 .כל דין על פיואם  , לרבות האמור במפרט הטכני,חוזה זה על פיהקבלן אם  דיי

  תמורה .37

 את מדי חודש  לקבלן ישלם המזמין ובמועדן במלואן הקבלן התחייבויות לביצוע בתמורה 37.1

 קבלןה בה נקבהנחה אחוז  ובהפחתה של  שבמחירון העבודות בנספח ה'החודשי הסכום 
צויים המוסכמים, אם וככל שיהיו בהתאם להוראת סעיף , ובניכוי הפיבנספח א' בהצעתו

 .להלן 39

, והיא תשולם לקבלן כנגד המצאת חשבונית כדין כדין בשיעורו מע"מ יתווסף לתמורה
 מזמין.ל

 ולא תשתנה ומוחלטת קבועה סופית הינה 37.1 בסעיף  המפורטת התמורה כי בזאת מובהר 37.2

, עלות ההטמנה או ההובלה, הגלם ריחומ בעלות שינוים בשל לרבות ,שהיא סיבה מכל
 עבור המלא התשלום את כוללת התמורה כי מוסכם, כן כמו .ב"וכיו הקליטה במט"ש

 ,שהוא וסוג מין מכל הספק הוצאות כל לרבות להסכם השירותים בהתאם אספקת

 וציוד כלים עלות, פריקה, העמסה, הובלה, נסיעה הוצאות לרבות ,לביצוע הסכם הנדרשות

 לקבלן שייגרמו והנזקים ההוצאות לרבות, מעובדיו מי או/ו הקבלן של ות אחרותהוצא וכל

 .זה להסכם בקשר שייגרמו או/ו זה בהסכם המפורטות התחייבויותיו מילוי בקשר עם

בהוצאה כלשהי, תחול  אייש המזמיןמוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי  37.3
 ע בחוזה במפורש ובין אם לאו.בין אם הדבר נקב הקבלןההוצאה האמורה על 

יעודכנו בכל שנה )החל מהשנה השנייה  תעריפי הזכייה של הקבלן אותם נקב בהצעתו למכרז, 37.4
)ממועד  ואילך( ויוצמדו למדד המחירים לצרכן האחרון שהיה ידוע בתום השנה שחלפה

. העדכון יחול פעם בשנה ויהא בתוקף לכל שנת ההתקשרות וחתימה על ההסכם(
הרי שבשנה הראשונה עד  01.09.2017לדוגמא: אם ההסכם נחתם ביום  ת.ההתקשרו
 אוגוסטיוצמד המחיר החודשי למדד הידוע ב 01.09.2018-לא תחול כל הצמדה, ב 31.08.2018

והמחיר המוצמד יהא רלוונטי לכל אורך תקופת  2017 אוגוסטלעומת מדד חודש  2018
ול הצמדה בתחילת ההתקשרות לפי ההתקשרות בשנה השנייה. בשנה השלישית שוב תח

 המנגנון האמור, והיא תהא בתוקף לכל אורך שנת ההתקשרות השלישית, וחוזר חלילה.

בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים ומחירי  שינוייםמובהר ומוסכם כי,  37.5
 תעריפי הזכייה הנ"ל.לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את  הקבלןחומרים אשר על 

 התשלום מזמין ידרוש מהקבלן לבצע עבודות נוספות שאינן במסגרת והבמידה  כן מובהר כי 37.6
יהא ושרונים על בסיס מחירי כתב הכמויות, לשרונים , יגיש הקבלן חשבונית הקבוע החודשי

למען הסר כל ספק  אחראי על תשלום החשבונית עבור העבודות הנוספות שהוזמנו על ידו.
 לו אישור המנהל מראש ובכתב.רק עבור העבודות שקבשרונים תשלם 

 התשלום תנאי .38

המפקח והמהנדס  .למפורט להלןבהתאם באמצעות המפקח חשבונות  מזמיןלהקבלן יגיש  38.1
 .בחלקם או במלואם ,או לא לאשרם יבדקו את החשבונות ובסמכותם לאשרם

לחודש העוקב כאשר הם נושאים תאריך של  5-עד המזמין להחשבונות יוגשו על ידי הקבלן  38.2
שבוצעה במהלך ם האחרון בחודש הפעילות בגינן הן מוגשות )לדוגמא: עבור פעילות היו
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לחשבונות אלה יצורף  (31.01והתאריך על גביה יהא  05.02חודש ינואר תוגש חשבונית עד 
 הפירוט הבא :

עבודות אשר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותו חשבון, לרבות עבודות  38.2.1
 שבוצעו עפ"י פקודת שינויים. 

)בתעודה יפורט מועד  בוצה וכו'( שפכים, )מים, עודות קליטה של הנוזליםת 38.2.2
הקליטה ,כמות  ומקום העבודה( במט"ש או בכל אתר מורשה אחר על פי כל 

 דין. למען הסר כל ספק על הקבלן להגיש תעודה לכל פינוי .

תעודות קליטה של פסולת או חומרים אחרים באתר מורשה על פי כל דין  38.2.3
דות השונות. למען הסר כל ספק על הקבלן להגיש תעודה לכל בהתאם לעבו

 פינוי .

חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות המפורטות בחשבון. כל סעיף שלגביו לא  38.2.4

הוגש חישוב כמויות רשאי המפקח ו/או המהנדס לא לאשר את הכמויות 
 המופיעות באותו סעיף. 

 תיקון/או צילום ו או/וסימון על גבי מפות של כל הקווים שבוצע בהם שטיפה  38.2.5
כולל התאריכים שבהם בוצעו הפעולות ומספור המסמכים שהוגשו עבור כל 

 . אחד מהפעולות הנ"ל )לדוגמא: שם הקובץ עם תיעוד הצילום של קו כלשהו(

בהתאם להוראות לצילום צנרת הביוב דוח שטיפה וצילום של צנרת  38.2.6

בתאריך  TR-000שהתפרסמה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 
או כל עדכון שיפורסם מעת לעת לאורך כך   1.1.2016ובתוקף מ 1.6.2015

 תקופת ההתקשרות.

  הנדרש לעיל .פירוט ההחשבונות יוגשו עם  38.2.7

החשבון יהיה מבוסס על המפרט הטכני, על המחירון, ועל המחירים בהתאם  38.2.8

 להצעת הקבלן, ותצורף אליו חשבונית מס ערוכה כדין.

י נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן, ובאמצעות החשבון יוגש על גב 38.2.9
  על גבי תוכנה לעריכת חשבונות. דיגיטאליתמדיה 

כל אחד מיחידי של מטעמם מי או  החשבון יועבר לאישורם של המפקח ושל המהנדס  38.3
 .המזמין

המפקח והמהנדס יבדקו את החשבון, ויקבעו את התשלום המגיע לקבלן עד למועד אליו   38.4

 חס החשבון. מתיי

היה ולדעת המפקח או המהנדס בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, שבגינן מגיעים   38.5
לקבלן תשלומים, רשאים הם להוסיפם לחשבון. כן, רשאים הם להפחית מהחשבון עבודות 

 שלדעתם לא בוצעו, ואשר פורטו בחשבון. 

 ממועד החשבונית. 60 +בתנאי תשלום של שוטף כל חשבון שיאושר כאמור, ישולם לקבלן  38.6

למען הסר ספק, מובהר כי לסכום הנקוב בחשבונית לא יתווספו הפרשים כלשהם ו/או ריבית  38.7
 ו/או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבונית ועד למועד התשלום בפועל. 

לכל חשבון שיגיש הקבלן ושיאושר לתשלום על פי החוזה, יתווסף מס ערך מוסף על פי דין  38.8
 קף במועד ביצוע התשלום בפועל. בשיעור שיהיה בתו

 לא רלבנטי 38.9
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  לעיל 37.4בהתאם לסעיף  –הצמדה למדד  38.10

אישור תשלומים, וכן ביצוע של תשלומים לקבלן, אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב  38.11
העבודה שנעשית או לאיכות החומרים או המוצרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם 

ה מהם כדי לפגוע בכל טענה של החברה כלפי הקבלן, בקשר מבוססים התשלומים, ואין באיז
 לחוזה. 

לקבלן וזה יתקנו  מהנדס, יוחזר החשבוןהי המפקח או ל ידא אושר החשבון כולו או חלקו על 38.12
 .המהנדסרצון לשביעות 

 כל תשלום שישולם לקבלן יעשה כנגד חשבוניות מס כדין.   38.13

, ביחס לאותו חודש/עבודה קבלן מהמזמיןחשבון ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו של הכל  38.14
 ,ואין לקבלן הזכות לבוא למזמין בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפורט בחשבון

 והוא יהיה מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת.

לנכות מכל תשלום או כל סכום המגיע באותה עת מהקבלן למזמין עפ"י המזמין רשאי  38.15
זכרה זכות כזו מפורשות בחוזה ובין אם לאו, ומבלי לגרוע הוראות החוזה, וזאת בין אם נ

 מזכות המזמין לגבות כל סכום המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת.

לערוך את  תוך המועד הקבוע בחוזה זה, רשאי המזמין לא הגיש הקבלן חשבון כלשהו 38.16
אילו , וחשבון זה ייחשב כוועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשות החשבון לפי מיטב ידיעתו

 נערך על ידי הקבלן, ויחייב את הקבלן. 

בתום כל שנה קלאנדרית יגיש הקבלן למזמין חשבון שיכלול את פירוט כל העבודות הנוספות  38.17
שביצע )כל העבודות שהיקפן חרג מהכמות השנתית שמפורטת בפירוט הריטיינר החודשי 

ני העבודה, מפרט המיוחד(. המזמין יבדוק את היקף העבודות בהתאם ליומלבהתאם 
ויאשרם לתשלום על פי יומני העבודה. התמורה בגין חשבון זה ישולם לקבלן בתנאי תשלום 

 ימים ממועד הגשת החשבון ובכפוף להמצאת חשבונית מס. 60של שוטף + 

 פיצויים מוסכמים .39

מזמין  פיצוי מוסכם למפרט הטכני ישלם הקבלן ב 3בפרק בכל אחד מן המקרים המנויים  39.1
 .במפרט הטכני 7ובהתאם לריכוז בטבלה  התאם לקבוע במפרט הטכניוקבוע מראש ב

, אם בכל זמן שהואלקבלן לנכות את סכום הפיצויים מכל סכום שיגיע  ירשאהיה י המזמין 39.2
. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים וככל שיגיע לקבלן

או מכל התחייבות  את השירותים  לבצעמהתחייבותו הקבלן משום שחרור האמורים לעיל 
 .ההסכםעל פי  הקבלןאחרת המוטלת על 

לפיצויים המזמין של  ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות 39.3
 הקבלן.עקב הפרת החוזה על ידי  הבגין כל נזק  שנגרם ל

ראש הצפוי משקפים את הנזק המוערך והמשוער מ שבמפרט הטכניהפיצויים המוסכמים  39.4
והם ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו של כל נזק, מההפרות האמורות לעיל, להיגרם כתוצאה 

 או לפי כל דין. ההסכםומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי 

אין בפירוט הקנסות שבמפרט הטכני כדי להוות רשימה סגורה של אירועים בגינם ייקנס  39.5
 נוספים. מזמין שמורה הזכות להוסיף קנסותולהקבלן, 

 ח אדם ותנאי עבודהואספקת כ .40

הקבלן יעסיק את עובדיו עפ"י ההוראות ובהתאם לתנאי העבודה הקבועים כדין בהסכם  40.1
קיבוצי, כולל תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד, ובהעדר 
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ותר של בהתאם לקבוע ע"י האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול בי –הסכם קיבוצי 
 עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה.

