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 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

  במתקני החברה ברמת השרון לאחזקת מערכות חשמל   04/2018מכרז 

 כללי  .1

ד ( הינה תאגי"המזמיןאו " "שרונים" או "החברהחברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ )להלן: " .1.1
 "(. החוק)להלן: " 2001 -הפועל מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 

ו/או ביוב המים והבמתקני   ומכשור חשמל לתחזוקת מערכות החברה מבקשת בזאת לקבל הצעות  .1.2
לרבות אספקת ציוד וחומרים וכל עבודה נלווית אחרת  ,בכל מתקן אחר שבאחריות החברה

)להלן:  ברמת השרוןשבאחריות שרונים י המים והביוב הנדרשת להבטחת פעולה תקינה של מתקנ
 והחוזה המצורף לו. המכרז , והכול בהתאם לתנאי "(העבודות"

תחזוקת  , וכן עבודותבמתקני המים והביוב  שוטפת ומונעתהעבודות תכלולנה עבודות תחזוקה  .1.3
 לא חייבת,, אך רשאית. החברה תהא במתקני המים והביוב שבר ותיקון תקלות )קריאת שרות( 

, בהתאם להוראות עבודות יזומות ומתוכננות מראשביצוע של להעביר לביצוע המציע הזוכה 
 המפרט הטכני.

 להלן רשימת מתקני החברה בהם יידרש המציע הזוכה לפעול :  .1.4

 אוסישקין, נווה מגן, נווה גן, תחנה זמנית.  ,, תותים ישן  מתקני מים: תותים (1)

  רום, נווה גן, הרצוג, ארנה.: נווה -תחנות השאיבה לביוב  (2)

 אתרים שונים על פי הצורך כמפורט במפרט הטכני.  -אתרים שונים (3)

 " ויהוו את "החוזה";המכרזהמסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מהווים את " .1.5

 לרבות טופס ההצעה. המכרזהוראות ותנאי  (א)

 תנאי החוזה המצורפים בזאת כחלק בלתי נפרד. (ב)

 המכרזמכי מפרטים טכניים המצורפים למס (ג)

 .המכרזכל מסמך הבהרה או תוספת למכרז שיוצאו במהלך הליכי  (ד)

 ו/או החוזה. מהמכרזחייב לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד  במכרזהמשתתף  

למזמין  .חודשים 24צו התחלת עבודה, ולתקופה של ב שינקבמועד התקופת ההתקשרות הנה למן  .1.6

, שנה בכל פעם )סך  תשלוש תקופות נוספובתקשרות שמורה האופציה להאריך את תקופת הה
 וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ,שנים( 5 -תקופת ההתקשרות המרבית  

 במפרט הטכני. המפורטים על פי לוחות הזמניםהעבודות יהא  עביצו .1.7

תחנות במכוני מים ועתידות להתבצע  המכרזתשומת לב המציעים מופנית לכך שהעבודות נשוא  .1.8
וביצוע  ,מותנית בקבלת אישורים מראשאליהם אשר הכניסה  ים,פעיל ניםמכום שהניוב ב שאיבה

העבודות יתבצע בהתאם לשיקולים התפעוליים של המכון. עובדה זו ככל הנראה תשפיע על אופן 
התארגנותו של המציע ועל אופן ביצוע העבודות בשטח. על המציע לבחון את הנושא בטרם יציע 

שכן לא ישולמו סכומים  בחשבון נושא זה בעת תמחור העבודות הצעתו, ועליו לקחת
 .נוספים/אחרים בקשר עם האמור

דרך משרד הכלכלה ,על   שרוניםהקבלן מתחייב לרתק את עצמו למערך משק לשעת חירום של  .1.9

מלחמה, אסון טבע  -משבר עתותמנת לאפשר עבודה רציפה ותקינה של כל המערכות  בכל 

 אחר.

 

 תנאי סף  .2

 תנאיםכל הבמועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל אדם או גוף אשר להגיש הצעה רשאי 

 :, ואלה התנאיםלהלןשהמצטברים  
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המציע הנו בעל ניסיון קודם, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, במתן שירותי תחזוקה  .2.1

למערכות חשמל, מכשור ובקרה לשלושה גופים )רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים 

גופים ציבוריים ו/או מפעלי תעשייה( כאשר לכל גוף )בנפרד( ניתנו שירותי וביוב ו/או 

 ואילך. 01.01.2014-חודשים שהחלה מ 12תחזוקה כאמור לתקופה רצופה של 

מובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה על המציע להוכיח כי הוא ביצע בעצמו, ולא 

 חזוקה. באמצעות קבלן משנה ו/או צד שלישי כלשהו, את עבודות הת

בגופים   םחשמל ובקרה למתקנים הנדסיי מעבודותהמציע הנו בעל מחזור כספי הנובע  .2.2

-ו 2015מלש"ח בכל אחת מן השנים  2תעשייתיים ו/או ממשלתיים ו/או ציבוריים של 

2016. 

 אחת שאיבה לביוב תחנתבמערכות חשמל לשירותי תחזוקה ותיקון בעצמו  נתןהמציע  .2.3

לכל אחד מן המתקנים כאשר שרותי התחזוקה  לפחות, מתקן מים אחדכן לו לפחות

 ואילך. 1.1.2014 יוםמ החודש שתחילת 12 לפחות  משך תקופה רציפה שללניתנו )בנפרד( 

( חשמלאים : אחד בעל רישיון חשמלאי 2מעביד לפחות שני )-המציע מעסיק ביחסי עובד .2.4

 (.  300(, והשני בעל רישיון חשמלאי ראשי )סיווג 400בכיר )סיווג 

המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי המציע  .2.5

 מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.  .2.6

 המציע השתתף במפגש מציעים .  .2.7

 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3

ת ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי לגרוע על המציע לצרף להצעתו א
 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

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

, וכן 1ג נספח בנוסח לעיל  2.1ניסיונו הקודם של המציע בהתאם לדרישות תנאי סף פירוט  .3.4
 מסמכים, אישורים והמלצות להוכחת ניסיונו כאמור.

פירוט מתקני המים ותחנות השאיבה לביוב להם העניק המציע שירותי תחזוקה בהתאם  .3.5
, וכן מסמכים, אישורים והמלצות להוכחת ניסיונו 2ג נספח לעיל בנוסח  2.3ת תנאי סף לדרישו
 כאמור.

 לעיל בנוסח נספח ב'. 2.2תנאי סף אישור רואה חשבון על עמידת המציע ב .3.6

ורישיון חשמלאי   400ן חשמלאי בכיר סיווג רישיו -  של שני עובדי המציעבתוקף נות רישיו .3.7
  . 300ראשי סיווג 

( למפרט 1) 2.2.3בהתאם לדרישות סעיף  חיים ופרוט ניסיון של מנהל הפעילות המתוכנןקורות  .3.8
 הטכני.

 .המכרזערבות בנקאית אוטונומית בנוסח הנדרש במסמכי  .3.9
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 .במפגש מציעיםאישור על השתתפות  .3.10

 על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. המכרזכל מסמכי  .3.11

חברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה ה
זה בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ 
)תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה 

 במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

  רבותע .4

ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק נוסח מקורי של על המציע לצרף להצעתו  .4.1
חתומה כדין בדיוק בנוסח  ₪ 10,000ישראלי, לטובת שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ על סך 

 (."הערבות"נספח ה' )להלן: 

 ו. לא תדון ועדת המכרזים בהצעת -מציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל  .4.2

 . 30.08.18 תוקפה של הערבות יהא עד ליום .4.3

יהא רשאי, אך לא חייב, לקבל הצעה,  המזמיןמבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל מובהר כי  .4.4
על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעתו, כי התקיימו כל התנאים הבאים: א. 

ל קושי ממשי בחילוט הערבות. ג. לפגם אין משמעות כלכלית של ממש ב. הפגם אינו יוצר כ
זאת לנחוץ, לאפשר  הא רשאי במקרה כזה, אם מצאי המזמיןהפגם  נגרם בשוגג ובתום לב . 

 קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב.

החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  .4.5
 המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה: בהתחייבויותיו על פי תנאי

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .4.5.1

 המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. תלוועדהוא מסר  .4.5.2

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  .4.5.3
 במכרז.

פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא  .4.5.4
 מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

חילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם מינימאלי המוערך ע"י הצדדים מראש עבור הנזקים  .4.6
שייגרמו לתאגיד עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של 

ח נזקים בסכום גבוה יותר, ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע התאגיד לפיצויים במקרה שיוכי
הפרויקט על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד 

 אחר.

התאגיד יהא רשאי להאריך את מועד הערבות באם המועד האחרון להגשת ההצעות  .4.7
 ין אם לאחר מכן.יידחה, בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, וב

 ערבות ביצוע  .4.8

אם הצעתו של המציע תדחה או תפסל, תשחרר החברה את הערבות בסמוך לאחר ההודעה   4.6.1
על דחייתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון של הגשת ההצעה. 

ימים מיום שהמציע יחתום על הסכם  3אם הצעתו תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 
 20,000בגובה של  2נספח וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח  ההתקשרות

 "(.ערבות ביצוע)עשרים אלף ( ש"ח  כולל מע"מ( )להלן: "

       יום לאחר תום תקופת ההתקשרות ,  60  ערבות הביצוע תושב לידי המציע הזוכה  4.6.2 
 . ובתנאים הקבועים בהסכם
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ימים מיום  7לא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך מציע שהצעתו נתקבלה ו    4.7
שיידרש לכך על ידי החברה, תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות לטובתה, וזאת 
כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, 

כות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה לרבות הז
את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/א לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או 

 לנקוט בכל צעד אחר.

 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .5

 ההצעה .5.1

תשומת לב המציעים מופנית לכך שההצעה למכרז זה ערוכה במתכונת של "מכרז  .5.1.1
 אומדן".

עפ"י אומדן  מחירי ביצוע העבודותכמויות שבנספח ו' מצוינים מראש בכתבי ה .5.1.2

 החברה.

בדף הריכוז של כתבי הכמויות ימלא המציע את שיעור ההנחה הכולל שהוא מציע  .5.1.3
 מתוך כלל העבודות.

 את אחוז ההנחה יעתיק המציע אל נספח א' תחת הסעיף "הצעת המציע". .5.1.4

דהיינו תוספת של מחיר, וכל סימון  לא יתקבל אחוז הנחה שלילי,מובהר בזאת כי  .5.1.5
 יפורש על ידי החברה כהפחתה מן המחיר בלבד.

  אמות המידה .5.2

הצעה אשר תעמוד בכל תנאי הסף, ואשר אחוז ההנחה שלה יהא הגבוה ביותר תהא ההצעה 
הזוכה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים לפסול כל הצעה מחמת חוסר סבירות 

המציע ו/או שהנה מבוססת על מידע שגוי שמסר המציע ו/או  ו/או חוסר תום לב של
 תכסיסנות ויוצב' . 

אם מספר מציעים יציעו את אותה הצעת מחיר )ינקבו באותו אחוז הנחה לביצוע העבודות( 
תהא רשאית החברה לערוך הליך תחרותי נוסף בו יוכלו להגיש מציעים אלה הצעה כספית 

והיא תחזור על הליך זה, עד קבלת הצעה אחת שתהא  זולה יותר מהצעתם המקורית בכתב,
 הזולה ביותר.

 

 מסמכי המכרז קבלתאופן  .6

, וכן www.sharonim.orgניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת  .6.1
רמת השרון, בלא תשלום, ולקבלם  5ניתן לעיין בהם במשרדי החברה ברחוב אוסישקין 

. במועד קבלת מסמכי המכרז יידרש המציע למסור את פרטי 01.05.18שם, והכל החל מיום 
 איש הקשר מטעמו.

 מובהר כי לא ניתן יהיה להגיש הצעה על גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט של החברה.  .6.2

 

 סתירות ו/או אי התאמות .7

או בין הוראה מהוראותיהם השונות, תגבר ההוראה המכרז בכל מקרה של סתירה בין מסמכי  .7.1
 ה עם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המיטיב

לפנות בכתב בלבד  יוכלהוא  סתירות או אי בהירויות המכרז ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי  .7.2
התאמות השגיאות, אי הסתירות, ה , תוך פרוט השאלות,14:00בשעה  21.05.18עד תאריך   למזמין
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את השאלות יש  במכרז. עיף או כל פרט שהואספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סהאו 
 dana@sharonim.orgלהפנות אל:  

או אי בהירות, שגיאות, אי ו/סבירות אי יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  ,מי שלא יפנה כאמור .7.3
 .טעות וכיו"ב ,התאמות

אתר תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו ב .7.4
האינטרנט של התאגיד. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד 
הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם אודות כל 
עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור. התאגיד יהא רשאי להעביר 

שובות באמצעות פקס ו/או מייל למציעים ואולם אין באמור כדי לגרוע מחובתם של במקביל גם ת
 המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של התאגיד.

החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או חלקן, וכן תהא רשאית  .7.5

 לאליה(, והכו לעשות להעברת התייחסותה לכלל המציעים )מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך 

 הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

 מציעים במפגש השתתפות  .8

. מפגש מציעיםהחברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה באמצעות  .8.1
  ., ומהווה תנאי להגשת ההצעהובההשתתפות בסיור הינה  ח

מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב ולא  .8.2
יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג 

שובה, הבהרה או תיקון לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב כת
 , ואם צוין כך במסמך האמור.המכרזרשמיים למסמכי 

במשרדי  10:00בשעה  03.05.18בתאריך זולת אם יקבע אחרת, הסיור ומפגש קבלנים יתקיים  .8.3

במפגש . למען הסר כל ספק מובהר כי ההשתתפות קומה ב רמת השרון  5 אוסישקיןשרונים ברח' 
  חובה. מציעים

 הההצעהגשת אופן  .9

לרבות  בשני העתקיםאת ההצעה  .14:00בשעה  28.05.18 חמישייום המועד להגשת ההצעות הוא  .9.1
במשרד המכרזים בתיבת הערבות ויתר האישורים יש לשים במעטפה סגורה המיועדת לכך ולהגישה 

 באופן ידני עד למועד האחרון הנקוב להגשת ההצעות. החברה

ה יצורפו כל מסמכי המכרז החתומים וכל מסמכי המכרז, ול ביגל ההצעה תוגש בכתב ע .9.2
 המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו. 

 בחירת ההצעה הזוכה .10

ההצעה הזוכה תהא ההצעה אשר תעמוד בכל תנאי הסף, ושבה ההצעה הכספית תהא הנמוכה  .10.1
מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפסול . )יוצע בה אחוז ההנחה הגבוה ביותר( ביותר

 .סבירה בלתי  מצא על ידה, לפי שיקול דעתה, כהצעה כל הצעה שת

והחוזה  המכרזהגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי  .10.2
 המצורף על נספחיו, הבין  אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

יגרום  כזה לא רשוויתובמידה  שאינם מהותייםפגמים למחול על שומרת לעצמה את הזכות  החברה .10.3
או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך אחרת לפי העניין, , לחברהנזק 

לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל העבודה או רק חלק ממנה לבעל ההצעה 
  .הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר
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ית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או מובהר כי החברה תהא רשא .10.4
, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו כאמור לעיל, וזאת עפ"י המכרזשאינה ערוכה עפ"י מסמכי 

לא חייבת, לפסול כל הצעה שלפי אך , שיקול דעתה והבלעדי של החברה. כן תהא החברה רשאית
 סבירה. כבלתי תמצא המכרזיםועדת  שיקול דעת

  אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות. .10.5

מכרזים והתקשרויות רשאית ועדת  ,הסתייגות שיש בה, או המכרזשאינה תואמת לתנאי  הצעה .10.6
רשאית החברה לפסול את  המכרזבמקרה של שינוי או תוספת לתנאי לפסלה בשל כך בלבד. כן, 

על פי שיקול  לם מן השינוי או התוספת, או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות, הכוההצעה או להתעל
דעתה הבלעדי. החליטה החברה להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו 

 .לא נכתבו השינוי או ההסתייגות

 חתימה על ההסכם  .11

ערבות  הביטוחיםלרבות  ולהמציא את כל המסמכים יהפורמאלהקבלן מתחייב לחתום על החוזה  .11.1
כנדרש בתנאי המכרז שנתית לבדיקות התקופתיות )כמפורט במפרט הטכני(  הביצוע ותוכנית עבודה

תהא . לא עמד המציע בדרישה זו, החברהע"י מיום שנדרש לעשות זאת  עבודה ימי 5תוך ובהסכם 
מסור העבודה ו/או ל המכרזמסור את העבודה להצעה הבאה בתור או לבטל את רשאית ל החברה

לתבוע כל נזק שנגרם  החברהאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות . לכל גורם אחר כפי שתמצא לנכון
 הזוכה. לה בשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבות הבנקאית שניתנה ע"י המציע

 .תנאי התשלום לא ישונו גם אם לא יבוצעו כל העבודות במפרט ובתכניות .11.2

ואין הוא בעצמו,   המכרזמציע יהיה חייב לבצע את העבודה נשוא כי ה ,מובהר ספקלהסרת כל  .11.3
, אלא בהתאם להוראות אחריםמשנה  נילקבללאחרים, לרבות  הביצועאת רשאי להעביר 

 .ההסכם

 הוראות נוספות .12

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא  .12.1
שלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין הבהרות ו/או הסברים ו/או ה

אישור או  ןכנדרש לפי תנאי מכרז זה, ובלבד שכל רישיו ןהמצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו

היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. החברה תהא רשאית למחול על קיום 
שר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה א

 לפי שיקול דעת הועדה. לוהכו

ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה שהיא  המכרזשומרת לעצמה את הזכות לבטל את  החברה .12.2
ו/או לא לחתום  המכרזכאמור לבטל את  החברהאם תחליט  בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי.

ה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט על החוזה, לא תהי
 שתוחזר לזוכה במכרז בלבד. המכרזההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי 

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי. .12.3

תפים או התאגיד לא יחזיר ולא ישפה ולא ישתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשת .12.4
מי מטעמם, לרבות הוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות בשלב 

 המכרז, לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן. 

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק  .12.5
 .עמובלתי נפרד  מההסכם שייחתם 

כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות,  להסרת ספק מובהר .12.6
ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע השירותים על פי תנאי המכרז 

 וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות. 
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שר תיאום הצעות: המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום ק .12.7
הצעה תצהיר מטעמו בנוסח שהוא עם מציעים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף ל

 .1ד נספח 

 ועל ההצעה מסמכי המכרז בעלות על  .13

, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל החברההם רכושה של  המכרזכל מסמכי 
אם לאו. אין המציע רשאי  ובין עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה לחברההמציע להחזירם 

  להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 המכרזים ועדת .14

 שבו מקום כל. מכרזים ועדת באמצעות המכרז בהליכי הקשורים שונים בעניינים תפועל החברה
 בשנכת מקום וכל, המכרזים ועדת"י ע יבוצעו שאלו יכול, תפקיד או זכות או סמכות לחברה מוקנית

 .ולהיפך, המכרזים ועדתכ גםהמונח  יפורש "החברה"

 ביטוחי המציע .15

 תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז .15.1
 "( .דרישות הביטוח)להלן: "

להסכם  46המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים בתנאים המפורטים בסעיף  .15.2
 . "(אישור ביטוחי הקבלןלהסכם )להלן: " 1בנספח ולמתן שירותים 

הוראות הביטוח המפורטות דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  .15.3
בזאת כי קיבל  והוא מצהיר ,במלואן המכרזואת מהות העבודות לפי מסמכי במסמכי המכרז, 

 עיל ולהלן.ל כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  ממבטחיו

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה מובהר בזאת במפורש כי  .15.4
להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות 

. מובהר, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים עלולים לגרום לפסילת הביטוח

 ההצעה.

