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י  .1  כ

מ  שרונים תשתיות מים וביוב חברת .1.1 ל מכוהינה תאגיד  החברהלהלן ב חוק  חהפו
א  החוק  2001 -תאגידי מים וביוב התשס  להלן 

ות בזאת לקבל מבקשת החברה  .1.2 בודות הצ ת  צנרת מים וצנרת ביובהנחת לביצו  בשי
כוו מזרחכוו מערב  ברמת השרון באזור המחנות (HDDהקידוח האינטגרלי  וחיבורם  ו

 פרשה טכנית 2כמפורט בחוברת הכל , קיים ביוב ינור סניקהצצנרת מים קיימת ו
 בהתאם לתנאי המכרז והחוזה המצור לוו

החוזה .1.3 המכרז ויהוו את   ;המסמכים הבאים לרבות מסמ זה מהווים את 

ה (א  הוראות ותנאי המכרז לרבות טופס ההצ

 זאת כחלק בלתי נפרדתנאי החוזה המצורפים ב (ב

 מפרטים טכניים המצורפים למסמכי המכרז (ג

 כל מסמ הבהרה או תוספת למכרז שיוצאו במהל הליכי המכרז (ד

או   יין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו המשתת במכרז חייב ל
 החוזה 

ד זה ובכפו לכ כי המצי הזוכה מילא את כל  .1.4 ת הזוכה במכרז או בסמו למו לאחר קבי
ביר החברה לידי המצי הזוכה צו התחלת  התחייבויותיו בהתאם להוראות המכרז ת

בודה  - התקופה הראשונה –בודות שיכלול שתי תקופות  שלב מתן ההיתרים והסדר ה
ולות הנדרשות לצור קבלת כל ההיתרים במסגרתו יידרש המצי הזוכה לבצ א ת כל הפ

להלן  בודות  ת  תקופתהרישיונות והאישורים הנדרשים לצור ביצו ה  ההיתרים  קב
ל שאורכ - והתקופה השנייה בודות בפו שיימנו  םקלנדארייימים  180ד  השלב ביצו ה

להלן ל ידי המצי הזוכה  ד קבלת כל ההיתרים והאישורים   ביצוע תקופת ממו
ות  העבו

בודות שיכלול את  .1.5 מובהר כי החברה תהא רשאית להפקיד בידי המצי הזוכה צו התחלת 
בודות את תקופת קבלת ההיתרים ו בודות  אותקופת ביצו ה להפקיד תחילה צו התחלת 

לגבי תקופת קבלת ההיתרים בלבד ורק לאחר קבלת כל ההיתרים והאישורים לשוב 
בודותולהפקיד צו ה בודות בגין תקופת ביצו ה די  –תחלת  תה הבל ל פי שיקול ד הכל 

ם פיצול תקופות זה ה בקשר  או תבי או דרישה ו נה ו  ומבלי שתהא למצי הזוכה כל ט

לה בידי המצי הזוכה לקבל את כל ההיתרים והאישור .1.6 ים הנדרשים לצור ביצו היה ולא י
בודות בתו ה ל בצ שתיקב לכתקופה ה ולה  בודות או לתקופה ה  12ו התחלת ה

ד זכייתו במכרז   שה או מחדל   –מבין השניים    המאוחרלפי    –חודשים ממו וזאת לא בשל מ
 . של המצי הזוכה תבוטל ההתקשרות בין הצדדים

י  .1.7 יל כדי להקים למצי הזוכה כל  1.6לא יהא בביטול ההסכם בנסיבות המפורטות בס ל
או ילה לדרישת  ה כלשהי כנגד התאגידתשולם ו או לתבי או שיפוי ו  .פיצוי ו

לא יהא זכאי המצי הזוכה לתמורה   –ללא תלות באורכה    –במש תקופת קבלת ההיתרים   .1.8
ל ידיאו לתשלום  לה  ה  כלשהי ולא תו או תבי המצי הזוכה בגין תקופה זו דרישה ו

ים   .או בכלל  בשל התארכות מש ביצו או ניהול מתמשאו תשלום  לקבלת פיצוי   ל המצי
תם הכספית למכרז  לשקלל נתון זה בהצ

בודות לתקופת ביצו  .1.9 מוד בתקופה גם אם צו התחלת ה ת המחיר של המצי הזוכה ת הצ
בודות לא יתקבל בסמו ל ת הזכייה ולתקופה של ה שים 12ע אחר הוד ד זה  חו ממו
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תו של המצי הזוכה בהתאם למדד  ד האמור תחול הצמדה של מחיר הצ לאחר המו
בודות  בודות בגין שלב ביצו ה ד קבלת צו התחלת  המחירים לצרכן שיהיה ידו במו

ה הוראת הצמדה זו לא תחול מקום בו ה ד הגשת ההצ יכוב בקבלת למדד הידו במו
שה או מחדל של המצי הזוכה או האישורים הנו בשל מ  ההיתרים ו

ד  1.1 ם המצי הזוכה תחל מן המו בודות לגבי  שינקבתקופת ההתקשרות  בצו התחלת ה
בודות  ד סיום תקופת ביצו ה ד למו  תקופת קבלת ההיתרים ו

ים מופנית לכ כי הנחת קו סניקה לביוב תתבצ  1.11 רבתשומת לב המצי בה  זכות ה במ
ם הגופים הרלוונטייויידרש  אדמה  ה א  נתיבי איילון    םלבצ תאום  , משרד הביטחוןקצא

תם הכספית למכרזואחרים המשרד להגנת הסביבה ים לשקלל נתון זה בהצ ל המצי    ו

ים   1.12 בודות בסמיכות לרצומופנית  כמו כן תשומת לב המצי ובדה שקיימות  ת קווי דלק ל
ילים   אפ ר לביצו זהיר באזור זהאשל קצ ים להי ל המצי ה לקווים    ו ת פגי תו מני

ים לקחת בחשבון ל המצי כי ייתכן ויידרשו תיאומים מול   אלה אשר אסורה בדין כמו כן 
או קבלת אישורים והיתרים ממנה  א ו וכחלק מתקופת קבלת  באחריותם הכל –קצא

יל    ההיתרים כהגדרתה ל פי דין להיכנס ל ת בהתאם לזכותה  א תהא רשאית בכל  קצא
ל פי דין וזאת ללא  בודה המותרת לה  ין אשר בהם נמצאים קוויה ולבצ שם כל  למקרק

או הקבלן הזוכה  צור בקבלת אישור מראש מאת החברה ו

יםלב  תשומת 1.13 בודות מבוצ בקרבת שטחים המצי ובדה שחלק מן ה מתקנים מופנית ל
צבאיים ילים/ביטחוניים בודה קווי דלק פ צווים להפסקת   וכי ייתכן ויינתנו הוראות

או בנייה הוראות מוסדות  בודה ו ים צווי הקפאת  ה זמניים או קבו בגין צווי מני
ילה זו לא יהא הקבלן הזוכה זכאי  בודה כתוצאה מ וד בכל הפסקת  ביטחוניים שונים ו

בודה  לכל תמורה בגין של כלים או כוח אדם בטלה התארכות מש ביצו יכוב ה
בודה   או כל פיצוי אחר מכל סוג שהואהוצאות פינוי האתר וחזרה ל

וד  1.14 משרד הביטחוזאת ו ל מתקנים של צה ת בקרבת מחנות בודה מתבצ  ןמכיוון שה
א   ילים של קצא או קווי דלק פ בודה תהינה  ו דרישות בטיחות או הנחיות יתכן שבמהל ה

ליו  לדרישות והנחיות אלה נוספות מגופים אלה המצי מתחייב להישמ ול לפיהם ו ולפ
תו במכרז זה  כיוון שלא תשולם בגינם כל תוספת ויראו  לשקלל נתון זה במסגרת הגשת הצ

תו  אותם ככלולים   במחירי היחידה שבהצ

ים כי 1.15 ת המצי ל כתב התחייבות מול משרד הביטחון  החברה מבקשת להביא לידי חתמה 
צמו את התחייבויות החברה  ל  בודות וכי המצי הזוכה יידרש לקבל  לצור ביצו ה

גב אל גב  א כלפי משרד הביטחון  ל כתב התחייבות מול קצא כמו כן חתמה החברה 
צמו את התחייבוי ל  בודות וכי המצי הזוכה יידרש לקבל  ות החברה לצור ביצו ה

גב אל גב  א  תם למכרז נתון זה תו קריאת כתבכלפי קצא ים לשקלל בהצ  יל המצי
להסכם שכן לא תשולם בגין מילוי התחייבויות  10-11 יםכנספח פיםההתחייבות המצור

ל ידי התאגיד אחרת  גב אל גב כל תמורה נוספת  אלה 

 תנאי ס  2

ה  מוד בכל אדם או גו אשר רשאי להגיש הצ ות י ד האחרון להגשת ההצ  תנאיםכל הבמו
 : ואלה התנאיםלהלןשהמצטברים 

בודות הנדסה  2.1 בהתאם לחוק רישום קבלנים ל המצי הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים 
ט  ענ הנחת קווי מים וביוב בקו ותקנותיו  1969 –בנאית התשכ בסיוו  260המורשה 

 פחות 2-ב
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ות ציוד ש בעצמו ביצעהמצי  .2.2 לותוובאמצ קידוחים  3לפחות   1.1.2016מתארי החל  בב
 400-באור של כ ואשר כל אחד מהם הוא  (HDD) הקידוח האינטגראלי  אופקיים בשיטת

מ  315בקוטר של  היו  מהם    2ולפחות    ,מטר לפחות תאגידי בור  וזאת    ,לכל אור המבוקש  מ
או  או גופים ציבורייםמים וביוב ו או או ו רשויות מקומיות ו מנהל החברת מקורות ו

 .האזרחי

ובדים  "בעצמומובהר כי המונח  ות צוות  בודות באמצ ו כי המצי ביצ את ה משמ
מו  אורגני שלו   ות ציוד שלוולא של קבלן מט , ולא של קבלן משנה או קבלן אחר  ובאמצ

ל ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנהואין מני ו  בודות בוצ בודות ה כי ה  בור מזמין 

 השתת בסיור קבלניםאו נציגו המצי  .2.3

יד כי המצי מנהל  .2.4 סקאות גופים ציבוריים המ ל אישור בר תוק לפי חוק  המצי הנו ב
 ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק

רבות בנקאית .2.5 תו    כנדרש במסמכי המכרז צר להצ

ם אחרים בכל תנאי  מוד לבדו ולא בשיתו  צמו ל ל המצי  להסרת ספק מובהר כי 
ל כל גו או אדם  ניין זה  הס ובכל שאר תנאי המכרז ולא יתאפשר למצי להסתמ ל
אחר לרבות חברות שלובות חברות בנות חברות אם קבלני משנה אורגנים של המצי 

ט אם צ ב למ  וין במפורש אחרת בתנאי הסשותפויות וכיוצ

 

הצעתו .3 צר   מסמכים שע המציע 

תו את  מידתו בכל תנאי הס בלא יוצא מן הכלל ומבלי לגרו ל המצי לצר להצ ההוכחות ל
 מכלליות הדרישה  האמורה גם

ד  בדבר זהות המורשים להתחייב בשמואי .3.1 ו ח    שור רו

סקאות גופים  .3.2  ציבורייםכל האישורים לפי חוק 

ל היותו של המצי  .3.3 בהתאם לחוק רישום אישור תק  קבלן רשום בפנקס הקבלנים 
ט  בודות הנדסה בנאיות התשכ סימול 1969 –קבלנים ל נ הנחת קווי מים וביוב  ( 260 ב

  .לפחות 2-בסיווג כספי ב

יד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומ .3.4 ות אישור תק מפקיד השומה או רואה חשבון המ
ר מוס ל פי פקודת מס הכנסה וחוק מס  ליו לנהל   ש

בודות מסוג זה בהתאם להיקפים ולדרישות הס וכן   ממס .3.5 כולל שיפרט את כלל ניסיונו ב
 פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר בנוסח נספח ב' 

בודות מסוג זההמלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו  מסמכים אישורים .3.6  ב

 בנוסח נספח ה'הנדרש במסמכי המכרז רבות בנקאית אוטונומית בנוסח  .3.7

 ל השתתפות בסיור קבלנים אישור .3.8

מוד .3.9 מוד ו ל נספחיו כשהם חתומים בכל   כל מסמכי המכרז 

ה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור תהיה   ם זה רשאית  החברההצ  א לא חייבת לפסול אותה מט
ודת  .בלבד ת מ  ל המצי לוודא כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים לרבות רישום במ

ל ניהול ספרים יהיה זהה אם וככל שאין התאמה במספר  וסק מורשה אישור  ובמס הכנסה 
הסבר מהרשויות המוסמכות לכ  המזהה יצר אישור
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 ערבות  .4

ותק מקורי של   .4.1 תו   של בנק ישראלי  מותנית  בלתיאוטונומית ורבות בנקאית  ל המצי לצר להצ
ל ס   מ  להלן     10,000לטובת שרונים תשתיות מים וביוב ב חתומה כדין בדיוק בנוסח נספח ה' 

 (. הערבות

רבות יהא ות .4.2  .15.06.2020 ד ליוםקפה של ה

יל מובהר כי   .4.3 ה   המזמיןמבלי לפגו בחובת המצי כאמור ל יהא רשאי א לא חייב לקבל הצ
תו כי התקיימו כל התנאים הבאים א  רבות אם שוכנ לפי שיקול ד ל א פגם בנוסח ה
רבות ג  ות כלכלית של ממש ב הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט ה לפגם אין משמ

זאת לנחו לאפשר  הא רשאי במקרה כזה אם מצאי המזמיןהפגם  נגרם בשוגג ובתום לב  
רב  קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק ה

מוד  .4.4 רבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתת לא י החברה תהא רשאית לחלט את סכום ה
ל פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה  בהתחייבויותיו 

ורמה בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים .4.4.1  .הוא נהג במהל המכרז ב
דהוא מסר  .4.4.2 ה או מיד מהותי בלתי מדויק תלוו  המכרזים מיד מט
ות  .4.4.3 ד האחרון להגשת ההצ ה שהגיש למכרז לאחר חלו המו הוא חזר בו מההצ

 במכרז
ות במכרז שהן תנאי  .4.4.4 ל לפי ההוראות הקבו אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פ

מו  מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה 

תו של המצי .4.5 רבות  החברהתדחה או תפסל תשחרר  אם הצ ל  בסמו לאחראת ה ה  ההוד
הדחיית ד האחרון של הגשת ההצ תו ה ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמו  אם הצ

רבות תו  ל הסכם 3תתקבל תשוחרר ה רבות  ימים מיום שהמצי יחתום  ההתקשרות וימציא 
כולל  10%בגובה של  2נספח להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח  תו  מהתמורה הכוללת שבהצ

להלן  מ   ביצוע ערבותמ

ל ידי ה .4.6 בודות  רבות ,חברהרבות הביצו תשוחרר לאחר הקבלה הסופית של כל ה  וכנגד מסירת 
מ וזאת להבטחת מהסכום הכ 5%בנקאית לטיב ואחריות בגובה  ל בתוספת מ ולל ששולם לו בפו