 הקבלן ינהל עבור עובדיו תיק ניכויים כדין ויפריש בהם את כל ההפרשות הנדרשות ע"פ הדין. 40.2

הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש  40.3
 .על ידי המפקח ששיידרבחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי 

הקבלן יעסיק מספר מספיק של פועלים מקצועיים ובלתי מקצועיים, לשם ביצוע העבודה  40.4
להרחיק  פקח. הרשות בידי המהכללי המיוחדובהתאם להוראות המפרט  באופן משביע רצון

מהעבודה כל אדם, כולל מנהל עבודה ו/או מנהל ביצוע ו/או מודד, שיראה בעיניו כבלתי 
 תנהגות רעה.מוכשר, בלתי חרוץ או בעל ה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב בזאת להוסיף עובדים מקצועיים או שלא  40.5
 המנהל, בכמות אותה ידרוש המפקח ו/או המנהלמקצועיים על פי דרישתו, של המפקח ו/או 

 ומן הסוגים והמקצועות אותם ידרוש.

 כל העלויות של עובדים נוספים אלה יהיו על הקבלן בלבד.

חל איסור על הקבלן להעסקת עובדים  15.07.2010מיום  2003טת ממשלה מספר על פי החל 40.6
זרים, למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן, ובין אם באמצעות 

 18.2קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר הקבלן. הפרת סעיף קטן 
  תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 
 אי קיום יחסי עובד ומעביד .41

  מהווה הקבלן קבלן עצמאי.  המזמיןביחסיו עם  41.1

הקבלן מצהיר בזה כי אין בהסכם זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הקבלן ו/או עובד  41.2
 וו/או מי מטעמ המזמיןמעובדיו ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין 

פות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע יחסי עובד ומעביד או יחסי שות
 המזמיןהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין 

  יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא. 

כל התשלומים לעובדי הקבלן ולקבלני המשנה מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  41.3
דה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות שכר עבו

נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר(, כל המסים וההיטלים החלים על המעביד 
בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה 

והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן על פי  וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים
הא אחראי לכך, ילא  והמזמיןהסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, 

  בכל אופן וצורה.

היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין  41.4
ו ו/או כל מי מטעמו, מתחייב הקבלן כי ישפה ויפצה את לבין הקבלן ו/או מי מעובדי המזמין

בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו ו/או כל מי מטעמ המזמין
הראשונה של  וו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור, מיד עם דרישת

  . המזמין

זה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם ב 41.5
לבין הקבלן, יראו את הצדדים  המזמיןאף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין 

הסכם זה )להלן: במהתמורה הקבועה  55%כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה 
והוגנת עבור "התמורה המופחתת"(, והקבלן מצהיר בזה כי התמורה המופחתת הנה מלאה 
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ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה במידה שייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד 
  כאמור. 

את מלוא הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה  למזמיןבמקרה כזה, הקבלן יחויב להשיב  41.6
מחירי מעבר לתמורה המופחתת )להלן: "סכום ההשבה"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד 

הא י והמזמין, ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל, חשב כללי פיגורים וריבית הבניה
חוב לקבלן על פי הסכם זה ו/או כל דין, לרבות תזכאי לקזז את סכום ההשבה מכל סכום ש

כל סכום לו יהא זכאי הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת 
 ערכאה מוסמכת כאמור.

 ם ושיפוי אחריות, פיצויי .42

לכל אבדן ו/או נזק מאחריות  םו/או מי מטעמ הםו/או את עובדי מזמיןהקבלן פוטר את ה 42.1
  פי כל דין. -לעיל ו/או על שהוא באחריותו כאמור בהסכם זה

קבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, ה 42.2
   פי כל דין.-פי החוזה ו/או על-עלהחבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בנוסף יהא הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה  42.3
שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין ו/או לפי כל חוק ו/או דין אחר, לנזקים 

שי פיצויים ה תחויב לשלם לצד שליחברשיגרמו תוך כדי ביצוע החוזה ובקשר לביצועו. אם ה
ידו ואת אותו סכום יראו -ה את הסכום שישולם עלחברכלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר ל

היה רשאי לנכות חוב זה מכל סכום י והמזמיןמהקבלן לפי החוזה,  למזמיןכחוב המגיע 
  שיגיע לקבלן ממנו בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחר. 

ה בגין כל נזק שיגרם לו חברו יפצה הקבלן את הבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ישפה ו/א 42.4
עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש 
בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות 

  .הסכםשיתגלה לאחר תום תקופת ה

ה בכל העניינים חברשל ה האו מטעמ הזמן בשמשום אדם או גוף מאוגד הפועל מזמן ל 42.5
שא בשום אחריות יזה או לביצועו או לאופן ביצועו, לא י הסכםהמפורטים או הנוגעים ל

אישית כלפי הקבלן והקבלן מוותר מראש על כל העלאת תביעה ו/או דרישה נגד הנ"ל, הנובע 
ה ו/או מי חברידי ה-מהעניינים כמפורט לעיל. מובהר, כי כל מתן היתר ו/או הרשאה על
פי כל דין, ולא יהיה -מטעמה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כאמור בהסכם זה ו/או על

ה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות חברבכך כדי להטיל על ה
  עבודות התכנון ו/או התכניות ו/או הביצוע. 

אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח  בנוסף ומבלי לגרוע מאמור לעיל, על הקבלן למלא  42.6
כלליות האמור לעיל, בלאומי וכל צווים, תקנות וכו' שהותקנו לפי החוק הנ"ל ומבלי לפגוע 

באופן שכל עובדיו, שליחיו ומשמשיו שיהיו מועסקים בביצוע העבודות, יהיו בכל עת, במשך 
  . פי החוק הנ"ל-כל תקופת ביצוע העבודות, זכאים לכל הזכויות שעל

ה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה חברהקבלן מתחייב לפצות ולשפות את ה  42.7
ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי -שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על

מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק 
/או קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו המפורט בחוזה, ו

  ה במלואן. חברל

ה חברכמו כן, הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את ה 42.8
ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים 
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, בהסכםבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנזקים הנזכרים אשר הקבלן אחראי להם ולר
ה תיתן לקבלן הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור חברלרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. ה

  נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.במידה ואו 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד  42.9
ה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה צו מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את חברה

הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות 
את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש 

ן בין הוצאת הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבל
  בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל. 

 םו/או עובדיה החברמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, על חשבונו, בנעלי ה   42.10
הו ש, במידה שכולם ו/או אחד מהם יתבעו בגין נזק כלםו/או כל הבא מטעמ םו/או שלוחיה

ל לפי וות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכזה ו/או להי הסכםב

  ה ועל פי שיקול דעתה המוחלט. חברקביעת ה

 ו/אוה חברהקבלן מצהיר בזאת, כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד ה  42.11
ידי -כאמור, הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על המי מטעמ

ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד שלישי  הו/או מי מטעמ החברה
פי -ה תמצא לנכון לעשותו עלחברכאמור, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר ה

  שיקול דעתה המוחלט ולשאת בתשלומים. 

לקבל מאת  ןהמזמיזה, רשאי וזכאי  הסכםבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים לפי   42.12
ם מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה יהקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוי

המוחלט שלא יתוקנו ו/או  והחליט לפי שיקול דעת המזמיןה ו/או עבור נזקים שחברה
ה וקביעותיה תהיינה חברל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי הושאינם ניתנים לתיקון, והכ

  ניתנות לערעור.סופיות ובלתי 

ו/או  ורשאי לתקן בעצמ יהיה המזמיןזה,  הסכםמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ב  42.13
באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון 

 20%הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 
  . המזמיןהוצאות כלליות של 

חויב כדין לשלמו,  מזמיןכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו, לפי הוראות פרק זה, וה  42.14
פי כל דין, לגבותו -זה ו/או על הסכםפי -על ורשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותי יהא המזמין

הא רשאי יבכל זמן שהוא וכן  המזמיןו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגע לקבלן מאת 

 ן בכל דרך אחרת.לגבותו מהקבל

 

 אחריות הקבלן לנזקים .43

יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודות  עבודותהטופס סיום מיום חתימת הסכם זה ועד מתן  43.1
ידי -התחלת ביצוע העבודות עללאחר ומתחם העבודות שבוצעו קודם לחתימת חוזה זה ו/או 

, וכל דבר אחר הקבלן, כן יהיה אחראי על החומרים, הציוד, המתקנים, הקבועים והארעיים
ידי מי מטעמו למתחם ו/או שהועמד לרשותו לצורכי ביצוע העבודות -ידו ו/או על-שיובא על

ידי המפקח, וזאת אף בין שהנזק או הקלקול נגרם באקראי ובין שהיה -או על המזמיןידי -על
מעשה הכרחי וצפוי מראש. בכל מקרה של נזק או אובדן הנובע מסיבה כלשהי, לרבות, ומבלי 

טפונות, רוחות, סערות, שלגים וכיוב' יהיה על הקבלן יגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משל
מתן טופס סיום חשבונו הוא ללא כל דיחוי ולגרום לכך שעם -לתקן את הנזק ו/או האובדן על

ל במצב תקין וראוי לשימוש ומתאים בכל פרטיו להוראות חוזה זה, ויימצא הכ העבודות
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

ידי הקבלן ו/או -. הוראות סעיף זה יחולו גם על כל נזק שייגרם עלהמזמיןולשביעות רצון 
-קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על

  ידם בתקופת הבדק.

לקבל מהקבלן,  המזמין פי פרק זה, רשאי וזכאי-זקים עלבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנ 43.2
 בור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעבכתב, פיצויים מתאימים ע הראשונה ולפי דרישת

המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם  והחליט לפי שיקול דעת שהמזמיןועבור נזקים המזמין 
תהיינה סופיות  ווקביעותי המזמיןידי -ל בסכום או בסכומים שיקבעו עלוניתנים לתיקון, והכ

  ובלתי ניתנות לערעור. 