ב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים, אלא יודגש כי בשל .15.5
בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם 

 הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

, חתום כדין על ידי '(1)נספח  למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן .15.6
בשל אי הצגת  במכרז ולבטל את זכייתהיה רשאי י המזמיןמבטחי המציע )נוסח מקורי(, 

  האישור החתום.
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 נספחים .16

 עמוד תיאור הנספח שם הנספח

 10 והצעת המציע  פרטי המציע והצהרתו נספח א

 12 2.2אישור רואה חשבון על עמידת המציע בתנאי סף  נספח ב'

 2.1בהתאם לדרישות תנאי סף  הוכחת ניסיון המציע ספח ג'נ

 1נספח ג' –

13 

פירוט המתקנים להם העניק המציע שירותי תחזוקה   

 2נספח ג' – 2.3בהתאם לדרישות תנאי סף 

14 

תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים   דנספח 

ותצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום 

 וםשכר מינימ

15 

 17 תצהיר על אי תיאום מכרז 1נספח ד'

 18 נוסח ערבות המכרז הנספח 

 19 כתב כמויות  ונספח 

 20  ההסכם זנספח 
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 נספח א'

 

 פרטי המציע, הצעתו והצהרתו 

 פרטי המציע א. 

 ;_________________     שם:

 ;_________________     כתובת

 ;_________________   שם איש קשר

 ;_________________     וןטלפ

 ;_________________    פקסימיליה

 ;_________________  כתובת דואר אלקטרוני

 ;_________________   מספר עוסק מורשה

 ;_________________   מספר החברה

 ;_________________   פרטי חשבון הבנק

 

 במשתתף במכרז: שמות בעלי זכות החתימה

 

 מספר זהות שם משפחה פרטי שם דוגמת חתימה
    
    
    
    

 

 הצעת המציע ב. 

אם יוזמן אצלי ביצוע לעיל, ולכתב הכמויות, הריני להודיעכם כי ב 5בהתאם לאמור בסעיף 
 להלן אחוז ההנחה שיינתן על ידי:העבודות, 

 

 הנחה של  %________ 

 ________________________אחוזים(. )במילים:

 

היטב על תאימות בין הכתוב בספרות במילים. כל שגיאה או שיבוש יביאו לפסילת יש להקפיד 
ההצעה, אא"כ  תמצא ועדת המכרזים לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחול על כך, אם תשתכנע 

 כי השיבוש נפל בתום לב וכי לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון. 

 

 יגבר הכתוב בספרות. –הכתוב בספרות במקרה של סתירה בין הכתוב במילים לבין 

 

 הצהרת המציע ג. 



- 11 - 

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

  במתקני החברה ברמת השרון לאחזקת מערכות חשמל   04/2018מכרז 

, מצהירים המכרזאנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 
 ומתחייבים בזה כדלקמן:

 והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו המכרזאנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי  .1
ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי  המכרזמסמכי מסכימים לכל האמור ב

ו/או תנאי מתנאיו  המכרזבדבר אי התאמה ו/או חריגה, של  הטענכל הבנה, ואנו מוותרים מראש על 
 כאמור.מדרישות כל דין 

ונה על כל אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו ע .2
וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים  המכרזהדרישות שבמסמכי 

 המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו.

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .3

 .המכרזיעתה בהתאם  לתנאי עד לפק הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי .4

, כי הצעתנו היא בגדר המטרות וערבים לכך אנו מסכימיםככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד,  .7
והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על 

 הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 .המכרזאנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי  .8

 

 ________________ חתימת מורשה החתימה:______________שם מלא של מורשה החתימה: 

 ________________ חתימת מורשה החתימה:______________שם מלא של מורשה החתימה: 

 

 

 _________________: _________חתימה וחותמת של המציע

 

 עו"ד  אישור

 

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 
, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות __________________________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' 

ה לעיל לאחר שהסברתי להם את ההצעעל  ם/מה/וחתהמוכר/ת/ים לי אישית, ו /___________ מס'
 משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

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

______________________ 

 ,עו"ד
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 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

  במתקני החברה ברמת השרון לאחזקת מערכות חשמל   04/2018מכרז 

 

 נספח ב'

 2.2סף ך הוכחת עמידת המציע בתנאי לצור אישור רו"ח על מחזור כספי
        

 תאריך:_______________
 

 ______________ לכבוד
 
 

 31.12.2016-ו 31.12.2015ביום שנסתיימו מהשנים אישור על מחזור כספי לכל אחת הנדון : 
 
 
 
 

  
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 
 . הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________

 
 על ידי משרדנו. בוקרו 31.12.2016 -ו 31.12.2015 ות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליוםהדוח

 
אינה כוללת כל  31.12.2016 -ו 31.12.2015 ליום חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים

 *הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.
 

המחזור הכספי של  31.12.2016 -ו 31.12.2015 רים המבוקרים ליוםבהתאם לדוחות הכספיים האמו
בגופים תעשייתיים ו/או ממשלתיים ו/או   םמעבודות חשמל ובקרה למתקנים הנדסייהנובע חברתכם 
 )לא כולל מע"מ(.  מיליון שקלים שניהינו גבוה מ/שווה , 2016-ו 2015 בכל אחת מן השניםציבוריים 

                                                                                                           
 רב, בכבוד       

                                                                                                           
___________________________ 

 חתימת רואי החשבון
 

 
יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר * 

 האחיד.
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 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

  במתקני החברה ברמת השרון לאחזקת מערכות חשמל   04/2018מכרז 

 1'גנספח 

 

 .12תנאי סף ב עמידתו צורך הוכחת ל המציע פירוט ניסיון 

 

קה למערכות חשמל, של המציע, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, במתן שירותי תחזו ניסיונופירוט 
מכשור ובקרה לשלושה גופים )רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או גופים ציבוריים ו/או 

 12מפעלי תעשייה( כאשר לכל גוף )בנפרד( ניתנו שירותי תחזוקה כאמור לתקופה רצופה של 
 ואילך : 01.01.2014-חודשים שהחלה מ

 

שם הגוף 

 וכתובתו

שם איש הקשר, 

ומספרי כתובתו 

 טלפון

 פירוט

נים המתק

להם ניתנו 

שירותי 

 האחזקה 

מועד הביצוע   העבודה רתיאו

)תחילת 

ההתקשרות 

  וסיומה(

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:

 
  _____ ת.ז. ___________________שם מורשה החתימה מטעם המציע : ______________

  
 חתימת מורשה החתימה : __________________

 
   שם מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________

 
 חתימת מורשה החתימה : __________________

 
 אישור עורך דין

 
_________  ןרישיו____________ מספר אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב ______

מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. 
_________________ וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני 

חתימה כדין של  מורשהנחתמה ע"י על מסמך זה. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה 
 התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 

 _________________ חתימת עורך הדין                
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 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

  במתקני החברה ברמת השרון לאחזקת מערכות חשמל   04/2018מכרז 

 '2גנספח 

 

 2.3לצורך הוכחת עמידתו  בתנאי סף  המציע פירוט ניסיון 

תחנת שאיבה  מערכות חשמל בלפחותותיקון לוקה פירוט ניסיונו של המציע במתן שירותי תחז
כאשר שרותי התחזוקה ניתנו במשך תקופה רציפה של  ,לפחות אחד מים מתקןלכן לביוב ו אחת

 ואילך : 1.1.2014חודש לפחות עבור כל מתקן ותחנת שאיבה  שתחילתם מ  12

 

שם הגוף 

 וכתובתו

שם איש הקשר, 

כתובתו ומספרי 

 טלפון

 פירוט

נים המתק

ניתנו  להם

שירותי 

 האחזקה 

מועד הביצוע   אור העבודהית

)תחילת 

ההתקשרות 

  וסיומה(

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:
 

  שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________
  

 חתימת מורשה החתימה : __________________
 

   שם מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________
 

 חתימת מורשה החתימה : __________________
 
 

 אישור עורך דין
 

____ אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _____
מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. 
_________________ וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני 
על מסמך זה. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של 

 התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.
 

 _________________ חתימת עורך הדין                
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 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

  במתקני החברה ברמת השרון לאחזקת מערכות חשמל   04/2018מכרז 

 נספח ד'
 

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום הצהרה/התחייבות

 

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

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

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים  )א(

 רה. זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצה

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר  )ב(

השנים שקדמו לחתימת  3 יתה ביההרשעה האחרונה לא ה –לפי חוק עובדים זרים 

 ההצהרה. 

  –לעניין סעיף זה

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

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

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

 :כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה ,הנני מצהיר .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 מינימום, אך  )ב(

  ;במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

או יותר לפי חוק שכר נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות  )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"  

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

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

 ;בעל השליטה בו )א(  

  ;ין, דומהיחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ )ב(  

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

 ;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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 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

  במתקני החברה ברמת השרון לאחזקת מערכות חשמל   04/2018מכרז 

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

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

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

 

 אמת.  זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו 

 

 

 

 שם המצהיר + חתימה   תאריך 

 

 

 

 אימות חתימה

 

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

 

 

 

 תאריך  חותמת וחתימה  שם
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 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

  במתקני החברה ברמת השרון לאחזקת מערכות חשמל   04/2018מכרז 

  1ד'נספח 
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 
בחברת _____________ )שם  אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה

 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

     המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה באופן עצמאי,            . 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

 במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם

 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

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

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

 מועד הגשת ההצעות . 

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

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
  

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________
 

 אישור עו"ד 

 

_____ אני הח"מ, עו"ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר _

מאשר בזאת כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________, שזיהה/תה/ו 

 ֹֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה.  עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/

 

_______________  ___________                            ___________ 

 עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימהשם    
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 נספח ה'

 

 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 שם המוסד הבנקאי____________________                             תאריך_________________

  

 לכבוד :

 ים וביוב בע"משרונים תשתיות מ
 5אושיסקין רחוב 

 רמת השרון

 כתב ערבות מס' _________הנדון: 

לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בערך של 
מערכות  אחזקתלביצוע  04/2018)כולל מע"מ(להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי מכרז מס'  10,000₪

______)שם __________ברמת השרון ע"י ________ תחנות השאיבה לביובבהמים וחשמל במתקני 
 המציע(.

 

ימים מתאריך דרישתכם  (3שלושה )ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך 
 כל סכום עד לסכום הנ"ל, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו הראשונה בכתב 

 כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

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

 ועד בכלל. 30.08.2018 עד בתוקףערבות זו 

 לא תענה.מועד זה דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  30.08.2018 לאחר יום
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 'ונספח 

 כתב כמויות
 

 מחיר יח' העבודה רתיאו מס'
 יחידה
 בש"ח

 
   קריאות שרות 08.01.00
כולל צוותי עבודה כנדרש וכן   ל"קריאות שרות"  מחיר העבודה 08.01.01

 08/2015כל הציוד הנדרש לביצוע מושלם של העבודות נשוא מכרז 
העבודה על כל  רתיאו . 1.5.3והגדרתן בסעיף  1.5בסעיף  כמפורט 

 6 עבורהתמורה הינה  כמפורט במפרט הטכני.  3מאפיינה  בסעיף 
. ניתן יהיה להעביר את הקריאות שלא בוצעו קריאות בחודש 

 קריאות בשנה. 72לחודש אחר ובתנאי שלא יעלו על 

 3,500 חודש

קריאות שרות  בשנה.  72-תוספת עבור כל קריאת שרות מעבר ל 08.01.02
( התמורה לקריאת שרות 1.5.3שרות כמפורט בסעיף )קריאת 

 עלות נסיעה וביטול זמן. כוללת 

 750 יח'

עבור ביצוע   08.01.01שמתבצעת בסעיף  לצוות  לקריאה תוספת 08.01.03
)ערבי שבת  ד 2ס"ק  2.1.2העבודה בשעות חריגות כמפורט בסעיף

 .וחג(

 100 שעה

עבור ביצוע  08.01.01עיף שמתבצעת בס לצוות לקריאה תוספת 08.01.04
שבתות )ה 2ס"ק  2.1.2העבודה בשעות חריגות כמפורט בסעיף

 .וחגים(

 150 שעה

שעות כמצוין בסעיף  6תוספת עבור כל שעת עבודה של צוות  מעל  08.01.05
 ז' 1ס"ק  2.1.2

 80 שעה 

   אחזקה שוטפת 08.02.00
, החשמלת שוטפת ומונעת של מערכו אחזקהביצוע עבודות  08.02.01

מחיר העבודה כולל,   .בהתאם לנדרש ולהנחיות המפקח/מנהל
צוות עובדים, ציוד, כלי עבודה, ציוד בטיחות וכל הנדרש לביצוע 

והגדרתן  1.5סעיף  08/2015מושלם של העבודות נשוא מכרז 
העבודה על כל מאפייניה כמפורט בסעיף  רתיאו. 1.5.1בסעיף 

ספק פרוט זה כולל גם את  למען הסר כל במפרט הטכני. 3.3.2
 הביקורת/בדיקה שנתית של המתקנים

 

 יח'
אחת 

לארבעה 
 חודשים

 

6,000 

 שבאחריות שרונים כל ארונות /לוחות החשמלשל   בדיקה תרמית 08.02.02
 אחת לשנה על פי הנדרש בחוק ועל פי כל דין.

 6,000 קומפ'

 1,500 יח' 08.02.02בדיקה תרמית בנוסף למפורט בסעיף  08.02.03
 1,500 קומפ' הכנה וביקורת חברת חשמל למתקן 08.02.04
   עבודות שונות 08.03.00
לעבודות פיתוח או החלפת שעת עבודה של חשמלאי )כולל עוזר(  08.03.01

)המחיר כולל בתוכו עלות   ,על פי הגדרת אחראי מתקנים  ציוד
 וביטול זמן(הנסיעה 

 250 שעה

   חה של המציע לא יחול לגבי פרק זהאחוז ההנ – כללי 08.04.00

08.04.01 
)עבודות חשמל עבודות שונות על פי מחירון דקל לעבודות 

 יח' קבלניות(
של הפחתה 

%20  

 יח' לחשמל   חומרים על פי מחירון דקל 08.04.02
הפחתה של 

%10  

08.04.03 
עבודות שונות על פי מחירון משכ"ל נטו )ללא דמי ניהול( להקמת 

 יח' יבה ,בריכות אגירה ומתקנים למיםתחנות שא
הפחתה של 

%10  

08.04.04 
מחירון  חומרים על פי משכ"ל נטו )ללא דמי ניהול( להקמת 

 יח' תחנות שאיבה ,בריכות אגירה ומתקנים למים
הפחתה של 

%10  

 
הזוכה הקבלן  –* מובהר כי במידה והציוד ו/או האביזרים אינם מפורטים במחירון דקל או מחירון משכ"ל 

 12%יהא זכאי לקבל את התמורה עבורם כנגד חשבונית רכישה שתוצג על ידו, ובתוספת רווח קבלני של 
 מעלות הציוד ו/או האביזרים שיסופקו על ידו.
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 נספח ז'

 חוזה למתן שירותים
 

 2018ביום _______ לחודש ______ בשנת רמת השרון שנערך ונחתם  ב

 

 ם וביוב בע"משרונים תשתיות מי בין:       
  5מרח' אוסישקין    
 רמת השרון   
 ("המזמיןאו " "החברהאו " "שרונים)להלן: "   

 
  

 __________________ לבין:

  __________________ 

  __________________ 

 "(הקבלן" -)להלן      

 מצד שני

מים ובתחנות תקני חשמל במ תלביצוע עבודות תחזוק 04/2018מכרז פומבי  םפרסוהמזמין  הואיל:
 ;"(המכרז)להלן: "ברמת השרון  שאיבה לביוב

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

 מהסכם זה(;)הצעת הקבלן מהווה חלק בלתי נפרד 

וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של הקבלן והמזמין קיבל את ההצעה כדין, והכריז  והואיל:
 של הקבלן כהצעה הזוכה;

 נים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;יוהצדדים מעוני והואיל:
 
 

 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא  .1

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

 אישור ביטוחי הקבלן -' 1נספח 
 נוסח ערבות ביצוע -' 2נספח 

 נספח בטיחות –' 3נספח  
 הצהרה על העדר תביעות –' 4נספח 
 מיוחד על כל מסמכיו טכני מפרט –חוברת ב'  - '5נספח 

 

לעיל, יבצע הקבלן את העבודה  1.1מצורפים להסכם זה, כמפורט בס"ק בנוסף לנספחים ה    1.2
בנין בהוצאת משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ פרט הכללי לעבודות למבהתאם 
"( במהדורתו האחרונה והמעודכנת ובהתאם לתקנים, הוראות המפרט הבין משרדי)להלן: "

ונות )משרד הבריאות, המשרד לאיכות היצרנים לחומרים השונים, דרישות הרשויות הש
 .הסביבה, המוסד לבטיחות ולגהות( וכו'
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 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם.  1.3

 הגדרות .2

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש או המשמעות המפורטים לצדם, אלא אם הקשר 
 הדברים מחייב משמעות אחרת:

 : שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ.ברההח .2.1

: המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן )כולל קבלני המשנה מטעמו(, עובדיו, הקבלן .2.2
שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, יועצים ומתכננים מקצועיים, ולרבות כל קבלן משנה הפועל 

משמש כקבלן משנה לפי חוזה בשמו או בשבילו לאחר שקיבל אישור מפורש בכתב מאת המהנדס ה
 זה בביצוע המבנה.

: כל מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא צורפו, לרבות מסמכי החוזה .2.3

מפרטים, שרטוטים, תוכניות, הודעות לקבלנים, מסמכי הבהרות, וכן הצעת הקבלן, על כל נספחיה, 
 ד.וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתי

: מסמך שהוצא לפני הגשת ההצעות, בין ביוזמת החברה, הודעות למציעים ומסמכי ההבהרות .2.4

בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות שאלות הבהרה של המשתתפים במכרז, אשר 
 מבהיר ו/או משנה ו/או מתקן את מסמכי המכרז.

 מנהל שרונים תשתיות מים וביוב -מנהל .2.5

 ה או מי שהמנהל מינה לשמש כנציג הנדסי של החברה.: מהנדס החברהמהנדס .2.6

של מערכות החשמל  )תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת( עבודות תחזוקה: מתן שירותי העבודות .2.7
שיימסרו  וכן עבודות חריגות או  חד פעמיות ברמת השרון במכוני המים ובתחנות השאיבה לביוב

ולות, ההתחייבויות והמחויבויות שעל לביצוע הקבלן על ידי החברה, לרבות כל העבודות, הפע
הקבלן לבצע על פי האמור במסמכי המכרז/חוזה זה, על נספחיהם, בין אם הם מפורשים ובין אם 

 לאו.

: אדם או תאגיד שמונה ע"י המנהל לנהל את כל תאום הפעילויות   מתקני מים וביובאחראי  .2.8
מתקני המים של החוזה. שם אחראי הנדרשות וכן תאום בין הגורמים השונים לצורך הוצאה לפועל 

 יועבר לידיעת הקבלן. והביוב

אדם או תאגיד שמונה ע"י המנהל לפקח על העבודות על כל מכלוליהן  לצורך הוצאה  המפקח: .2.9
לפועל של החוזה. שם המפקח מטעם החברה יועבר לידיעת הקבלן. למפקח אין כל סמכות 

 להתחייבות כספית.