להלן  2קיום התחייבויות הזוכה וביצו החוזה בתקופת הבדק בנוסח המצור כנספח  להסכם 
ק ב   ערבות האחריות

תו נתקבלה ולא יחת מצי .4.7 ל ההסכם ושהצ רבות ביצו ם  או לא ימציא  בודה  10בתו ו ימי 
תה  רבות לטובתה  החברה תהא מהיום שתקב החברה בהוד וזאת רשאית לחלט את סכום ה

קב כ וזאת ללא צור בהוכחתו ומבלי  ר מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה  כפיצוי מוסכם ומו
או לתבו את אכיפת  לגרו מכל זכות אחרת של החברה לרבות הזכות לתבו נזקים גדולים יותר ו

ה א לקבל הצ ל המצי ו בודה  ד אחר ביצו ה או לנקוט בכל צ או לבטל את המכרז ו  אחרת ו

רבות ייחשב כפיצוי מוסכם  .4.8 ר מינימאלי החילוט ה  מוגרשיי יםנזקבור המראש י הצדדים מו
לפיצויים  החברהקב האמור וזאת ללא צור בהוכחתו ומבלי לגרו מכל זכות אחרת של  לחברה

אבסכום גבוה יותר נזקים במקרה שתוכיח  או ל המצי ו  וו לתבו את אכיפת ביצו הפרויקט 
ד אחר או לנקוט בכל צ או לבטל את המכרז ו ה אחרת ו  לקבל הצ

או לפצל מובהר בזאת כי  .4.9 רבויותלא ניתן לחלק ו    בדר של הגשת מספר א אחת מן ה
רבות  רבויות שתוגשנה יהיה בגובה ה  . הנדרשתרבויות גם אם סכומן המצטבר של ה

ות יידחה בין  .4.1 ד האחרון להגשת ההצ רבות באם המו ד ה החברה תהא רשאית להארי את מו
ות ובין אם לאחר מכן ה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצ  אם בהוד
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פיה ייבחר המציע .5 ה   ההצעה ואמות המי

ה .5.1  ההצ

רכת של כל  .5.1.1 בודות וכן כמות מו למסמכי המכרז מצור כתב כמויות ובו תיאור של ה
 אחד מרכיבי כתב הכמויות

ן הסר ספק מובהר כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הנן  .5.1.2 בלבד  לאומדנהלמ
ל  ולא יחייבו את החברה התמורה לקבלן תהא בהתאם למדידה שתתבצ בפו

לה או  –בהתאם להוראות ההסכם  למ ובכל מקרה לא יהא בשינוי של הכמויות 
 למטה כדי לשנות את מחיר היחידה שהצי המצי הזוכה במכרז

ל ידו לכל רכיב וכן  .5.1.3 ים  ל גבי כתב הכמויות את המחירים המוצ ל המצי למלא 
ל גבי כתב  להכפיל את מחיר היחידה במספר הרכיבים ואת התוצאה למלא גם כן 

ות הכמויות הח ברה תבחן את החישוב של המצי ותהא רשאית לתקן כל ט
 אריתמטית שתתגלה בחישוב

תיק לנספח א'  .5.1.4 ליו לה ל ידי המצי  בודות שתומחרו  את הסכום הסופי של כלל ה
ת המחיר של המצי  –  וזו תהווה הצ

מ שישולם למצי הזוכה  .5.1.5 מ בלבד המ מובהר כי יש למלא את המחירים לפני מ
ד התשלום בהתאם ל פי דין במו ורו   לשי

למן הסר ספק מובהר כי אין למלא מחירים בלתי סבירים או באופן תכססני או  .5.1.6
ה שתכלול תמחור בלתי סביר  –בחוסר תום לב  לחברה שמורה הזכות לפסול כל הצ

תה תהא    –במחירי יחידה אחת או יותר    – ל פי שיקול ד ה אשר   תתכסיסניאו כל הצ
ה מצהיר המצי כי לקח בחשבון נתון זה  –רה או בלתי סבי  ובהגשת ההצ

ה .5.2  ובחירת ההצעה הזוכה אמות המי

מוד בכל תנאי הס ואשר   ה אשר ת מ אשר יוצ בה יהיה הנמו הצ לפני מ המחיר הכולל 
ה ביותר  דת המכרזים לפסול כל הצ ה הזוכה וזאת מבלי לגרו מזכותה של ו תהא ההצ

ל מיד שגוי שמסר  או שהנה מבוססת  או חוסר תום לב של המצי ו מחמת חוסר סבירות ו
או תכסיסנות ויוצב'    המצי ו

ינקבו באותו   ת מחיר  ו את אותה הצ ים יצי בודות  מחיר סופי  אם מספר מצי תהא לביצו ה
ה כספית זולה יותר  ים אלה הצ רו הלי תחרותי נוס בו יוכלו להגיש מצי רשאית החברה ל

ה אחת שתהא הזולה ביותר ד קבלת הצ ל הלי זה  תם המקורית בכתב והיא תחזור   מהצ

ם י קו י ת הצעות עקב ניסיו ש ה אשר היה  – פסי ל זכותה לפסול כל הצ החברה שומרת 
יר או ל יריית תל אביבלה ו או ל מה וזאת בכפו למתן -יית רמת השרון ו יפו ניסיון שלילי 

זכות שימו למצי בקבלת ההחלטה תבחן החברה את תקופת השירותים הקודמים מידת 
ורבים במתן השירותים הקודמים במסגרת הסכם זה וכל  ות הרצון מידת המ חוסר שבי

ה מהווה ה האמורה והמצי   שיקול רלוונטי אחר הגשת ההצ הסכמה לאפשרות פסילת ההצ
ה במקרה של פסילה כאמור או תבי או דרישה ו נה ו לאת כל ט  יהא מנו מה

ה ש מסמכי המכרז .6  אופ העיו  והקב

יין ב .6.1   מכרזיםwww.sharonim.orgבאתר האינטרנט של התאגיד בכתובת מסמכי המכרז ניתן ל
יין בהם במשרדי החברה ברחוב אוסישקין  שם  רמת השרון בלא תשלום ולקבלם 5וכן ניתן ל

ישי מיום והכל החל  ד קבלת .11.02.2020ש מסמכי המכרז יידרש המצי למסור את פרטי  במו
מו  איש הקשר מט
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ל גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט של  מובהר כי לא ניתן יהיה   .6.2 ה  ה החברה  להגיש הצ ההצ
ל גבי מסמכי המכרז י החברה תוגש א ורק   .שנמסרו ומוספרו 

או אי התאמות .7  סתירות ו

ין הוראה מהוראותיהם השונות תגבר בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או ב .7.1
די של החברה  תה הבל ם החברה לפי שיקול ד  ההוראה המיטיבה 

ת ככל .7.2 לפנות  המציבמסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל  קיימות המצי שלד
ות המייל בכתובת    למזמיןבכתב   יום  offers@sharonim.orgבאמצ  27.02.2020  חמישי  ע 
ספקות שימצא ההתאמות או השגיאות אי הסתירות ה השאלות פרוט תו 14:00 בשעה

י או כל פרט שהוא במכרז  בקשר למובנו המדויק של כל ס

ליהם יפורסמו  .7.3 או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז ככל שיוחלט  או הבהרות ו תשובות ו
דכן באתר האינטרנט באופן שוט  באחריות המציהמזמיןבאתר האינטרנט של  ים להת

נה לגבי אי  לאת כל ט ים ומושתקים מה ים יהיו מנו ות והמצי ד הגשת ההצ ד למו
או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור  או הבהרה ו דכון ו תם אודות כל  ידי

ים ואולם אין באמור   המזמין ות מייל למצי ביר במקביל גם תשובות באמצ יהא רשאי לה
דכן באתר האינטרנט של  ים להת  .המזמיןכדי לגרו מחובתם של המצי

נות בדבר  מי שלא יפנה כאמור .7.4 ון ט או אי בהירות שגיאות וסבירות אי יהיה מנו מלט
ב אי התאמות ות וכיו  .ט

או השגות או חלקן וכן תהא  החברה תהא רשאית שלא .7.5 להתייחס לפניות להבהרות ו
מבלי לנקוב בשם המצי אשר פנה  ים  ברת התייחסותה לכלל המצי שות לה רשאית ל

ד  לאליה והכו או השגה  די לא התייחסה החברה לפניה ו תה הבל בהתאם לשיקול ד
ות יראו בכ דחיית פניית המצי ד שנקב לצור הגשת ההצ  .למו

שבהשתתפות  .8 נים  מפ  קב

ות סיור  החברה .8.1 בודה באמצ ים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות ה תאפשר למצי
ה  להגשת  תנאי  ומהווה  חובה   הינה  בסיור  השתתפותקבלנים   ל א האמור החברה ההצ  

מים שיירשמו ל תנאי זה מנימוקים מיוחדים ומט  תהא רשאית למחול 

וררו כל מיד שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב מטרת הסיור הינה  .8.2 ללבן שאלות אשר ית
ות בקשר  או תבי נות ו ם החברה ולמצי לא תהיינה כל ט ולא יהווה מצג מחייב מט
ד כמה שניתן במסמ בכתב כתשובה  או בקשר לנכונותו אלא אם ו למיד שהוצג לפניו ו

 וין כ במסמ האמורהבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז ואם צ

נים יתקיים  .8.3 ש קב ת אם יקבע אחרת, הסיור ומפ  בשעה 13.02.2020ביום חמישי זו
ן הסר כל  .קומה ב רמת השרון 5במשרדי החברה רחוב אוסישקין  10:00 ספק מובהר  למ

 .הינה חובהמפגש הקבלנים כי השתתפות ב

ההגשת אופן  .9  ההצ
שת ההצעות הוא  .9.1 ה וע  09:00הח מהשעה  05.03.2020מישי חביום המוע האחרו 

ה . 14:00שעה ה ,את ההצ רבות ויתר האישורים יש לשים  )בשני העתקים לרבות ה
דת לכ ולהגישה   טפה סגורה המיו  רחוב אוסישקין   בתיבת המכרזים במשרד החברהבמ

ות באופן ידניקומה ב  5 ד האחרון הנקוב להגשת ההצ  ד למו
ה .9.2 ג מסמכי המכרז ולה יצורפו כל מסמכי המכרז החתומים וכל  ההצ תוגש בכתב 

תו  ל המצי לצר להצ  המסמכים ש
 כללי .1
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1 ה הגשת .1.  המכרז  במסמכי האמור כל את קרא שהמצי לכ חלוטה ראיה מהווה ההצ
 .סייג כל ללא להם מסכים והוא אותם  הבין, נספחיו ל המצור והחוזה

1 צמה את הזכות  החברה .2. כזה  רשוויתובמידה  שאינם מהותיים ל פגמים למחולשומרת ל
או לבקש מן המצי לתקנם בין בדר הבהרה והשלמה ובין בדר , לחברהלא יגרום נזק 

ניין   בודה או רק חלק אחרת לפי ה ות כולן למסור את כל ה ה או את ההצ לדחות כל הצ
ה הנראית לה כדאית ב ל ההצ ה הנמוכה ממנה לב יותר בשבילה ואפילו אם איננה ההצ

  .ביותר
1 ה שאיננה שלמה או ברורה  .3. מובהר כי החברה תהא רשאית א לא חייבת לדחות כל הצ

יל  ל הפגם או לבקש תיקונו כאמור ל י מסמכי המכרז או למחול  פ רוכה  או שאינה 
די של החברה כן תהא החברה ר תה והבל י שיקול ד פ לא חייבת לפסול א  ,  שאיתוזאת 

ת ה שלפי שיקול ד דת המכרזים תמצא כל הצ  כבלתי סבירה ו
1 בודות נוספות .4. בודה זו מקנה למצי זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ו   אין מסירת 
1 ה .5. דת המכרזים לפסלה   ,הסתייגות  שיש בהשאינה תואמת לתנאי המכרז או    הצ רשאית ו

ינוי או תוספת לתנאי המכרז רשאית החברה לפסול את בשל כ בלבד כן במקרה של ש
לם מן השינוי או התוספת או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות הכו ה או להת ל  לההצ

ה  ההסתייגות תחייב ההצ לם מן השינוי די החליטה החברה להת תה הבל פי שיקול ד
 .את המצי כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות

 

 חתימה ע ההסכם  .11

ל החוזה  המצי הזוכה .11.1 וחים לרבות ולהמציא את כל המסמכים יהפורמאלמתחייב לחתום   הבי
וח זמנים ה ימי 10תו ובהסכם כנדרש בתנאי המכרז  ערבות הביצוע ו שות  עבו מיום שנדרש ל

י   . החברהזאת 

מד המצי בדרישה זו  .11.2 או באם לא  או חלק מהם ו ד ו בין אם לא המציא את כל המסמכים במו
ד הנקוב  ד המו צי הביטוח של החברה  ל ידי יו לבטל רשאית  תהא החברהמסמכיו לא אושרו 

מסור את לאת זכיית המצי מבלי שתהא לה כל מחויבות להתרי בפני המצי מראש ובהתאם 
ה הבאה בתור או ל בודה להצ ל ה או לוטיבהחליט  בודה לכל גורם אחר כפי ל המכרז ו מסור ה

ל ידה . שתמצא לנכון ה כלפי החברה באם יוחלט  או תבי או דרישה ו נה ו למצי לא תהא כל ט
י זה ילות המנויות בס  ל ביטול זכייתו בשל אחת או יותר מן ה

י אין באמור  .11.3 יל כדי לפגו בזכות  11.2בס לה בשל ההפרה כאמור לתבו כל נזק שנגרם  החברהל
ות לרבות  רבות הבנקאית שניתנה באמצ  הזוכה י המצילה חילוט ה

בודות והכל בהתאם להוראות הדין החלות  .11.4 החברה תהא רשאית להגדיל או להקטין את היק ה
דת המכרזים של החברה  לגביה ובאישור ו

ל ידי המצי הזוכה תנאי התשלום  .11.5 ה  בודות לא ישונו והתמורה אשר הוצ ו כל ה גם אם לא יבוצ
 .תובתוכניובמפרט 

 הוראות נוספות  .12

די לפנות למצי בדרישה להמציא  .12.1 תה הבל החברה תהא רשאית א לא חייבת לפי שיקול ד
ניין  שות כן לרבות ב או לאפשר למצי ל תו ו או השלמות ביחס להצ או הסברים ו הבהרות ו

אישור או  ןכנדרש לפי תנאי מכרז זה ובלבד שכל רישיו ןרישיוהמצאת כל מסמ אישור היתר או 
ל קיום  ות החברה תהא רשאית למחול  ד האחרון להגשת הצ לי תוק ותחולה למו היתר יהיו ב
יקרון השוויון  דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגו ב