 

 או לרכושגוף נזקי אחריות ל .44

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, 

ו/או לכל רשות  המזמיןלרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות 
עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי במתחם העבודה ו/או 

המצוי מחוץ למתחם העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד כל מבנה 
מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או 
שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של 

ובין נזק  או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודההקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/
. הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה

הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או 
שאחריות כזאת מוטלת על  כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה

הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור 
  . או כתוצאה מביצועהו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות  למזמין

 אחריות לעובדים ולשלוחים .45

דו ו/או הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על י
הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או 
לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע 

 המזמיןהעבודות לרבות במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק, והוא פוטר בזאת את 
מועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, מאחריות כלפי עובדים ה

חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של 
הא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא י המזמיןקבלני המשנה. 

שר ייושבו תביעות אלה באופן סופי לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה, כאמור, עד א
  .המזמיןומוחלט לשביעות רצון 

 

  אחריות מקצועית .46

בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות  המזמיןהקבלן יפצה את  46.1

ו/או הזנחת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו/או משימוש בחומרים או באביזרים 
 לקויים או מטיב לקוי.

יותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית שתתגלה לאחר אחר 46.2
אמורה להתבצע על ידי הקבלן  הסיום תקופת החוזה ותחול על כל פעולה שבוצעה או היית

 או על ידי קבלני המשנה מטעמו, או על ידי מי מעובדיו ו/או שליחיו.
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 

 ורכוש ציבורי אחריות לנזק סביבתי .47

ייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה פגיעה שלא לצורך הקבלן מתח 47.1
באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, 
המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או הרכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל 

 ור לעיל.אמצעים  הדרושים, כדי להבטיח את האמ

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך, שביל, מדרכה, וכן  47.2
, החשמל, הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת ללרשת המים, הביוב, התיעו

)להלן: "תשתיות"(, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין 
ו מחדל מצידו של הקבלן. הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בשל מעשה א

בתשתית כאמור, באחריותו ועל חשבונו, ובאופן היעיל ביותר ולקבל את אישור הרשות 
 המוסמכת על התשתית שניזוקה. 

נזקים לתקן את ה המזמין רשאיהא לן את התחייבויותיו כאמור לעיל, ילא קיים הקב 47.3
, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון כאמור.  חשבונו שהקבלן אחראי להם על

, המזמיןו/או לנכותן מכל סכום המגיע לקבלן מן  המזמין יהא רשאי לגבות את כל הוצאותיו
 לפי החוזה ו/או לפי דין למזמיןוזאת בנוסף לכל סעד הנתון 

 אחריות לעבודה .48

הי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודה מסיבה כלש 48.1
, רוחות, סערות, שלגים וכיו"ב יהא על הקבלן לתקן את הנזק תהאמור, כתוצאה משיטפונו

על חשבונו, ובמהירות המרבית, ולהביא לידי כך שעם השלמתה תהיה העבודה במצב תקין 
ת בכל פרטיה להוראות החוזה. הוראוה ומתאימ המזמיןוראוי לשימוש ולשביעות רצון 

הסעיף תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או צד 
 שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות. 

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול  המזמיןהקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי  48.2
נגרמו באקראי ובין שהיו שיגרמו לחומרים ו/או לציוד ו/או לעבודות, בין שהנזק או הקלקול 

ו/או כל אדם הנמצא  וו/או את עובדי המזמיןמעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את 
 , מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.ורותיבש

הנמצא ק או קלקול לציוד מכל סוג  ותיאור הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן, נז 48.3
ו/או כל אדם הנמצא  וו/או עובדי המזמיןהעבודות הוא פוטר את  בשימוש בקשר עם ביצוע

 , מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.ורותיבש

לקבל מאת  המזמין אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאיבכל מקרה שהקבלן יהיה  48.4
ו במועד שקבע הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנ

המוחלט שלא יתוקנו ו/או  והחליט לפי שיקול דעת שהמזמיןו/או עבור נזקים  המזמין
תהיינה  ווקביעותי המזמיןבסכום או בסכומים שיקבעו על ידי  לשאינם ניתנים לתיקון, והכו

  סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 ביטוח .49
 

ה משמעותו : שרונים תשתיות מים וביוב המזמין לעניין סעיפי האחריות, השיפוי והבטוח בחוזה ז
בע"מ ו/או עיריית רמת השרון ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים 

 ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 

פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, מתחייב -בלי לגרוע מאחריותו של הקבלן עלמ 49.1
לפני מועד תחילת העבודות נשוא הסכם זה לרכוש ולקיים, על חשבונו הוא לערוך, הקבלן 
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

)להלן: "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו 
ו/או כל והשירותים המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות  מבין)המוקדם 

את להלן,  49.1.2בסעיף יות מקצועית כמפורט ין ביטוח אחריתקופה אחרת כמפורט לענ
התנאים המיוחדים )להלן: "להלן , בהתאם לתנאים המפורטים המפורטים להלן הביטוחים

חלק בלתי נפרד מהסכם  המהווה המכרזלמסמכי  '1נספח ל בהתאם "( וכןלביטוחי הקבלן
 בישראל לפעולמורשית כדין ה"( אצל חברת ביטוח אישור ביטוחי הקבלןזה )להלן: "

 (:"ביטוחי הקבלן" -שכולם יחד יקראו להלן)

  יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב 49.1.1

עבודות והציוד ו/או כל רכוש ההמבטח במלוא ערכן את פרק א' העבודות,  .א
עבודות הקבלן בביצוען של ההקבלן המשמש את ו/או באחריות אחר בבעלות 

 בקשר עם הסכם זה. 

ל פי דין,  עהמבטח את אחריותו של הקבלן , יטוח אחריות כלפי צד שלישיב .ב
 בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה.

על פי פקודת הנזיקין )נוסח  הקבלן אחריותו של בגין יטוח חבות מעבידיםב .ג
 כל כלפי, 1980 -חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

 בביצוע בעקיפין או/ובמישרין  מטעמו או/ו ידו על המועסקים העובדים
 .ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים לרבות זה הסכם עם בקשר העבודות

  יטוח אחריות מקצועיתב 49.1.2

בגין הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה  אחריותו שלהמבטח את 
שהוגשה במשך תקופת רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית 

או מחדל רשלני ו/מעשה שמקורם ב הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק
 . שבנדון ההסכם נשוא העבודות בגין

חודשים  6כלול בין היתר תקופת גילוי של תהביטוח מוסכם בזה כי פוליסת 
קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד ה לפחות לאחר תום תקופת הביטוח.

 . ותעלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבוד

העתקים  מזמיןל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  מזמיןדרישת הל פי ע
  מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

 :יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב 49.1.3

 שבבעלותו ו/או  ההנדסיכלי הרכב ו/או הציוד  שכלקבלן מתחייב ה .א
בביטוחי יהיו מבוטחים השגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ב

ן פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח גיבחובה כנדרש על פי דין 
מקיף ו/או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו 

בענף הביטוח  יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהקב השימוש בכלי ע
 .למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

כולל בין היתר מו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כ .ב
כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד על פי דין אחריות הקבלן לביטוח 
ש"ח לתובע,  1,000,000הנדסי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ו/או מכני 

למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים 
 ת קבלניות.הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודו

מנופים, מלגזות, ביוביות, מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל ל .ג
גוררים וכן כלים נעים ממונעים מחפרונים, מכבשים, טרקטורים, מחפרים, 

 מכל סוג.



- 49 – 
 

 
 באמצעות ביוביות ברמת השרוןת הביוב ומערכשל  לביצוע עבודות אחזקה 06/2017מכרז 

 

___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב 49.2
ול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר זמן ביצוע העבודות את מכל

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או להעבודה  למקום שהובא
 .הם לפי תנאי הסכם זה ו/או על פי כל דיןלאבדן אשר הקבלן אחראי 

 קבלנים וקבלנייכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי  י הקבלןטוחבי 49.3
המזמין ו/או מנהליו את  כלולובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן למשנה 

 כמוגדר בחוזה זה כמבוטחים נוספים, םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ ו/או עובדיו
לכל "( ויכללו יחידי המבוטחבגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "

 (.'1נספח את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן )חות הפ

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה להחזיק בתוקף את כל הביטוחים מתחייב הקבלן  49.4
על אחריות מקצועית  ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל התקופה בה יהיה זה, 

 .דיןההתיישנות על פי בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההקבלן להחזיק 

, יכלול ויתור על כל זכות תחלוף )השיבוב( לעיל )א( 49.1.1סעיף פי ביטוח הקבלן הנערך על  49.5
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיושל מבטחי הקבלן כלפי 

נזק  , ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לםמטעמ
 . זדוןב

מוסכם בזה כי פוליסות האחריות כלפי צד שלישי הנערכות על ידי הקבלן כפופות על פי  49.6
העניין לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח.

 ואמור הורחבכפוליסות האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  49.7
בגין אחריות שעלולה להיות  כמבוטחים נוספים המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיואת  כלולל

הכול  –מטעמו  -ו/או קבלני משנה מטעמו  למעשי ו/או מחדלי הקבלןעל מי מהם מוטלת 
 (.'1נספח כמפורט באישור ביטוחי הקבלן )

שבו פועל  מזמיןהכי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ 49.8
הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית והקבלן, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן 

  .הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זהשל 

למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם 
 .צוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישיפועל הקבלן במסגרת בי

הקבלן  כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,מועד חתימת הסכם זה, ב 49.9
על כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  ('1נספח )את אישור ביטוחי הקבלן  מזמיןימציא ל

י הקבלן חתום מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוח מקורי(.ה ונוסחבידי חברת הביטוח )
הקבלן יחזור וימציא את אישור  כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום ההסכם על נספחיו.