דות קבלניות בחשמל. כפי שהתפרסם במועד הקרוב ביותר  למועד מחירון דקל לעבו -מחירון דקל .2.10
דקל יעודכן אחת לשנה במועד חידוש מחירון  .בהפחתה שצוינה בכתב הכמויות  פרסום המכרז

 ההסכם , על פי מחירון דקל  העדכני שהתפרסם בסמוך למועד חידוש ההסכם.
 

תחנות שאיבה ,בריכות אגירה מחירון משכ"ל נטו )ללא דמי ניהול( להקמת –מחירון משכ"ל  .2.11
כפי שהתפרסם במועד הקרוב ביותר למועד  בהפחתה שצוינה בכתב הכמויות ומתקנים למים

פרסום המכרז . מחירון משכ"ל יעודכן אחת לשנה במועד חידוש ההסכם על פי המחירון 
 העדכני שהתפרסם בסמוך למועד חידוש ההסכם.

כתמורה לביצוע "העבודה" לרבות כל תוספת : הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן שכר החוזה .2.12
שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב 

 בהתאם להוראות החוזה.
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, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה 1981-, התשמ"אחוק הפרשנות .2.13
 כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

ה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות לצורך פרשנות חוזה ז
בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. כמו כן, כותרות 
הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות 

 החוזה.

 חייבויות הקבלןוהתהרות הצ .3

היטב  ומצהיר בזאת כי בדק היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה ונספחיו וברורים ל הקבלן .3.1
 על פי חוזה זה. ומהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי

הקבלן מצהיר כי אין כל מניעה, בין חוזית, בין חוקית ובין אחרת כל שהיא, שיש בה כדי למנוע  .3.2
 ו/או מלקיים את התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן. ממנו מלהתקשר עם המזמין בהסכם זה

הקבלן מצהיר כי ברשותו מצויים כל האמצעים הנדרשים לצורך עמידה בהתחייבויותיו  .3.3
בהתאם לתנאי הסכם זה, לרבות הכספיים, ולרבות כוח האדם, הציוד, הידע, הניסיון, הכישורים 

ובאיכות מתאימים לביצוע התחייבויותיו וכיו"ב, וכל זה בכמויות, בתנאים, במועדים, בטיב 
 שבהסכם זה ברמה גבוהה ולשביעות רצונו המלא של המזמין.

הקבלן מצהיר כי הוא יהא אחראי באופן בלעדי לביצוע כל השירותים נשוא הסכם זה, והוא  .3.4
יהא אחראי לכל הנזקים, ההפסדים וההוצאות שייגרמו, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה ו/או 

מתן השירותים באופן רשלני ו/או בניגוד להסכם ו/או עקב אי מתן השירותים, ו/או עקב אי  עקב
 מתן השירותים במועד.

המלוות ותשלומי חובה אחרים בגין  ,שא בכל המיסים, ההיטליםהקבלן מצהיר כי הוא יי .3.5
 .זההסכם על פי  והסכומים שישולמו ל

המפורט להלן, ומצהיר בזאת כי כוח הקבלן מתחייב להעמיד לרשות החברה את כוח האדם  .3.6

 האדם המפורט לעיל כלול בהצעתו, ולא תשולם עבורו כל תמורה נוספת/אחרת: 

לכל זרם/הספק שעליו לטפל  בעל תעודה מוכרת ומאושרת כדין -חשמלאי מוסמך .א

 מתקנים השונים שבאחריות החברה. ב

יד. מנהל הפעילות יהיה בא כוחו של הקבלן יהיה "מנהל פעילות" מול התאג -מנהל פעילות .ב
בניהול ביצוע עבודות מסוג נשוא המכרז. "מנהל שנים )חמש(  5בעל ניסיון של לפחות 

בטרם יחל הקבלן במתן השירותים. הפעילות" יאושר ע"י החברה על פי נתוניו האישים 
מראש  החברההחלפת "מנהל הפעילות" במהלך תקופת ההתקשרות יעשה בתאום ואישור 

 ובכתב.

הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות כנדרש בחוק ויודיע על כך  -בטיחות  ממונה .ג
למפקח האזורי של משרד העבודה, הכול כפוף להוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח 

 .1970-חדש (,תש"ל 

צוות המורכב מבעלי מקצוע על פי מורכבות העבודה שתקבע מעת  –צוות תחזוקת חשמל   .ד
 בעלי רישיון כמוגדר בתנאי הסף.עובדים  2 לעת. הצוות ימנה לפחות

הקבלן מתחייב להציג את בעלי התפקידים האמורים כתנאי לקבלת צו התחלת עבודות מאת 
 החברה.

 .למעט ס"ק ד' התפקידיםאין מניעה כי עובד העונה על דרישה של יותר מסעיף אחד יכהן בשני 
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נאמנות, בדייקנות, במומחיות ברמה מקצועית גבוהה, בהפעולות מתחייב לבצע את  הקבלן .3.7
על פי  האמורו/או כל גורם אשר יעסוק בביצוע  האמורעסיק בביצוע יומתחייבת לכך שהצוות אשר 

 חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים המתאימים לביצועו.

בסעף  )חוברת ב( הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעמוד בכל לוחות הזמנים כמפורט במפרט הטכני .3.8
2.1 . 

ר ומתחייב כי זמינות הצוותים והתקשורת איתם תהייה כמפורט במפרט הטכני הקבלן מצהי .3.9
 .2.1.1בסעיף 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידווח לשרונים או למי מטעמו על פי נהלי הדיווח כמפורט במפרט  .3.10
 .1-6נספחים הטכני 

ם, לרבות, בהתאם להנחיות, כלליהקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין,  .3.11
אמות מידה והוראות רשות המים ו/או הממונה על תאגידי המים והביוב )הן משפטיות והן 

פורסם סל השירותים לשירות לפי  2005הנדסיות(. למען הנוחות מבקש המזמין להבהיר כי בשנת 
לחוק תאגידי מים וביוב, וכי יש לפעול על פיו, ובכל מקרה, עם פרסומם הרישמי של אמות  99סעיף 
 הנדסיות יידרש המציע הזוכה לפעול על פיהן ו/או על פי כל נוסח מעודכן שלהן. מידה

 

 סמכויות המהנדס .4

הביוב/מפקח לעשותה על אחראי   מתקני המים ואו פעולה שרשאי או חייב  שהתייחדהסמכות  4.1
פי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיהם של המהנדס או ב"כ להשתמש באותה הסמכות או לעשות 

 ולה.אותה פע

או פעולה שרשאי או חייב ב"כ המהנדס לעשותה לפי חוזה זה, אינן גורעות  שהתייחדהסמכות  4.2
 מזכויותיו של המהנדס להשתמש באותה הסמכות או לעשות את אותה הפעולה.

 המפקח הביוב/מתקני המים ואחראי תפקידיו וסמכויותיו של  .5

וק את טיב החומרים המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבד 5.1
שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא  לבדוק אם 

 הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת הוראותיו הוא.

פרטים המשקפים לדעתו את  ביקור"(, שבו ירשמו מדי היומן": הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן 5.2
בנוסף לאמור לעיל הקבלן מתחייב למלא את כל טפסי  הלך ביצוע העבודה.המצב העובדתי במ

"( המפורטים בנספח הטכני אשר יהוו הוכחה ובקרה על ביצוע עבודה טפסיםהבדיקה )להלן "
 תקינה במתקני החשמל שבאחריות שרונים.

המפקח ויהווה אסמכתא להגשת החשבון /מתקני המים והביוביאושר על ידי אחראי היומן  5.3
הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה חודשי. ה

 המזמין.לא יחייבו את 

, פרט לאלה שהקבלן הסתייג ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות ובטפסים  רישומים ביומן 5.4

 הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

 סבת החוזהאיסור ה .6

את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או   רשאי להסב לאחר קבלןאין ה .6.1
 מראש בכתב. המזמיןלמסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

המזמין רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  קבלןאין ה .6.2
ל רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא למנהל בכתב ע קבלןמראש ובכתב. הודיע ה
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מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו 
 או התנגדותו לכך.

את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה  החברהנתנה  .6.3
באחריות מלאה לכל  איישה, והקבלן פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוז

 מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.-מעשה או אי

כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו הוא לא  ,במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת  .6.4
יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר יחזיקו במניות שמקנות זכות 

מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות, או המקנות זכות  25%-יותר מל
לכך מראש  החברהלמנות רבע או יותר מהדירקטורים  בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת 

 ובכתב.

 היקף החוזה .7

אדם, החומרים, הכלים, הציוד, -חוהוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כ .7.1
 ות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.המכונ

את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נוספות אשר יתברר כי  הלעצמ תשומר החברה .7.2
אם נוכח דחיפות ביצוע  צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה, המזמיןיש לדעת 

מחירי יחידה המפורטים בכתב עפ"י  תמורה תחושבה .אותן עבודות ואם מכל טעם אחר
 .בהפחתה של ההנחה שנתנה ע"י הקבלן בהצעתו הכמויות

בהפחתה ) "דקלמחירון על פי " וספת תיקבעהנתמורה לא נמצא מחיר יחידה בכתב הכמויות ה  .7.3
הנכון למועד חתימה על ההסכם ע"י הקבלן. המחירון יתעדכן אחת המצוינת בכתב הכמויות( 

 רלוונטי.ה דקללשנה על פי מחירון 

המצוינת בהפחתה )לא נמצא מחיר יחידה במחירון דקל  תיקבע התמורה על פי מחירון משכ"ל  .7.4
כן אחת לשנה על דהמחירון יתע הנכון למועד החתימה על ההסכם ע"י הקבלן.בכתב הכמויות( 

  הארכת /חידוש ההסכם. פי המחירון העדכני ביותר במועד החתימה על 

תיקבע התמורה על פי ניתוח מחיר שיוגש ע"י הקבלן   משכ"לן לא נמצא מחיר יחידה במחירו .7.5
ואחראי . במידה ויתגלו אי הסכמות בין הקבלן אחראי מתקני מים וביוב ויאושר מראש ע"י  

יובא הנושא להכרעתו של המהנדס, למען הסר כל ספק קביעתו של המהנדס  מתקני מים וביוב
 הינה סופית .

 וסדרי עדיפויות בין המסמכים יםהוראות מילוא, סתירות במסמכים .8

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר מהמסמכים  .8.1
שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה הבאה להוסיף על  הפנייההמהווים את החוזה או 

 זכויות המזמין, לפי שיקול דעת המזמין. 

ות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהורא  .8.2
הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, 

 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. -לפי הצורך  או נתונים לרבות תכניות

 סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז )לצורך ביצוע העבודה( הינו כדלקמן: .8.3

 ות הדין והרשויות המוסמכות.דריש .8.3.1

 הוראות החוזה, כולל תנאי המכרז והמפרטים הטכניים. .8.3.2

 תוכניות/הוראות לביצוע. .8.3.3

 הצעת הקבלן. .8.3.4
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בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה דו משמעות בין המסמכים  .8.4
המהנדס הטכניים, כולל הוראות ודרישות על פי דין מהרשויות המוסמכות לבין עצמם, יכריע 

 לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג לפי הוראותיו.

 ( הינו כדלקמן:התשלוםסדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז )לצורך ביצוע  .8.5

 דרישות הדין והרשויות המוסמכות. .8.5.1

 .כתב הכמויות  .8.5.2

 .7.4ו 7.3ניתוח מחיר על פי המחירונים השונים שנקבעו בסעיפים  .8.5.3

 אושרה ע"י נציג שרונים.ואשר הקבלן  שנעשה על ידיר /ניתוח מחי הצעת הקבלן .8.5.4

השונים בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה דו משמעות בין המסמכים  .8.6
, כולל הוראות ודרישות על פי דין מהרשויות המוסמכות לבין עצמם, יכריע  8.5שפורטו בסעיף 

 נהג לפי הוראותיו.המהנדס לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן י

 והמהנדס ני המים והביובקמתאחראי ביצוע העבודה לשביעות רצון  .9

מתקני המים  אחראי הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של 

, הנדסושל המ הביובמתקני המים ואחראי וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של  המהנדסו הביובו

 ובין שאינן  מפורטות בחוזה. חוזהבין שהן מפורטות ב

 , פרוגראמה ומסמכיםאספקת תכניות .10

התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן, הם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ואסור  .10.1
לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרת החוזה בלבד. במידת הצורך 

לצורך ביצוע העבודה העתקים מהתוכניות/מסמכים של החברה תספק לקבלן  הועל פי שיקול דעת
במספר הדרוש כראות עיניו של אחראי רשת הביוב/ המהנדס או ב"כ. עם גמר ביצוע העבודה, על 
הקבלן להחזיר לחברה את כל התוכניות/מסמכים לרבות כל ההעתקים והמסמכים האחרים בקשר 

 להן שברשותו.

מסמכים, תוכניות העבודה, וההוראות  על התוכניות,ביוב  מתקני המים וההקבלן יודיע לאחראי  .10.2
הדרושות, או שיידרשו, לביצוע העבודה בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין של ביצוע 

 העבודה ולא יגרום לאיחור או עיכוב בגמר העבודה והשלמתה.

 והודעות ויתור על הודעה נוטריונית .11

התראות או הודעות נוטריוניות ועצם הפרת שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת  .11.1
 החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הודעה כזאת. 

של הצד   כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת .11.2
בדואר רשום, דינה כדין  לחההשני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנש

 שעות מזמן מסירתה בדואר. 48הודעה שנמסרה ביד, כעבור 

 האתר לביצוע העבודות וביצוע בדיקות מוקדמות רתיאו .12

וכן באתרים ברחבי העיר רמת השרון.  במתקני המים ובתחנות השאיבה לביובהעבודות מתבצעות  .12.1
 ה ומתקני בקרה ברחבי העיר. נוספים כמו חדר הבקרה במשרדי שרונים, מאגר חרום ארנ

הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את האתר לביצוע העבודות, ואת כל יתר הגורמים והנסיבות העשויים  .12.2
להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ו/או החוזה, והוא מכיר את סביבת האתר, את מצב 

ת החברה, ומצא את , וכי קיבל כל מידע שביקש מאלוחות החשמל ומערכות המכשור והבקרה
האתר מתאים לביצוע העבודות, וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות הקשורות 

 לאתר. 
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מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן באתר לרבות  .12.3
דו של הקבלן יהיה כשל ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו. מעמ 1972-זכויות מכוח חוק הגנת הדייר

 בר רשות בלבד, וכל עוד רשות זו ניתנת על ידי החברה.

 מהות העבודות .13

שבר ותחזוקה  תאחזקהעבודות שתבוצענה על ידי הקבלן במסגרת הסכם זה כוללת שירותי 
כמפורט במפרט הטכני, בהסכם זה ובנספחיו, ובמידת  והמכשור החשמלשל מערכות  שוטפת

-הקבלן גם עבודות חריגות ופרויקטים חד יבצע –ידי שרונים -ך עלהצורך וככל שיידרש לכ
  סכם זה.פעמיים כמוגדר בה

 העבודות השוטפות להן מחויב הקבלן הינן: .13.1

   קריאת תקלה )קריאת שרות(א. 

קריאת שרות לתיקון תקלה כאשר קיימת סכנה לפעילות  –קריאה דחופה ( 1)
לזיהום סביבתי כתוצאה התקינה של אספקת המים שבאחריות שרונים או 

 מתקלה בתחנת שאיבה לביוב
קריאת שרות לתיקון תקלה  או שינוי או התאמה של  – קריאת שגרה( 2)

מערכת החשמל לציוד קיים. אין חשש לפגיעה באספקת המים או לגרימת 
 זיהום סביבתי והיא נובעת מצורכי התפעול של המערכות.

 במתקני המים בתחנות השאיבה לביובהחשמל ב. תחזוקה שוטפת ומונעת של מערכת 

ביקורת שגרתית    -ואחת לשנה  לארבעה חודשים ביקורת תקופתית אחת   ( 1)
 החשמל כמפורט במפרט הטכנישל מערכת 

על ידי החברה  שכפי שיידר -עבודות תחזוקה או שינויים במערכת החשמל  (2)
 .או בהתאם לנדרש בדוח התקופתי מעת לעת

הקבלן מתחייב לבצע ביקורת שנתית של כל המתקנים שבאחריות  –ביקורת שנתית ג. 
 שרונים תוך חודש ימים ממועד החתימה על ההסכם או חידושו.

 

  טיב החומרים .14

מאיכות מעולה, חדשים, כל החומרים והציוד בהם יעשה הקבלן שימוש בעבודתו יהיו  .14.1
"פ קביעת ו/או ע בהתאם לצרכי המערכת  םטכניי יםמהסוגים כפי שנקבעו במפרט

 ולשביעות רצונם המלאה. המנהל/המפקח

קודם  כל החומרים והציוד את  אחראי מתקני מים וביוב של  והקבלן יגיש לאישור .14.2
ע"י מכון התקנים ו/או  בדיקות  הותידרשנבמידה במסגרת העבודה. שייעשה בהם שימוש 

קבלן. כל על הכל ההוצאות תחולנה לאישור הציוד מכונים אחרים מוסמכים עפ"י דין 
 שרו. ושא לדגמיםשיסופקו לצורך המשך העבודה יתאימו בדיוק  החומרים והציוד

 2בס"ק  כאמורכל הציוד שיוגש לאישור אחראי מתקני מים וביוב מובהר ומוסכם בזה כי  .14.3
 .או כל אישור אחר המוכר על פי כל דין בישראלתו תקן ישראלי יהיה בעל אישור , לעיל

כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים  הציודכי  ביובאחראי מתקני מים ונוכח  .14.4
ירחיק הקבלן  לעיל  14.3ו/או אינו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף  ושרושא לדגם/ים

אחראי שעות מקבלת הוראה מטעם  12ממקום העבודה, תוך  מידי  באופןהציוד את 
ינה ניתנת לערעור א אחראי מתקני מים וביוב קביעתו של  לעשות כן. מתקני מים וביוב 

אחראי מתקני סרב הקבלן לעשות כן, רשאי ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי. 
אחראי מתקני מים הפסולים בעצמו. עלות פעולתו זו של חומרים להרחיק את ה מים וביוב

 תהא על חשבונו של הקבלן. וביוב

 כפיפות ודיווח .15
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זוקת חשמל במתקני המים ובתחנות תח תיאום ופיקוח על ביצוע עבודות ,לצורך ניהול .15.1
)להלן  מתקני המים והביוב, נציג המזמין הינו אחראי השאיבה לביוב ובאתרים האחרים

   ."אחראי"(

ינהל את ביצוע העבודות, יקבע לוחות זמנים, שלבים לביצוע  מתקני המים והביובאחראי  .15.2
 .העבודות, ויפקח על ביצוע העבודה

את הקבלן או מי שמוסמך מטעמו לישיבות אשר בהן,  יזמן מתקני המים והביובאחראי  .15.3
 בין היתר, יערך מעקב אחר ביצוע העבודות. מועד, תדירות ומקום ישיבות אלו יקבעו ע"י 

. הקבלן מתחייב כי בישיבות אלו ישתתף נציג מוסמך מתקני המים והביובאחראי  
 מטעמו.