דה לוהכו ת הו  לפי שיקול ד
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די לאפשר למצי להוכיח נוס   .12.2 תה הבל ל פי שיקול ד דת המכרזים שמורה הזכות  ל האמור לוו
או הוצגו  ה ו ל ידו בהצ או פרויקטים אשר לא הוצגו  ות נתונים ו מידתו בתנאי הס באמצ את 
ה  ובר להגשת ההצ ל ידו  ו  ת החברה ובלבד שאלו אכן בוצ או שהינם בידי לצור אחר ו

או מסמכים נוספיםובמקרה   דה לפנות אל המצי בבקשה לקבלת מיד נוס ו  זה תהא רשאית הוו

ל החוזה מכל סיבה שהיא  החברה .12.3 או לא לחתום  צמה את הזכות לבטל את המכרז ו שומרת ל
תה המלא והסופי ד חתימת שני  בהתאם לשיקול ד ד למו  וזאת א אם הוכרז זוכה במכרז ו

ל הסכם התקשר או לא לחתום  החברהאם תחליט  .ות מחייבהצדדים  כאמור לבטל את המכרז ו
ט  נה מכל סוג שהוא למ או ט או דרישה ו ה ו ל החוזה לא תהיה למשתתפים במכרז כל תבי

רבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזר לזוכה במכרז בלבד  ההוצאות בגין ה

צמה את הזמ .12.4 ל ביצו  ובהר בזאת במפורש כי החברה שומרת ל בודות נשוא המכרז הכות להחליט 
או לפצלן בין מספר  יניה מבשלמותן או חלקים מהן בלבד ו ים כראות   צי

תו אשר במצי לבחור רשאית א לא חייבת החברה תהא .12.5  "חלופי זוכה"כ השני במקום דורגה הצ
רבות לאותו זוכה במש  חלופי ספק- להלן גם  כב את החזרת ה חודשים נוספים החברה  3ול

ה הזוכה תיפסל או  ם המצי שדורג במקום השני בכל מקרה שבו ההצ תהא רשאית להתקשר 
ם המצי הזוכה או  אם ברו  מוההסכם   שלא ייחתם הסכם  חודשים  12יבוטל וזאת אם טרם 

ל הכרזת הזוכה ה  דת והחליטה היה .מיום ההוד  ספקכ חלופי בספק בחירה ל המכרזים ו
רבות לזוכה החלופי כאמור  במקום הספק החלופי הספק יבוא הזוכה הזוכה אם טרם הוחזרה ה

תו ואם כבר הוחזרה  הזוכה החלופי יהא מחויב בביצו יתרת השירות מושא המכרז בהתאם להצ
רבות תהא ההתקשרות   מותנית בהסכמתו מולו ה

צמה את הזכות לזמן את המצי לראי .12.6  ון אישיהחברה שומרת ל

ם  .12.7 ימו או  ה של מצי אשר היה לה ניסיון שלילי  צמה את הזכות לפסול הצ החברה שומרת ל
תו של מצי אשר יתקבלו לגביו חוות  די וכן הצ תה הבל ל פי שיקול ד מו וזאת  גורם הקשור 

או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים ת ו  ד

המחירי ספק מובהר כי  הסרתל .12.8 כוללים את כל ההוצאות המיסים האגרות ההיטלים וכל  ההצ
ם ביצו   ל פי תנאי המכרז וכל אלו ייחשבו ככלולים   השירותיםתשלום מכל מין וסוג שהוא בקשר 

ות שבכתב הכמויות   במחירי היחידה

ם  .12.9 ם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא  תו  ות המצי לא יתאם בשום אופן את הצ  תיאום הצ
מו בנוסח נספח ג' ה תצהיר מט ים בכוח במכרז זה המצי יצר להצ ים או מצי  מצי

 

ות ע המכרז וע ההצעה .13  בע

ל החברהכל מסמכי המכרז הם רכושה של  תו ולהגשתה ו  הם מושאלים למצי לשם הכנת הצ
ה ובין לחברההמצי להחזירם  ל בין אם יגיש המצי הצ אם לאו אין המצי רשאי  ד לתארי הנ

תיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת  לה

ת .  המכרזים וע

ל  המזמין ניינים  פו ות  המכרז  בהליכי  הקשורים  שונים  ב דת  באמצ  מוקנית  שבו  מקום  כל.  מכרזים  ו
ו  שאלו  יכול  תפקיד  או  זכות  או  סמכות  למזמין דתי    יבוצ  המזמין  שנכתב  מקום  וכל  המכרזים  ו
דת גם יפורש  .ולהיפ במשמ המכרזים ו

וחי המציע .5  בי
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ים מופנית לדרישות  .15.1 אהמזמיןתשומת לב המצי ט   קצא ל ידי ומשהב לקיום ביטוחים 
רשיםלהלן  הקבלן שיזכה במכרז וחים הנ או הבי וח ו  רישות הבי

י לכל הפחות המצי הזוכה יידרש  .15.2 ניין ביטוחים בתנאים המפורטים בס מוד בדרישות ל ל
להלן  1ובנספח להסכם למתן שירותים  46 וחי הקב נספחלהסכם   בי

ת מבטחיו את הוראות הביטוח המפורטות  .15.3 ה מתחייב להביא לידי ביטוחי  בנספחמגיש ההצ
בודות לפי מסמכי המכרז במלואן והוא מצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו  הקבלן ואת מהות ה

יל בורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט ל רו  שי  התחייבות ל לרבות אחריותם בגין מ
או מחדלי קבלני המ יתו בודות אלה ולרבות אחריותם המקצו סקו ב  .שנה שיו

ה מתחייב לבצ  .15.4 את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד לכל הפחות מגיש ההצ
ל ידי חתימהוכתנאי ל ד לחתימת ההסכם המזמיןבידי  ריכת הביטוחים חתום   את אישור 

נוסח מקורי  ולדרישת  ריכת הביטוחיםהתואם את ההתחייבות החוזית ל המבטח כדין 
תקים מפוליסות הביטוח הנדרשות  המזמין  בכתב גם ה

לות במסגרת פניה מובהר בזאת במפורש כי  .15.5 כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש לה
ה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות  ד שנקב לכ לאחר הגשת ההצ להבהרות ובתו המו

או מחיקההביטוח ה ובכל   צירו הסתייגות ו לולה להוביל לפסילת ההצ לנספח הביטוח 
ט אם אושרו  או הסתייגות לנספח הביטוח למ או שינוי ו לם מכל תוספת ו מקרה החברה תת

ל ידי החברה  מראש ובכתב 

נספח   .15.6 ן הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן  ל ידי מבטחי 1למ ' חתום כדין 
ת הזכייה יקנה למזמין את הזכות לבטל את זכייתו המצי בנוסחו המקורי לא חר קבלת הוד
רבויות המכרז  חוזה   בהתאם למצב המשפטי הקיים  של המצי הזוכה במכרז  לחלט את 

לויות הכרוכות בביצו  ברוכל לחייבו בכל ה לרבות הפרשי  למצי הבא בתור אחריו תלה
דיאו לבטל את המכרז כול לויות תקורה וכד'  תו הבל ל פי שיקול ד  ו והכל 

ל ידי המבטחים .15.7 ות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו   יודגש כי בשלב הגשת ההצ

 

 נספחים .

תו והצהרתו  .16.1  נספח א' –פרטי המצי הצ

 נספח ב' -2.2בהתאם לתנאי ס פירוט ניסיון וממליצים  .16.2

ל אי תיאום מכרז  .16.3  נספח ג' –הצהרה 

ובדים זרים  .16.4 סקת   נספח ד' –תצהיר שכר מינימום וה

רבות בנקאית להשתתפות במכרז  .16.5  נספח ה' –נוסח 

 נספח ו' –כתב כמויות  .16.6

ל נספחיו  .16.7  נספח ז' –הסכם ההתקשרות 

ל כל מסמכיה 2חוברת  .16.8  .פרשה טכנית  
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 נספח א 

י המציע, הצעתו והצהרתו    פר

 פרטי המצי א 

 ;_________________     שם

 ;_________________     כתובת

 ;_________________   שם איש קשר

 ;_________________     טלפון

 ;_________________   פקסימיליה

 ;_________________  כתובת דואר אלקטרוני

וסק מורשה  ;_________________  מספר 

 ;_________________   מספר החברה

 ;_________________   פרטי חשבון הבנק

 

לי זכות החתימה  במשתת במכרז שמות ב

 

 מספר זהות שם משפחה שם פרטי דוגמת חתימה
    
    
    
    

 

ת המצי ב   הצ

י   כם כי ב  5בהתאם לאמור בס יל ולכתב הכמויות שבנספח ו' הריני להודי אם יוזמן אצלי ביצו ל
בודות  בודות להלן ה ל ידי לביצו ה מ  –המחיר הכולל המוצ   לפני מ

 

   

 (.שקלים חדשים________________________ במילים

 

ל תאימות בין הכתוב בספרות במילים כל שגיאה או שיבוש יביאו   ה יש להקפיד היטב  לפסילת ההצ
ל כ אם תשתכנ כי השיבוש  די למחול  תה הבל דת המכרזים לנכון לפי שיקול ד כ  תמצא ו אא

קרון השוויון  .נפל בתום לב וכי לא היה בו כדי לפגו ב

 יגבר הכתוב בספרות –במקרה של סתירה בין הכתוב במילים לכתוב בספרות 

 הצהרת המצי ג 

11



 

מ  שרונים תשתיות מים וביוב ב

 באזור המחנות ברמת השרון  HDD –לאספקה והנחת צנרת מים וביוב בשיטת ה  07/2019מכרז 

 

2 
 

יון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים  אנו החתומים מטה לאחר שקראנו ב
 ומתחייבים בזה כדלקמן

תנו בהתאם כי אנו .1  אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצ
או אי  ה ו ל אי ידי ות או דרישות המבוססות  מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תבי

ל  הבנה נכל ואנו מוותרים מראש  או תנאי מתנאיו  הט או חריגה של המכרז ו בדבר אי התאמה ו
 כאמורמדרישות כל דין 

ל כל  .2 ונה  תנו זו  ומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז כי הצ אנו מצהירים כי אנו 
צמנו לבצ את ההתקשרות ל   בהתאם לתנאים הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים 

 המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו

ם משתתפים אחרים .3 ה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום   אנו מצהירים בזה כי הצ

תנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי .4 תה בהתאם  לתנאי המכרז הצ  .ד לפקי

ה מוגשת בשם תאגיד   .5 רבים לכ  אנו מסכימיםככל שההצ ל ו  כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד 
ה זו ל הצ ל פי כל דין או הסכם לחתימתנו  ה  ה זו וכי אין כל מני  הצ

ל פי מסמכי המכרז .6 תנו את המסמכים והאישורים הנדרשים   אנו מצרפים להצ

 

 חתימת מורשה החתימה   _________ שם מלא של מורשה החתימה 

 

 חתימת מורשה החתימה   _________ שם מלא של מורשה החתימה 

 

 : חתימה וחותמת של המצי

_____________________ 

 

 עו  אישור

 

ד  ו מ  ביום מאשר בזאת כי  מרחוב אני הח
ה גב'    ו/ הופי תה_________________לפני מר ה  ו/ שזיהה ודת זהות מס'  ם/צמו  לפי ת

ת /___________ מהחתלי אישית ו ים/המוכר הל  ו/ם יל ההצ  ל

ה כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המצי וכי חתימתם מחייבת את המצי בהתאם  להצ
 זו ולמסמכי המכרז

 

_______________ __________________________ ___________ _____________ 

ור הדין                                           כתובת                               מס' רישיון                      חת      ימהשם 
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 1נספח ב

 

 ע  המציפירו ניסיו 

 

או  או חברת מקורות ו או גופים ציבוריים ו או לרשויות מקומיות ו תאגידי מים וביוב ו פירוט הגופים 
ות ציוד ש בעצמוהמצי ביצ בורם מנהל האזרחי ה לותוובאמצ  3לפחות   1.1.2016החל מתארי  בב

מטר  400- ואשר כל אחד מהם הוא באור של כ HDDקידוחים אופקיים בשיטת הקידוח האינטגראלי  
מ לכל אור המבוקש  315מהם היו בקוטר של  2ולפחות לפחות   :מ

 

ו  שם איש   שם ה

הקשר, 

פו   ומספר 

תיאור  

 הפרויק

אור 

וח  הקי

HDD 

 שבוצע 

 

ר הצנרת  קו

ביה  בפרויק

וח ה -בוצע קי

HDD 

מוע ביצוע 

 הפרויק

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 עו  אישור

ד  ו מ  ביום מאשר בזאת כי  מרחוב אני הח
גב'   ו לפני מר ה ודת זהות מס'_________________ הופי ם לפי ת ה צמו ו  תה   שזיהה

ים לי אישית הצהירו בפניי כל  /___________ ת יל הנו אמת והמוכר וחתהפירוט ל מה הפירוט ל  ם
ותה המשפטית של חתימתם יל לאחר שהסברתי להם את משמ  ל

_______________ __________________________ ___________ _____________ 

ור הדין                                           כתובת                                    מס' רישיון                      חתימה שם 
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 נספח 
בר אי תיאום מכרז  תצהיר ב

 
נושא משרה ז  מ מס' ת שם בחברת   אני הח

 המצי מצהיר בזאת כי 

ל תצהיר זה בשם החברה ומנהליה  . 1  אני מוסמ לחתום 

ם החברה במכרז זה אני נושא המשרה אשר אחראי  . 2 ה המוגשת מט  בחברה להצ

או הכמויות  . 3 צמאי               ההמחירים ו ל ידי החברה באופן  ה זו הוחלטו  ים בהצ  מופי

ם מצי פוטנציאלי אחר            ם מצי אחר או  צות הסדר או קשר   ללא התיי

ה זו לא     . 4 ים בהצ או הכמויות המופי ות המחירים ו  הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מצי  הצ

ות במכרז זה או בפני כל גו או אדם  במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להצי הצ

ימם  .הקשורים 

ות במכרז זה  . 5 ורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצ  לא הייתי מ

תי זו  . 6 ה גבוהה או נמוכה יותר מהצ ורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצ  לא הייתי מ

ה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא  . 7 ורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצ  לא הייתי מ

ה זו של התאגיד מוגשת . 8 קבות הסדר או דין ודברים כלשהוא       הצ שית ב   בתום לב ולא נ

 ם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה      

ל  . 9 ת החתימה  יל מ ל כל שינוי באחד הפרטים ל ור המכרז  אני מתחייב להודי ל

ד   ות  התצהיר ו ד הגשת ההצ  מו

ל  . 10 ד חמש שנות מאסר בפו ל תיאום מכרז יכול להגי  ונש   אני מוד לכ כי ה

 

 תארי שם החברה חותמת החברה 
  

  חתימת המצהיר שם המצהיר
 

י בישרא   אישור עו בע רישיו עריכת 
 

ד  ו מ  והנושא רישיון מספר  אני הח  שכתובתי 
גב'  יוםבמאשר בזאת כי  ו לפני מר ה ו הופי תה  שזיהה

ם לפי ת ה ל  ודת זהות מס' צמו ו  מה ים לי אישית וחתם ת לאחר  תצהיר זההמוכר
ותה המשפטית של חתימתם   שהבינו את משמ