. יום לפני מועד תפוגת הכיסוי הבטוחי 15לא פחות מאשר ביטוחי בקבלן מדי שנה בשנה, 
לא עמד הקבלן בהתחייבות זו, רשאי המזמין להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן וההפרה 

 מהותית לצורך חוזה זה.תיחשב כהפרה 

מועד מ, לא יאוחר מזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב 49.10
צהרה ההסכם זה, מכתב  חתימת הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא

 -לנזקים מאחריות פטורבהתאם לנוסח " המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיולפטור מאחריות 
כשהוא חתום כדין על בנוסחו המקורי, , )א('1נספח כצורף להסכם זה ומסומן מ", צהרהה

 ידי הקבלן.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא  49.11
חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי 
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נה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם בידי קבלן המש
 (.'1נספח לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

המזמין ו/או מנהליו למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי  49.12
וא חוזה זה, לרבות ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין העבודות נש ו/או עובדיו

המזמין עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק  ו/או מנהליו ו/או עובדיו

ה, שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנ
 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

הקבלן אשר נערכות  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן 49.13
פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על  ולעשות כללעיל  49.1בסעיף כמפורט 

הביטוח פוליסות כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיוידי 
, על פי פוליסות המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיולתביעה של  ובעת הצורך, לרבות הצטרפות
 .םהביטוח, אם יידרש לכך על יד

בגין בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח מ 49.14
מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת לעיל  49.1עיף לסהביטוחים הנערכים בהתאם 

טוח יגיע ללא דיחוי לאתר יטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הביהב
לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל 

 הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה ולהלן אמור לעילומבלי לגרוע מהנוסף ב 49.15
לרבות פינוי פסולת והריסות.  מקרה הביטוחלהשבת המצב לקדמותו מייד לאחר קרות 

מתחייב  מזמיןוהבכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מתחייב לשאת הקבלן 
יטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען עביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הבלה

הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת 
לקבל כל תשלום לכיסוי חייב  האילא  קבלןהוכי )לרבות ההשתתפות העצמית(  טוחיהב

 .ההוצאות כאמור

על פי כי תגמולי הביטוח  נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזהב 49.16
, אלא מזמיןישירות לפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ב פרק א'
פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה מוסכם בזה כי א הורה אחרת בכתב למבטח. ואם ה

לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, 
תשלום  מזמיןמה, או שטרם קיבל מזמיןמטעם ה המפקחמנהל העבודה ו/או שביעות רצון ל

על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  מזמיןהעבור העבודה שניזוקה , מתחייב  
אך לא יותר מאשר  לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזקישירות 

 חים בגין נזק זה.הסכום שישולם בפועל על ידי המבט

 בסעיףהמפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  49.17
 ו/אועם המבטח  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב למזמיןיודיע הקבלן על כך בכתב  לעיל 49.1

בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע ו/או מי מטעמם  מזמיןה
 .ולנהל המשא ומתן בעצמ וו/או מי מטעמ מזמיןהת וימזכו

מוסכם כי בכל מקרה של נזק, על הקבלן לעיל ולהלן, בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מ 49.18
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או 

 .מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו/או  מזמיןה

המזמין ו/או ת הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות פר הקבלן את הוראוה 49.19
 וו/או לעובדי וו/או למנהלי מזמיןל, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו מנהליו ו/או עובדיו

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות   ו/או למנהל ו/או למפקח העבודות מטעמם,
 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. םהו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי
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בדבר עלות תיקון  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מזמיןהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ 49.20
ת אנזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 

 הנזקים מטעם חברת הביטוח.

המזמין ו/או יהיה אחראי לשפות את כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן  49.21
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם באופן מלא בגין כל נזק אשר  מנהליו ו/או עובדיו

תנאי מתנאי ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום בתום לב של 
קים על ידו ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסו/או  הקבלןעל ידי הביטוח פוליסות איזו מ

 קבלני משנה מטעמו.

 -טוח אשר נערך עלילכל ב מיםקוד הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי 49.22
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף  מזמיןהידי 

התשמ"א לחוק חוזה הביטוח  59בסעיף , לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור מזמיןביטוחי ה
 .ויכלפי מבטחו מזמיןהכלפי  "ביטוח כפל" תטענ, לרבות כל 1981 –

( יכללו תנאי מפורש על '1נספח ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן ) 49.23
במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או פיו המבטח

, אלא אם כן "(תקופת הביטוחוא הסכם זה )להלן: "ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים נש
ים( יום מראש על שיש) 60, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום, מזמיןתישלח לקבלן ול

שכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו/או לביטול ו/או וכי לא יהיה תוקף  כוונתו לעשות זאת.
 נשלחהאם לא בודות מטעמם ו/או מנהל ו/או מפקח הע המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו

 .ההודעה ממועד משלוחהימים שים( שי) 60ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות  מזמיןבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ול 49.24
, מתחייב הקבלן לערוך את לעיל 49.23בסעיף מצומצם או משונה לרעה או מבוטל, כאמור 

 ח מחדש עד למועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.אותו הביטו

 וו/או  מנהלי מזמיןהקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה 49.25
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או  וו/או עובדי

לא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, על פי הביטוחים שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמ
או (, ו/'1נספח ( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )פרק א' ביטוח העבודות) 1שנערכו לפי סעיף 

ות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם הפוליסאיזו מתנאי מתנאי  ה ו/או אי קיוםהפר
ו/או מנהל ו/או  ליו ו/או עובדיוהמזמין ו/או מנהלנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את 

 .מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לנזק כאמור

מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה  49.26
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיובדבר פטור מאחריות כלפי 
מובהר בזה כי האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע  מטעמם. למען הסר ספק

 העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל  49.27
אמתם למוסכם ו/או להוות אישור בדבר הת וו/או על מי מטעמ מזמיןאחריות כלשהי על ה

 ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין. 

 הקבלןמתחייב , ביטוחי הקבלן מועד תום תקופתלפני ימים  (חמישה עשר) 15 -לא יאוחר מ 49.28
בגין הארכת תוקפם , לעיל 49.9בסעיף כאמור לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

במועדים ה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, לתקופ
 הינו מחויב לערוך את הביטוחים על פי ההסכם.הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד 

חתום כדין )נוסח מקורי( כאמור  "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה 49.29
 49.10בסעיף  כאמורהצהרה חתומה על ידי הקבלן, ו ,49.28  -ו 49.23  -ו 49.9בסעיפים 

ים ובהעדר קיום אישור ו/או הצהרות כאמור בהתאם ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל
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נשוא עבודות הביצוע תחילת ו/או המשך למנוע מן הקבלן  רשאיהא י מזמיןלהסכם, ה
 .עפ"י החוזה או הדין מזמיןוזאת בנוסף לכל סעד השמור ל הסכם זה,

( ו/או בבדיקתו ו/או '1נספח בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוח העבודות )מוסכם  49.30
אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, 
היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על 

 .וו/או על מי מהבאים מטעמ מזמיןה

לעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן טוח ימען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבל 49.31
פי חוזה זה, לרבות, ומבלי -הקבלן על יו ו/או לא תגרע מאחריותו שלתפגע בהתחייבויות לא

לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל 
 רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעיוזה גם אם יהתחייבויותיו נשוא הח

בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל  לאתר
 על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.

)פרק א' ביטוח  1סעיף פי -וח הנערך עלטיטוח בגין הביקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבה 49.32
, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא ('1נספח העבודות( באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

  .בקשר עם הסכם זה יםהמבוטח השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים

ו תנאי הביטוח למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/א 49.33
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית 
המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות ו/או 
תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או 

בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות  וו/או מי מטעמ מזמיןכלפי הדרישה ו/או תביעה 
 האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

שיומצאו על ידי טוח יהב ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאי ומי מטעמו/או  מזמיןה 49.34
על  מזמיןעל ידי הוהקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  הקבלן כאמור לעיל

 .כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן

ביחס לאישורי  ומי מטעמו/או  מזמיןקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה 49.35
ולהלן ו/או  כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו םטוח וזכותיהב

כל חובה וכל אחריות שהיא  וו/או על מי מטעמ מזמיןהעל , אינה מטילה פוליסות הקבלן
 של ביטוחי הקבלן כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם יםטוחיבל בכל הקשור

 .ונשוא כל דין שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה חבותואין בה כדי לגרוע מכל 

ידו, לשלם את דמי הביטוח הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על  49.36
במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף 

ה, לדאוג ולוודא אישורים על תשלומי הפרמי בכתב, מזמיןהלבקשת  ,להמציאהביטוחים ו
כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או 

 על פי החוזה על נספחיו.  התחייבותו

למען הסר כל ספק, יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי  49.37
פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

 הקבלן.

/או אי ה וכי הפרבביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב 49.38
מנהליו ו/או ת הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסקיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיובזכויות  יפגעולא  עובדיו
 על פי ביטוחים אלו. םמטעמ

זה זה בחלקם או לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חו 49.39
לפי חוזה זה או על פי דין,  , ומבלי לפגוע בזכויותיואך לא חייב, מזמין רשאיהא היבמלואם, 
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תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של  בחלקם או במלואםלערוך את הביטוחים 
כל סכום יום מראש ובכתב.  14הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן  מזמיןהקבלן. ובלבד שה

 הראשונה. ועל פי דרישת מזמיןלאו התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד  םשיל זמיןמשה
לנכות סכומים  מזמין יהיה רשאיעל פי סעיף זה, ה מזמיןלחילופין ומבלי לפגוע בזכויות ה

לגבותם מהקבלן בכל דרך  יהיה רשאילקבלן בכל זמן שהוא, וכן  ואלו מכל סכום שיגיע ממנ
 .אחרת

ע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב סף ומבלי לגרובנו 49.40
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות 

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע  ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
נשוא חוזה זה, יועסקו בביצוע העבודות שליחיו שובכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

משך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות בבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ו
 החוקים הנ"ל. שעל פי

 למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ 49.41
וכל לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים והוראות  דרישות

אך מבלי לפגוע בכלליות  הנ"ל, ובעיקר, יםהצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה  א חוזהנשו עבודותהאמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע ה

לנהוג  יםמורשזה,  חוזהתקופת  שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל
 וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה. הנ"ל יםעל פי החוקברכב מנועי 

לקיים את כל הוראות הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  49.42
החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות 

 .ות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודותאחרת בדבר אמצעי זהיר

ו/או מנהל ו/או  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיושל  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב 49.43
לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי מפקח העבודות על פי 

, למעט במקרה בו העדר מיםו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאי
 הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  מזמיןהקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות ה 49.44
ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות 

 אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת 

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  49.45
 העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  49.46
כות במקרקעין בהם מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הז

מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי 
מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך  מזמין. המזמיןהסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין ה

 התחייבות כנ"ל.

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר  49.47
יותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או אחר

 על פי הדין.