ן ביצוע העבודה לאופיערוך ביקורת מתמדת באשר  מתקני המים והביובאחראי  .15.4
 לצורך ביצועה.בהם נעשה שימוש  והציוד חומריםוה

לצורך ניהול, תיאום ופיקוח עבודות חריגות ופרויקטים חד פעמיים ימנה המזמין מפקח  .15.5
 מטעמו.

על העבודה ,חומרים וציוד גישה נוחה ועזרה בביקורת  מנהל/למפקח חייב לאפשרהקבלן   .15.6
  שיסופקו/יבוצעו על ידו.

ויפעל על פי כל הוראה  מפקח מטעם שרונים ,/ "אחראי"ה פוף להוראותהקבלן יהא כ .15.7
בקשר עם ההסכם, ובכללן הצורך לבצע תיקונים ופעולות אחזקה  דםוהנחיה שתינתן על י

 "האחראי"  בכלל זה רשאי כמפורט בהסכם. להכושונות הן בתמורה והן שלא בתמורה, 
ודות, והקבלן יהא מחויב לפעול בהתאם לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העב

קביעת סדרי  לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת עללהוראותיהם. 
 עדיפויות על ידי מנהל  רשת הביוב.

באופן שוטף על ביצוע עבודותיו, על כל בעיה והתפתחות באשר  "לאחראי"הקבלן ידווח   .15.8

 כם.להן, וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההס

 לאחראי מתקני המים והביובלעיל, ידווח הקבלן  (1בפסקה ) מבלי לגרוע מכלליות האמור .15.9
 וההסכם. העבודותאליו בעניין המפקח תשובות והסברים ביחס לכל פניה של  וויספק ל

לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודה אם  אחראי מתקני המים והביובהרשות בידי   .15.10
ו אינה יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן היא לפי דעתו אינה מתאימה א

הסביר. במסגרת זו רשאי המפקח לדרוש שכלול וייעול שיטת העבודה או שימוש בציוד 
 מתאים יותר והקבלן מתחייב לבצע מייד את דרישות מנהל הפרויקט.

מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה בגין ביצוע דרישות המפורטות  .15.11
. עוד יובהר אי הצגת דרישות כאמור אינה משחררת את הקבלן מאחריותו 13.1בסעיף 

 לבצע את העבודה בטיב ובקצב המותנים בהסכם. 

 פעילות מנהל .16

כל ביצוע ול 13.1לאורך כל תקופת ההתקשרות לשרותי אחזקה שוטפת כהגדרתם בסעיף  .16.1
מנהל קבלן להעמיד ה בחיי ים השונים על פי דרישת שרונים או פעילות באתר עבודה

יהיה  מנהל הפעילות. בפרשה הטכנית)ב( לעיל וכמפורט 3.6פעילות בהתאם לדרישות סעיף 
, יחשבו כאילו ניתנו  "אחראי"ה ע"ילו  רשתימסזמין לצרכי שרונים וכל הודעה או הוראה 

 לקבלן.

 מהנדס החברה.של  ובכתב  מראש יוחלף רק באישור  מנהל הפעילות .16.2

 אחראי מתקני המים והביובהנדס/ ביקורת ואישור המ .17
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רשאי לערוך בכל עת ביקורות ו/או בדיקות  אחראי מתקני המים והביוב המהנדס/ .17.1
 מצא. בהסכם או  בהזמנת העבודה כנדרש מהקבלן  בעבודותשוטפות לבדיקת כל הקשור 

ו/או  במהלך ביקורו בעבודותליקויים כלשהם  אחראי מתקני המים והביוב המהנדס/
  17.3-17.5בס"ק   , ויחול האמורהמידיביר לקבלן בכתב הוראות לתיקונם , יעבדיקתו

 להלן, בשינויים המחויבים.

סיורי  המפקח/מנהל הפרויקט, יערוך 17.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בס"ק  .17.2
 לבדיקת טיב העבודה המבוצעת ע"י הקבלן עפ"י ההסכם.ביקורת 

 ליקוייםלגרוע מכלליות האמור בו, תיקון  לעיל, ומבלי 17.1על אף האמור בסעיף קטן  .17.3
שייקבעו ע"י יבוצע ע"י הקבלן תוך פרקי הזמן  "האחראי"ע"י  בסיורי ביקורתאשר נתגלו 
 ."האחראי"

 "האחראי". "לאחראי" או למטעמוהקבלן על כך , יודיע העבודה הנדרשתבגמר ביצוע  .17.4

בכתב, ברשימה שתיחתם  ויפרט בפני הקבלן עבודה השל אות היבדוק את עצם וטיב ביצוע
שיש לתקנם ו/או שינויים  בעבודהעל ידו ועל ידי הקבלן, את הליקויים והפגמים שמצא 

 שהינו מעוניין שיבוצעו בה.

הקבלן יתקן את הליקויים והפגמים ויבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה, לשביעות  .17.5
 כאמור. או מטעמו  האחראי רצונו של 

האחראי או מטעמו פגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של לאחר שתוקנו הליקויים וה .17.6
 .עבודהשל אותו  האישור בכתב על סיום ביצוע "האחראי "יתן י, 

או כל חלק  האמורה להלן כי מתן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורה בזאת מובהר .17.7
 ממנה.

שבוצע ע"י  עבודותההאמור לעיל, יחול בשינויים המחויבים ולפי העניין גם ביחס לחלק  .17.8
כמפורט להלן ו/או  –הקבלן שבעבורו הינו זכאי לחלק התמורה במקרה של ביטול ההסכם 

 מכח כל הסכם או דין.

כדי לשחרר את הקבלן  "האחראי"מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין באישור  .17.9
ההסכם, ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה  חמכוכלשהי ו/או מחויבות מאחריות 

 במתקניםרה בדבר היעדר אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם, ליקוי או נזק שיתגלה לכאו
 נשוא ההסכם. העבודותבקשר עם 

 כללי - מדידת כמויות .18

העבודה שבוצעה למעשה וכמויות החומרים בהן השתמש הקבלן בפועל, יקבעו על ידי  .18.1
 ביומן עבודהעל סמך מדידות. כל המדידות תירשמנה  מפקח/ אחראי מתקני המים והביוב

 המפקח והקבלן./ "אחראי"האו ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי 

            

לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי  .18.2

לבצע את המדידות בהעדרם, ויהיו רואים את המדידות  םכוח-המפקח או באהאחראי/
 קבלן לא יהא רשאי לערער עליהן.כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, וה

ונמסרה על  "האחראי"אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת  .18.3
כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, ידחה ביצוע המדידות 

 .2 ק"למועד מאוחר יותר שיקבע כאמור בס

ימים  7רשאי הוא לערער בכתב תוך  –נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות  .18.4
יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה המפקח האחראי /על כל כמות שנמדדה, 
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ה יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין ימחדש. אם גם אחרי המדידה השני
 .והכרעתו תהיה סופית.מהנדס המפקח, יכריע בעניין זה האחראי/

למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות  יתה העבודה, כולה או מקצתה, מוכנהיה .18.5
 המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו עילה לכך.האחראי /בהקדם, לא ידחה 

 ביצוע מקצועי .19

אחראי כל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של  .19.1
ח הסכם זה, וכלביצועה של עבודה או מטלה מ האחרוןאישורו של  מתקני המים והביוב

 לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו האמורה לעיל.

, פקחהמ/ אחראי מתקני המים והביובבוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון, לדעת  .19.2
לתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, מפקח הקבלן עפ"י דרישת ה יחויב

 .פקחלשביעות רצון המ

ן הקבלן, בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול שמורה הזכות לגבות מ מזמיןל .19.3
לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מן  המנהלדעת 

 הקבלן לתקנה.

לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י כל  מזמיןשל ה ואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות .19.4
 דין או הסכם.

 

 חות התארגנות ושמירה על הבטי  .20

אמצעי זהירות לבטיחותו ונוחיותו של  בכל ולנקוט  לספק על חשבונו הקבלן מתחייב  .20.1
ו/או  האחראי, בכל מקום שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות ועובדי שרונים  הציבור

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

 ם באתר, לא יכנס לאתרהקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקי .20.2
 .םו/או בא כוח מהנדס/מפקח, ה, ההאחראיבמהלך העבודה, למעט 

או  הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור .20.3

 . עובדי שרונים

, לכל האחראי, ללא כל תמורה נוספת, אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות ןייתהקבלן   .20.4
, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח, וכן מזמיןועסק ע"י הקבלן אחר המ

 לעובדיהם הן במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה. 

. בנוסף לכך, בפרשה הטכנית עודפי חומרים ופסולת כהגדרתם את הקבלן יסלק מהאתר  .20.5
עבודה וכתנאי בגמר ה .האחראייסלק הקבלן כל פסולת אחרת מהאתר, לפי בקשת 

 לסיומה מתחייב הקבלן להשאיר את האתר נקי וללא כל פסולת או ציוד.

הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות כנדרש בחוק, בהתאם למפורט בפרשה הטכנית,  .20.6

בכפוף  לימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה, והכו 7ויודיע על כך למפקח האזורי, תוך 
 .  1970-נוסח חדש[, תש"ללהוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]

הממונה על הבטיחות יהא אחראי על כל תחזוקת ציוד הבטיחות, הדרכה לעובדים   .20.7
ואכיפת אמצעי הבטיחות במקום העבודה. הממונה על הבטיחות ימצא בכל אתר בו 
מבוצעות העבודות, והוא יהיה האחרון לעזוב את האתר מטעם הקבלן, כך ששירותי 

 ם העבודות. הבטיחות יינתנו עד לסיו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהוראות הבטיחות הקבועות בהסכם זה בפרשה  .20.8
 ' להסכם. 3הטכנית, ימלא הקבלן גם אחר הוראות הבטיחות המפורטות בנספח 
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 שעות וימי מנוחה .21

)כמפורט במפרט  פעמיים-חדפרויקטים ,  יזומותעבודות הקבלן מצהיר ומתחייב כי  .21.1
על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה  יבוצעורת תקופתיות ועבודות ביקו הטכני(

, ובלבד שהמשך העבודה בימי  1948-כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח
המנוחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון 

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

לעיל לא יחול במקרים המפורטים תחת פרק "מהות העבודה". סעיף  1האמור בסעיף קטן  .21.2
שעות ביממה, במשך כל ימות  24ב. ואשר לגביהם מדובר על ביצוע עבודה  13א. ו 13

 השנה.

)רעש הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים  .21.3

לצרכי חפירה, בניה או כיו"ב באזור מגורים בין  1979-התשל"ט ,בלתי סביר מציוד בניה(
 ,למחרת ובימי מנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט 07:00 -ל  19:00השעות 
, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה 1948-התש"ח

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

 רשימת תביעות .22

בסוף כל חודש רשימה  מפקח לפי העניין/ לאחראי מתקני המים והביובהקבלן יגיש  .22.1
שתפרט את תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי 

 דה במשך החודש החולף.להם עקב ביצוע העבו

, רואים את הקבלן כאילו ויתר 22.1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף  .22.2
עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את 

 התביעה.

לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא  .22.3
ה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את הותנ

 .הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי

 תמורה .23

 כל מחויבויותיו לפי ההסכםלעיל, לרבות  13.1בעבור ביצוע העבודות הנקובות בסעיפים  .23.1
של  המויות בהפחתעל פי הסעיפים בכתב הכלתמורה יהא הקבלן זכאי  על כל נספחיו,

, וכן לתוספת בגין ציוד וחומרים אשר יידרשו לו ב"הצעת המציע"ההנחה שנתנה על ידו 
)נספח א' לצורך ביצוע עבודתו בהתאם להוראות כתב הכמויות והוראות הסכם זה

 "(. התמורהלמכרז()להלן: "

ן משכ"ל מובהר כי במידה והציוד ו/או האביזרים אינם מפורטים במחירון דקל או מחירו .23.2
הקבלן יהא זכאי לקבל את התמורה עבורם כנגד חשבונית רכישה שתוצג על ידו,  –

 מעלות הציוד ו/או האביזרים שיסופקו על ידו. 12%ובתוספת רווח קבלני של 

 ווסף מע"מ כשיעורו על פי הדין.תי לעיל 23.1הנקוב בסעיף קטן לסכום התמורה  .23.3

אינה מחייבת את בכתב הכמויות  מפורטותמען הסר ספק, מובהר כי כמות היחידות, הל .23.4
לכל עניין שהוא. התמורה תשולם לקבלן, אך ורק בגין עבודה שבוצעה על ידו  החברה

 בפועל ובכמות שבוצעה כאמור.

הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי  23.1בס"ק  מובהר בזאת כי התמורה כמפורט לעיל .23.5
, לרבות כל הוצאה הנדרשת במסגרתההעבודה ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות 
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לצורך מתן השירותים בשלמותן, נשיאה בכל הוצאות הציוד, כח האדם והחומרים 
 והכול כמפורט בהסכם  בפרשה הטכנית.  הנדרשים למתן השירותים

זאת ועוד, במידה ותידרש עבודת לילה כהגדרתה בחוק, לא תשולם לקבלן כל תמורה  .23.6
. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן הכמויותאלא כמפורט בכתב  נוספת בעדה

 לשלם לעובדיו בהתאם לחוק.

בהוצאה כלשהי, תחול  אייש המזמיןמוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי  .23.7
 ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו.

וצמדו למדד בראשית כל שנה. לגבי תעריפי הזכייה של הקבלן אותם נקב בהצעתו למכרז י .23.8
תעודכן התמורה  -עבודות שהתמורה בגינם תלויה במחירון דקל ו/או מחירון משכ"ל 

 בראשית כל שנה בהתאם לעדכון המחירון המתאים.

מובהר ומוסכם כי, תנודות בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים ומחירי  .23.9

 תעריפי הזכייה הנ"ל.לא ישנו את  חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם

 קנסות ופיצויים מוסכמים : .23.10

בכל אחד מן המקרים המנויים להלן ישלם הקבלן לחברה פיצוי מוסכם וקבוע  .23.10.1
 מראש בהתאם למפורט להלן :

על כל ₪  1,000 –במפרט הטכני  ת שרותלקריאא. אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע 
 .וספת מע"מבת שעת איחור ו/או חלק ממנה באופן יחסי 

או אחת לארבעה חודשים התקופתיות אי ביצוע פעולה מפעולות האחזקה  .ב
לכל יום )עבור בתוספת מע"מ ₪  500 –המוגדרת במפרט הטכני הבדיקה השנתית 

כל פעולה( איחור בביצוע האחזקה הרבעונית במועד הקבוע במפרט הטכני ו/או חלק 
 יחסי ממנה.

בכל זמן לקבלן הפיצויים מכל סכום שיגיע  לנכות את סכום יתהיה רשאת החברה .23.10.2

. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום , אם וככל שיגיע לקבלןשהוא
לבצע את מהתחייבותו הקבלן משום שחרור האמורים לעיל הפיצויים המוסכמים 

 .ההסכםעל פי  הקבלןאו מכל התחייבות אחרת המוטלת על  השירותים 

 ה של החברהכי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות למען הסר ספק מובהר בזאת, .23.10.3
 הקבלן.עקב הפרת החוזה על ידי  הלפיצויים בגין כל נזק  שנגרם ל

משקפים את הנזק המוערך והמשוער מראש הצפוי  שלעילהפיצויים המוסכמים  .23.10.4
והם ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו של מההפרות האמורות לעיל, להיגרם כתוצאה 

 או לפי כל דין. ההסכםפגוע בכל תרופה אחרת לפי כל נזק, ומבלי ל

אין בפירוט הקנסות שלעיל כדי להוות רשימה סגורה של אירועים בגינם ייקנס  .23.10.5
 הקבלן, ולחברה שמורה הזכות להוסיף קנסות נוספים.

 אופן תשלום התמורה .24

על פי הקבוע תמורת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה  .24.1
  לעיל. 23סעיף ב

ממועד קבלת חשבונית מס מאת הקבלן  45התמורה תשולם בתנאי תשלום של שוטף +  .24.2
 ואישורה על ידי החברה.

ההנחה שנתנה ע"י הקבלן בהצעתו היא מוחלטת וחלה על כל סעיפי מוסכם בין הצדדים כי  .24.3
  .כתב הכמויות
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בלן וזאת במועד ישולם לק ,מס ערך מוסף בגין התמורה עבור העבודה נשוא הסכם זה .24.4
 .תשלומו של כל תשלום ותשלום על פי הסכם זה וכנגד המצאת חשבונית מס כחוק

על העבודות או  ,או אשר יחולו בעתיד ,החלים ,מכל סוג ,או תשלום חובה ,היטל ,כל מס .24.5
שיגיעו  המנהל ינכה סכומים .יחולו על הקבלן וישולמו על ידו ,על העסקה שעל פי חוזה זה

 ,היטלים ותשלומי חובה ,ובכלל זאת מיסים ,ןיים שעליו לנכות לפי כל דלקבלן כל סכומ

 .והעברתם לזכאי יהווה תשלום לקבלן

מיסים  ,מנהל ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זהשה ,כי ידוע לומצהיר הקבלן  .24.6
חייב לנכותם במקור לפי  איה המזמיןאו היטלים בשיעורים ש/או תשלומי מלוות חובה ו/ו

ל הוראות בכתב של "מנהל לפני תשלומו של כל תשלום כנלאלא אם ימציא הקבלן  ,ןהדי
 .פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור

שהמנהל ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זה את כל  ,כי ידוע לומצהיר הקבלן   .24.7

סגרת הקנסות וההורדות שיחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במ
 .החוזה

 ח אדם ותנאי עבודהואספקת כ .25

הקבלן יקבל עובדים רק באמצעות לשכת התעסוקה ובהתאם להוראות חוק שירות  .25.1
. הקבלן יעסיק את עובדיו עפ"י ההוראות ובהתאם לתנאי 1959 –התעסוקה תשי"ט 

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

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

הקבלן ינהל עבור עובדיו תיק ניכויים כדין ויפריש בהם את כל ההפרשות הנדרשות ע"פ  .25.2
 הדין.

ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות .25.3

 על ידי מנהל הפרויקט. ששיידרכנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי 

הקבלן יעסיק מספר מספיק של פועלים מקצועיים ובלתי מקצועיים, לשם ביצוע העבודה  .25.4
להרחיק מהעבודה כל אדם, כולל מנהל עבודה  פקחבאופן משביע רצון. הרשות בידי המ

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

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב בזאת להוסיף עובדים מקצועיים או שלא  .25.5
, בכמות אותה ידרוש המפקח ו/או המנהלמקצועיים על פי דרישתו, של המפקח ו/או 

 וש.ומן הסוגים והמקצועות אותם ידר המנהל

 כל העלויות של עובדים נוספים אלה יהיו על הקבלן בלבד. .25.6

חל איסור על הקבלן להעסקת  15.07.2010מיום  2003על פי החלטת ממשלה מספר  .25.7
עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן, ובין אם 

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

 אי קיום יחסי עובד ומעביד .26

  מהווה הקבלן קבלן עצמאי. המזמין ביחסיו עם  .26.1

הקבלן מצהיר בזה כי אין בהסכם זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הקבלן ו/או עובד  .26.2
 וו/או מי מטעמ המזמיןאחר מטעמו לבין מעובדיו ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או כל אדם 

יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע 



- 33 - 

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

  במתקני החברה ברמת השרון לאחזקת מערכות חשמל   04/2018מכרז 

התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין 
  יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא.  המזמין

לן ולקבלני המשנה מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות כל התשלומים לעובדי הקב .26.3
האמור, שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, 
הוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר(, כל המסים וההיטלים החלים 

יצוע התחייבויות הקבלן על המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ב
על פי הסכם זה וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות 

לא  והמזמיןהקבלן על פי הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, 
  לכך, בכל אופן וצורה. תהא אחראית

לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור  .26.4
לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או כל מי מטעמו, מתחייב הקבלן כי ישפה ויפצה המזמין 

בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל  וו/או כל מי מטעמהמזמין את 

 ודרישתטענה ו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור, מיד עם 
  . מזמיןהראשונה של ה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי  .26.5
לבין הקבלן, יראו את הצדדים המזמין על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין 

 להסכם 30בסעיף מהתמורה הקבועה  55%כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה 
זה )להלן: "התמורה המופחתת"(, והקבלן מצהיר בזה כי התמורה המופחתת הנה מלאה 
והוגנת עבור 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  .26.6
מחירי רה המופחתת )להלן: "סכום ההשבה"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד מעבר לתמו

 והמזמין, ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל, חשב כללי פיגוריםוריבית  הבניה
חוב לקבלן על פי הסכם זה ו/או כל דין, תהא זכאי לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שי

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

 העסקת קבלני משנה .27

משנה לצורך  ני/יהא רשאי להעסיק קבלןלא  הקבלןלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  .27.1
 למעט אם קיבל אישור מראש ובכתב מאת החברה., ביצוע העבודות

ידי הקבלן בעת הגשת הצעתו האמור בסעיף זה לא יחול לגבי קבלני משנה אשר יוגשו על 
ויאושרו על ידי החברה. במקרה זה לא יוכל הקבלן להחליף את קבלני המשנה שאושרו 
בהצעתו, אלא אם יקבל אישור מראש ובכתב מאת החברה לגבי עצם ההחלפה וזהות 
הקבלן החלופי. אין באמור בסעיף זה ו/או באישור קבלני המשנה כדי לגרוע מכל 

 חריות המוטלת על הקבלן מכוח הסכם זה ו/או כל דין.התחייבויות ו/או א

קבלן/ני  יהיו/יהיהלעיל,  1קיבל הקבלן אישור להעסקת קבלן/ני משנה כאמור בסעיף קטן  .27.2

כולל סיווג קבלני כנדרש  הסכםהעל פי  הקבלןבכל התחייבויות  ים/מחויבהמשנה 
 הקבלןהאישית של  , בשינויים הנדרשים, כל זאת מבלי לגרוע מאחריותומהקבלן הראשי

 ועמידתו בכל התחייבויותיו על פי ההסכם.המזמין כלפי 

מובהר כי המהנדס יהא הפוסק האחרון בדבר קבלתו/ם של קבלן/ני המשנה. המהנדס  .27.3
רשאי לפסול, בלא צורך במתן הסבר, כל קבלן משנה אשר אינו נראה לו כמתאים לביצוע 

 העבודות. 
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ל התחייבויות הקבלן בהסכם זה, לרבות מחירי לכ פים/כפוף ו/המשנה יהיה ני/קבלן .27.4
 ני/כפיפות זו תעוגן בהסכם שבין הקבלן לקבלן –עבודה, ותנאי עבודה הוגנים לפועלים 

 המשנה.

ני המשנה מטעמו, תנאים ן/מתחייב לכלול בכל ההסכמים אותם יערוך עם קבל הקבלן .27.5
ד בידיו ערבויות ם להפקיו/ח הסכם זה ולחייבומכ המזמיןשל  ובדבר הבטחת בטוחותי

 . בהסכם זה וביטוחים אשר תנאיהם לא יפחתו מאלו הקבועים

שא באחריות מלאה לכל מחויבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות אחריותו יהקבלן ימשיך וי .27.6
 ם/אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו. המשנה ני/לגבי עבודות שבוצעו בפועל ע"י קבלן

 .מזמיןהמשנה, כלפי ה ני/הישירה של קבלן

 הקבלן לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלן/ני משנה מטעמו.   .27.7

המועסק על ידו במסגרת  קבלן משנה, לפי דרישת מנהל הפרויקט, כל יחליף לאלתר הקבלן .27.8

צוע העבודות ו/או ימתאים לב קבלן המשנהאם לדעת מנהל הפרויקט אין הסכם זה, 
ו/או אינו  זה הסכםאם לנדרש על פי שלדעת מנהל הפרויקט אינו מבצע את העבודות בהת

לא ישעה הקבלן להוראות המפקח בעניין זה,  .מבצע את העבודות במקצועיות הנאותה
את עבודת הקבלן ללא מתן  מידייהא רשאי המזמין לבטל את ההסכם ולהפסיק באופן 

 הודעה מראש.

על פי  וותיו/או התחייבוי יוהא רשאי להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותהמזמין י .27.9
ההסכם או חלקן, מבלי צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך, זאת בכפוף לשמירה על 

  ח הסכם זה.וזכויותיו של הקבלן מכ

הקבלן לא יהא רשאי להחליף קבלן משנה שאושר על ידי החברה אלא לאחר קבלת אישור  .27.10
 מאת החברה לעצם ההחלפה וזהות קבלן המשנה החלופי.

 אחריות הקבלן לנזקים .28

יהא הקבלן אחראי לשמירת סיום ההתקשרות לפי הסכם זה ם חתימת הסכם זה ועד מיו .28.1
העבודות ומתחם העבודות שבוצעו קודם לחתימת חוזה זה ו/או התחלת ביצוע העבודות 

ידי הקבלן, כן יהיה אחראי על החומרים, הציוד, המתקנים, הקבועים והארעיים, וכל -על

מטעמו למתחם ו/או שהועמד לרשותו לצורכי  ידי מי-ידו ו/או על-דבר אחר שיובא על
ידי מנהל הפרויקט, וזאת אף בין שהנזק או הקלקול -או על מזמיןידי ה-ביצוע העבודות על

נגרם באקראי ובין שהיה מעשה הכרחי וצפוי מראש. בכל מקרה של נזק או אובדן הנובע 
ות, רוחות, טפונימסיבה כלשהי, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה מש

חשבונו הוא ללא כל -סערות, שלגים וכיוב' יהיה על הקבלן לתקן את הנזק ו/או האובדן על
ל במצב תקין וראוי לשימוש ויימצא הכ מתן טופס סיום העבודותדיחוי ולגרום לכך שעם 

. הוראות סעיף זה יחולו גם מזמיןומתאים בכל פרטיו להוראות חוזה זה, ולשביעות רצון ה
ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו -ק שייגרם עלעל כל נז

  ידם בתקופת הבדק.-תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על

ה לקבל מהקבלן, חברפי פרק זה, רשאית ה-בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על .28.2
קנו במועד שקבעה לפי דרישתה הראשונה בכתב, פיצויים מתאימים עבור נזקים שלא תו

החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או  החברועבור נזקים שה החברה
ה וקביעותיה חברידי ה-ל בסכום או בסכומים שיקבעו עלושאינם ניתנים לתיקון, והכ

  תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. 

 אחריות לגוף או לרכוש .29

בדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או א
ו/או לכל  מזמיןשהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות ה
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רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי במתחם 
או /העבודה ו/או כל מבנה המצוי מחוץ למתחם העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר ו

לרכושם של כל אחד 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 הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין 

ן בתקופת הבדק. הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או בתקופת ביצוע העבודה ובי
תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל 
כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת 

פי כל דין אחר לנזקים שייגרמו מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או ל
  ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק.  מזמיןכאמור ל

 אחריות לעובדים ולשלוחים .30

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או 

ים על פי דין לעובד או הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיע
לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע 

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

רים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן חומרים או מוצ
ה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו חברשל קבלני המשנה. ה

נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן 
  ה.חברסופי ומוחלט לשביעות רצון ה

 ת לרכוש ציבוריאחריו .31

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, 
ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או 

קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי -תת
מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או ובין שהיו 

ושל כל אדם  מזמיןשל ה והקלקולים כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונ
או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש 

קרקעיים העוברים -כל הקווים התתלקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על 
 במתחם העבודות.

 אחריות מקצועית .32

הקבלן יפצה את המזמין בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או  .32.1
רשלנות ו/או הזנחת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו/או משימוש בחומרים או 

 באביזרים לקויים או מטיב לקוי.

ר לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית שתתגלה אחריותו של הקבלן כאמו .32.2

אמורה להתבצע על ידי  הלאחר סיום תקופת החוזה ותחול על כל פעולה שבוצעה או היית
 הקבלן או על ידי קבלני המשנה מטעמו, או על ידי מי מעובדיו ו/או שליחיו.

 אחריות לנזק סביבתי .33

תקופת החוזה לא תהיה פגיעה שלא לצורך הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל  .33.1
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 אמצעים  הדרושים, כדי להבטיח את האמור לעיל.
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ו פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך, שביל, מדרכה, וכן הקבלן אחראי לכל נזק ו/א .33.2
, 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 
ייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן. הקבלן מתח

בתשתית כאמור, באחריותו ועל חשבונו, ובאופן היעיל ביותר ולקבל את אישור הרשות 
המוסמכת על התשתית שניזוקה. אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר/להעתיק 
תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר העבודה, מתחייב הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח 

המוסמכת הרלוונטית, כגון: חברת חשמל, בזק, חברת מקורות,  החברה  נציג הרשות
הדרושים, בהתאם   הלאומית לדרכים בע"מ, תש"ן וכיו"ב, ולנקוט בכל אמצעי ההגנה

 להוראות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות.

 

 אחריות לעבודה .34

הם ו/או צד ו/או קבלני משנה ו/או עובדי הקבלן אחראי על כל נזק שיגרם על ידי עובדיו  .34.1
 שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות. 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המזמין לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול  .34.2
שיגרמו לחומרים ו/או לציוד ו/או לעבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין 

עובדיה ו/או כל אדם שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את החברה ו/או את 
 הנמצא בשרותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג  ותאור הנמצא  .34.3
בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את המזמין ו/או עובדיהם ו/או כל אדם 

 ת לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.הנמצא בשרותם, מכל אחריו

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת  .34.4

הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבע 
יתוקנו ו/או  המזמין ו/או עבור נזקים שהמזמין החליט לפי שיקול דעתו המוחלט שלא

בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המזמין וקביעותיה  לשאינם ניתנים לתיקון, והכו
  תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 

  אחריות, פיצויים ושיפוי .35

לצורך סעיף זה, החברה משמעותה שרונים תאגיד מים וביוב בע"מ ו/או עיריית רמת השרון ו/או 
ברות עירוניות ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או תאגידים עירוניים ו/או ח

 עובדיהם

לכל אבדן ו/או נזק מאחריות  הו/או מי מטעמ הו/או את עובדי חברההקבלן פוטר את ה .35.1
  פי כל דין. -ו/או על שהוא באחריותו כאמור בהסכם זה

את הנזקים,  קבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנועה .35.2
 .פי כל דין-פי החוזה ו/או על-האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בנוסף יהא הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה  .35.3
שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין ו/או לפי כל חוק ו/או דין אחר, 

ה תחויב לשלם לצד חברביצוע החוזה ובקשר לביצועו. אם הלנזקים שיגרמו תוך כדי 
ידו ואת -ה את הסכום שישולם עלחברשלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר ל

לנכות  תהיה רשאית והחברהמהקבלן לפי החוזה,  למזמיןאותו סכום יראו כחוב המגיע 
  בכל דרך אחר. חוב זה מכל סכום שיגיע לקבלן ממנו בכל זמן שהוא או לגבותו 
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ה בגין כל נזק שיגרם חברבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ישפה ו/או יפצה הקבלן את ה .35.4
לו 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 

  .הסכםחר תום תקופת הרשלנות שיתגלה לא

ה בכל העניינים חברשל ה האו מטעמ השום אדם או גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמ .35.5
זה או לביצועו או לאופן ביצועו, לא ישא בשום אחריות  הסכםהמפורטים או הנוגעים ל

אישית כלפי הקבלן והקבלן מוותר מראש על כל העלאת תביעה ו/או דרישה נגד הנ"ל, 
ה ו/או חברידי ה-נים כמפורט לעיל. מובהר, כי כל מתן היתר ו/או הרשאה עלהנובע מהעניי

פי כל דין, ולא -מי מטעמה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כאמור בהסכם זה ו/או על
ה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או חבריהיה בכך כדי להטיל על ה

  ביצוע. איכות עבודות התכנון ו/או התכניות ו/או ה

בנוסף ומבלי לגרוע מאמור לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק   .35.6

כלליות בלביטוח לאומי וכל צווים, תקנות וכו' שהותקנו לפי החוק הנ"ל ומבלי לפגוע 
האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו ומשמשיו שיהיו מועסקים בביצוע העבודות, יהיו 

  פי החוק הנ"ל. -ופת ביצוע העבודות, זכאים לכל הזכויות שעלבכל עת, במשך כל תק

ה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל חברהקבלן מתחייב לפצות ולשפות את ה  .35.7
ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או -עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על

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

  ה במלואן. חברשייגרמו ל

כמו כן, הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את  .35.8
ו/או לחובת מי מהם ה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם חברה

בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנזקים 
ה תיתן לקבלן הזדמנות חבר, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. הבהסכםהנזכרים 

  להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה  .35.9

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 

הוראה זו לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי ש
תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בין הוצאת הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב 

  שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל. 

ו/או  החברמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, על חשבונו, בנעלי ה  .35.10
חד מהם יתבעו בגין , במידה שכולם ו/או אםו/או כל הבא מטעמ םו/או שלוחיה םעובדיה
זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור  הסכםהו בשנזק כל

  ה ועל פי שיקול דעתה המוחלט. חברל לפי קביעת הווהכ

ה חברהקבלן מצהיר בזאת, כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד ה .35.11
על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה  כאמור, הינו מוותר מראש המי מטעמ ו/או

ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד  הו/או מי מטעמ החברידי ה-על
ה תמצא לנכון חברשלישי כאמור, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר ה

  פי שיקול דעתה המוחלט ולשאת בתשלומים. -לעשותו על

לקבל מאת  המזמיןזה, רשאי וזכאי  הסכםאחראי לנזקים לפי  בכל מקרה שהקבלן יהיה .35.12
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
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ה וקביעותיה חברעל ידי הל בסכום או בסכומים שיקבעו ושאינם ניתנים לתיקון, והכ
  תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

ו/או  ורשאי לתקן בעצמ יהיה המזמיןזה,  הסכםמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ב .35.13
באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון 

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

חויב כדין לשלמו,  מזמיןכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו, לפי הוראות פרק זה, וה .35.14
פי כל דין, לגבותו -זה ו/או על הסכםפי -על ורשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותי יהא המזמין

הא יבכל זמן שהוא וכן  מיןהמזו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגע לקבלן מאת 
 רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

  ביטוח  .36

זה ו/או עפ"י כל דין, הקבלן מתחייב לבצע על  חוזהמבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י  .36.1
 1נספח  –, לכל הפחות עפ"י המפורט באישורי הביטוחחשבונו את הביטוחים הבאים

תקופת החוזה וכל משך כל בימם ולקי המצורף להסכם זה, ועפ"י המפורט בהמשך,
 כדלקמן: הארכה שלו

אחריות  לקבלן ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה וכל עוד קיימתיערוך  הקבלן .א

שבדין, את הבטוחים לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים 

טופס האישור על )להלן: " 1נספח על קיום ביטוח עבודות קבלניות המצורף כבטופס האישור 

 , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  ("יםקיום ביטוח

את חברה ל הקבלן עם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתו ולתשלום שכרו ימציא  .ב

 ללאידי חברת הביטוח מטעמו -עלם חתומים על קיום ביטוחים, כשה האישורי טופס

המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים מהווה  החברה.ן ולשביעות רצו הסתייגויות שהן

 תנאי מהותי בהסכם.

וסכם כי אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי הקבלן והקבלן לא יערך את הביטוחים מ  .ג

רשאית, אך לא חייבת,  החברהזה ו/או לא יאריך אותם כנדרש, תהיה  הסכםשעליו לבצע לפי 

יטוחים כאמור, כולם או מקצתם, על חשבונו  של הקבלן לפי שיקול דעתה, לערוך את הב

, מבלי שיהיה בכך בכדי להטיל אחריות כלשהי על 15%בתוספת דמי תקורה בשיעור של 

ו/או על  מי מטעמה או לפטור את קבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליהם על פי  חברהה

תה הראשונה, בכל סכום , מיד עם דרישהחברהזה ו/או על פי כל דין. הקבלן ישפה את  הסכם

כדמי ביטוח עבור הקבלן כאמור, וסכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע  חברהששילמה ה

  זה. הסכםמאת הקבלן על פי הוראות  חברהל

אישור על קיום ביטוחים  חברהלהמציא ל הקבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב   .ד

דיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או חליפי, חתום בידי מבטחיו, בכל מקרה בו תו

חלקם ו/או על אי חידושם. האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים המפורטים לעיל וכן את 

 מתחילתם. עבודותבקשר עם ביצוע ה הקבלןכיסוי אחריותו המקצועית של 
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ל מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות הביטוח הנ" הקבלן  .ה

  תהינה בתוקף מלא. וכן יהיה אחראי לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק.

לבדו יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו  הקבלן .ו

מכוח סעיפי הסכם זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

  בפוליסות.

מור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים אין בעריכת הביטוחים כא  .ז

 קבלןעל פי ההסכם ועל פי דין, ואין בהם כדי לשחרר את ה הקבלןכנגד   חברהל

  מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

מובהר, כי הביטוחים שפורטו לעיל, הינם דרישת מינימום. הקבלן רשאי לערוך ביטוחים נוספים  .ח

פי הסכם זה, -וחים הנ"ל בכיסוי נרחב יותר, ובכל הפוליסות שיערוך עלו/או לערוך את הביט

ה כמבוטחת נוספת, לרבות סעיף אחריות צולבת וייכלל סעיף ויתור על זכות חברתיכלל ה

 , למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון".ה ועובדיהחברהתחלוף של חברת הביטוח כלפי ה

 ביטוח בעת ביצוע עבודות  .36.2

יסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם פולעל הקבלן לרכוש  .א

 .העדכנית למועד תחילת הביטוח פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט"

 הפרקים. 3 -חודשים" ביחס ל 24של  מורחבת הפוליסה כוללת סעיף "תקופת תחזוקה  .ב

 כולל ציוד דה,בסכום ביטוח השווה למלוא היקף העבו –ביטוח הרכוש  –פרק א'  

 על ידו לאתר העבודה. יםהמובא וחומרים 

  עלאירו$  1,000,000  : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות –פרק ב'  

 $ סה"כ לתקופה. 1,000,000 -ו 

  -ו לעובד 1,500,000$ בגבולות אחריות של לפחות : ביטוח אחריות מעבידים, –פרק ג'  

 קרה ולתקופה. $ למ 5,000,000 

" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, עבור הקבלן]מובן שעל " 

 העובדים[. 