 
                               

ור הדין                               מס' רישיון                           חתימה                  שם 
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מ  שרונים תשתיות מים וביוב ב

 באזור המחנות ברמת השרון  HDD –לאספקה והנחת צנרת מים וביוב בשיטת ה  07/2019מכרז 

 

 
 

 נספח  
 

התחייבות  ום שכר מינימום הצהרה י ותש ים זרים כ בר העסקת עוב  ב

מ ם  אני הח ז מס'  מורשה החתימה מט   נושא ת
  מצהיר בזאת בכתב כדלקמן "נות השירותים"להלן  שמספרו 

 כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה  הנני מצהיר 1

ובדים   א בירה לפי חוק  ו בפסק דין חלוט ב ל הזיקה אליו לא הורש נותן השירותים וב
ד חתימת ההצהרה   זרים בשנה שקדמה למו

בירות או יותר  ב ו בפסק דין חלוט בשתי  ל הזיקה אליו הורש אם נותן השירותים או ב
ובדים זרים  ה האחרונה לא ה –לפי חוק  השנים שקדמו לחתימת  3 יתה ביההרש

 ההצהרה 

י זה ניין ס   –ל

ל זיקה  ל ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם –ב ל  -מי שנשלט  גם  ב
ל השליטה בו   השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  ב

ובדים זרים  ובדים זרים  –חוק  אחוק  סקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים התשנ  1991 -איסור ה

ותה בחו –שליטה  חכמשמ ר התשכ  1968 -ק ניירות 

 כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה הנני מצהיר 2

בירה לפי חוק שכר מינימום א ו ב ל הזיקה אליו לא הורש  ;נותן השירותים וב

בירה אחת לפי חוק שכר מינימום א  ב ו ב ל הזיקה אליו הורש נותן השירותים או ב
ד חתימת ההצהרה חלפה שנה  הבמו ד ההרש    ;לפחות ממו

בירות או יותר לפי חוק שכר  ג  ו בשתי  ל הזיקה אליו הורש נותן השירותים או ב
ה   ד ההרש ד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממו מינימום א במו

 האחרונה  

י זה  ניין ס  - ל

החזקה ו י שליטה  א –שליטה  -אמצ רישוי התשמ ותם בחוק הבנקאות    1981 -כמשמ

ל זיקה    כל אחד מאלה -ב

ל ידי נותן השירותים 1   חבר בני אדם שנשלט 

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם אחד מאלה 2 

ל השליטה בו א    ;ב

לי מני ב   נחבר בני אדם שהרכב ב   ;ין דומהיותיו או שותפיו לפי ה

ילותו של חבר בני האדם דומים  במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים ותחומי פ
ילותו של נותן השירותים  ;במהותם לתחומי פ

בודה ג  ל תשלום שכר ה ם נותן השירותים   ;מי שאחראי מט

חבר בני אדם אחר שנשלט  –תית אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהו 3
 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים
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מ  שרונים תשתיות מים וביוב ב

 באזור המחנות ברמת השרון  HDD –לאספקה והנחת צנרת מים וביוב בשיטת ה  07/2019מכרז 

 

 
 

ה  –הורש  ברה לאחר יום כ בירה לפי חוק שכר מינימום שנ הורש בפסק דין חלוט ב
ג   (. 31.10.02בחשון התשס

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

י שליטה בחבר בני אדם 75%החזקה של  –שליטה מהותית   או יותר בסוג מסוים של אמצ

 

 אמת  זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו 

 

 

 

 שם המצהיר  חתימה   תארי 

 

 

 

 אימות חתימה

 

ח מאשר בזאת רו ד  ו מ  ה  אני הח ל פי דין וכי ה כי  רשום בישראל 
שות כן בשמו ל הצהרה זו בפני מוסמ ל   אשר חתם 

 

 

 

 תארי  חותמת וחתימה  שם
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מ  שרונים תשתיות מים וביוב ב

 באזור המחנות ברמת השרון  HDD –לאספקה והנחת צנרת מים וביוב בשיטת ה  07/2019מכרז 

 

 
 

 נספח ה 

 

השתתפות במכרז   נוסח ערבות בנקאית 

 

 שם המוסד הבנקאי                             תארי

  

 לכבוד 

 מ וביוב בשרונים תשתיות מים 
 5אוסישקין רחוב 

  רמת השרון

רבות מס' הנדון   כתב 

ר של  רבות מלאה ומוחלטת ב רבים בזה כלפיכם  שם המצי הרינו  לפי בקשת  
י   07/2019מכרז מס'  ,  להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז   אל שקלים חדשים  תשר   10,000

 שם המצי

ד  ד בכלל   15.06.2020רבותנו זו בתוק   ו

רבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תו חמישה   ימים מתארי דרישתכם 5רבותנו זו הנה 
ד לסכום הנ הראשונה בכתב  רבותנו זו מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם או לבסס כל סכום  ל פי  ל 

רב  אותה או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכ ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנ

או להסבה בכל צורה שהיא   ברה ו  רבותנו זו אינה ניתנת לה

 בכבו רב,
    בנק 

    סני 
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מ  שרונים תשתיות מים וביוב ב

 באזור המחנות ברמת השרון  HDD –לאספקה והנחת צנרת מים וביוב בשיטת ה  07/2019מכרז 

 

 
 

 נספח ו

 כמויות כתב 
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מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ       
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ  
 
 
 
 

בויבו םימ ילעפמ ,םינורש     מזמין: 
 

02/02/2020 תויומכ   בתכ
דף מס':     001 שימג םיחודיק-תונחמה רוזאל תורוניצ יווק

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ  מ ה  ר ו ז א ל  ת ו ר ו נ י   י ו ו ק  75 ק ר        
      
ת ר נ   , י  י מ    י  ו  י ק  1.75 ק ר   ת ת       
  י  ר  מ ו     
      
,)4( םישימג םיחודיק עוציבו הלבוה ,הקפסה     57.1.010
.עקרקה עוי תויחנהו ינכטה טרפמל םאתהב      
עוציבל תושרדנה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה      
,חודיקה תורוב ,תורוניצה תקפסה - חודיקה      
,'וכו ןמוטיב תלוספ יוניפ ,הריגא תכירב תמקה      
רטוקב ןליתאילופ תורוניצ .תורובה תריגס      

                  450.00 5.21 גרד מ"מ 553 רטמ   
      
מ"מ 082 רטוקב ןליתאילפ תורוניצ א ,ל"נכ     57.1.020

                  450.00 5.21 גרד רטמ   
      
מ"מ 553 רטוקב ןליתאילופ תורוניצ א ,ל"נכ     57.1.030

                  180.00 5.21 גרד רטמ   
      

                  180.00 מ"מ 082 רטוקב ןליתאילופ תורוניצ א ,ל"נכ רטמ  57.1.040
      
תורוניצ יעטק תחנהו הלבוה ,הקפסה     57.1.050
מ"מ 553 רטוקב 5.21 גרד 001 ןליתאילופ      
ףיעס יפ לע החנוהש תרנצ ןיב רוביחל      
ףיעס יפ לע החנוהש תרנצל 010.1.75      

                   80.00 57.1.030 רטמ   
      
תרוניצ יעטק תחנהו הלבוה ,הקפסה     57.1.060
מ"מ 082 רטוקב 5.21 גרד 001 ןליתאילופ      
ףיעס יפ לע החנוהש תרנצ ןיב רוביחל      
ףיעס יפ לע החנוהש תרנצל 020.1.75      

                   80.00 57.1.040 רטמ   
      
רוניצ ןיב רוביח לש הנקתהו הלבוה ,הקפסה     57.1.070
מ"מ 553 רטוקב 5.21 גרד 001 ןליתאילופ      
ללוכ ריחמה .21" רטוקב הדלפ רוניצ ןיבל      
הקפסה ,רוויע ןגוא קורפ ,רוניצה יוליגל הריפח      

                    1.00 'פמוק מ"מ 21/553" בתות ןגוא תנקתהו  
      
ות ,ןוטב יקלחמ היושעה תמייק רדג קורפ     57.1.080
-כ לש רואב ,)םיפונמ( םינכמ םילכב שומיש      
תודיחיה תועצמאב תינמז רדג תנקתה ,'מ 05      
תמלשה רחאל תינמזה רדגה קורפ .וקרופש      

                    1.00 'פמוק .תירוקמה רדגה תרזחהו םיחודיקה עוציב  
      
      

1.75 קר תתב הרבעהל        
002/...   21012q104kiduacgamis :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב
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מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ       
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ  
 

02/02/2020
דף מס':     002 שימג םיחודיק-תונחמה רוזאל תורוניצ יווק

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב מ"מ 5.21 גרד ןליתאילופ רוניצ רוביח     57.1.090
בויב הקינס וקל )בויב הקינס וק( מ"מ 082      
.צ/אמ 6" רטוקב םייק      
,צ/אמ םייקה רוניצה יוליגו הריפח ללוכ ריחמה      
םירזיבא תנקתהו הלבוה ,הקפסה ,עטק קורפ      
ללוכ צ/א תרנצו ןליתאילופ תרנצ ןיב רוביחל      
ןגוא ,6" רטוק בר ,מ"מ 061/082 רטוק רבעמ      

                    1.00 'פמוק .רוביחה תדוקנ יבג לע ןוטב תקיצי ,'וכו בתות  
      
םאתהב ,טלפסא יחטשמ םוקישו החיתפ     57.1.100

                  150.00 .ינכטה טרפמב רומאל רטמ   
      
,6" רטוקב הדידמ תכרעמ תנקתהו הקפסה     57.1.110
רוניצה ותיח ,םייק רוניצ יוליגל הריפח ללוכ      
,)'חי 1( 8"/01" רטוק רבעמ ,וזוקינו םייקה      
ןגוא+ןגוא ,)'חי 1( 6"/8" עט ,)'חי 1( 8" תשק      
אלוכ ,זרב ללוכ 2" ריווא םותסש ,8" רוויע      
,)'חי 2( 6" םיפוגמ ,)'חי 1( 6" םינבא      
,)'חי 1( 6"/01" רטוק רבעמ ,)'חי 1( 6" ח"זמ      
תורוניצ יעטק ,םימוא ,םיגרב ,םינגוא ,תוכימת      
טרפל םאתהבלכה ,םינוש םירטקב      

                    1.00 'פמוק 21012W108G  
      
הקפסה רובע 011.1.75 ףיעסל תפסות     57.1.120
ףקיהב ינוחטיב סנרוק םגד תשר רדג תנקתהו      
תיתשת ,'מ 2.1 בחורב רעש ללוכ ,תכרעמה      
ןליתאילופ תעוצרו ,מ"ס 52-02 יבועב צח      

                    1.00 'פמוק .טרפל םאתהב לכה ,מ"מ 5.1 יבועב  
      
,01" רטוקב ףוגמ תכרעמ תנקתהו הקפסה     57.1.130
- °09 תשק ,מ"מ 082/553 רטוק רבעמ ללוכ      
מ"מ 082 ןליתאילופ רוניצ עטק ,מ"מ 082      
ןגוא + מ"מ 01/082" בתות ןגוא ,)'מ 5.1-כ(      
זרב ,הפומ ללוכ( 2" ריווא םותסש ,01" ידגנ      
זירט ףוגמ ,)בלושמ ריווא םותסשו ינוסכלא      
תורוניצ ,)'חי 3( 01" - °09 הדלפ תשק ,01"      
הדלפמ רטוק רבעמ ,)'מ 3 -כ( 01" רטוקב      

                    1.00 'פמוק טרפל םאתהב לכה ,ןוגיעל ןוטב ישוג ,21"/01"  
      
תקפסה רובע 031.1.75 ףיעסל תפסות     57.1.140
ףקיהב ינוחטיב סנרוק םגד רדג תנקתהו      
תויתשת ,'מ 2.1 בחורב רעש ללוכ ,תכרעמה      
ןליתאילופ תעוצרו מ"ס 52-02 יבועב צח      

                    1.00 'פמוק .תמייק רדג קורפ ללוכ ריחמה .מ"מ 5.1 יבועב  
      
תנכה ,םיווקה לכל חל תקידב ,יוטיחו הפיטש     57.1.150

                    1.00 'פמוק עוציב רחאל תוינכות  
      
      

1.75 קר תתב הרבעהל        
003/...   21012q104kiduacgamis :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב
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מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ       
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ  
 

02/02/2020
דף מס':     003 שימג םיחודיק-תונחמה רוזאל תורוניצ יווק

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב הדלפ רוניצ תחנהו הלבוה ,הקפסה     57.1.160
תכרעמ ןיב רוביחל 61/3" ןפוד יבוע 21"      
ןיבל 031.1.75 ףיעס יפ לע הנקתוהש ףוגמה      

                   24.00 02" שיבכ תייצחב םירחא ידי לע עצובש רוניצ רטמ   
      
רטוקב בלושמ ריווא םותסש תנקתהו הקפסה     57.1.170
,מ"מ 553 רטוקב ןליתאילופ רוניצ יבג לע 3"      

                    2.00 .םירזיבאה לכ תקפסה ללוכ 'חי   
      
בויבל דעוימה ריווא םותסש תנקתהו הקפסה     57.1.180
רטוקב ןליתאילופ תורוניצ יבג לע 2" רטוקב      
םירזיבאה לכה תקפסה ללוכ ,מ"מ 082      

                    2.00 םישרדנה 'חי   
      
רובע 040.1.75-010.1.75 םיפיעסל תפסות     57.1.190

                    4.00 'מ 3-2 קמועב חודיק רוב עוציב 'חי   
      
,חקפמה תויחנה יפ לע ,םישושיג עוציב     57.1.200
תועצמאב םינוש םיגוסמ תויתשת תקידבל      

                   36.00 ןורפחמ ע"ש   
      
רומאל רבעמ השרומ רתאל תלוספ יוניפ     57.1.210

                  200.00 040.1.75-010.1.75 םיפיעסב ק"מ   
      

                1,500.00 .ינכטה טרפמב רומאכ תרנצ םינפ םוליצ רטמ  57.1.220
ירמו תרנ ,יימ יויק 1.75 כ"הס          
תונמה רוזאל תורוני יווק 75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

004/...   21012q104kiduacgamis :קובץ 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב
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מ"עב 6102 .מ.פ  ןיטשניו רירפצ       
6121426-30:סקפ 5121426-30:לט ת"פ 5 רוג הטומ  
 
 
 
 

בויבו םימ ילעפמ ,םינורש     מזמין: 
 

02/02/2020 )זוכיר( תויומכ   בתכ
דף מס':     004 שימג םיחודיק-תונחמה רוזאל תורוניצ יווק

  
כ"הס  

תונחמה רוזאל תורוניצ יווק 75 קרפ   
  
םיטרפמו תרנצ ,םישימג םיחודיק 1.75 קרפ תת    
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 נספח ז 
 

  ברמת השרו צנרת מים וצנרת ביוב באזור המחנותהנחת  אספקה והסכם 
 
 

ר ונחתם                                  .2020 ביום  בחודש  שנת ברמת השרוןשנ
 
 