ו/או לקזז  יהיה רשאי המזמיןלעיל, מוסכם בזה כי   בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור 49.48
דת לזכות מוהעזכאי על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה  הינוכל סכום לו לעכב 

 .ור בעבודות בקשר עם חוזה זההקבלן בכל הקש

זה )ביטוח(, כולן או  49מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  49.49
 חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
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  ההסכם לקיום ערבות .50

במעמד חתימתו על מזמין ל הקבלןלהבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה, ימציא  50.1
של  בגובה ביצוע"( ערבות)להלן: "אוטונומית בלתי מותנית  בנקאית ערבותהסכם זה, 

  ₪.אלף (  תשעים) 90,000

ערבות הביצוע תהיה בתוקף . 2 עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה כנספחהביצוע תהיינה  ערבות 50.2
או עד גמר כל העבודות המתבצעות מכוח  יום לאחר סיומה 90ועד לאורך כל תקופת ההסכם 

  .המאוחר מבניהם הסכם זה, עפ"י

 את רשאי לחלט המזמין יהא, מהוראותיו הוראה או ההסכם את הקבלן יפר בו מקרה בכל 50.3

, הנזקים מתוכה לגבי ולהיפרע, פעמים במספר או אחת בפעם מקצתה או כולה, הערבות
 כלפי כלשהן טענות  תהיינה שלקבלן ומבלי כאמור והתשלומים ההוצאות, ההפסדים

 בהתאם למזמין תרופה המגיעים או/ו סעד מכל לגרוע מבלי תוזא לכך בקשר המזמין

 .דין כל להוראות בהתאם או/ו להסכם

   הוארכה תקופת הסכם זה: 50.4

, ולדרוש ולעדכן את גובה ערבות הביצוע, לפי שיקול דעת המזמין יהיה רשאי  50.4.1
 את הערבות המעודכנת. ומן הקבלן למסור לידי

לפני תום תוקפה של  ימים 7עד ת את הערבות המעודכנ מזמיןהקבלן ימציא ל 50.4.2
 לעיל. 50.1ערבות הביצוע כאמור בס"ק 

את ערבות הביצוע  החברה לקבלןחזיר תנגד מסירתה של הערבות המעודכנת כ 50.4.3
. לא נמסרה הערבות המעודכנת ע"י הקבלן, ההקודמת אשר מצויה בידי

, וזאת מבלי הלחלט את ערבות הביצוע הקודמת שבידיהחברה הא ת תרשאי
הכללית לחילוט ערבות כאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד  הע מסמכותלגרו

   מכח כל דין או הסכם. חברהאו תרופה הקיימים ל

 .הפרת ההסכם עקב למזמין שיעמדו אחרים סעד או/ו זכות בכל לפגוע בא אינו לעיל האמור 50.5

או /ו הערבות במתן הכרוכות ההוצאות כל כי, בזאת מודגש ספק הסר ולמען, כן כמו 50.6
 בלבד. הקבלן על תחולנה בחידושה

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .51

 במקרים הבאים: מידיתהא רשאי לבטל את ההסכם י המזמיןמוסכם בין הצדדים כי  51.1

הינו ו במידה -כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או  חמכומונה לקבלן כונס נכסים  .א
 ניתן לגביו צו פירוק. -תאגיד 

ה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתח .ב
 קלון. עמההורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש 

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

כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,  למזמיןהוכח  .ד
 ת, או מכל סיבה אחרת.כספית, טכני

הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו  .ה
 כונס נכסים או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה. 

 
 לרבות חברה שהיא מעין שותפות או שותפות לא רשומה. -" שותפותלעניין סעיף זה "
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ימים ממועד קבלת  10א תיקנה תוך הפר את ההסכם הפרה יסודית ולהקבלן  .ו
 .המזמיןהתראה על כך מאת 

 
מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה 

כל עילה שבדין,  חמכולבטל ההסכם  המזמיןסגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות 
 ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

  ח כל דין או הסכם, תחולנה ההוראות וכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכב       51.2
 הבאות:

מטעמו לא יפגעו, כל אלה  תוהביטחונושל הקבלן , חובותיו מזמיןהשל  וזכויותי .א
 שארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.יי

ומי של הקבלן ו/או לדרוש את תשלהביצוע וכל לחלט את  ערבות י המזמין .ב
 הביטוחים למטרת השלמת האמור בהסכם זה.

 וטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותיכל מ ויהא רשאי לעכב בידי מזמיןה .ג
 ח ההסכם.ומכשל הקבלן וזאת עד מילוי מלוא מחויבויותיו 

 
 למזמיןהאמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים 

 כם.עפ"י כל דין או הס

לעיל, תו ע"י הקבלן ולרבות עפ"י האמור לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפר מזמיןההודיע    51.3
אשר בוצעו על ידו בפועל עד להודעת  העבודותיהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין 

עקב הפרת  למזמיןו/או יגרמו  כאמור, וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו המזמין
 . , לרבות פיצויים מוסכמיםקבלןההסכם ע"י ה

קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז )להלן: "הזוכה  51.4
המאוחר"(, יבוטל הסכם זה, והקבלן מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה 

, פרט לשכר המזמיןהמאוחר. במקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת 
 בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. עבודתו 

, המזמיןלמען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  51.5
 בגין ההליך שבוצע. 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .52
 

 - הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 52.1
1975. 

הקבלן ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי  52.2
 שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.

הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי  52.3

 ה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.הדין וימשיך ויעש

אישור  למזמיןבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן  52.4
על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא 

ניכוי בגין סכומי  מהמזמיןאישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר  חברהל
 בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן. מהתמורהשנוכו 
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 יופגיעה בנוחיות הציבור ובזכויות .53

הציבור ובזכות  בנוחיות תמינימאליהקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות תהיה פגיעה  53.1
רכוש השימוש והחזקה ב שביל וכיו"ב או בזכות ,דרך ,והמעבר של הציבור בכביש השימוש

כן מתחייב -כמו , והוא ינקוט בכל האמצעים כדי להבטיח את האמור לעיל.ציבורי כל שהוא
 העבודה כמתחייב מביצוע עבודה באזור  מאוכלס ובכפוף להוראות כל דין הקבלן לבצע את

ולאחר קבלת  המזמיןהעוסק בשעות פעילות ורעשים מותרים. כל פעולה תיעשה בתיאום עם 
 .והסכמת

 והסדרי תנועה מניעת הפרעות לתנועה, דיםמניעת מטר .54

 לא תהיינה הדרכים ת,ארעי עבודההקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות, לרבות כל  54.1
הרגילה בדרכים  תקשה על התנועהאשר המובילות למקום העבודות נתונות לכל הפרעה 

שיון הדרוש לכך יתחילה הר הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל ושלצורךהאמורות 

בחירתן של הדרכים, של כלי הרכב ושל  מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות
ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע  זמני ההובלה כך שתמעט ככל האפשר

 .ככל האפשר נזק לדרכים

כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים נקיים  54.2
 יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה. וכאשר

הקבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוחנו במקומות שייועדו  54.3
לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, וכן השטחים הציבוריים, יהיו 

רך ובהתאם להוראות המפקח, וכי ו/או קבלנים אחרים, לפי הצו המזמיןפתוחים לשימוש 
הוא לא יאחסן עליהם מכונות ו/או כלי רכב ו/או חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת 

 כלשהי.

ידוע לקבלן כי חלק מהעבודה יתבצע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאוד של כלי רכב  54.4
ולתאם עמה את והולכי רגל. על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה 

תנאי ומועדי ביצוע העבודה. בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה יתכן 
 ביצוע עבודות בשעות הלילה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.

ביצוע הסדרי תנועה תוך ביצוע כל התיאומים מול כל הרשויות תכנון ולהקבלן יהא אחראי ל 54.5
 בונו.הנדרשות וזאת על חש

הקבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום  54.6
, מעקות בטיחות, Wהעבודה, יציב, על חשבונו, מחסומי "ניו ג'רסי", מיניגארד, מעקות 

שילוט, סימון ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב )בודד, משולש בעל ספק כוח 
ערך ובמצב תחזוקה טוב. סוגי השלט, המעקות, התמרורים, עצמאי( מסוג "ספקו" או שווה 

שיון ימספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם להוראות החוק, להוראות ולתנאי הר
של משטרת ישראל, מע"צ ומשרד התחבורה, ובהתאם לסכימת תמרור שתאושר על ידי 

 המפקח. 

ועה לרבות שוטרים במספר הקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודה מכווני תנ 54.7
 עם שילוט ודגלי אזהרה.רשויות המוסמכות שיידרש על ידי ה

במידה והקבלן יידרש להציב שוטרים לצורך הכוונה ושיטור בזמן העבודה, ידאג הקבלן  54.8
 .קבלןלשכירת שוטרים בהתאם. הוצאות שכירת השוטרים תחולנה על ה

 מניעת רעש בלתי סביר .55

נדרש הקבלן לבצע  ,קרבת האתר לשכונת מגורים שקטהרה של במקמובהר ומודגש להלן כי   55.1
על ידי מנהל ציודו ופעולותיו וכי יינקטו על ידי מאמץ מיוחד להקטנת הרעשים הנגרמים 
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בהתאם לדרישות החוק והתקנות בין היתר,  ,צעדים לאכיפת נושא מניעת הרעשהפרויקט 
 :שלהלן

 .1961 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  55.1.1

 1990 -יעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן תקנות למנ 55.1.2

 .1992 -תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג  55.1.3

 .1979 -תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, תשל"ט  55.1.4

על מנת להבטיח עמידה בדרישות החוק ינקוט הקבלן בצעדים טכניים להורדת רמת הרעש  55.2
 ו.ציודעל ידי הנפלט 

 ה להעברת משאותאמצעי ההגנ .56

נזק  עלולה לגרום במקום שהעברה כלשהואם לביצוע העבודות יהא צורך להעביר חפץ  56.1

צינור, כבל וכיו"ב באם לא ישתמשו , לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי טלפון למבנים כלשהם,
בכתב למפקח לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש  יודיע הקבלן -באמצעי הגנה מיוחדים 

 .להבטחת אמצעי ההגנה המתאימים כניתולהעבירו ועל ת

נזקים כאמור  הקבלן ינקוט בכל אמצעי ההגנה המתאימים על חשבונו הוא, על מנת למנוע 56.2
 .לעילד 1קטן בסעיף 

 

 ובמהלכה ניקוי מקום העבודה עם השלמת העבודה .57

הוראות המפקח.  הקבלן יסלק מזמן לזמן ממקום העבודות את עודפי החומרים והאשפה לפי 57.1
כל מתקני  העבודות ויסלק ממנו את ם גמר העבודה ינקה הקבלן על חשבונו את מקוםמיד ע
שהוא, וימסור את מקום העבודות כשהוא נקי ומתאים  והחומרים המיותרים, מכל סוג העזר