בגבולות אחריות  .1980 –אחריות המוצר עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ  ביטוח .ג

 .סה"כ לכל תקופת הביטוח ש"ח 1,000,000  -ו עלאירו ש"ח 1,000,000    של לפחות :

₪  1,000,000 –לאירוע ו ₪  1,000,000ביטוח אחריות מקצועית, בגבולות אחריות של לפחות:  .ד

 סה"כ לכל תקופת הביטוח
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 ביטוח בכל התקופות .36.3

 הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן : יהמכאנלכל הציוד 

 ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק. .א

, לכל כלי עלאירוש"ח  300,000 -יפחת מ ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא .ב

 בפוליסה זו מבוטל )אם קיים( חריג "נזק תוצאתי". בנפרד.

 ביטוח "מקיף" לכלי הרכב. .ג

ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם  הנדסי. כאניביטוח "כל הסיכונים" לציוד המ .ד

 פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 הוראות לכל התקופות –כללי  .36.4

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ ו/או ו/או  …ל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח :  "לכ .א

ו/או  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם  שלהם ותהכלכלי ותעיריית רמת השרון ו/או החבר

אחריות , סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישיכן יתווסף  עובדיהם."

ל הביטוחים יתווסף סעיף ויתור על זכות השיבוב ואחריות המוצר. כמו"כ, בכ מקצועית

 כנגד גורמים אלו.

כי כל הביטוחים הנזכרים לעיל הינם ראשוניים לכל  הלכל הפוליסות תתווסף פסק .ב

להפעיל את  ולא ידרשלעיל, אשר  34הגורמים הנזכרים בסעיף ביטוח הנערך ע"י 

 .םביטוחיה

 המצאת אישורי עריכת ביטוח .36.5

ודות, הקבלן ימציא למזמין, אישורי עריכת ביטוח בגין לפני תחילת ביצוע עב .א

 להסכם זה.  3עבודות, עפ"י הנוסח שבנספח ה

 מבוטל .ב

הקבלן ימציא למזמין אישורי עריכת ביטוח חדשים, לפני תום תוקפו של כל  .ג

 אישור.

רשאי לבצע  הקבלןהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו .ד

 ניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו, כנזכר לעיל.ביטוחים נוספים כראות עי

על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה וכן ישתף  מידיתהקבלן יודיע למזמין  .ה

 פעולה עם המזמין לשם טיפול יעיל בכל תביעה.

הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות  .ו

 ליסות. מקרה ביטוח לפעול למימושן של הפו
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  הקבלן יישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י הפוליסות הנ"ל. .ז

א וה – המזמין תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסות לשביעות רצון  .ח

 תגמולי הביטוח שקיבל מחברת הביטוח. עביר לו את י

 ביצוע  ערבות .37

במעמד חתימתו ברה חלהבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה, ימציא הקבלן ל .37.1
  עשריםאלף ) 20,000 בסך של אוטונומית בלתי מותנית ת בנקאית ועל הסכם זה, ערב

 כנספחעפ"י הנוסח המצורף להסכם זה  "(ערבות הביצועמע"מ )להלן: " בתוספת₪ אלף( 
או עד  יום לאחר סיומה 60ועד ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם  .2

 .המתבצעות מכוח הסכם זה, עפ"י המאוחר מביניהם גמר כל העבודות

לקבלן את ערבות הביצוע, וזאת  לעיל, תחזיר החברה 1בתום התקופה האמורה בס"ק  .37.2

להלן, ומבלי לגרוע מכל  4מבלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט הערבות כמפורט בס"ק 
 .ח כל דין או הסכםומכחברה סעד או תרופה הקיימים ל

 .להסכם 2, כקבוע בנספח צמוד למדד הוע יהיערבות הביצ םסכו .37.3

ללא הגבלות ו/או החברה ימים מדרישתה ע"י  7ניתנת למימוש תוך  ערבות הביצוע תהא .37.4
יחליט, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, אם יש מקום לממש הערבות,  המזמין התניות כלשהן.

  כולה או מקצתה.

 :ידי החברהים לתוחזר לקבלן, כאשר יומצאו המסמכים הבא ערבות הביצוע .37.5

 לתשלום; המאושרבסכום החשבון הסופי החשבון הסופי וחשבונית המס  .א

 טופס העדר תביעות מצד הקבלן חתום על ידו  ומאושר על ידי המהנדס.  .ב

   הוארכה תקופת הסכם זה: .37.6

, ולדרוש מן הת הביצוע, לפי שיקול דעתיולעדכן את גובה ערבו החברההא ת תרשאי  .א

 הערבות המעודכנת.את  והקבלן למסור לידי

לפני תום תוקפה של ערבות  ימים 7עד את הערבות המעודכנת  חברההקבלן ימציא ל .ב

 לעיל. 1בסעיף קטן הביצוע כאמור 

את ערבות הביצוע הקודמת  החברה לקבלןחזיר תנגד מסירתה של הערבות המעודכנת כ .ג

ברה החהא ת ת. לא נמסרה הערבות המעודכנת ע"י הקבלן, רשאיהאשר מצויה בידי

הכללית לחילוט  ה, וזאת מבלי לגרוע מסמכותהלחלט את ערבות הביצוע הקודמת שבידי

כל  חמכ חברה' לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לדערבות כאמור בס"ק 

   דין או הסכם.

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .38

 אים:במקרים הב מידיתהא רשאי לבטל את ההסכם י המזמיןמוסכם בין הצדדים כי  .38.1

 -הינו תאגיד ו במידה -כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או  חמכומונה לקבלן כונס נכסים  .א

 ניתן לגביו צו פירוק.
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נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע  .ב

 קלון. עמהבנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש 

 טעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.הקבלן או מי מ .ג

כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  למזמיןהוכח  .ד

 טכנית, או מכל סיבה אחרת.

הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס נכסים  .ה

 את אף אם השותפות לא פורקה. או הוכרז פסול דין וז

 לרבות חברה שהיא מעין שותפות או שותפות לא רשומה. - "שותפות"לעניין סעיף זה 

אלא שמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת 

כל עילה  חמכולבטל ההסכם  החברהרשימה סגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות 

 בכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.שבדין, ו

ח כל דין או הסכם, תחולנה ההוראות ובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .38.2
 הבאות:

מטעמו לא יפגעו, כל אלה  תוהביטחונוחובותיו  של הקבלן החברה, של  הזכויותי .א

 שארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.יי

פיקדון הערבות של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי  וכל לחלט אתהחברה ת .ב

 הביטוחים למטרת השלמת האמור בהסכם זה.

 וטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותיכל מ יהלעכב ביד תהא רשאיהחברה ת .ג

 ח ההסכם.ווזאת עד מילוי מלוא מחויבויותיו מכ

 לחברהמגיעים האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים ה

 עפ"י כל דין או הסכם.

לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י הקבלן ולרבות עפ"י האמור המזמין הודיע  .38.3
אשר בוצעו על ידו בפועל עד  העבודותלעיל, יהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין 

לחברה ו/או יגרמו  כאמור, וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו החברהלהודעת 
 . , לרבות פיצויים מוסכמיםעקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן

קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז )להלן: "הזוכה  .38.4
המאוחר"(, יבוטל הסכם זה, והקבלן מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה 

ת החברה, פרט לשכר המאוחר. במקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מא
 עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. 

למען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  .38.5
 החברה, בגין ההליך שבוצע. 
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 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .39

 -לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה"  .39.1
1975. 

הקבלן ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי  .39.2
 שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.

שות על פי הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדר .39.3
 הדין וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

 לחברהבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן  .39.4
אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא 

בגין סכומי  החברההחזר מ אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל חברהיומצא ל
 בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן. מהתמורהניכוי שנוכו 

 פרשנות .40

במקרה של סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך  .40.1
בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות  המזמיןאחר מהמסמכים המהווים את ההסכם יכריע 

הכרעת המנהל תהא סופית ובלתי  .יפה על רעותה, )אשר על כן יש לנהוג על פיה(תהא עד
 ניתנת לערעור.

גילה הקבלן סתירה בין הוראות ההסכם או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך  .40.2
לשם קבלת הנחיות  הפרויקט ממסמכי ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד למנהל

 כיצד לנהוג.

הל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת כי הנחיות המנ .40.3
המנהל וכי  יההכרעה בעניינים המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי ביד

 הקבלן יהא מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

 ו י ת ו ר .41

חייב היה הצד השני לבצע ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה ש .41.1
 רבוויתוגורף במקרה עתידי דומה ולא יהא  רלוויתודין או הסכם לא ייחשב הדבר  חמכו

  כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש  .41.2
 ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

 

 דיתהפרה יסו .42

בבחינת תנאים עיקריים בהסכם, והפרתן  ןלהסכם זה הינ  28-36, 20, 14, 12, 3 סעיפים הוראות

 תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
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 כתובות והודעות .43

  כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. .43.1

כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך  .43.2
שעות  72ח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום שנשל

 מתאריך המשלוח.

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 הקבלן  החברה
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 1נספח 
 

 
 אישור לקיום ביטוחים

 ( עבודות קבלניות)      
 

 לכבוד:
ע"מ ו/או עיריית רמת השרון ו/או חברות עירוניות ו/או שרונים תשתיות מים וביוב ב

בע"מ ו/או מנהליהם ו/או  1987וניקיון )ישראל(  םתאגידים עירוניים ו/או ר.ג.א שירותי
 עובדיהם

 5אושיסקין 
 רמת השרון

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

מאשרים בזאת כי הפקנו עבור  חברה לביטוח בע"מ,___________________  ,מאנו הח"
פוליסות ביטוח עבודות ( "הקבלן")להלן:   ח.פ. _____________  ______________________ 

והתנאים אשר כוללות את הסעיפים , אחריות מקצועית וחבות המוצר חבות מעבידים ,, צד שלישיקבלניות
  "(.העבודותת )להלן: "ההסכם ההתקשרונשוא  עבודותבמלואם והמתייחסת ל המפורטים להלן

 
 במתקני מים וביוב  שונהתחזוקת מערכות  חשמל ומכשור מהות העבודות :     .1

 השייכים לתאגיד
2.  

 הכיסוי לא יפחת מתנאי "ביט" הרלוונטיים למועד תחילת העבודות.
 

פוליסה זו אינה חלק מפוליסה הצהרתית. היה והפוליסה הינה פוליסה הצהרתית, מוסכם כזאת כי 
ת האחריות והיקפי הכיסוי לא ייפגעו מהודעות על אירועים או תביעות בפרויקטים אחרים גבולו

 המבוטחים ע"פ פוליסה זו.
 

הקבלן, קבלני המשנה של  ,כמפורט ברישא למסמך זה החברההפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 
ורים ו/או הנובעים הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקש

 מביצוע העבודות.
 

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:
 
 מס' פוליסה: _____________________ : קבלניותביטוח עבודות  -פרק א'  .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

הכיסוי יחול גם על   אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח. 
 .עצמו או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן הקבלןעבודות אשר תבוצענה על ידי 

 
 ש"ח..                             - שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 
אירוע, על בסיס  מסכום הביטוח, לכל 10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .2.1

 . (3.6.1) הרחב  נזק ראשון.
 

מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק  40%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .2.2
 . (3.2) הרחב  ראשון.
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בסך של  מזמיןיכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או ל .2.3
 . ( 3.3) הרחב  נזק ראשון. , לכל אירוע, על בסיסמסכום הבטוח 40%

 

יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים  .2.4
לשם כינון האבדן או  , לרבות מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית,ומומחים אחרים
 . ( 3.6.2) הרחב  מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%הנזק עד לסך של 

 

 munich Re ) .ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים לל כיסוי הנובע מתכנון לקוייכ .2.5

END  115    או נוסח לוידסDE  3    משווי הפרויקט ( 30%( ) נזק ישיר בשיעור של   
 

 ורעידת אדמה. יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע .2.6
 

יום בגין שבר מכני  60לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכניות לתקופה של יכלל כיסוי  .2.7
 . בפוליסה (1.4.1.3) סעיף  .וקילקולים חשמליים

 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .2.8
 

אשר לאחריה תהיה בתוקף חודש,  24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .2.9
. , וסעיף 5.8.2. , סעיף .4.21) סעיף   ( חודש נוספים 12תקופת תחזוקה " רגילה " של 

9.7.2) . 
 

, ולמעט הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד החברה  .2.10
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 
יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו לחברה או החל השימוש בהם  הכיסוימו"מ בזאת כי 

 . MR- 116ובכפוף לנוסח 
 

 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

  4,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 
 לתקופת הביטוח.₪    4,000,0000.-ש"ח 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   .2.1

 זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.
 

יצוין במפורש בפוליסה כי החברה, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך  .2.2
 לישי.פוליסה זו כצד ש

 
 .תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3

 
הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים  .2.4

למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת ₪  2,000,000בגבול של 
 . (7.2( ) הרחבה  Endorsement 102)      ש"ח. 2,000,000קרקעיים עד לסך 

 
הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ  .2.5

 ש"ח. 1,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 6.1פרק א' לפוליסה וסייג 

(Endorsement 119  ) 
 

לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו ו/או . ) רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ( 6.3סייג  .2.6
 שליטתו לתקופת העבודה בלבד.
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 1כנגד החברה ) הרחבה  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.7
 בתנאי ביט (

 

-הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של  .2.8
לתנאי ביט (  2כלול בגבול האחריות של הפוליסה. ) הרחבה ש"ח לאירוע, ה 1,000,000.
(Endorsement 120   7.3( ) הרחבה) . 

 

הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או  .2.9
מכונה ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו 

על כל  1976דת רכב מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה ע"פ פקו
 2,000,000.-ש"ח לאירוע ועל  1,000,000.-תיקוניו, גבול האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על 

. ו 7.4. ) הרחבות לתקופת ביטוח, מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח₪ 
7.5  ) 

 

, ולמעט עיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד החברההפוליסה תכלול ס .2.10
 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 
 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני 
$ לאירוע אחד ולתקופת הביטוח   5,000,000.-$   לתובע ולסך של   1,500,000.-בגבולות אחריות של 

. 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1
 

ה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנ .3.2
 קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

 
 .הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה או בעומק .3.3

 
, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק ויתור על זכות השיבוב כנגד החברהשיפוי וכן הפוליסה תכלול סעיף  .3.4

 . (11.9בכוונת זדון. ) הרחב 
 

 
 

 מס' פוליסה: _____________________   ביטוח אחריות מקצועית .4
 

 תחילה: _________ תאריך סיום: _________ תאריך     

 

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול 

טוח שנתית, בגין היפר ש"ח  למקרה ולתקופת בי 1,000,000.-אחריות המבטח שלא יפחת מסך 

חובה מקצועית, 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,  .4.1

 ביטוח. מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה 

הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו או  .4.2

 עבורו.

הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים  .4.3
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 מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את החברה בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".

 תאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. ה .4.4

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום  .4.5

 6הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 

תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע  חודשים נוספים מהמועד בו פג

בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו 

ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, 

 האחריות.

 

 _____________________________________ מס' פוליסה:   .ביטוח  חבות המוצר .5

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו,  

בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח  אשר נגרם על ידי או עקב מוצרי הקבלן,

 . ש"ח 1,000,000מסך  שלא  יפחת

אוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה אינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  .5.1 .44
 למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

החברה  נכללה בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן, בכפוף לסעיף  .5.2 .45
 אחריות צולבת.

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ספה הסיפא : לפוליסה נו 3.18בסייג  .5.3

 ". ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 ו, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיהחברההביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  .5.4 .46
 בגין נזק המכוסה בביטוח זה.

והסיבה אינה אי  מסיבה כלשהי ו/או יבוטל,במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש  .5.5 .47
מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות  תשלום הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע  12למשך 
ופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תק

ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה , נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח
 .האחריות

 

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

 
 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .6.1

 
טוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי המבוטח בכל הבי .6.2

רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את החברה כמפורט ברישא למסמך זה, המפקח ) למעט 
 אחריתו המקצועית (, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן.

פרק א' שרונים בע"מ נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי  .6.3
בתנאים הכלליים  15.10. (  וכן לצורך סעיף 4.10לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ) סעיף 

 (. 2013בתנאים הכלליים לפוליסה ) תנאי ביט   18( או סעיף   2016של הפוליסה ) תנאי ביט 
 

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים  .6.4
על  חברהל נודיעאלא אם כן  ע"פ הודעת המבוטח וגם או החברה, ובאופן אוטומטי, בהתאם

יום לפני כניסת הביטול )שישים(  60שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות  נוכוונת
 .או אי החידוש לתוקף
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הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  .6.5
ו שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח לחברה הודעה, במכתב בדואר רשום, על היקפם ו/א

 )שישים( יום מראש. 60כוונתו לעשות כן, לפחות 

בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה  .6.6
יסוי, כאשר המפקיעים או המגבילים את הכ – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו –

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 

ר, רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל סוג ותאו
. 14.7קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, או רכוש של החברה, כ"כ לסייג 

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי  -תתווסף הסיפא 
 .תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

ש בדבר ויתור של כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפור  .6.7
נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף  (SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

שלחברה זיקה אליו או שהחברה התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, למעט קבלני 
 משנה וספקים של החברה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להורא  .6.8
החברה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה 

ידוע לחברה, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל החברה או גזבר/ חשב החברה או הממונה על הביטוחים 
 אצל החברה.

וראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר לה   .6.9
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 

"ביטוח  וכלפי החברה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לחברה הינ
נאיו, מבלי שמבטחי ראשוני", המזכה את החברה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי ת

 החברה יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 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
 יות עצמיות.לתשלומי פרמיות והשתתפו

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם  .6.12
לקיום ההתקשרות בין הקבלן לחברה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים החברה לא היתה 

 מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

בכך בכדי לגרוע מחובת חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. אין  .6.13
 הזהירות של המבוטח ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או ע"פ כל דין.

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור זה.  .6.14
 

 
 :ולראייה באנו על החתום

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך תימה וחותמתח
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 2נספח 

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם

 

 

 שם המוסד הבנקאי ___________________                             תאריך____________

  

 לכבוד : 

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

_ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בשיעור של לפי בקשת ____________
 04/2018מכרז התחייבויותינו על פי הסכם שנחתם ביננו בקשר עם ל כלביצוע ₪ ( )עשרים אלף ₪   20,000

 לאחזקת מערכות חשמל במתקני מים ותחנות שאיבה לביוב ברמת השרון.

כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן,  
 באופן הבא:

מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ___/__ שפורסם ביום _________שהוא ____________נקודות  )א( 
 )יש למלא את מדד הבסיס של ערבות המכרז(.

 על פי ערבות זו.המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום  )ב( 

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.  

( ימים מתאריך 14ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך ארבעה עשר )
כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד  דרישתכם הראשונה בכתב 

ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, החדש בגין הסכום הנדרש על 
 או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.

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

1.  