  
משרונים תשתיות מים  בי    וביוב בע
  5מרח' אוסישקין    
 רמת השרון   
 החברהלהלן    
 מצ אח  

 
 
 

 _________________________ בי
   

צ  ח פ ח ז  ת
 מרח'  מס' 
 ישוב  מיקוד  
 טלפון  פקס  
מו   י מורשי החתימה מט
ז .1   שם ת
ז .2   שם ת
 הקבלהלן  

 מצ שני 
 

 

ת  הנחת  07/2019מכרז פומבי שמספרו  מהפרסוהחברה  הואי צנרת מים וצנרת ביוב בשי
כוו מערב כוו השרון ברמתהמחנות  באזור(  האינטגרלי הקידוח  וחיבורם  מזרח ו

המכרז קיים  ביוב סניקה וצינור קיימת מים צנרת ה  (; 

יון ובחינה זהירה של והקבלן  והואי ל כל נספחיו ושל שאר מסמכי המכרז הגיש ההסכםאחרי   
ה לביצו  לחברה  ומילוי כל האמור במכרז בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרזהצ

ה כדין והואי תו של הקבלן והחברה קיבלה את ההצ ל קבלת הצ דת המכרזים המליצה   וו
 

 ;והקבלן זכה במכרז האמור והואי

וניוהצדדים  והואי גן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיותימ  נים ל
 
 

קמ  ים כ כ הוצהר, הוסכם והותנה בי הצ  אי 

  מבוא .1

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

 תנאים מיוחדים לביטוחי קבלן - 'א 1נספח 
ברת מסמ – ב 1נספח   ביטוח אישור ה
 ביצו ובדק רבויות נוסח - '2נספח 
 נספח בטיחות – '3נספח 
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ת המצי –' 4נספח   הצ
 ל כל מסמכיה 2חוברת  - '5נספח 
בודות   -'6נספח    לוח זמנים מפורט לביצו ה
ות –' 7נספח  דר תבי  ה
ודת השלמה -' 8נספח   ת
ודת גמר -' 9נספח   ת
 לבין משרד הבטחוןשרונים כתב התחייבות בין  - '10 נספח
אשרונים כתב התחייבות בין  –' 11נספח   לבין קצא

 
בודה  .1.2 יל יבצ הקבלן את ה ק א' ל בנוס לנספחים המצורפים להסכם זה כמפורט בס

בודות  למבהתאם   צ פרט הכללי ל בנין בהוצאת משרד הביטחון משרד הבינוי והשיכון ומ
יהמפרלהלן  ודכנת ובהתאם לתקנים  הבי משר  במהדורתו האחרונה והמ

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

 
דו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם  .1.3 יפים נו  כותרות הס

רות .2  ה

ות המוגדרת בצידם 2.1  בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמ
 

מ   -החברה  שרונים תשתיות מים וביוב ב

וח ל 07/2019מכרז פומבי מס'  -המכרז  ת הקי הנחת צנרת מים וצנרת ביוב בשי
י ) ר כוו מזרח    באזור המחנות ברמת השרוHDDהאינ כוו מערב ו

צנרת מים    קיימת וצינור סניקה ביוב  קייםוחיבורם 
 

ל ידם לצור הסכם זה  -המנה   ל החברה לרבות כל אדם שהוסמ  ולו או כ  מנכ
 .  מקצתו

 
ס" מם כנציג הנדסי של החברה  -המהנ   מהנדס החברה או מי מט

 
ל ביצו או תאגיד אדם -המפקח י המנהל לפקח  המתמנה בכתב מזמן לזמן 

 ו כל חלק ממנוהפרויקט א

ות ת  צנרת מים וצנרת ביובהנחת   -העבו באזור המחנות  HDDהקידוח האינטגרלי בשי
כוו מזרח ברמת השרון סניקת צנרת מים קיימת וצינור וחיבורם  כוו מערב ו

ולות קייםביוב   בודות הפ החזרת המצב לקדמותו  הנדרשות ל לרבות כל ה
ל פי האמור במסמכי  ל הקבלן לבצ  ה והתחייבויות והמחויבויות ש הסדרי תנו

ל נספחיהם בין אם הם מפורשים ובין אם לאו  חוזה זה   המכרז

ובדיו  -  הקב מו  כולל קבלני המשנה מט המצי שזכה במכרז לרבות נציגיו של הקבלן 
יים ולרבות כל שלוחיו יורשיו ומורשי צים ומתכננים מקצו ו המוסמכים יו

ל ידי החברה ל  ובלבד שאושרו  ני משנה בשמו או בשבילו הפו מראש  קבלן
 .ובכתב

 
כל מכונה מכשיר התקן מתקן זמני או כל דבר אחר הדרוש לביצו  -"ציו הקב"

ד להישאר חלק מהמבנה או  בודות א שאינו נשאר או מיו  הציודה
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ל כל נספחיהם בין שצורפו ובין שלא צורפו לרבות   - מסמכי החוזה כל מסמכי המכרז 
ות לקבלנים מסמכי הבהרות וכן  מפרטים שרטוטים תוכניות הוד
או סוג שהוא  ל כל נספחיה וכן כל מסמ מכל מין ו ת הקבלן  הצ

תיד  שיצור לחוזה ב

מציעים ומסמכי ההבה עות  ות בין ביוזמת החברה  -רות הו מסמ שהוצא לפני הגשת ההצ
קבות  ל פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין ב בין 
שאלות הבהרה של המשתתפים במכרז אשר 

או מתקן את מסמכי המכרז או משנה ו  מבהיר ו

בודות לרבות כל   -שכר החוזה  תו של הקבלן כתמורה לביצו ה הסכום הנקוב בהצ
שתתווס לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל תוספת 

 הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה

בודות בנין ותשתית -"ק מחירו" ד  מחירון דקל ל ודכן למו  פרסום המכרז המ
בודה   מחירון זה יהיה תק לכל תקופת ביצו ה

א ל  - "1981-חוק הפרשנות, התשמ החוזה כאשר לצור פרשנות רואים את החוזה יחול 
ל ותו בחוק הנ  כחיקוק כמשמ

ראות  פיכ אי  , ו פרשנות כנ המנסח א יובא בחשבו הכ ש  צור פרשנות חוזה זה, 
  , שהו בפרשנותם כמו כ י עזר כ י החברה ככ חוזה הוכנו ע י ה כי מסמכי המכרז בעוב

או סעיפי ה ה נפקות כותרות הסעיפים ו ב ואי  נוחיות ב ו א ורק  משנה בחוזה זה נוע
שהי בפרשנות החוזה  כ

 מהות ההסכם .3
 

בודות הקבלן  3.1 ת  צנרת מים וצנרת ביובהנחת יבצ  באזור ( HDDהקידוח האינטגרלי בשי
כוו מזרח  ברמת השרוןהמחנות   סניקת ביוב  צנרת מים קיימת וצינור  וחיבורם    כוו מערב ו

חוברת וזאת כמפורט בהסכם  קיים וביתר נספחי  להסכם '5נספח  2בפרשה  הטכנית 
 ההסכם 

תו לחברה  חמכוהינה  החברה לבין הקבלןההתקשרות בין  3.2  ל סמ הצהרותיו כדלקמןהצ

צמו  הקבלן .א בודהב ל ניסיון בביצו ה ל ציוד ל הינו מומחה וב הוב  .בצ

ים והיכולת כ הקבלןברשות  .ב בודותהדרושים  והציודח האדם האמצ מידה  לביצו ה ול
ית הגבוהה ביותר  ל פי הסכם זה ברמה המקצו ל פיבכל התחייבויותיו  לוח הזמנים  ו

   הקבו בהסכם זה

ל פי כל  .ג או שידרשו  או ההיתרים הנדרשים ו הקבלן מתחייב להשיג את כל הרישיונות ו
בודות מהסוגים הנכללים במכרז זה   דין לביצו ה

מוד בכל  .ד תו ויכולתו ל הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצור הגשת הצ
בודות י הסכם זה לרבות סיור באתר לביצו ה פ  למידת מיקומם של התחייבויותיו 

בודה  ם תנאי ה זרים שבשטח למידת תשתיות הביוב והמים והיכרות  הדרכים וה
ה מכל סוג שהוא כלפי  או תבי או דרישה ו נה ו ל כל ט הספציפיים והוא מוותר בזאת 

ם כ  המזמין בקשר 

מו הכשרה מלאה בנושא בטיחות .ה ובדים מט או ל ובדיו ו ביר ל וגהות   הקבלן מתחייב לה
ברו הכשרה מתאימה  ובדים אשר לא  סיק   ולא י
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או נגד מנהל  .ו או לא הוגש נגדו ו ל ידי בית משפט ו בר  הקבלן מצהיר כי לא הורש ב
או  מו במישרין ו ל מט או יפ ל ו או נגד כל מי שפו ובדיו ו ובד מ או נגד  ממנהליו ו

י הסכם זה כתב אישום פ בודות  קיפין בביצו  מה  ב בירה שיש  לבית המשפט בגין 
 קלון 

או  .ז או לא הוגש נגדו ו ל ידי בית משפט ו בר  תו לא הורש ב הקבלן מצהיר כי למיטב ידי
א  ובדים זרים תשנ בירה לפי חוק  ה בגין  בשנה  1991 –נגד מנהל ממנהליו כתב תבי

ד חתימת הסכם זה   שקדמה למו

ל הס .ח שה הקבלן מצהיר כי אין בחתימתו  ו משום הפרה כלשהי בדר של מ כם זה ובביצו
או  או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו או מחדל של כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו ו

 כפו לו 

הקבלן מצהיר מתחייב ומסכים להגיש את כל המסמכים הרישומים והטפסים ולנקוט  .ט
ולות הנדרשות לפי הדין החל   בכל הפ

חייב ומסכים כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס למתן הקבלן מצהיר מת .י
ות קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות   הוד

נות ובמיומנות נאותה בקפדנות  .יא הקבלן מתחייב כי יבצ את כל התחייבויותיו במקצו
ות רצונה המלאה של החברה  ילות הכל לשבי  ובי

ל הקבלן מצהיר מתחייב ומסכים כי יש .יב יצום כספי שיוטל  או  או קנס ו לם כל תשלום ו
או כל גורם בר מה ו או מי מט ירייה ו ל ידי ה סמכא כלפי המזמין לרבות -המזמין 

י  פ בודות  או מחדל רשלני של הקבלן בביצו ה שה ו המשרד להגנת הסביבה בגין כל מ
ן בהתאם לאופן ולסטנדרטים הנדרשים ב או אי ביצו או הסכם זה ו התאם להסכם זה ו

י רשויות הפיקוח המוסמכות לרבות המשטרה משרד התחבורה בית המשפט רשויות 
או  יכוב ו איכות הסביבה משרד הבריאות וכל רשות סטטוטורית אחרת וכן לרבות בגין 

בודה   איחור בביצו ה

בודות נשוא המכרז וההסכם בהתאם להוראו .יג ת כל דין הקבלן מצהיר ומתחייב לבצ את ה
ל  או הממונה  לרבות בהתאם להנחיות כללים אמות מידה והוראות רשות המים ו

הן משפטיות והן הנדסיות   תאגידי המים והביוב 

בודות  .יד בודה והוא יבצ את ה הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן הראשי של ה
מידה בכל ל כל הוראות הבטיחות ותו  כללי וחוקי הבטיחות  תו שמירה מוחלטת 

בודות נשוא ההסכם בודה בשים לב למהות ה  ב

בודה תכלול את המטלות והמרכיבים המפורטים  3.3 ובכתב הכמויות בפרשה הטכנית ה
דכונים ולשינויים מאת    והיאבהתאמה  4  - ו5נספחים   תבוצ בהתאם לתוכנם של אלו ול

בודהמנהלה   ככל שיהיו במהל ה

בודה כאמור  3.4 ק ה ם נציגי ה 3.1בס ולה   .החברתתבצ בתיאום מלא ותו שיתו פ

ק  3.5 בודה כאמור בס תתבצ בכפו לכל תקן לתקנות החשמל למפרט הבין משרדי  3.1ה
 להסכם זה 5כנספח ב המצוהפרשה הטכנית 

בודה 3.6 דיפויות לביצו ה בור הקבלן סדרי    יודגש בזאת כי החברה תקב 

צמםסתירה בין  אם מצא הקבלן 3.7 יפנה בכתב לחברה ויקבל  – מסמכי המכרז וההסכם לבין 
דיפות המסמכים    הוראות הבהרות בנוג ל
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ת הקבלן כי הנחת    החברה 3.8  הדר  בזכותתתבצ    הביובהמים וצנרת     צנרתמבקשת להביא לידי
בה ם הגופים  יש מהתוואיכי בחלק  ויצוין האדמה במ  כל. םהרלוונטיילבצ תו תאום 

בודה בביצו יכוב לול ה ה זכות כל לקבלן יקנה לא כ קב להיגרם ש  דרישהאו /ו לתבי
נהאו /ו  .החברה כנגד ט

ליו  3.9 א וכי  ילים של קצא ת קווי דלק פ בודה תתבצ בסמו לרצו כמו כן ידו לקבלן כי ה
בודות בסמו לקווים אלה באופ ות לבצ  א והישמ ם קצא ן זהיר ביותר תו תיאום 

מה  להוראות המפקח מט

בודות - יכוב 3.1 י או קבו שיוצא כנגד ביצו ה ה אר או כל הוראות  לרבות בשל צו מני
י גופים רלוונטיי או תשלום   םאחרות שנתנו   או שיפוי ו לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצוי ו

 . כלשהו

מתקנים הקבלן מצהיר כי ידו לו  3.11 בודות מבוצ בקרבת שטחים שחלק מן ה
צבאיים ילים/ביטחוניים בגין קווי דלק פ בודה  צווים להפסקת   וכי ייתכן ויינתנו הוראות

או בנייה הוראות מוסדות ביטחוניים  בודה ו ים צווי הקפאת  ה זמניים או קבו צווי מני
בו וד בכל הפסקת  ילה זו לא יהא הקבלן זכאי לכל תמורה בגין שונים ו דה כתוצאה מ

בודה בטלה או כל פיצוי אחר מכל סוג שהוא  יכוב ה

מתקנים של כמו כן הקבלן מצהיר כי ידו לו ש  3.12 ת בקרבת מחנות בודה מתבצ מכיוון שה
משרד הביטחו ל א/ןצה ילים של קצא בודה תהינה דרישות  קווי דלק פ יתכן שבמהל ה

 לדרישות והנחיות אלה מתחייב להישמ הקבלןות או הנחיות נוספות מגופים אלה בטיח
ול לפיהם   וזאת מבלי שיהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהיולפ

מול משרד הביטחון ליו חתמה החברה התחייבות הכתב קרא והבין את הקבלן מצהיר כי  3.13
בודות בנוסח נספח  צמו א10לצור ביצו ה ל  ת התחייבויות החברה כלפי  והוא מקבל 