הקבלן את המוטל עליו בהתאם להוראות  ביצעלא  .רצונו של המפקח למטרתו לשביעות

לעשות  ישה על כך מאת המפקח, תהיה החברה רשאיתימים מיום שקיבל דר 4זה תוך  סעיף
 , בתוספתזאת על חשבון הקבלן ולנכות את כל הוצאותיה מהסכומים העשויים להגיע לקבלן

 .15% תקורה של

 

 ומים אספקת חשמל .58

  .העבודהעל חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע ספק להקבלן באחריות   58.1

, יכללו בהצעת הקבלן  ולא ישולמו כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר לעיל  58.2
 בנפרד.עבורן 

 מ"ק בחודש בממוצע .  100של על פי אומדן צריכת מים חודשית  יחויבהקבלן  58.3

 או לא באתר מורשה כדין. הזרמת שפכים למערכת הביוב העירונית .59

באחריות הקבלן מתחייב לא להזרים כל שפכים/נוזלים או כל פסולת למערכת הביוב ש 59.1
 . המזמין

ים מיוחדים וזאת לאחר קבלת היתר ואישור מראש של המפקח ניתן יהיה במקר 59.2
קבע ויבוקר ישבמקום  באחריות המזמיןם למערכת הביוב שלהזרים את השפכים/נוזלי 
 .תווכחוהמפקח ובנ ע"י 

ללא אישור  ידוע לקבלן שהזרמת שפכים/נוזלים למערכת הביוב שבאחריות המזמין  59.3
כנגד כל פעולה  לנקיטתמהווה עילה ת המפקח או מטעמו  וללא נוכחו של המזמין או היתר
 .לכל תביעה ו/או דרישה את הקבלן כצד אחראי.  לרבות צירופו המזמין ידי עלהקבלן 
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 , ומבלי לגרוע מזכותו של המזמין כמפורט לעיל, במקרה של הזרמהר לעילבנוסף לאמו  59.4
מזמין רשאי לגבות מאת או שפיכה שלא לאתר מורשה ו/או בהתאם להוראות המפקח יהא ה

לכל אירוע, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתבוע כל סכום ₪  10,000הקבלן פיצוי מוסכם בגובה 
 אחר בגין הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו למזמין עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן. 

 

 מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות .60

הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות קבלת רישיונות   בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי
ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור שתשלומם חל על פי דין על 

 כנגד קבלה ו/או חשבונית. המזמין, יוחזרו ע"י המזמין

 פרשנות .61

מסמך במקרה של סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת ב 61.1
אחר מהמסמכים המהווים את ההסכם יכריע המנהל בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות 

הכרעת המנהל תהא סופית ובלתי  .תהא עדיפה על רעותה, )אשר על כן יש לנהוג על פיה(
 ניתנת לערעור.

גילה הקבלן סתירה בין הוראות ההסכם או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך  61.2
 או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. ממסמכי ההסכם

הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת כי  61.3
המנהל וכי הקבלן  יההכרעה בעניינים המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי ביד

 אותיו של זה.יהא מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והור

 
 רויתו .62

 חמכוויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע  62.1
דין או הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור 

  משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב  כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו 62.2
 ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

 הפרה יסודית .63

בבחינת  ןלהסכם זה הינ    59, 3,4,6-7,11,14-15,26,29-34,40-49,50,54 סעיפים הוראות
  תנאים עיקריים בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 כתובות והודעות .64

  ת להסכם.כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותר 64.1

כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך  64.2
שעות מתאריך  72שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 

 המשלוח.

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 מורשה החתימה בשם הקבלן:      :המזמיןבשם 
 
 



- 59 – 
 

 
 באמצעות ביוביות ברמת השרוןת הביוב ומערכשל  לביצוע עבודות אחזקה 06/2017מכרז 

 

___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

_________ _______________   _______________________ 
 הקבלן                             
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 חותמת המציע               חתימות המציע

 1נספח 
 אישור ביטוחי הקבלן

 
 תאריך __________

 לכבוד
ו/או חברות עירוניות ו/או תאגידים עירוניים   רמת השרוןבע"מ ו/או עיריית שרונים תשתיות מים וביוב 

 בחריהםו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או נ
 5אוסישקין 
 רמת השרון

 ("המזמין")להלן ביחד ולחוד: 
 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 
( פוליסות ביטוח עבודות הקמה, צד "הקבלן"_____________________ ח.פ.                             )להלן: 

אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים  וחבות המוצריות מקצועית שלישי, חבות מעבידים, אחר
 "(. העבודותלהלן במלואם והמתייחסת לעבודות נשוא ההסכם ההתקשרות )להלן: "

 
, וכן ניקוי אמצעות ביוביות ביצוע עבודות אחזקה של מערכת הביוב ברמת השרון     מהות העבודות :

 יוב בתחום השיפוט של עיריית רמת השרוןושטיפת קווים בלחץ, וצילום קווי ב
 

 הכיסוי לא יפחת מתנאי "ביט" הרלוונטיים למועד תחילת העבודות.
 

פוליסה זו אינה חלק מפוליסה הצהרתית. היה והפוליסה הינה פוליסה הצהרתית, מוסכם כזאת כי 
טים אחרים גבולות האחריות והיקפי הכיסוי לא ייפגעו מהודעות על אירועים או תביעות בפרויק

 המבוטחים ע"פ פוליסה זו.
 

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין כמפורט ברישא למסמך זה, הקבלן, קבלני המשנה של 
 הקבלן וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 
 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 
 מס' פוליסה: _____________________ : וח עבודות קבלניותביט -פרק א'  .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על  
 הקבלן עצמו.עבודות אשר תבוצענה על ידי הקבלן או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י 

 
 .                             ש"ח.- שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 
מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס  10%כלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של נ .1.1

 נזק ראשון.

 
לכל אירוע, על בסיס נזק  מסכום הביטוח, 20%כלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של נ .1.2

 ראשון.
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כלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או למזמין בסך של נ .1.3
 מסכום הבטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 0%2

 
כלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים נ .1.4

מסכום הביטוח, לכל אירוע,  10%ן או הנזק עד לסך של ומומחים אחרים לשם כינון האבד
 על בסיס נזק ראשון.

 
 munich Re מרים לקויים. )וכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או חנ .1.5

END  115    או נוסח לוידסDE 5    משווי הפרויקט ( 25%( ) נזק ישיר בשיעור של   

 
 ורעידת אדמה. כלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבענ .1.6

 
יום בגין שבר מכני  30כלל כיסוי לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכניות לתקופה של נ .1.7

 וקילקולים חשמליים.

 
 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.8

 
חודש, אשר לאחריה תהיה בתוקף   12הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של   .1.9

 חודש נוספים 12חזוקה " רגילה " של תקופת ת

 
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט   .1.10

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 
מו"מ בזאת כי הכיסוי יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו למזמין או החל השימוש בהם ובכפוף 

 . MR- 116לנוסח 
 
 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

ש"ח   4,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 
 לתקופת הביטוח.₪    4,000,0000.-לאירוע ולא פחות מסכום של  

 
 ק זה חלות ההוראות הבאות:על פר

 
כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו,   .2.1

 בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.
 

יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך פוליסה זו  .2.2
 שלישי.כצד 

 
 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי תאונתי. .2.3
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הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים  .2.4

למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת ₪  1,000,000בגבול של 
 ( Endorsement 102)      ש"ח.  . 1,000,000קרקעיים עד לסך 

 
הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ  .2.5

 (  Endorsement 119ש"ח. . ) 500,000לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של  1פרק א' לפוליסה וחריג 

 

 1זמין ) הרחבה הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המ .2.6
 בתנאי ביט (

 
-הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של  .2.7

לתנאי ביט (  2ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ) הרחבה  500,000.
(Endorsement 120 ) 

 
משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת  .2.8

מכונה ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו 
על כל  1976ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 

ולתקופת  ש"ח לאירוע 1,000,000.-תיקוניו, גבול האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על 
 ביטוח, מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח

 
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט  .2.9

 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3
 

 _______ תאריך סיום: _________תאריך תחילה: __     
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות 
 $ לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .  5,000,000.-$   לתובע ולסך של   1,500,000.-אחריות של 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 לה בקשר עם העסקת נוער כחוק.לא תחול כל מגב .3.1
 

הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל  .3.2
 שכר מהקבלן ובין אם לאו.

 
הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  .3.3

 בכוונת זדון.

 
 
 מס' פוליסה: ________________________________   עיתביטוח אחריות מקצו .4
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 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     

 
ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות 

בגין היפר חובה מקצועית, ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית,  1,000,000.-המבטח שלא יפחת מסך 
 שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח. 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה  .4.1
 מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.

 הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו או עבורו. .4.2
 

בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או כמבוטח נוסף את המזמין  לכלולהביטוח מורחב  .4.3
הפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמין בכפוף לסעיף "אחריות 

 צולבת".
 

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.  .4.4
 

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום  .4.5
 6סיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך hהפרמיה ו/או נ

בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע  חודשים נוספים מהמועד
בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה 

ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה הודעה במהלך תקופת הביטוח, 
 האחריות.

 

 מבוטל יסה: מס' פול .ביטוח  חבות המוצר .5

 
 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________  

 
הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי 

 2,000,000או עקב מוצרי הקבלן, בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך 
 ש"ח .

הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד תחילת התאריך   .5.1
 הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

 המזמין  נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותו עקב מוצרי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. .5.2
זכותנו לשיתוף ביטוחיו בגין נזק  הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי המזמין, ואנו מוותרים על .5.3

 המכוסה בביטוח זה.
במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיות  .5.4

חודשים נוספים  6סיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך hו/או נ
או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/

עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, 
 .ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות

 
 
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6
 

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .6.1
המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב,  .6.2

הורחב כך שהוא כולל גם את המזמין כמפורט ברישא למסמך זה, המפקח ) למעט אחריתו המקצועית (, 
 נה של הקבלן.קבלנים וקבלני מש
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 
בע"מ נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי  שרונים תשתיות מים וביוב .6.3

)תנאי ביט   בתנאים הכלליים לפוליסה 18פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות וכן לצורך סעיף 
 .( 2016. ) תנאי ביט 15.10(  או סעיף  2013

 
משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם במקרה של הארכת  .6.4

ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח וגם או המזמין, אלא אם כן נודיע למזמין על כוונתנו שלא לחדש את 
 )שישים( יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף. 60הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

 
כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  הביטוחים שערך הקבלן .6.5

היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו 
 )שישים( יום מראש. 60לעשות כן, לפחות 

בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה    .6.6
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר  – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו –סה בפולי

התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, 
טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או 

זיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות מ
 נוער כחוק, בעלי חיים, אופניים או רכוש של המזמין,

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של   .6.7
יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף  ( נגד כלSUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. ולמעט כלפי מי שגרם 
 לנזק בזדון.