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

 



- 51 - 

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

  במתקני החברה ברמת השרון לאחזקת מערכות חשמל   04/2018מכרז 

 3נספח 

 בטיחות נספח
 

 )להלן, "המזמין"(  שרונים תשתיות מים וביוב  בע"מ נספח בטיחות זה מצורף להסכם התקשרות בין 
 ההסכם"(.להלן תאריך __ )"__________הקבלן"(, מיום _להלן ______ )"_____________לבין ____

 

הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של   הקבלן )לרבות 

ומבלי לגרוע, עובדיו, קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור( המעורבים בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים 

ההסכם. הקבלן יהא אחראי לכך, כי כל הגורמים כאמור ימלאו ויקיימו באופן מלא את כל תחת  "המזמין"עבור 

 בטיחות זה על כל ההנחיות המופיעות בו. נספחהוראות 

הקבלן לדאוג, במשך כל תקופת העבודה, למניעת תאונות באתר העבודה ולמנוע בכל האמצעים כל תקלה לאדם  על

בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו, נגד  ישאולרכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן 

המזמין או כל אדם אחר, עבור נזק לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מפעולותיו, ציודו או מחדליו בין אם תבוצע ישירות 

 על ידו, או על ידי פועליו, באי כוחו  וקבלני המשנה שלו.

 ביצוע העבודה בכפוף לדיני הבטיחות  .1

 להוראות בהתאם וינהגו יכירו, מטעמו אדם כל או, שלו המשנה קבלני, עובדיו, עצמו שהוא לכך ידאג הקבלן .1.1

וכן בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים  , נהלי התאגיד, או כל חיקוק אחרהעזר חוקי, התקנות, החוקים

. לרבות  חיקוק כללוהנהוגים בביצוע עבודות אלה. הקבלן, או כל אדם הבא מטעמו יבצע כל עבודה בהתאם 

 ומבלי לגרוע, ההוראות הקבועות ב:

 .1970-"להתש(, חדש)נוסח  בעבודה הבטיחות פקודת .1.1.1

 ותקנותיו 1954"ד תשי החשמל בחוק .1.1.2

 .1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  .1.1.3

 .1961 -הנדסית(, התשכ"ו  הבניההבטיחות בעבודה )עבודות תקנות  .1.1.4

 .1999-"טהתשנ(, עובדים והדרכת מידע)מסירת  העבודה על וחהפיק ארגון חוק תקנות  .1.1.5

 .1997-"זהתשנ(, אישי מגן)ציוד  בעבודה הבטיחות תקנות .1.1.6

 .2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז  .1.1.7

 .1988-תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה, התשמ"ח  .1.1.8

  1986ות בין קוי בזק לקווי חשמל( התשמ"ו הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבוי בתקנות .1.1.9

  1196 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  .1.1.10

 1964 -תקנות בטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה(, התשכ"ד .1.1.11

 1965-תקנות הבטיחות בעבודה )נוחיות(, התשכ"ה  .1.1.12

  1968 -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  .1.1.13

 1989 -חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט ב .1.1.14

 1993 ג"התשנ, סוכניםהמ החומרים בחוק .1.1.15

תקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תוויי סימון של אריזות(, התשנ"ח  .1.1.16

1998 

 עבודה במקום מוקף תקנות .1.1.17

 תקנות בנושא כלי הרמה וכלי לחץ .1.1.18

 תקנות בדבר גיהות תעסוקתית .1.1.19

 עבודה ברעש ועוד. תקנות .1.1.20

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.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
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 1954 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דב .1.1.21

  1951ות עבודה ומנוחה תשי"א בחוק שע .1.1.22

  1953בחוק עבודת הנוער תשי"ג  .1.1.23

  1954בחוק עבודת נשים תשי"ד  .1.1.24

  1945בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד )הודעה(  .1.1.25

 מכוחן,   לרבות כל התקנות שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת, .1.2

עקב הפרת כל  טעמומוכל מי  המזמיןלוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד הקבלן  .1.3

 הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

,  המכרז מסמכימובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף להוראות    .1.4

ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות ו/או התחייבויות 

ועל הקבלן יהא לבצע  –אות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות זו את זו הקבלן על פי הן. הור

את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי המזמין מעת לעת. מקום בו 

בטיחות , יפנה ה נספחתתקיים סתירה כלשהי בין הוראה מהוראות  מסמכי המכרז לבין הוראה מהוראות 

והחלטתו תהא מכרעת. לא פנה הקבלן כאמור ישא במלוא האחריות   המזמיןבלן ליועץ הבטיחות מטעם הק

 לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן בהוצאות שינבעו מכך. 

מובהר בזאת כי על אף נקיטת אמצעים להבטחת העובדים והציבור מפני תאונות, מקרי אסון, שריפות וכו',  .1.5

הוראות מהנדס לא ישוחרר הקבלן מאחריות לתשלום פיצויים, דמי נזיקין, דמי  הן על דעת עצמו והן לפי

 נכות, קנסות וכו'.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת תאונות בעת ביצוע העבודה. כל ההוצאות הכרוכות בנקיטת  .1.6

 יות.אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבלן והן יהיו כלולות במחירי היחידות שבכתבי הכמו

 

 כללי  .2

 על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבונו, את התנאים הבאים: .2.1

הקבלן הנו קבלן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הנדרשים כדין   לביצוע העבודה לשמה הוא  .2.1.1

 נמצא באתר. 

כל עובדי הקבלן המשתתפים בעבודה כשירים )לרבות מבחינה בריאותית(, מורשים ומוסמכים על פי  .2.1.2

 לביצוע עבודתם. כל דין 

עברו תדריך בטיחות ימובהר,  כי כל עובדי הקבלן, או כל גורם אחר מטעמו, המשתתפים בעבודה  .2.1.3

 .בעבודתם על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלןבדבר כל הסיכונים 

כלי הרכב, המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים, רשיונות וביטוחים מתאימים  .2.1.4

 המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העניין.  קים ע"י הרשויותלעבודתם והם בדו

 הקבלן חתם על נספח בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו. .2.1.5

דיווחים על אירועי בטיחות חריגים, כולל תאונות, "כמעט תאונות", גורמי סיכון הקבלן יעביר לתאגיד  .2.2

 בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים.

ובניה הנדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצע הבניה" כמשמעותם  בעת ביצוע עבודות בניה .3

 בפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, על כל המשתמע מכך 

 

 הקבלן כוח בא .4
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הקבלן יעסיק בא כוח מוסמך בעל ניסיון מקיף במקצוע נשוא העבודה, שיימצא במקום העבודה וישגיח  .4.1

או  המזמין נציגח מוסמך כנ"ל מטעם הקבלן יהא טעון אישורו המוקדם של כו-ברציפות על הביצוע. מינוי בא

המזמין או המפקח יהיו רשאים לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. כל הוראה  נציגהמפקח, ו

 שניתנה לבא כוח המוסמך, תיחשב כאילו ניתנה לקבלן. 

מך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוס מתחייבהקבלן  .4.2

הרגילות על מנת שהמפקח יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. 

 הוראה, הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן. 

 ניסיון)חמש( שנים לפחות ובעל  5ותק מקצועי של בעל ו"מנהל האתר" כ יוגדרבא כוחו המוסמך של הקבלן  .4.3

מספיק, לדעת המהנדס, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של הקבלן ימצא בתחומי 

 העיר הוד השרון או בסביבה הקרובה במשך כל תקופת הבצוע של חוזה זה.

 

 בטיחות ממונה .5

הבטיחות המתחייבים, הקבלן נדרש להחזיק ממונה  כדי להבטיח שעבודת הקבלן מתבצעת על פי כללי .5.1

, שילווה את עבודת הקבלן. כל ההוצאות הכלכלהעבודה בעל אישור כשירות המאושר ע"י משרד בבטיחות 

 הבטיחות יחולו על הקבלן. ממונהחזקת ומיון ההכרוכות ב

 שלוש לפחות של ניסיון ובעל הנדסית ובנייה לבנייה ענפית השתלמות בעל יהיה הבטיחות ממונה .5.1.1

 .הקבלן עבודות בתחום שנים

ממונה הבטיחות יידרש לאשר בכתב ולהיות נוכח בכל עבודה שתוגדר על ידי יועץ הבטיחות של  .5.1.2

מסוכנת. ממונה הבטיחות יוודא שהקבלן ערוך לביצוע העבודה כהתאגיד או המפקח באתר העבודה 

 ושיש בידו את כל הציוד הנדרש במצב תקין. 

 של הקבלן ישלח ליועץ הבטיחות של התאגיד דוח מבדק לפחות אחת לשבוע.ממונה הבטיחות  .5.1.3

 

 עובדים .6

 להימצא בתחומי חצרי המזמין.   18הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל  .6.1

ביצוע העבודה תוך  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ומיומנים במקצועם, במספר הדרוש לשם  .6.2

או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן  ןרישיו שלביצועה יש צורך ברישום, זו, עבודה המועד הקבוע לכך בחוזה. ב

 או היתר כאמור, לפי העניין.  ןרישיולהעסיק רק מי שרשום או בעל 

או המפקח בדבר הרחקתו ממקום  המזמין או יועץ הבטיחות של התאגידהקבלן ימלא כל דרישה מטעם  .6.3

סיכן את , התנהג אותו אדם שלא כשורה, לדעתםהעבודה אם,  העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום

או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג    בטיחותו או בטיחותם של עובדים/סובבים אותו,

חזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין י מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה, כאמור לא

 המזמין לא יידרש לנמק את דרישתו. .ובין בעקיפין במקום העבודה

 

הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל החומרים, הציוד  .6.4

הנדרשים לביצוע העבודה עפ"י הנחיית  והמתקנים הנדרשים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות

 דין. ועפ"י דרישות כלשל המזמין יועץ הבטיחות 

 

קבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים כלים ה .6.5

 וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב לסלק מחצרי המזמין כל ציוד או חומר פגום.
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 תכנון בטיחות למשימה .7

ת סיכונים, פרוט שלבי העבודה, )תכנון הבטיחות כולל: הערכ  לפרויקטלבצע תכנון בטיחות   על הקבלן .7.1

ממונה על ידי  טרם תחילת העבודה  הסיכונים בכל שלב והאמצעים שינקוט הקבלן לצמצום הסיכונים(

של  לו לשם כך על ידי יועץ הבטיחות ושיינתנ, והקבלן מתחייב לעשות כן בהתאם להנחיות הבטיחות מטעמו

את . יאשר התאגידעד שיועץ הבטיחות של אלו שלא יחל בעבודות כ"כ מצהיר הקבלן ר.  כאמו התאגיד

 הבטיחות. תכנון

. מובהר כי תכנון הבטיחות יוכן על לפרויקטהקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכנון  הבטיחות  .7.2

 עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר העבודה. חשבונו של הקבלן. 

 

 

 בדיקות תקופתיות .8

 קים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה עפ"י דרישות כל דין.הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בוד .8.1

 הציוד הנבדק יסומן באופן ברור.

 

 תיעוד  .9

 הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים: .9.1

 הפנקס הכללי של האתר, כנדרש על פי כל דין. .9.1.1

בדים העוסקים רשיונות והסמכות העו פנקס הדרכת העובדים באתר, כנדרש על פי כל דין. .9.1.2

)כגון: הסמכה  התאגידאו הסמכה על פי כל דין או על פי הוראות  בתפקידים להם נדרש  רשיון, היתר

 רתך, וכיו"ב(. ,לעבודה בגובה חשמלאי, מנופאי )מפעיל עגורן(, מלגזן

רשיונות לציוד ותעודות ביטוח לציוד הנמצא באתר או המופעל באתר, כולל תסקירים עדכניים של  .9.1.3

 מוסמך )לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק,(.בודק 

 העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים )כגון: משרד העבודה, וכיוב'(. .9.1.4

 משמעת .10

ויועץ הבטיחות של  התאגידעל הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות המפקח מטעם  .10.1

  .עבודה על פי דרישתםולעצור את ההתאגיד, להזדהות עפ"י דרישה 

עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו, כגון: קנסות אשר ישלם הקבלן למזמין,  .10.2

  אף השעיה מעבודתו באתר.  על פי דרישת המזמין, ובמקרים מסוימים 

 

 הדרכה .11

לפחות אחת   ות()שהוסמך כמדריך בטיחידי ממונה הבטיחות עלקבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו  .11.1

 לשנה בכל הקשור לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה. 

 באתר יהיו ההדרכה מאישורי העתקים. עובדים לאותם המובנת ובשפה פה ובעל בכתב תינתן ההדרכה .11.2

 ".הכללי"לפנקס  ויצורפו

ו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר יחתים את עובדיווודא שהעובדים הבינו את ההדרכה יהקבלן  .11.3

 בהדרכה.

במידה ויתבקש לעשות כן. כמו  הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של המזמין .11.4

 כן יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנון הבטיחות לפרויקט. 

 

 מנהל עבודה מטעם הקבלן .12
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 חוק לכל עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית יש להזכיר כילמנות מנהל עבודה מוסמך כמתחייב  הקבלן .12.1

ביוב, הריסתם, -מים, מאגר, קו צינורות, מובל מים, ביב או מכון-בניית מכון" ההגדרה לבנייה הנדסית בחוק היא :

 ;"שינוי מבנם ותיקונם, לרבות חידושם של מילוי המשקים ושל הצבע

   .ל מינוי מנהל העבודהע הודעה בכתב למפקח עבודה אזורייעביר הקבלן  .12.2

 במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימנה הקבלן מנהל עבודה נוסף. .12.3

הקבלן יספק תכניות עבודה והוראות נדרשות למנהל העבודה, אשר יכללו את כל היבטי הבטיחות הנדרשים  .12.4

 ויוודא כי ההוראות מובנות  ומיושמות.

 מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה. .12.5

מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה  אחראי , בין השאר,  .12.6

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  .12.6.1

 .המזמיןאתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות ארגון ה .12.6.2

 ניהול פנקס כללי .12.6.3

הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו הבטוחה, בדיקתו,  .12.6.4

 רשיונות נדרשים וכיוב'.

 וידוא כי המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים  בתחום עיסוקם. .12.6.5

 ולעצור את העבודהלהזדהות  כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי הבטיחות בכל  עת, הנחיית .12.6.6

 עפ"י דרישתם.

מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות  והגהות ואכיפת משמעת  .12.6.7

 בטיחות נדרשת על העובדים.

 כשאינו תקין או בלוי. אספקת ציוד המגן האישי הנדרש, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו .12.6.8

 הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה וגהות של העובדים. .12.6.9

עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י בודק מוסמך במידת  .12.6.10

 הצורך. 

 ותוקיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל העובדים אשר באחרי .12.6.11

 , בכל נושאי הבטיחות.כולל קבלני משנה ושלוחים

 דיווח מיידי על אירועים חריגים, מפגעים, מקרים מסוכנים או תאונות )לרבות  "כמעט תאונות"( .12.6.12

 .למזמין

 אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו. .12.6.13

 אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר .12.6.14

דרישתו, נוסף לדיווחים הקבועים המתחייבים אחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם המזמין לפי  .12.6.15

 מדרישות החוק.

  כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין. .12.6.16

 

 סביבת העבודה  .13

על אתר העבודה להיות מגודר ומשולט כנדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימנע כניסה בלתי מבוקרת של  .13.1

 אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.

דה, נקודות האחסון והמעברים ישמרו פנויים ונקיים ככל הניתן, ללא כל אזורי העבודה ועמדות העבו .13.2

 מהמורות ומכשולים.
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ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקנים המיועדים לכך, האתר ינוקה מפסולת אשר תסולק על ידי הקבלן מדי  .13.3

 יום.

 

 לא רלוונטי  .14

 בטיחות חשמל .15

כל העבודות הדורשות התקנה  כל דין. תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ועל פי עבודת חשמל .15.1

 08מפורט בפרק כלכל   חשמלית, קבועה או זמנית, יבוצעו בהתאם להוראות   כל דין, לרבות ללא הגבלה,

חוק החשמל,  של המפרט הכללי שבהוצאות משרדי הממשלה והתקנים הישראליים ולפי 1981משנת 

 ו, ע"י גורמים מקצועיים המוסמכים לכך.ואשר יותקנו מכוח וכל התקנות שהותקנו 1954 -התשי"ד 

כל עבודות החשמל שהקבלן נדרש לעשותן במהלך עבודתו יעשו ע"י חשמלאי מוסמך עם רישיון מתאים  .15.2

-תקנות החשמל )רשיונות(, התשמ"ה לזרם המתקן החשמלי בו הוא מבצע את העבודה וכל זאת בהתאם ל

1985  

ה הנדסית יהיו בהתאם לתקנות החשמל )מיתקן חשמלי כל לוחות החשמל הזמניים באתרי בניה או בניי .15.3

 2002 -ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התשס"ב

אספקת החשמל לעבודה תעשה באחריות הקבלן. כל החיבורים החשמליים למכשירי הקבלן יעשו ע"י  .15.4

 חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון מתאים

תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי, וזאת בהתאם לדרישות התקינה  יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמלי .15.5

 הרלבנטית.

 מתקנים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר. .15.6

 כבלי חשמל לא ימצאו על הקרקע אלא יוגבהו באופן בטוח או יסללו בצורה בטיחותית.  .15.7

 התוף. בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על .15.8

 יש לוודא שכל אביזרי החשמל הינם בעלי תו תקן.  .15.9

 אין להשתמש במפצלים או רבי שקע .15.10

 כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מסוג בידוד מוגבר )הכבלים הכתומים( .15.11

לא תבוצע כל עבודה במרחק עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה ובכל מקרה  .15.12

מטרים מתילים  5 -וולט, או במרחק קטן מ 33,000ים של קווי חשמל במתח עד מטרים מתיל -3.25-קטן מ

 וולט,  33,000של קווי חשמל במתח העולה על 

פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל אלא אם כן  אין לשנות .15.13

 א באתר בצמוד לפנקס הכללי.אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצ

 
 עבודה בלהבה גלויה .16

" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות בלהבה גלויההמונח "עבודות  .16.1

באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל 

 צים ו/או להבות.גיחום עבודה הכרוכה בפליטת 

בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא  מנהל העבודה, יסייר בלהבה גלויהבטרם תחילת ביצוע העבודות  .16.2

, כאשר בלהבה גלויהמטר לפחות ממקום ביצוע העבודות  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

 שמיכת אסבסט. חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים  .16.3

דקות מתום ביצועה,  תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  לכלל שריפה.

 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.
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 מלייםכלי עבודה חש .17

הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים והם בעלי בידוד  .17.1

 כפול. 

כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(, בין שהלוח קבוע  .17.2

 ובין  שהלוח נייד.

 

 ציוד מגן אישי .18

מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק  ובדיםהעלספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל  .18.1

., אשר נהוג להשתמש בו 1997  -מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז לרבות  

אפודים , מגני אוזנייםעבודה, בגדי עבודה,   עבודה נשוא החוזה לרבות נעליהלשם ביצוע עבודה מסוג 

קיבלו  ויוודא כי עובדיו, שלוחיו וכל הפועלים מטעמו , ציוד מגן אישי בעבודה בגובהכובעי מגןזוהרים, 

 הדרכה מתאימה וכי הם משתמשים בציוד המגן.

 הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש. .18.2

 

 עבודה בגובה .19

בעלי הסמכה בתוקף ובדים ע מטר יעסיק הקבלן רק 2בכל ביצוע עבודה בה ניתן ליפול לעומק של למעלה מ  .19.1

 לעבודה בגובה.