גב אל גב   משרד הביטחון 

א חתמה החברה  ליוהתחייבות הכתב קרא והבין את כמו כן הקבלן מצהיר כי  3.14 מול קצא
בודות בנוסח נספח  צמו את התחייבויות החברה כלפי 11לצור ביצו ה ל   והוא מקבל 

גב אל גב  א   קצא

צאה מפריצת ביטוניט בכביש או בשטחים אחרים הקבלן מתחייב לתקן כל נזק שיגרם כתו 3.15
ל הקרק או בתוכה כדוגמת צנרת ניקוז   וזאת ללא קבלת תמורה מאת התאגידמ

ומק הנדרש בקידוח וכן באור משיכת הצנרת והוא להקבלן מתחייב  3.16 מוד בדרישות ה
אי יכולת ביצו או נזקים שנג ות בגין תקלות נות או תבי כתוצאה   רמיםאיננו רשאי לבוא בט

בדתו באתר  .מ

ס .4  סמכויות המהנ

ות  שהתייחדהסמכות  4.1 ל פי חוזה זה אינן גור שותה  ולה שרשאי או חייב המפקח ל או פ
ולה שות אותה פ כ להשתמש באותה הסמכות או ל  מזכויותיהם של המהנדס או ב

ות  שהתייחדהסמכות  4.2 שותה לפי חוזה זה אינן גור כ המהנדס ל ולה שרשאי או חייב ב או פ
ולה מש באותה הסמכות אומזכויותיו של המהנדס להשת שות את אותה הפ  ל

יו וסמכויותיו ש המפקח  .5  ניהו יומ -תפקי

ה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים  5.1 ל ביצו בודה ולהשגיח  המפקח רשאי לבדוק את ה
בודה כן רשאי הוא  לבדוק אם הקבלן מבצ  י הקבלן בביצו ה שית  בהם וטיב המלאכה שנ

 ואת הוראותיו הוא כהלכה את החוזה את הוראות המהנדס
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להלן 5.2 בודה  תו את היומן שבו ירשמו מדי יום ביומו  :  הקבלן ינהל יומן  פרטים המשקפים לד
בודה ובדתי במהל ביצו ה  המצב ה

תק חתום מהרישומים יימסר  לקבלן או לבא כוחו  5.3 ל ידי המפקח וה היומן ייחתם כל יום 
תק  7מהפרטים הרשומים בו תו המוסמ אשר רשאי להסתייג מכל פרט  ימים ממסירת הה

ה בכתב למפקח דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן ל ידי מסירת הוד  כאמור 

בודה אולם רישומים אלה לא יחייבו  5.4 רותיו בקשר לביצו ה הקבלן רשאי לרשום ביומן את ה
 המזמיןאת 

ו הצדדים 5.5 ל הסתיי-או באי לא הודי גות כאמור רואים אותם כאילו אישרו כוחם המוסמכים 
 נכונות הפרטים הרשומים ביומן

ובדות הכלולות  5.6 ל ה רישומים ביומן פרט לאלה שהקבלן הסתייג ישמשו כראיה בין הצדדים 
ל פי החוזה ילה לדרישת כל תשלום  צמם   בהם אולם לא ישמשו כשל

 איסור הסבת החוזה .6

ביר או  למסור את החוזה א אין הקבלן רשאי להסב לאחר 6.1 ו כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי לה
 מראש בכתב המזמיןלאחר כל זכות לפי החוזה אלא בהסכמת 

סקת   הקבלן 6.2 בודות ה או קבלני משנה לצור ביצו חלק מן ה סיק קבלן משנה ו יהיה רשאי לה
מידת קבלן המשנה בתנאי ס  ו במסגרת מסמכי המכרזקבלן משנה מותנית ב  היאו שנקב

קבלני  שהקבלןתתאפשר רק לאחר  סקת קבלן יקבל את אישור החברה מראש ובכתב לגבי ה
קבלנ ל ידו  המשנה ולגבי זהות קבלן ם הקבלן אושר י המשנה המוצ  באם קבלן המשנה מט

ני משנה  סקת קבלן ת הקבלן לא יהא צור בקבלת אישור נוס מאת החברה כל ה במסגרת הצ
נוספים יחייבו את אישור החברה מראש ובכתב והחברה תודי לקבלן בכתב תו זמן  אחרים

ל הסכמתה או התנגדותה   סביר 

י זה אין ההסכמה האמורה  את החברהנתנה  6.3 יל בס הסכמתה במפורש בהתאם לאמור ל
באחריות מלאה לכל  איישפוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה והקבלן 

שה או אי שה -מ ובדיהםאו מחדל מ בודה באי כוחם ו י ה  של כל מבצ

תה בל 6.4 ל פי שיקול ד בד לאשר לקבלן להחלי קבלן החברה תהא רשאית א לא חייבת וזאת 
ל פי בקשה מפורטת בכתב שתכלול את פירוט הסיבות להחלפה ואת כל הפרטים  משנה וזאת 

 הנחוצים לגבי קבלן המשנה המחלי 

ט  הקבלן מצהיר בזה 6.5 בודות הנדסה בנאיות תשכ  -כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים ל
בודה או חלק ממנה אלא  ומתחייב לא למסור לקבלני מש1969 בודה כלשהי בקשר ל נה ביצו 

ילאם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור  . ובכפו לאישור החברה כאמור ל

ל ידו הוא לא  במידה והקבלן הינו תאגיד הוא מתחייב בזאת 6.6 ד חתימת חוזה זה  כי לאחר מו
לי מ או לא יצר אליו ב ביר מניות בתאגיד ו ניות חדשים אשר יחזיקו במניות שמקנות זכות י

לי המניות או המקנות זכות למנות   25%-ליותר מ ה באסיפות ב מהדיבידנדים או מזכויות ההצב
 לכ מראש ובכתב החברהרב או יותר מהדירקטורים  בתאגיד אלא אם קיבל הקבלן הסכמת 

 היק החוזה .7

בודה לרבות ה 7.1 ל ביצו ה אדם החומרים הכלים הציוד -חומצאת כהוראות החוזה חלות 
י הנחו לשם כ  המכונות וכל דבר אחר בין קבו ובין אר

ולות נוספות אשר יתברר כי יש  החברה 7.2 בודות או פ צמה את הזכות להזמין מהקבלן  שומרת ל
ת  בודה נשוא חוזה זה החברהלד ם בהקשר לביצו ה אם נוכח דחיפות ביצו אותן  צור לבצ
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ם אחר וה י  תמורה תחשבבודות ואם מכל ט פ או  מחירי יחידה המפורטים בכתב הכמויותו
יפים   .כמפורט הלן 7.4ו 7.3ל פי המפורט בס

י וספת הנתמורה מצא מחיר יחידה בכתב הכמויות הלא נ  7.3  19.7תשולם בהתאם להוראות ס
 להלן

ל פי נ 7.4 י הקבלן ויאושר לא נמצא מחיר יחידה במחירון דקל  תיקב התמורה  יתוח מחיר שיוגש 
י המהנדס בתוספת רווח  תו של המהנדס 10%של  קבלן ראשי מראש  ן הסר כל ספק קבי  למ

 הינה סופית  

בודות  7.5 צמה את הזכות להקטין או להגדיל את היק ה או לגבי מבנה החברה שומרת ל בכלל ו
י מסוים בכ או להקטין או להגדיל היק של ס תב הכמויות או לבטלו לחלוטין והכל מסוים ו

י כאמור תקנה לקבלן  בהתאם להוראות כל דין ונהליה ומבלי שהפחתה או הגדלה או ביטול ס
ל ידי החברה תו שהתקבלו  או לתבו שינוי של מחירי הצ  את הזכות לדרוש ו

ואים, סתירות במסמכים .8 יפויות בי המסמכים הוראות מי רי ע  וס

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמ אחר מהמסמכים  8.1
ל זכויות  המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה תגבר ההוראה הבאה להוסי 

ת המזמין   המזמין לפי שיקול ד

פק בפירושו גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסו 8.2
תו אין הקבלן מפרש  ה לקבלן שלד הנכון של מסמ או כל חלק ממנו או שמסר המפקח הוד

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב לרבות תכניות לפי  -כהלכה את החוזה 
 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו -הצור 

בודה הוראות  רשאי המנהל וכן המפקח להמציא לקבלן מזמן לזמן תו 8.3 לרבות  -ביצו ה
בודה -תכניות לפי הצור   לביצו ה

בודה הינו כדלקמן 8.4 לצור ביצו ה מכרז  דיפויות בין מסמכי החוזה  סדר ה

 דרישות הדין והרשויות המוסמכות .1

 הוראות החוזה כולל תנאי המכרז  .2

  תכניות לביצו .3

 מפרט מיוחד .4

 כתב כמויות .5

 מפרט כללי .6

 תקנים ישראלים .7

לצור ביצו התשלום הינו כדלקמן 8.5 מכרז  דיפויות בין מסמכי החוזה  סדר ה

 כתב כמויות .1
אם יהיו .2 יפים התואמים  ל פי הס בודה   אופני מדידה מיוחדים ותחולת ה
 התוכניות .3
 מפרט מיוחד .4
 מפרט כללי .5
 ההסכם .6

ות בין המסמכים  8.6 או אי התאמה דו משמ יל בכל מקרה של סתירה ו הטכניים בנוס לאמור ל
דיפות והקבלן ינהג לפי הוראותיו תו בשאלת ה צמם יכרי המהנדס לפי שיקול ד  לבין 
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 אספקת תכניות .9

די של החברה ואסור  9.1 התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן הם רכושה וקניינה הבל
תיקם או להשתמש בהם כולם או מקצתם אלא למטרת החוזה בלבד החברה   תספק לקבלן לה

יניו של המהנדס או  תקים מהתוכניות במספר הדרוש כראות  בודה ה לקבלן לצור ביצו ה
תקים  ל הקבלן להחזיר לחברה את כל התוכניות לרבות כל הה בודה  ם גמר ביצו ה כ  ב

 והמסמכים האחרים בקשר להן שברשותו

בודה הינן תוכניות 9.2 י המזמין  התוכניות המחייבות את הקבלן לצור ביצו ה החתומות 
בביצוע     ב

בודה אי המצאות תוכניות  9.3 באחריות הקבלן שיהיו בידיו כל התוכניות הדורשות לביצו ה
בודה נה נגד מזמין ה ובאחריות הקבלן לדרוש תוכניות   לביצו בידי הקבלן לא יהוו בסיס לכל ט

בודות  .אלה בטרם יחל בביצו ה

בודה וההוראות הדרושות או שיידרשו לביצו  9.4 ל התוכניות תוכניות ה הקבלן יודי למפקח 
בודה ולא יגרום לאיחור או  בודה בזמן ובאופן שהדבר לא יפרי למהל התקין של ביצו ה ה

בודה והשלמתה לביצו בידי הקבלן  לא יהווה מצאות תוכניות ימקרה אי הבכל  יכוב בגמר ה
בודה   יכוב בביצו ה ות בגין  נות או תבי  כל בסיס לט

בודה והמהנדס או  9.5 ל ידי הקבלן במקום ה תקים מכל מסמ המהווה חלק מהחוזה יוחזק  ה
ל ידיהם בכתב לתכלית זו יהיה רשאי לבדוק ולהש כ המפקח וכל אדם שהורשה  תמש בהם ב

ת  ל הד ה מתקבלת   בכל ש

 שביעות רצו המנה והמפקח ותביצוע העבו .1

1 ות רצונם המוחלטת של המנה 1. בודה בהתאם לחוזה לשבי והמפקח וימלא   להקבלן יבצ את ה
לצור זה אחרי כל הוראותיו של המנהל ושל המפקח בין שהן מפורטות בחוזה  ובין שאינן  

 מפורטות בחוזה

ריוניתויתור ע  .11 עה נו עות הו  והו

צם הפרת  11.1 ות נוטריוניות ו ל הצור בשליחת התראות או הוד שני הצדדים מוותרים בזאת 
ה כזאת   החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הוד

ה שצד אחד צרי לתת לצד שני לפי חוזה זה תינתן במכתב רשום לפי הכתובת 11.2 של  כל הוד
ה שנשלחה בדואר רשום   הצד  השני המפורטת בחוזה או תימסר במשרדו של הצד השני הוד

בור  ה שנמסרה ביד כ ות מזמן מסירתה בדואר 48דינה כדין הוד  ש

ות רתיאו .12 ביצוע העבו  האתר 

בודות  12.1 ות ה ר המחנותבאזור מתבצ רום מזרח  מאזור החניה המו י במערב  ב נ  ועשר 
וב בכיכר המחנות במזרחמ וכו  להלן  רש החניה ה יר רמת השרון   האתרב

בודות וסביבתו לרבות מצבו  12.2 ד לביצו ה הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיו
לרבות הפיסי והמשפטי וכן כי הוא בדק את מצב ותנאי הקרק והתשתיות הקיימות באתר 

א  ילים של קצא  ומצא אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיובכל הנוג לקווי דלק פ

עם קצמידו לקבלן כי  12.3 אפקח מ בודות במילוי  א יהיה רשאי להתנות את המש ביצו ה
ל כ באופן מיידי תנאים נוספים אשר במידה ולא יקוימו יפק תוק ההיתר ליו לדווח   וכי 

ול בהתאם להוראותיו ם המזמין ולפ  למפקח מט
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ן הסר ספק כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן באתר לרבו 12.4 ת מובהר בזאת למ
מדו של הקבלן יהיה  1972-זכויות מכוח חוק הגנת הדייר או כל חוק אחר שיבוא במקומו מ ו

ל ידי החברה וד רשות זו ניתנת   כשל בר רשות בלבד וכל 

מדת האתר לרשות הקבלן הופ זה  12.5 ם ה יל מובהר בזאת כי  מבלי לגרו מכלליות האמור ל
שה ומחדל בשט די לכל מ  ח האתרלהיות האחראי הבל

ל  12.6 ת המהנדס   ל פי קבי בודתו  לשטח התארגנות וזאת  במידה ויידרש הקבלן במהל 
יל אין הדבר  הקבלן לתאם את קבלת שטח ההתארגנות  מול  למרות האמור ל נציג החברה 

ירייה השוניםפוטר את הקבלן לבצ תאום ואישור מול  ו גורמים אחרים  גורמי ה או 
התאומים הנדרשים בגין זאת  ללא שטח התארגנות לא ניתן יהיה כולל ביצו  הנדרשים 

ליו  בודה  י המהנדס בסיום ה בודה אלא אם התקבלה הוראה אחרת בכתב  להתחיל ב
ים הקבלן מתחייב לפנות את שטח ההתארגנות  ליו נקי וללא כל מפג להחזיר שטח זה לידי ב

ל פי 10תו  בודה או  ן הסר כל ספק כל  ימים מקבלה ראשונית של ה הוראת המפקח למ
לויות  הכרוכות בשטח ההתארגנות כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות ואין הקבלן  ה

 רשאי לקבל כל תמורה נוספת בגינן 

יפים  12.7 בודות ובכלל זה כמפורט בס יל  -הקבלן מוד לסביבה המיוחדת של אתר ה  ל

 
מות 13 יקות מוק  ב

תו למכרז בדיקות של האתר  וסביבתו את טיב הקרק  13.1 ר לפני הגשת הצ הקבלן מאשר כי 
רכות תשתית האתר והחיבורים אליהן   את סמיכותן את דרכי הגישה לאתר את מיקומן של מ