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות   .6.8
שת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע המזמין מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהג

למזמין, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמין או גזבר/ חשב המזמין או הממונה על הביטוחים אצל 
 המזמין.

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או    .6.9
ים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קי

המזמין. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין הינו "ביטוח ראשוני", 
המזכה את המזמין במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין יחויבו 

 כת לפי החוזה.להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנער

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.  .6.10

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה   .6.11
 לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

ו תנאי מוקדם המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינ .6.12
לקיום ההתקשרות בין הקבלן למזמין, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המזמין לא היתה 

 מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור זה.  .6.13

 
 ולראייה באנו על החתום:

_______________ _________ _______________ _______________ 
 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 )א(" 1נספח " 
 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 
 __________תאריך :          

 לכבוד
)להלן:  מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

 ( או "המזמינים" "שרונים"
  5אוסשיקין רחוב 

 רמת השרון
 א.ג.נ.,

 
לביצוע עבודות אחזקה של   06/2017 מכרז הסכםעל פי ון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים הנד

)להלן: "העבודות"  להלן : )"העבודות" ו/או "ההסכם"( מערכת הביוב ברמת השרון באמצעות ביוביות
 , "בהתאמה"(.הסכםו/או "השירותים" ו/או ה

 ת :מצהירים בזא___________________________ אנו 

הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד מכני ו/או ציוד הנדסי ו/או  .א
  חשמלי אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך ביצוע העבודות בקשר להסכם שבנדון.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו להתחייב כדלקמן: .ב

מכל חבות בגין אובדן או נזק  הננו פוטרים את המזמינים ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם .1
לרכוש ו/או לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו או 
עבורנו או לשם ביצוע העבודות ו/או ביצוע העבודות ובעת ביצועם בהתאם להסכם, כל 

 זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

ובדיהם מכל אחריות לגבי פריצה ו/או הננו פוטרים את המזמינים ו/או מנהליהם ו/או ע .2
גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב )התחלוף( כלפי המזמינים ו/או 

 מנהליהם ו/או עובדיהם במקרה שכזה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון .

 הננו פוטרים את המזמינים ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש .3
שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל 
אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו באתרי העבודות כל 

 זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ים על ידנו, היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסק .4
בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את המזמינים ו ו/או 
מי מטעמם לרבות מנהליהם ו/או עובדיהם בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות 

 הוצאות משפטיות מיד עם קבלת דרישתו הראשונה.

וח אחריות מקצועית, כאמור הננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסה לביט .5
באישור עריכת הביטוחים, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי ההסכם 

 שנחתם בינינו לביצוע העבודות ועל פי כל דין.

 
 ולראיה באנו על החתום

 בכבוד רב

 

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 2נספח 

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם

 

 

 שם המוסד הבנקאי ___________________                             יך____________תאר

  

 לכבוד : 

 בע"מ מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

 בגובה  לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת
 בקשר עם ובינינ( לביצוע על התחייבויותינו על פי הסכם שנחתם  אלף שקלים חדשים תשעים₪ )  90,000

 .מכרז לביצוע עבודות אחזקה של מערכת הביוב ברמת השרון באמצעות ביוביות

 

הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
 באופן הבא:

יהיה מדד של חודש ___/__ שפורסם ביום _________שהוא ____________נקודות  מדד הבסיס )א( 

 )יש למלא את מדד הבסיס של ערבות המכרז(.

 המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו. )ב( 

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.  

ימים מתאריך דרישתכם  (5חמישה  )ות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך ערבותנו זו הנה ערב
כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין  הראשונה בכתב 

הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו 

 הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. כלל

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  

 

 _וחותמת הסניף.____ישית של ה"ה _______________טופס זה חייב בחתימה+ חותמת א
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 3נספח 

 
 

 נספח בטיחות
 

)להלן,   מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע להסכם התקשרות בין 3מס' נספח בטיחות זה מצורף כנספח 
 ההסכם"(.להלן תאריך הקבלן"(, מיום ______ )"להלן "המזמין"( לבין __________ )"

 

ייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של   הקבלן בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, יח נספחהוראות 

)לרבות ומבלי לגרוע, עובדיו, קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור( המעורבים בביצוע העבודות ו/או 

תחת ההסכם. הקבלן יהא אחראי לכך, כי כל הגורמים כאמור ימלאו  "המזמין"מתן השירותים עבור 

 בטיחות זה על כל ההנחיות המופיעות בו. נספחות ויקיימו באופן מלא את כל הורא

 

מובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף להוראות מסמכי המכרז, 

, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות ו/או התחייבויות מסמכי המכרזואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות 

. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות כל דין מחייב אחר , או מהוראותהקבלן על פי הן

ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי  –זו את זו 

המזמין מעת לעת. מקום בו תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז לבין הוראה 

והחלטתו תהא מכרעת. לא פנה  – המזמיןבטיחות, יפנה הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם ה ספחנמהוראות 

 ישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן בהוצאות שינבעו מכך.  –הקבלן כאמור 

 תהיינה באחריותו ועל חשבונו.  –מובהר כי כל הפעולות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה 

ודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצע הבניה" בעת ביצוע עב

 כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, על כל המשתמע מכך 

 

 -כללי  .1

יהיה אחראי לכל נושאי הבטיחות בעבודות המבוצעות על ידו  המזמיןקבלן המבצע עבודה באתרי  .1.1

 מטעמו, בהתאם לנסיבות העניין. על ידו ו/או ידלתאגו/או מטעמו ובאספקת השירותים 

דין הנוגע  כל להוראות הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו של כל דין ובכלל זה לפעול בהתאם .1.2

בפקודת הבטיחות בעבודה  ההוראות הקבועות לבטיחות ו/או גהות בעבודה, לרבות ומבלי לגרוע,

ובחוק שעות  1954 -העבודה, תשי"ד חוק ארגון הפיקוח על וב 1970 –)נוסח חדש(, תש"ל 

 1954ובחוק עבודת נשים תשי"ד  1953ובחוק עבודת הנוער תשי"ג  1951עבודה ומנוחה תשי"א 

ובתקנות הבזק  1954ובחוק החשמל תשי"ד  1945ובפקודת התאונות ומחלות משלוח היד )הודעה( 

חוק למניעת וב 1986והחשמל )התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל( התשמ"ו 

חוק הגז )בטיחות ורישוי(, וב 1968 -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח וב 1196 -מפגעים, התשכ"א 

)לרבות כל התקנות המזמין נהלי בו 1993 ג"התשנ, המסוכנים החומרים חוקוב 1989 -התשמ"ט 

לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש הקבלן מכוחן(,   שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת,

 וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה. המזמיןמי ו ונגד נגד

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
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הקבלן יעסיק ממונה בטיחות מטעמו בעל אישור כשירות לצורך עמידה בכל דרישות החוק ונספח  .1.3

 בטיחות זה.

 אחת לתקופה כפי שיידרש ע"י נציגי הקבלן  יגיש הקבלן דוח בטיחות למזמין. .1.4

 מערכת ניהול בטיחות הכוללת:הקבלן יקיים ויתחזק  .1.5

 נהלים אירגוניים ונהלים לעבודות בסיכון .א

 מערך לאיתור ובקרה בגורמי סיכון  .ב

 מערך בדיקות תקופתיות .ג

 מערך לדיווח ותחקיר תאונות וכמעט תאונות עבודה .ד

 מערך לעבודה מול קבלני משנה  .ה

 מערך הדרכה לעובדיו ולשלוחיו .ו

 מערך לטיפול במצבי חירום  .ז

 רפואיותמערך בדיקות  .ח

 ניהול ותיעוד מסמכי בטיחות  .ט

 

 להימצא בתחומי חצרי המזמין.   18הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל  .1.6

 

עליו לבצע תכנון  שבעבודות מסוימות על פי דרישת המפקח הקבלן מצהיר, כי הוא מודע לכך .1.7

ב לעשות כן על ידי בעל מקצוע מתאים, והקבלן מתחיי בטיחות לפרויקט טרם תחילת העבודה

כ"כ מצהיר הקבלן ר.  כאמו של התאגיד בהתאם להנחיות שינתנו לו לשם כך על ידי יועץ הבטיחות

 את תכנון הבטיחות.. יאשר התאגידעד שיועץ הבטיחות של מסוימות אלו שלא יחל בעבודות 

הקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכנון הבטיחות לפרויקט. מובהר כי תכנון 

 עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר העבודה. חות יוכן על חשבונו של הקבלן. הבטי

 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעסיק אך ורק עובדים מיומנים, בין טכנית ובין ניהולית, ובכלל זה  .1.8

ו/או עפ"י כל  המזמיןעובדים בעלי כישורים מיוחדים, ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין על ידי 

בלי לגרוע, בעבודות הבאות: פיצוצים, חפירה, עבודות הריסה, עבודות עם ביטומן דין, ובפרט, אך מ

מלגזה, עבודות בגובה וכיוצא באלה. כן מתחייב  חם, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה, מפעילי

מורשים ומוסמכים כדין ובתוקף כל אימת שנדרשת הסמכה,  הקבלן להעסיק אך ורק אנשים

 כלשהי עפ"י כל דין.רשיון, היתר ו/או הרשאה 

 

ח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל החומרים, הציוד והקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כ .1.9

הנדרשים לביצוע העבודה  והמתקנים הנדרשים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות

 דין. ועפ"י דרישות כל במזמיןעפ"י הנחיית יועץ הבטיחות 
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ד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן הקבלן מתחייב להעמי .1.10

השירותים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב לסלק מחצרי המזמין כל 

 ציוד או חומר פגום.

 

הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה עפ"י כל  .1.11

הציוד הנבדק יסומן באופן  יות מנהלת הבטיחות באתר ועפ"י דרישות כל דין.דין, בהתאם להנח

 ברור.

 

 הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים: .1.12

 הפנקס הכללי של האתר, כנדרש על פי כל דין. א.

 פנקס הדרכת העובדים באתר, כנדרש על פי כל דין. ב.

או הסמכה על פי  שיון, היתריקידים להם נדרש  רשיונות והסמכות העובדים העוסקים בתפיר ג.

)כגון: הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי, מנופאי )מפעיל עגורן(,  המזמיןכל דין או על פי הוראות 

 מלגזן רתך, וכיו"ב(.

שיונות לציוד ותעודות ביטוח לציוד הנמצא באתר או המופעל באתר, כולל תסקירים עדכניים יר ד.

 עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק,(. של בודק מוסמך )לציוד

 וב(."העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים )כגון: משרד העבודה, וכי ה.