לרבות כמפורט  2007 -זתשס"הבגובה(,  התקנות הבטיחות בעבודה )עבודלהעבודה בגובה תתבצע בהתאם  .19.2

 להלן:

 אחד מעל השני שונים  במפלסים בגובה  עבודה לא תתבצע .19.2.1

דות המבצעים עבודה בגובה ישתמשו באמצעי הגנה מפני נפילה במקרים הבאים:  עבו עובדים .19.2.2

' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם, פיגום או משטח עבודה אחר כאשר לא מ 2המתבצעות בגובה של 

 נקודות אחיזה. 3 –ניתן להיאחז ב 

 עגינה וחבל בטיחות רתמת, בטיחות נעלי, סנטריה כולל קסדה יכלול גובה לעבודות אישי מגן ציוד .19.2.3

 .העבודה לאופי בהתאם שנדרש נוסף אביזר וכל זעזועים משכך עם

כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן. לפני תחילת העבודה יבדק כל  .19.2.4

 הציוד לוודא שאין בו ליקוי.

כאשר עובד אחד ימצא במפלס  ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין העבודה בגובה תעשה .19.2.5

 הקרקע במקום בו לא קיים סיכון.

  וישולט יגודר האזור שמתחת לעבודה בגובה .19.2.6

 כנגד נפילה כל כלי העבודה יאובטחו .19.2.7

להיות מעל לעובד ועליה להיות בעלת יכולת  לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבתנקודת העגינה  .19.2.8

 .ןטו 1.5לשאת 

 
 סולמות גבי על עבודה .20

 בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה בעזרת סולמותעובדים  בעבודה על גבי סולמות יעסיק הקבלן רק .20.1

לרבות  2007 -זתשס"ה ,בגובה( התקנות הבטיחות בעבודה )עבודודה על גבי סולמות תתבצע בהתאם להעב .20.2

 כמפורט להלן:

 סולם מאשר מעקה עם תיקני בפיגום שימוש לשקול רצוי הדבר ניתן שבו מצב בכל .20.2.1

 .עליו עומדים כאשר סולם להזיז אין .20.2.2
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 מדרגות(. כל סולם יעמוד אדם אחד בלבד )גם כאשר עובדים על סולם  על .20.2.3

 החלקה למניעת מקורי באמצעי מצויד שהסולם לוודא יש .20.2.4

 .ונעולים לגמרי ישרים הסולם הפתיחה שגובלי לוודא יש .20.2.5

 להיות צריך העובד אפשרי הדבר ואין במידה. בסולם אחיזהנקודות  3 על העובד לאחוז בכל עת ב .20.2.6

  .מאובטח

 .גלייםהר שתי בין נמצא שהוא כך לעמוד או הסולם ראש על לשבת אין .20.2.7

 .הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה .20.2.8

 .הסולם כלפי הפנים כאשר ייעשו מסולם ירידה או טיפוס .20.2.9

' מעבר למשטח האנכי עליו הוא נשען )כדי שניתן יהיה לעלות מ 1השענה יוצב כך שיבלוט  סולם .20.2.10

 ולרדת בקלות(

  1:4יוצב כך שהיחס בין הניצב האופקי לאנכי יהיה  הסולם .20.2.11

 
 ניידים פיגומים גבי על עבודה .21

 בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על פיגומים.עובדים  בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק .21.1

לרבות  2007 -זתשס"ה ,בגובה( התקנות הבטיחות בעבודה )עבודהעבודה על גבי פיגומים תתבצע בהתאם ל .21.2

 כמפורט להלן:

 .מעצור יש מהם אחד שלכל גלגלים 4 יכיל נייד פיגום .21.2.1

 1:3 יהיה העמידה משטח של הגובה לבין מלבני פיגום של הקטנה הצלע בין היחס מבנה ךבתו .21.2.2

 הזה מהיחס חריגה. 1:3 יהיה נייד פיגום של צורה בכל היחס למבנה מחוץ(. 1:4 ריבועי)בפיגום 

 .הפיגום של צד מכל במייצבים שימוש מחייבת

 45-55 בגובה תיכון)אזן  אמצעי מעקה"מ(, ס 15 בגובה רגל)סף  תחתון מעקה יכיל פיגום כל .21.2.3

 "מ(.ס 85-115"מ(ומעקה עליון )אזן עליון בגובה ס

 .אנשים עליו יש כאשר הפיגום את להזיז אסור .21.2.4

 בהעדר. לכך ומיועד הפיגום עם שנבנה טיפוס סולם ישנו עם אלא החיצוני מצדו פיגום על לטפס אין .21.2.5

 ממשטח חלק המהווה דלתית ךדר היא הכניסה כאשר הפנימי מהצד הטיפוס יעשה כזה אמצעי

 .העמידה

 .פיגום של מעקה על לעמוד אין .21.2.6

 .ממנו לחרוג ואין הפיגום על המותר העבודה עומס את לוודא יש .21.2.7

 ' תעשה ע"י בונה פיגומים מוסמך.מ 12הרכבה של פיגום נייד שגובהו עולה על  כל .21.2.8

 .סימון סרטי בעזרת הפיגום סביב העבודה אזור את לתחום יש .21.2.9

יציב ועל רצפה ישרה וללא שיפוע ו/או  מפגע אחר )מישורי, מרוצף, סלול ו/או  באופן קםימוהפיגום   .21.2.10

 מהודק(

 .פגם כגון מעיכה, עיוות, סדק, שברבמבנה עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא  קיים  לפני .21.2.11

פיגום יציב ולא שהבדוק ללוודא כל חלקי הפיגום מקוריים ואין תוספת זמנית / מאולתרת  יש .21.2.12

מע'  45-וקיימים מייצבים יש לוודא כי הם  פתוחים ב במידההאם דרושים מייצבים  לבדוקמתנדנד  

  .ועומדים היטב על הקרקע

 הפתחים מנוגדים שלוודא   ישבפיגום עם יותר ממשטח אחד,  .21.2.13

 מעבר לנתיב אחר !! יש להסיט אתיש מעבר עובדים מתחת לפיגום  אם .21.2.14

 

 ניידות הרמה במות גבי על עבודה .22
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 בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על במות.עובדים  גבי במות הרמה יעסיק הקבלן רק בעבודה על .22.1

 2007 -זתשס"ה ,בגובה( התקנות הבטיחות בעבודה )עבודהעבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם ל .22.2

 לרבות כמפורט להלן:

 14 –שאישור הבדיקה האחרונה של הבמה בתוקף )בדיקת מתקני הרמה אחת ל  הקבלן יוודא .22.2.1

 ים(חודש

 סקירהלערוך לפני תחילת העבודה, סקירה של הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה ומניעתם.  יש .22.2.2

 ל:  התייחסות היתר בין תכלול כזו

 '(וכו בורות)שיפועים,  השטח פני מצב .א

 '(וכו בניה חומרי, חבלים, פסולת)ציוד,  פיזיים מכשולים .ב

 '(וכו מכונות, כימיקלים, גז)חשמל,  מסוכנות אנרגיות .ג

 '(וכו חשמל כבלי, צמודים מבנים, מעל צנרת, צר)מקום  גובה מכשולי .ד

 .היטב סגורים הבטיחות שמעקות לוודא יש .22.2.3

 (אישי עבודה וציוד עובדים)שני  היצרן"י ע המותר המשקל על העולה משקל הבמה על להעמיס אין .22.2.4

 .הבמה של הסופית ההתמקמות בשלב רק מותרת( Boom Lift –של הזרוע )ב  אופקית תנועה .22.2.5

 .משובשת דרך על מורם המצב הבמה עם מלנסוע להימנע יש .22.2.6

 .באזור אחרים אנשים לסכן שלא כדי סימון בסרטי ויסומן ייחסם העבודה אזור .22.2.7

 .הגבהה לשם הבמה גבי על אחר אמצעי כל או סולם להציב אין .22.2.8

 .הבטיחות מעקות על לטפס או לשבת, לעמוד אין .22.2.9

 עיגון לנקודת להיקשר אין. בבמה לכך המיועדת קודהלנ להצמיד יש הרתמה של העיגון כבל את .22.2.10

 .למכונה בסמוך שנמצא אחר ציוד או מבנה:  כגון לבמה חיצונית

 .מעיכה מנקודות להימנע מנת על למכונה בסמוך לעמוד שלא לב לשים יש .22.2.11

 . אחד מתג על אקראית לחיצה"י ע הכלי הפעלת של אפשרות שאין לוודא יש .22.2.12

 את לתפעל יודע שהמשגיח לוודא יש. למטה אחד משגיח לפחות צאימ שתמיד כך תבוצע העבודה .22.2.13

 .מלמטה חירום במצב הבמה

 .בבמה השימוש לפני היצרן של הבטיחות הוראות את היטב לקרוא יש .22.2.14

והעבודה אמורה להתבצע בתנאי מזג אוויר קשים )רוח חזקה, גשם, חמסין וכו'( יש לשקול   במקרה .22.2.15

  של הקבלן. ותאת קיומה ולהתייעץ עם ממונה הבטיח

 

 כלים מכנים הנדסים  .23

כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים ובעלי  רישוי תקף כדין. הקבלן  .23.1

, וכן מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה התאגידמתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר של  

 שאינו בעל רישוי תקף כדין ו/או שאינו תקין. שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי  

מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג  לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כאמור יהיה מוסמך לכך על פי כל  .23.2

 דין ובעל רשיון תקף כדין.

 

 כימיקלים וחומרים מסוכנים  .24
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ק בריאותי ובכלל זה חומרים מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום  נז, הקבלן מתחייב לבצע בדיקה  .24.1

רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים, בכל מקרה בו  נמצאים ו/או עלולים להימצא באתר העבודה אדים, גזים, 

עשן או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם, ובכלל זה גורמים כימיים ו/או פיסיקליים ו/או ביולוגיים 

 הנחשבים כגורמי  סיכון. 

עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא או כל מקום מוקף, כל עוד הקבלן לא יתחיל בביצוע  .24.2

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 

אדם להימצא במקום המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה  אשר תוצאותיה יצביעו על אי שבו עשוי 

 המצאות חומרים מסוכנים או חוסר חמצן במקום. 

 

 חפירות וקידוחים .25

כל משך העבודה בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובנייה בתוך התעלות באתר העבודה בפרט, על  .25.1

רושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות, כולל דיפונים ותמיכות, גם הקבלן לנקוט בכל האמצעים הד

כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על פי השיפוע הטבעי. כמו כן, על 

הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה 

 וזאת על ידי מילוי אחר הוראות הבטיחות הבאות: מפני מפולות ובקרבתה, להגנה

של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד', ומנהל  קיומםיש לבדוק  החציבה,לפני התחלת החפירה או  .25.1.1

העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא יפגעו מזרם חשמלי, אדים 

 מזיקים, או מים פורצים.

גידורים, דיפונים והגנות מתאימות בהתאם לתקנות הקיימות והוראות כל דין  יתקיןהקבלן  .25.1.2

 ובהתייחס לעומק החפירה ומורכבותה, למניעת נפילת אדם ומניעת התמוטטות החפירה. 

מ', ושיש בה סכנת התמוטטות, יש לנקוט באמצעים בכדי למנוע  1.2בחפירה שעומקה עולה על  .25.1.3

 ים תחתיה תאונות מפולת העלולות לקבור עובד

אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקנת מערכת  .25.1.4

 דיפונים או תאי הגנה

פי התקנות: מותקנות בה דפנות עומדות יציבות, עם משענות -דיפון תעלות באדמה חולית על .25.1.5

ס"מ מעל  15טות וחיזוקים, המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובול

 פני הקרקע הסמוך לתעלה

אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, העובד ישתמש בתא הגנה )אין צורך בדיפון אם  .25.1.6

משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת באמצעות מכונה 

 בלבד(

 מ' רק לפי תוכנית .  4-דיפון חפירה בעומק של יותר מ .25.1.7

 ס"מ משפת החפירה 50-או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא יפחת מ חומר .25.1.8

כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטר יהיו מגודרים 

 תיכון-יד ואזן-ע"י מעקה עם אזן

 יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך .25.1.9

ת עבודה בשעות החשכה, יוצבו פנסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה בע .25.1.10

 לתוכם 

אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו צעדים  .25.1.11

 מיוחדים למניעת התמוטטות
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ידי סולם או מדרגות -על היא רק ס"מ, 120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על  .25.1.12

 מטרים 20על  יעלההמרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא  מתאימים

 
 

 "מקום מוקף –עבודה בשוחות ביוב  .26

המצאות גזים סיכונים רבים כגון  במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים  .26.1

ולכן על הקבלן לנקוט באמצעי הבטיחות  לולים להסתיים בתאונת מוותאו מחסור בחמצן הע רעילים 

 הבאים:

לפני הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנון עבודה מוקדם על ידי ממונה   .26.1.1

רק והעבודה תתבצע  על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד קשל הקבלן, היתר העבודה ייבד בטיחותה

 נושאים המחייבים התייחסות בהיתר עבודה זה: זה.אם להיתר עבודה בהתלאחר אישורו ו

 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 רק  .ג

 מתאים.לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד נשימה 

שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש בריתמה עם חבל  .ד

 המחובר למתקן חילוץ. 

לחלל מוקף כלשהוא כגון שוחת בקרה ללא שקיבל הסמכה לעבודה  סלא יורשה אדם להיכנ .26.1.2

 ב"מקומות מוקפים".

מספקת של  ואיכות כמות לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה .26.1.3

. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוויר לנשימה

 האוורור יעשה באמצעים הבאים:אוורר כראוי 

 . מפוחים יעודייםבעזרת  .א

לעבודה בתא בקרה  .שעות לפחות 24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  .ב

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה  -קיים 

 המכסים משני צידי נקודת החיבור. -. לחיבור אל ביב קיים . מכסים

בכמות מספקת תותר הכניסה לתא  אוויר צחרק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת  .26.1.4

רק  המתאימה תתאפשר הכניסה במקרים בהם לא ניתן להבטיח אוויר באיכות ובכמותהבקרה, 

 .מערכת נשימה המספקת אוויר מגליל אוויר דחוס בעזרת

הוא חגור ברתמת בטיחות המחוברת לחבל הצלה לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן  .26.1.5

 המחובר למתקן המאפשר הוצאתו במרה חירום.

לו להגיש ך החלל המוקף ולחלץ את האדם מתויישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן תמיד  .26.1.6

 גם אדם זה יהיה מוסמך לעבודה ב"חללים מוקפים"עזרה במקרה הצורך. 

 מ' ישא מסכת גז מתאימה.  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  .26.1.7

מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן  מפוחיםמ' יופעלו  5.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על  .26.1.8

 העבודה בשוחה. 

עבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות הנדרשים עובדים המועסקים ב .26.1.9

 ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

 
 

 פסולת באתר .27
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הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הנדרשים לפינוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג לביצוע סילוק  .27.1

 פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.

 יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להגנת הסביבה. סולת חומרים מסוכניםפפינוי  .27.2

 

 מבקרים באתר .28

 מבקרים יכנסו לאתר העבודה באישור מנהל העבודה בלבד. .28.1

 .במידה ויורשו מבקרים להיכנס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד מגן אישי רלוונטי .28.2

, בכל עת, לרבות בעת ביקורים באתר  על  ידי צדדים שלישיים הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר .28.3

 כלשהם. 

 

 חירום .29

על הקבלן לוודא שהוא והעובדים מטעמו בקיאים במצבי החירום העלולים להתפתח בתחומי ובאזורי  .29.1

 עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה.

ימנה ו, 1988קנות הבטיחות )עזרה ראשונה( ע"פ ת ציוד עזרה ראשונה לעובדיוויחזיק באתר הקבלן יספק  .29.2

שישהה רכב  היקצ. הקבלן להגשת עזרה ראשונה באתר העבודהעל ידי רשות הסמכה אדם שעבר הכשרה 

 שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום.באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה, 

 

 דיווח וטיפול בתאונת עבודה .30

עדיפות הטיפול הראשונה היא לדאוג לבריאותם ושלומם של הנפגעים ולדאוג לפינוי בהתרחש תאונת עבודה  .30.1

 מהיר ויעיל בעת הצורך.

 במקביל, יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין העבודה. .30.2

 על המנהל הממונה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה". .30.3

ן את אופן התרחשותו ולמנוע הישנותו באמצעות לכל תאונה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן, על מנת להבי .30.4

 הסקת מסקנות והפקת לקחים מעשיים הניתנים ליישום. עותק מהתחקיר יימסר לתאגיד. 

 

 שם ומשפחה: ___________________ _______________________תאריך  
 

 ת.ז.: _________________________ ח.פ: _________________________
 

 ___________________חתימת הקבלן: __________________חברה: _____
 
 



- 63 - 

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

  במתקני החברה ברמת השרון לאחזקת מערכות חשמל   04/2018מכרז 

 

 הצהרה והתחייבות
 תאריך____________

 לכבוד ,
 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 
 א.נ.,
 

הנני מאשר בזה שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב את משמעות האמור בהן  

 ות אלה.ואני מתחייב לפעול בהתאם להורא

הדרכת אני מעסיק "ממונה בטיחות מורשה" אשר אחראי על ישום הוראות הבטיחות ומתן הנני 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.

מתחייב  להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את  הנני

 ההוראות כלשונן.

הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות 

הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת  הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל

 למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעתו של יועץ 

בע"מ,  לשרונים תשתיות מים וביובבע"מ, שיכסה כל נזק שייגרם שרונים תשתיות מים וביוב הביטוח של 

 ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמי. לעובדיה

שרונים העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י יועץ  הביטוח של 

 בע"מ עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות.  תשתיות מים וביוב

 
 שם הקבלן:__________________________

 
 _________________________ מהות העבודה: 

 
 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:
 

 שם:____________ ת.ז.___________ כתובת:_______________
 

 מספר טלפון:______________ מספר פקס:_____________
 
 

 שם חתימה וחותמת הקבלן:___________________  
 

 שם וחתימת מנהל העבודה:___________________
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 '4פח סנ
 

 )בסיום ההתקשרות(  תביעות העדר הצהרת

 
 

 י"עפ מ"בע שרונים תשתיות מים וביוב עבור עבודות ביצעתי אשר. ___________ ז.ת___________  מ"הח אני

 מ"בע שרונים תשתיות מים וביוב ובין ביני שנחתם"( ההסכם" - להלן_________ ) מיום' _______ מס הסכם

 מאת: ______________________________ (  במילים) ₪___________  לש הסך קבלת את בזה מאשר

' מס סופי בחשבון כמפורט עבודות ביצוע להסכם בהתאם י/עבודות ביצוע בגין, מ"בע שרונים תשתיות מים וביוב

 . נספחיו על זה להסכם בהתאם_____________ 

 

 סוג מכל נוספות דרישות או/ו טענות או/ו תביעות כל לי תהיינה ולא לי אין כי מצהיר הנני ל"הנ הסכום קבלת עם

 והנוגע הקשור בכל מטעמה מי או/ו מנהליה או/ו עובדיה או/ו מ"בע שרונים תשתיות מים וביוב נגד שהוא מין או

 .נספחיו על זה הסכם ולבצע לתשלום

 

 לי המגיע כל את ומכסה והמהו ל"הנ הסכום כי מאשר הנני, לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי הטוב הסדר למען

 .נספחיו על ההסכם לביצוע בנוגע מ"בע שרונים תשתיות מים וביוב מאת

 
 
 
 
 

 החתום על באתי ולראיה
 
 

________________                             _________________ 
 המצהיר                                                                 תאריך

 
 
 
 

 לחתימה עד אישור
 
 

 .בפני' _______________ גב/מר חתם___________  ביום כי מאשר הנני
 
 

 
_______________                                 _________________ 

 חתימה                                                                      תאריך
 

 
 
 
 
 

 