א לאזור של משרד הביטחון  ילים של קצא ואת כל יתר הגורמים וסמיכותן לקווי דלק פ
שויים לה או החוזהוהנסיבות ה ל פי המכרז ו ל ביצו התחייבויותיו   שפי 

ים המיוחד מיקומו היטב הקבלן מצהיר כי ידו לו  13.2 ל הקבלן לנקוט בכל האמצ של האתר 
ה ברכוש ובנפש לא תוכר שום  ליו האחריות לכל פגי ל האתר ביום ובלילה וחלה  לשמירה 

ות התנגדויות הן כספיות ות פגי ה בגין הפר  והן להארכת לוח הזמנים שנקב במכרז תבי

או בהקמה  13.3 נה בסמו למתקנים קיימים ו בודות תבוצ הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שה
או בסמו לשטחים בהם קיימים תשתיות מים וביוב  צנרת תאי ביקורת  וכן בשטחים ו

ילים שלשוחות תשתיות ביוב ניקוז כבלים חשמל וטלפון   א    קווי דלק פ רכות קצא וכן מ
ל הקרק והן מתחתיה  ומתקנים נוספים הן מ

רכה בלתי נכונה של כל  האמור  13.4 או מה ה מאי לימוד ו או תבי או דרישה ו נה ו לא תוכר כל ט
ל ידי הקבלן יל   ל

יית הנחת  13.5 ר בזכות  צנרת המים וצנרת הביובהקב מצהיר ומאשר בזאת כי בח את סו ה
מה א היתר ע פני הקרקע וכי במעבה הא ק מהתוואי נעשו שימושים  כמו כן הוא  בח

ת תהא  א וידו לו כי בכל  ילים של קצא מצהיר כי בחן את סוגיית הסמיכות לקווי דלק פ
ל פי דין  בודות המותרות לה  בודות לצור ביצו  א להיכנס אל אתר ביצו ה רשאית קצא

 הקבלןוזאת מבלי צור לקבל אישור מראש מאת 

הית 14  אור העבו

ל חשבונו 14.1 דית ו ות לבצ  המצי הזוכה יידרש באחריותו הבל צנרת הנחת ו אספקהעבו
ת  מים וצנרת ביוב כוו מערב  ברמת השרוןבאזור המחנות ( HDDהקידוח האינטגרלי בשי

כוו מזרח כמפורט בתוכניות  קיים ביוב צנרת מים קיימת וצינור סניקהוחיבורם  ו
 המצורפות 
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בודה תתבצ בשני שלבים 14.2  ה

ר הצפוני של  מאזור החניה צינורות  2קרי  הנחת צנרת מים וצנרת ביוב 14.2.1 בכניסה לש
ד גשר גנדי באור של  מחנה הרצוג  רב   מ' כל אחד 300לכיוון מ

ר הצפוני של מחנה הרצוג הנחת צנרת מים וצנרת ביוב מאזור החניה  14.2.2  בכניסה לש
ד   מ' כל אחד 400כיכר המחנות באור של ממזרח ללמגרש החניה  לכיוון מזרח 

יל יכללו מחויבויות המצי הזוכה במסגרת הפרויקט בין היתר  14.3 מבלי לפגו בכלליות האמור ל
 את המחויבויות הבאות

 לרבות המשרד להגנת הסביבה םם תשתיות מול כל הגורמים הרלוונטייביצו תאו .א
א בודות בהתאם  ותהנחת הצינורספקה וא איתור התוואי  וקצא וביצו כל ה

ן הסר ספק מובהר כי התיאומים מול   .למפורט בתוכניות החזרת מצב לקדמותו למ
ל ידי  שו   .שרוניםמשרד הביטחון יי

 בור צנרת מים וצנרת ביוב  HDD–ה בשיטת אינטגרלי קידוח  .ב

ל חיבור  .ג צנרת המים החדשה לצנרת מים קיימת הקבלן אחראי הקבלן אחראי 
ו רק  לחיבור צנרת הביוב החדשה לצינור סניקה קיים באישור  החיבורים יתבצ

יל  באחריות הקבלן לדאוג  שחבורים המפקח  מבלי לפגו בכלליותו של האמור ל
ן הסר כל ספק אלו   ל פי כל דין למ ל פי התקנות ו יהיו באיכות הנדרשת 

ל מותנים  יםחיבורה  באישור מראש של המפקחהנ

יהקבלן יקים  .ד נ שר  צו התחלת 5ד   המחנות רובכיכ ב  ימים  לאחר קבלת 
בודה ל  4 ה ל  השלט חשבונו שלטים  ת  יכלול את כל המיד הנדרש באותה 

בהתאם לדוגמא והנחיות   לוהכו המזמין והמבצ  הפרויקטלרבות סוג    חברהידי ה
מובהר בזאת כי באחריות הקבלן לקבל מאת הגופים המוסמכים  שימסור המפקח

אישור בדבר הצבת השלטים והוא יהא  רשאי להניחם  רק לאחר שקבל אישור 
 מראש ובכתב לכיתוב השלט מהחברה או נציגה 

י המפקח  מטר  2X1מידות כל שלט יהיו    ן את השלטהקבלן יתקי או כפי שיונחה 
 10חראי לפנותו והחזרת השטח למצבו הקודם תו וא למש כל תקופת הביצו

 .ימים מקבלה ראשונית של הפרויקט

קבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת ה
ל ידי אותן רשויות  ל חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו  השלטים ויישא 

 מוסמכות

בודתו בשמובהר בזאת כי  .ה טח ללא הקמת השלטים ואישורם הקבלן לא יתחיל את 
 י המפקח

ביצוע .15  וח זמנים 

בודה אשר יכלול שתי תקופות  הקבלן   15.1 שלב תקופת ההיתרים   –יקבל מאת התאגיד צו התחלת 
בודות  במסגרתו יידרש לקבל את כל האישורים הרישיונות וההיתרים הנדרשים לביצו ה
ל שיחל לאחר סיום שלב קבלת  בודות בפו שלב קבלת ההיתרים ושלב ביצו ה להלן 

בודות שלב ביצו ה להלן   ההיתרים 

בודות שיימסר לקבלן יכול ויכלול את ש 15.2  –תי התקופות או אחד מהן לפי סדר צו התחלת ה
ת החברה ל פי שיקול ד  הכל 

 :בשלב קבלת ההיתרים יחולו ההוראות הבאות 15.3

ם כל הגופים הקבלן יידרש ל (1  . םהרלוונטייקבל אישורי חפירה ותאום הנדסי 
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ריכה יצוין כי  (2) ל יום  60  -את תקופת שלב קבלת ההיתרים בכהחברה מ ואולם מדובר 
ל היתרים התלויים בצדדים שלישיים  רכה בלבד מכיוון שמדובר   ה

תהא הקבלן מתחייב לדווח אחת לשבו למפקח את סטאטוס קבלת ההיתרים  החברה  (3)
ד לתקופה  תה וזאת  ל פי שיקול ד רשאית להארי את תקופת שלב קבלת ההיתרים 

ד קבלת צו הת 12מקסימאלית בת  בודות לשלב קבלת ההיתריםחודשים ממו  חלת 

דכנו א אם תקופת שלב מתן ההיתרים  (4) תו של הקבלן למכרז לא ישתנו או ית מחירי הצ
י  ד לתקופה הנקובה בס יל3תתאר    ל

לאת כל  –המקורית או מוארכת  –תקופת שלב מתן ההיתרים  (5) לא תקנה לקבלן זכות לה
ה לקבלת פיצוי או תבי או דרישה ו ה ו בור ניהול מתמש או התארכות  תבי או תשלום 

ת לאורכה של התקופה נה הנוג  מש ביצו או כל ט

 בגין תקופת שלב ביצו ההיתרים לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי (6)

ל הקבלן נדרש להגיש למפקח את  (7) בדו באתר  מספרי רישוי שי ובדים והציוד  שמות ה
ל יום לפני תחילת 21הקבלן להגיש זאת לפחות  בודה בפו וכתנאי לקבלת צו התחלת  ה

בודות ן הסר כל ספק קבלת אישור משרד הבבודות לשלב ביצו ה טחון בנושא זה י למ
בודות הינו תנאי מתלה ל  שלב ביצו ה

חודשים   12אי קבלת כל ההיתרים הנדרשים בתקופת שלב קבלת ההיתרים או לתקופה של   .1.4
ד הזכייה  ם  – מבניהןלפי המאוחר  –ממו יקנה לחברה את הזכות לבטל את ההתקשרות 

ילה  .הקבלן י זה כדי להקים לקבלן כל  לא יהא בביטול ההסכם בנסיבות המפורטות בס
ה כלשהי כנגד התאגיד או לתבי או שיפוי ו או פיצוי ו  לדרישת תשולם ו

ל חשבון הקבלן וכלולה (8) לות הקשורה בהשגת האישורים הינה  ן הסר כל ספק כל   למ
 במחירי היחידה השונים המפורטים בכתב הכמויות

ל ידי החברה יקבל הקבלן אישור ם קבלת כל האישורים   15.4 ואישור סיום שלב קבלת ההיתרים 
בודות  בודביצו את סיים ל הקבלן מתחייב בכתב להתחיל את שלב ביצו ה  120 תו ותה

בודה ביוזמת קלנדאריים ימים  משרד הביטחון לא יימנו בתקופה זו מובהר כי הפסקות 

סקים 10בתו  מפקחקבלן ימציא להמבלי לגרו מן האמור  15.5 קבלת צו התחלת מיום  ימי 
די ביצו בודות לשלב קבלת ההיתרים  ה תכלול מו תו ללוח זמנים מפורט ההצ את הצ

ר בכפו להנחיות ה די מסירה ותי ם חברבודה ומו תחילת ה וסדר הקדימות שתקב 
ל ידי ה דכן  בודות וכפי שית תחברה ת ל   ה מ

ת  ולוח הזמנים המוצ ויאשרו או שישנאת    נויבח  החברומהנדס ההמנהל   י שיקול ד פ  םאותו 
י  די לוח הזמנים שיאושר    .'6כנספח זה  חוזהמסר לקבלן ויצור ליי המנהלהבל

בודה תו  מבלי לגרו מן האמור  15.6 ודכן ומחייב לביצו ה הקבלן ימציא למפקח לוח זמנים מ
סקים מיום קבלת החברה  10 ובדים  את מסמכי היתר חפירהימי  תאום תשתיות ואישור 

ל ידי משרד הבטחון ש ל ידי הקבלן  יוציוד  ו   מחייב זמנים לוח יהיה זה זמנים לוחבוצ
י  6ויחלי את נספח  לביצו יל 15.5האמור בס  .הסופי הזמנים וחלהלן  ל

מידה בלוח הזמנים  15.7 יים אחרים הסופימובהר בזאת כי לצור  או  וכן משיקולים מקצו ו
ות אלו  הוראות מהרשויות השונות בודה בש ות הלילה  בודות א בש יידרש הקבלן לבצ 

 . לא תזכה את הקבלן בכל תוספת לתמורה הנקובה בהסכם זה

בודה יבצ הקבלן בהתאם ללוח הזמניםאת  15.8  הסופי  ה
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 בגין כל יום איחור     1000של יגרור אחריו תשלום קנס בס  הסופי פיגור בלוח הזמנים  15.9

ה .16  שינוי קצב העבו

בודה בזמן הקבו או  מנהלהחליט ה 16.1 בודה איטי מכדי להבטיח את השלמת ה כי קצב ה
המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד  יודי -תו תקופת הארכה שניתנה להשלמתה 

י  ה  בודה תו זמן או תו הארכה שנקב ים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת ה באמצ
 המפקח

בודה ימובהר בזאת כי הקבלן בלבד י  מידה בקצב ה ים הנדרשים ל לות האמצ שא ב
י המפקח   שנדרש 

ק  16.2 ים שנקט בהם הקבלן לפי ס ה שהאמצ אינם מספיקים בכדי להבטיח  1היה המפקח בד
בודה בזמן הקבו או תו הארכה שניתנה להשלמתה  יורה המפקח לקבלן  -את השלמת ה

ים האמורים  תו יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצ ים שלד ל האמצ בכתב 
ים אלוימובהר בזאת כי הקבלן בלבד י לות אמצ  שא ב

ק  16.3 ניין ס בוד בשתיים או שלוש משמרות להשתמש  ל ב' רשאי המפקח להורות לקבלן ל
בודות במספר מתחמים שונים באתר  וכו' בציוד מכני שונה לבצ במקביל מספר 

ק  16.4 ים כאמור בס  לא תזכה את הקבלן 1-3בכדי להסיר כל ספק מובהר בזאת כי נקיטת אמצ
 בכל תוספת לתמורה הנקובה בהסכם זה

ק לא מילא ה 16.5 בודה כולה או חבררשאית ה - 1-3קבלן את התחייבותו לפי ס ה לבצ את ה
ח הקבלן והקבלן י י קבלן אחר או בכל דר אחרת  שא בכל ההוצאות האמורות ימקצתה 

י קטן זה תהיה  15%בתוספת ס של  מההוצאות שייחשבו כהוצאות משרדיות לצור ס
מתקנים ובחומרים שנמצאים באתר וזאת ללא ה זכות מלאה להשתמש בכל הציוד החברל

 תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה

בודה מוקדם מכפי שנקב תחילה   16.6 ת המפקח בכל זמן שהוא לסיים את ה אם יהיה צור לד
למסקנתו זו יפנה המפקח אל הקבלן בכתב יפרט את השינוי  המנהלובכפו לקבלת הסכמת 

ומת  ד הסיום ל בודה ומספר הימים בהם נדרש הקבלן להקדים את מו הנדרש במתכונת ה
ד המתוכנן כאמור  לות  להסכם '6 בנספחהמו הקבלן יגיש למפקח מסמ שבו תפורט ה

הנוספת שיגרום לו השינוי בצירו ניתוח מחירים המפקח יבחן את ניתוח המחירים ויגיש 
תו בהתאם לנתונים  למנהל תו המפורטת הכוללת את תוספת המחיר הראויה לד את חוות ד

י הקבלן ה ה זו יקב את גובה התוספת שתאוש מנהלשהובאו לו  תו וקבי ר לפי שיקול ד
ל ידו בה מאושרת תוספת המחיר  מנהלתהיה סופית ה יגיש לקבלן הוראה בכתב חתומה 

ה בהוראה  בודה במתכונת שנקב ר לסיים את ה ל כאמור בהוראה ויי שקב הקבלן יפ
 האמורה

ד  פקחמובהר בזאת כי  דרישת המ  16.7 בודה של  ד הסיום ימים לפני מו 15להקדמת סיום ה
 לא תזכה את הקבלן בכל תמורה א תחייב את הקבלן להקדימה כאמור '6בנספח המצוין 