 

ויועץ  התאגידעל הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות המפקח מטעם  .1.13

  .ישתםרולעצור את העבודה על פי דהבטיחות של התאגיד, להזדהות עפ"י דרישה 

 

עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו, כגון: קנסות אשר ישלם הקבלן  .1.14

  אף השעיה מעבודתו באתר. דרישת המזמין, ובמקרים מסוימיםלמזמין, על פי 

 

 על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבונו, את התנאים הבאים: .1.15

קצועיים הנדרשים כדין   לביצוע העבודה הקבלן הנו קבלן רשום ובעל כל הסיווגים המ .א

 לשמה הוא נמצא באתר. 

כל עובדי הקבלן המשתתפים בעבודה כשירים )לרבות מבחינה בריאותית(, מורשים  .ב

 ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם. 

עברו תדריך ימובהר,  כי כל עובדי הקבלן, או כל גורם אחר מטעמו, המשתתפים בעבודה  .ג

 .בעבודתםל הסיכונים בטיחות בדבר כ

וביטוחים  תרישיונוכלי הרכב, המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים,  .ד

 המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העניין.  מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות

 הקבלן חתם על נספח בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו. .ה
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על אירועי בטיחות חריגים, כולל תאונות, מידיים דיווחים  זמיןהמהקבלן יעביר למפקח מטעם  .1.16

 "כמעט תאונות", גורמי סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים.

 

יובהר, כאמור לעיל, כי אין בחובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות המוטלת על הקבלן לפי  .1.17

ראות מסמכי המכרז והוראות כל דין, הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהוראות נספח בטיחות זה, הו

הקבלן מתחייב בזה לנהוג כפי שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה 

 המוזמנת.

 
 הדרכה .2

לפחות אחת לשנה בכל הקשור על ידי ממונה הבטיחות קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו  .2.1

 ר מבחן ידע בהצלחה. לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעב

ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה יהיו  .2.2

 באתר ויצורפו "לפנקס הכללי".

 .הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה .2.3

מידה ויתבקש ב המזמיןהקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של  .2.4

יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו  תכנון בטיחות ידרשבמקרה של עבודות מיוחדות להן  לעשות כן.

  .של העבודהבהתאם לתכנון הבטיחות 

 כל החבויות החלות על מנהל העבודה יחולו על הקבלן במקרים בהם מנהל העבודה נעדר. .2.5

ל ביצוע העבודה ויהיה אחראי , בין מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים וע .2.6

השאר, לנושאים המפורטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות הקבלן על פי נספח זה, 

 הוראות ההסכם ו/או הוראות כל  דין:

 , תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו.האתרהכרת  .א

 המזמין.ארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות  .ב

כרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו הבטוחה, ה .ג

 בדיקתו, רשיונות נדרשים וכיוב'.

 וידוא כי המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים בתחום עיסוקם. .ד

את ולעצור להזדהות  הנחיית כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי הבטיחות בכל  עת, .ה

 עפ"י דרישתם. העבודה

מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות  והגהות ואכיפת  .ו

 משמעת בטיחות נדרשת על העובדים.

אספקת ציוד המגן האישי הנדרש, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאינו תקין או  .ז

 בלוי.

 ה וגהות של העובדים.הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שתיי .ח

עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י בודק מוסמך  .ט

 במידת הצורך. 
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קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל העובדים אשר  .י

 , בכל נושאי הבטיחות.כולל קבלני משנה ושלוחים באחריותו

ם חריגים, מפגעים, מקרים מסוכנים או תאונות )לרבות  "כמעט דיווח מיידי על אירועי .יא

 למזמין. תאונות"(

 אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו. .יב

 .אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר .יג

לפי דרישתו, נוסף לדיווחים הקבועים  המזמיןאחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם  .יד

 המתחייבים מדרישות החוק.

 הנדרשת עפ"י כל דין. כל פעילות אחרת .טו

 

 סביבת העבודה  .3

על אתר העבודה להיות מגודר ומשולט כנדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימנע כניסה בלתי  .3.1

 מבוקרת של אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.

כל אזורי העבודה ועמדות העבודה, נקודות האחסון והמעברים ישמרו פנויים ונקיים ככל הניתן,  .3.2

 ומכשולים. ללא מהמורות

ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקנים המיועדים לכך, האתר ינוקה מפסולת אשר תסולק על ידי  .3.3

 הקבלן מדי יום.

 

 

 כלי עבודה חשמליים .4

הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים והם בעלי  .4.1

 בידוד כפול. 

היה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(, בין כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה י .4.2

 שהלוח קבוע ובין שהלוח נייד.

 

 ציוד מגן אישי .5

הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכונים הכרוכים  .5.1

ד בעבודות אותן הוא מבצע, בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים, וכן לספק לכל מבקר או עובד ציו

לרבות מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן  המזמיןכנדרש בהוראות כל דין ובהוראות 

 . 1997  -אישי(, התשנ"ז 

 הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש. .5.2

 

 פיגומים, מתקני הרמה   .6

" המוסמך פיגומים יותקנו לשימוש עפ"י התקנות הקיימות ובפיקוח של "בונה מקצועי לפיגומים .6.1

 לפי הוראות הדין הרלבנטיות כאשר נדרש זאת. 
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 מתקני הרמה יהיו בדוקים עפ"י דרישות החוק ע"י בודק מוסמך, טרם תחילת השימוש בהם באתר. .6.2

 

 כלים מכנים הנדסים  .7

כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים ובעלי רישוי תקף כדין.  .7.1

, וכן מתחייב כי בביצוע המזמיןייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר של  הקבלן מתח

 העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי שאינו בעל רישוי תקף כדין ו/או שאינו תקין. 

מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג  לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כאמור יהיה מוסמך לכך  .7.2

 דין ובעל רשיון תקף כדין.על פי כל 

 

 כימיקלים וחומרים מסוכנים  .8

הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום  נזק בריאותי ובכלל זה  .8.1

חומרים רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים, בכל מקרה בו  נמצאים ו/או עלולים להימצא באתר 

נים אחרים כלשהם, ובכלל זה גורמים כימיים ו/או העבודה אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכ

 פיסיקליים ו/או ביולוגיים הנחשבים כגורמי  סיכון. 

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא או כל מקום  .8.2

 מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכנים, לא סולקו החומרים

המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים, לא נעשה איטום או מניעה בדרך טכנולוגית אחרת של 

חדירת חומרים מסוכנים, בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום המוקף, וכל עוד לא בוצעה 

 בדיקה נאותה  אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכנים או חוסר חמצן במקום. 

 

 מקום מוקף –ב עבודה בשוחות ביו .9

לפני הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנון עבודה מוקדם על ידי ממונה   .9.1

רק והעבודה תתבצע  על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד קשל הקבלן, היתר העבודה ייבד בטיחותה

 .  זהבהתאם להיתר עבודה לאחר אישורו ו

 ודה זה:נושאים המחייבים התייחסות בהיתר עב .9.2

 שלילת המצאות גזים רעילים במקום המוקף. .א

 וידוא המצאות חמצן בערכים תקינים. .ב

אוורור המקום המוקף במקרה של המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן וכניסה מחודשת  .ג

 רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד נשימה מתאים.

שוחה כגון שימוש בריתמה עם חבל שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך ה .ד

 המחובר למתקן חילוץ. 

 

 פסולת באתר .11

הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הנדרשים לפינוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג לביצוע  .10.1

 סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 נת הסביבה.יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להג פסולת חומרים מסוכניםפינוי  .10.2

 

 מבקרים באתר .11

 מבקרים יכנסו לאתר העבודה באישור מנהל העבודה בלבד. .11.1

במידה ויורשו מבקרים להיכנס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד מגן אישי  .11.2

 .רלוונטי

הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר, בכל עת, לרבות בעת ביקורים באתר  על  ידי צדדים  .11.3

 כלשהם.  שלישיים

 

 חירום .12

על הקבלן לוודא שהוא והעובדים מטעמו בקיאים במצבי החירום העלולים להתפתח בתחומי  .12.1

 ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה.

, 1988ע"פ תקנות הבטיחות )עזרה ראשונה(  ציוד עזרה ראשונה לעובדיוויחזיק באתר הקבלן יספק  .12.2

 היקצ. הקבלן להגשת עזרה ראשונה באתר העבודהל ידי רשות הסמכה עימנה אדם שעבר הכשרה ו

שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה, רכב 

 בשעת חירום.

 

 דיווח וטיפול בתאונת עבודה .13

עים בהתרחש תאונת עבודה עדיפות הטיפול הראשונה היא לדאוג לבריאותם ושלומם של הנפג .13.1

 ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך.

 במקביל, יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין העבודה. .13.2

 על המנהל הממונה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה". .13.3

לכל תאונה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן, על מנת להבין את אופן התרחשותו ולמנוע הישנותו  .13.4

הפקת לקחים מעשיים הניתנים ליישום. עותק מהתחקיר יימסר באמצעות הסקת מסקנות ו

 . למזמין

 

 שם ומשפחה: ___________________ _______________________תאריך  
 

 ת.ז.: _________________________ ח.פ: _________________________
 

 חברה: ________________________חתימת הקבלן: __________________
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___________           _____________ 
 חותמת המציע               חתימות המציע

 

 הצהרה והתחייבות
 תאריך____________

 לכבוד ,
 בע"מ מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע

 
 א.נ.,
 

הנני מאשר בזה שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב את משמעות האמור בהן  

 ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.

הדרכת ה" אשר אחראי על ישום הוראות הבטיחות ומתן אני מעסיק "ממונה בטיחות מורשהנני מאשר, כי 

 והבנתי את תוכנה. לי ולעובדים בטיחות

הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור 

 לביצוע העבודה נשוא ההסכם.

ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את הנני מתחייב  להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי 

 ההוראות כלשונן.

הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות 

הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת 

 חרים ובציוד.למנוע פגיעה בהם, בא

בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעתו של יועץ 

לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע  למזמיןשיכסה כל נזק שייגרם  המזמיןהביטוח של 

 העבודה על ידי ו/או מטעמי.

עוד  המזמיןתשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י יועץ  הביטוח של העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על 

 בטרם התחלת ביצוע העבודות.

 
 שם הקבלן:__________________________

 
 מהות העבודה:  

 
 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:
 

 שם:____________ ת.ז.___________ כתובת:_______________
 

 ____________מספר טלפון:______________ מספר פקס:_
 
 

 שם חתימה וחותמת הקבלן:___________________  
 

 שם וחתימת מנהל העבודה:___________________
 
 
 

  