או המפקח לדחות כל  המנהלל א האמור בכל מקום אחר חייב הקבלן באם ידרשו זאת  16.8 ו
תו של   או המנהלבודה או חלק ממנה אשר לפי ד בודה ו  רצוי לדחותה לזמן אחר דחיית ה

או פיצוי לקבלןחלק ממנה ל ילה לתשלום תוספת ו  א תהווה 
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ה תפסקה .17 רישת בהוראת  העבו חושרונים ע פי  א משר הבי  או העירייה או קצא

ת ובכל שלב בהתאם להורא 17.1 בודות בכל  ה של התאגיד כפי הקבלן יפסיק את ביצו ה
א משרד הביטחון שתתקבל מאת  תאו קצא די של משרד הביטחון םל פי שיקול ד או  הבל

א  .קצא

אמשרד הביטחון  ת להורות לקבלן בהתאם להוראתרשאיתהא שרונים בנוס  17.2 או קצא  ו
תו  ל פי שיקול ד בודות  בודות מכל חפ או אדם בתקופת הפסקת ה לפנות את אתר ה

ול בהתאם להוראות משרד הביטחון די והקבלן מתחייב לפ א הבל או קצא  .ו

בודה כולה או מקצתהסק ופה 17.3 בודה ולהגנתה  ינקוט ביצו ה ים להבטחת ה הקבלן באמצ
ות רצונו של המפקח  לפי הצור לשבי

בודה   17.4 א מנימוקים אשר בהוראת שרונים בהתאם להפסקות  או קצא יוזמת משרד הביטחון ו
או זכות לקבלת תשלום מאת המ זמין אינם תלויים במזמין לא יקנו לקבלן פיצוי כלשהו ו

לרבות א לא רק זכות לקבלת פיצוי בגין בטלת כלים בטלת כוח אדם תיאומים חוזרים 
 הובלת ציוד מן האתר ואליו וכיוצב'

ל  17.5 בודה  ל פי הוראת ל א האמור במקרה בו הפסקה ה לה  א ת או קצא משרד הבטחון ו
י  –ימים  120תקופה רצופה בת   להלן 18.4יהא זכאי הקבלן לפיצוי הקבו בס

ה תפסקה .18 י העבו  בהוראת התא

בודה כולה או מקצתה לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב ה 18.1 קבלן יפסיק את ביצו ה
ל  שצוינומאת המהנדס בהתאם לתנאים ולתקופה  בהוראה ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו 

ל כ  ידי המהנדס הוראה בכתב 

י ה 18.2 בודה כולה או מקצתה לפי ס ים  ינקוט 18.1ופסק ביצו ה להבטחת הקבלן באמצ
ות רצונו של המפקח בודה ולהגנתה לפי הצור לשבי  ה

בודהה 18.3 בודת   קבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת  בתקופה שלאחר תחילת 
ל  הביצו באתר  ולה   יום רצופים 120לתקופה שאינה 

בודהקבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקה זמנית של ה 18.4  ביצו ה
ל  ולה  י פימים רצופים ל 120לתקופה ה ובלבד שהקבלן  18.1י הוראות המנהל כאמור בס

ל לאחר תום  יום מיום קבלת הוראות המפקח  120לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ
נותיו ל ידי המנהל לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמי ט ור ההוצאות ייקב   שי

בודה ופסק ביצוה 18.5 ל ידי החברה צו התחלת  בודה כולה או חלקה לצמיתות אחרי שניתן   ה
ל  בודה שביצ בפו בור ה שה יהיה הקבלן זכאי לתשלום  בודות למ והקבלן החל בביצו ה

שנ ו הופסק ולפי המחירים שבכתב   הלפי מדידות סופיות שתי בודה שביצו לגבי אותו חלק מה
יפי כתב הכמויות הכמויות למדידה ביצ הק י מס בודה הנקובה בס בלן רק חלק מן ה

יהיה זכאי לתשלום חלק יחסי מן המחיר שננקב בכתב הכמויות למדידה לגבי אותה  -למדידה  
 בודה

יפים    ם כאמורמישלות 18.6 ה   60לקבלן תו    ישולמו    18.4-18.5בס יום מיום שבו ניתנה לקבלן הוד
יל  בכתב כאמור ל

או ם כאמור ימישלות 18.7 ות ו ות הקבלן ולקבלן לא תהיינה כל תבי הווה סילוק סופי של כל תבי
נות כל ות לכיסוי שט בודה ותבי ות לפיצויים כתוצאה מהפסקת ה הן כלפי החברה כולל תבי

בודה וכתוצאה  ם הפסקת ה ה אחרת כלשהי בקשר  הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תבי
 ממנה
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ת הנ 18.8 בודה לד הוצאות שנגרמו לקבלן תו המנהל באשמת הקבלן תחולנה גרמה הפסקת ה
ל הקבלן י זה  או החזר  כדי מילוי הוראות המפקח לפי ס והוא לא זכאי לקבלת כל פיצוי ו

 .הוצאות מכל מין וסוג שהוא

יל לצמיתות ובאשמת הקבלן תהא החברה הבנוס   18.9 י זה ל בודה כאמור בס יה והופסקה ה
ם  בודות במלואן או בחלקן אם בדר של לכל קבלן אחר חופשית להתקשר  המש ביצו ה

די של  תה הבל ל פי שיקול ד בודה ואם בכל דר אחרת  ות לביצו  הזמנה לקבלת הצ
או דרישה שהיא מהחברה בקשר  ה ו או תבי נה ו ון כל ט החברה והקבלן יהיה מנו מלט

ם קבלן  בודה וההתקשרות  נה או זאאחר הקבלן מוותר בם הפסקת ה ה ט ל כל תבי ת 
 דרישה כאמור

ליון 18.1 י זה לא יחולו במקרה של כוח   מובהר בזאת הוראות ס

ל  18.11 ל ידי ממשלת ישראל החל  ליון פירושו קרבות הכרזת מצב חירום  כוח  לצורכי החוזה 
ל ידי  ולה אחרת אשר הוכרה  בודה וכל פ ליון  החברהאיזור ה ת ככוח  או אשר לד

ה ובלבד שתנאי מזג האוויר המפקח ליה והוא לא יכול היה למנ  לקבלן לא הייתה שליטה 
או בציוד  או בכלים ו או מחסור בחומרים ו או שירות מילואים ו לרבות ימי גשם שלג רוח ו
ובדים או קשיים בהשגת  דר ו או המצב הנוכחי במשק של ה ב ו או השבתות וכיוצ  שביתות ו

או מהומות בשטחי  זה ו בודות בניה מיהודה שומרון וחבל  או  ל זה ו יהודה שומרון וחבל 
או ברשות הפלסטינית לרבות החרפת המצב האמור לא יהוו ולא יחשבו  מהומות בישראל ו

בודות ליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת ביצו ה  כוח 

ניהול מתמש החברה מבקשת להבהיר כי לא תשלם ה 18.12 או תשלום בגין  או פיצוי ו וצאות ו
התארכות מש ביצו   בטלת כלים או ציוד או כוח אדם או כל תשלום מסוג זה  או  אשר או 

טי או ייגרם ב או ים החברה ו או משרד הביטחון ו א ו מםקצא לגבי א אחד  מי מט
בודות   שלב קבלת ההיתרים ושלב ביצו ה והקבלן מצהיר כי שיקלל נתון מתקופות ההסכם 

תו למכרז תו זה בהצ  שכן לא יחול שינוי במחירי הצ

יות .19 ע ה וסיו ב  שינויים בהיק העבו

ומת הקבו בתוכניות שינוי  19.1 בודה ל בודה לרבות שינויים ב הקבלן יבצ כל שינוי במתכונת ה
ב כפי   .בהתאם להוראות שלהלן המהנדסי  ששיידרבלוח הזמנים וכיו

בודה או בחלק ממנה ביחס לכל מה שנוג ה 19.2 ל כל שינוי ב ת  מהנדס רשאי להורות בכל 
או כל חלק ממנה  בודה ו או ממדיה של ה לאופייה לאיכותה סגנונה סוגה גודלה כמותה ו

ל ידי לוכיוצא בזה הכל כפי שימצא  בודה פיגור בזמני הביצו  יכוב ב נכון לרבות בשל 
ב והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו לרבות פרוק הריסה וכו' של חלקי  הקבלן וכיו

ו בודות שבוצ בודה או   ה

למ 19.3 המהנדס להורות  י זה רשאי מנהל הפרויקט  בלי לגרו מכלליות ס

 ם או הקטנתןיהגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות והמחיר . א

 הכמויות והמחיריםהשמטת פריטים הנקובים ברשימת  . ב

 שינוי באופי בסוג ובאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים . ג

אמור בחוזה זה לגבי הקטנת היק החוזה יחול בשינויים המחויבים גם לגבי הגדלת היק ה 19.4
 החוזה
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ות ל הכמויות המצוינות במפרטים ובכתבי הכמויות ניתנכקבלן מצהיר בזאת כי ידו לו שה 19.5
קב קבלת תוצאות שונות במדידה  באומדן וכי מחירי היחידה בהם נקב הקבלן לא ישתנו 

בודה ר לאחר ביצו ה  .הסופית שתי

בודה בשטח ביחס לכמויות המצוינות במפרטים ובכתב ה 19.6 יה והתגלה שינוי בכמויות ה
ס לאותו הכמויות המהווים את הבסיס לחוזה אשר יש בו כדי להגדיל את שכר החוזה ביח

ל כ מיידית בכתב למנהל ולקבל את אישורו לשינוי שכר החוזה בגין  ל הקבלן לדווח  פריט 
בודההשינוי כאמור ל תשולם  סרת הספק יובהר תוספת לשכר החוזה בגין שינוי בכמויות ה

ל ידי המנהלא ורק אם אושרה  והוראה זו תחול לגבי כל שינוי אשר מאוזכר  מראש ובכתב 
 . זה  בהסכם

ר השינוי שבוצ לפי המפורט כדלקמןכ 19.7 וד לא נקב אחרת מפורשות בחוזה ייקב   ל 

 
יפים הקיימים בכתב הכמויות .א רכת כמות הביצו בס בודות נוספות המהוות חריגה מה  ביחס ל

בודות  תמחור תו שהוגש בכתב הכמויות יהיה לפי המחיר  ה  י הקבלן בהצ
 

בודות  .א י מתאים בכתב הכמויותביחס ל  נוספות שאין לגביהן ס
 

דקל   (1 י מתאים במחירון  דקל בניכוי הנחה   –אם קיים ס בהתאם למחיר שנקב במחירון 
 .20%של 

 
ל (2 י מתאים במחירון משכ דקל א קיים ס י מתאים במחירון ובמחירון   אם לא קיים ס

ל בניכוי הנחה של  –  .15%בהתאם למחיר שנקב במחירון משכ
 
יל  (3 י מתאים בא אחד מהמחירונים שצוינו ל ל ידי  –אם לא קיים ס יוגש ניתוח מחירים 

בודה בצירו רווח  ל של חומרים ו לויות בפו ל  הקבלן לאישור מנהל הפרויקט המבוסס 
ור  .12% גולמי והוצאות כלליות בשי

ת ספל 19.8 י זה  ק מובהר בזאתמני ו של שינוי כלשהו לפי ס כב ביצו כי אין הקבלן רשאי ל
ם קבלת הוראה מהמפקח המפקח יקב  ו מיד  ליו לבצ רכו של השינוי ו ת  מחמת אי קבי

ר השינויים תו  י   30את     19.7יום מיום מתן הוראת  שינויים תוספות לקבלן בהתאם לס

ת במפורש הארכה והשלמת הובהר בזאת כי הוראת שינמ 19.9 תוספות אשר אינה קוב ודה בויים
בודה   אינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת ה

י קטן מ  19.1  בשל כ שהקבלן לא קיים 1ובהר ומוסכם כי אם ניתנה הוראת  שינויים לפי ס
צמו לפיו הרי אין במתן הוראת השינויים  ל  הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל 

 זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל דין לי לגרו מככד

ן הסר ספק מובהר כי בכל מקרה לא ישולם לקבלן 19.11 בודות נוספות או  למ ל  רווח קבלני 
י קבלני משנה   ו  בור הארכת מש או  וחריגות שבוצ או תוספת  כלים ו תוספת בטלת ציוד

 ביצו וכיוצב'

רג'ית 19.12 בודה יומית   שלומי 

בודותה בודה יומית  או התוספות ב  מפקח רשאי להורות לקבלן לבצ חלק מן השינויים ו

 רג'י
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בודה יומית בלא שניתנה לו הוראה ה וראות המפקח תנתנה בכתב ואין הקבלן רשאי לבצ 

בודה ל ידי המפקח אולם אין בכ כדי לגרו מאחריות  כתובה כאמור שיטת ה תקב 

נין אחר הקשור כלשהי של הקבלן לפי  בודה או לכל  בודה לטיב ה חוזה זה לניהול ה

בודות אלה ל  בודה והוראות החוזה יחולו גם   ב

יל מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל ל ן הסר ספק ומבלי לגרו מכלליות האמור ל מ

מו טדרישה מ ל ידו או מט סק  בודה של כל אדם המו ם המפקח בדבר הרחקתו מאתר ה

בודה היומית הכל בב בודה היומית או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצו ה לפי  -יצו ה

ל חשבונו וכל  סק והציוד כאמור  תו של המפקח הקבלן יחלי את המו שיקול ד

ל ות מהחלפה כזו תחולנה   יוההוצאות הנוב

ות דרישה  שה באמצ בודה יי היה  נדסמפקח לאחר אישור המהבכתב של השינוי היק ה

בודה  לא יהא זכאי בכתב מהנדסללא אישור הו ללא דרישה בכתב וחרג הקבלן מהיק ה

 החברלתמורה כלשהי מאת ה

י קטן זה כל ל ל פי ס ו  בודה היומית שיקב ן הסר ספק בכל מקרה יכללו מחירי ה מ

לים לאתר  הוצאה שהיא של הקבלן לרבות רווח בודה הוצאות הבאת ציוד ופו ה

תם ממנו וכל הוצאה אחרת  והס

בודה שהוטלה ס בודה יומית יהיה בהתאם לתפקידם וסוג ה סקים ב לים המו יווג הפו

תו את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת  ליהם לביצו המפקח הוא שיקב לפי שיקול ד

בודה  שיבוצו ב

ו מחה בודות יומיות בכתב הכמויות יקב ל פי יה ולא נכללו מחירי  בודה היומית  ירי ה

ת המפקח ל פי שיקול ד הכל  או לפי מחירון מוסכם בין הצדדים   המפורט להלן ו

 

ה  (1 לת צמ ל ההסכםת בל פי מחירון דקל האחרון הידו  -הפ  20% ובהנחה של חתימה 
 ממחיר המחירון

ת  -כוח אדם וחומרים  (2 ל ל פי מחירון דקל האחרון הידו ב  ובהנחה של ההסכםחתימה 
 ממחיר המחירון 20%

 
  יב החומרים 2

2 בודתו יהיו   1. שה הקבלן שימוש ב ולה מהסוגים חדשים  כל החומרים והציוד בהם י מאיכות מ
ת  פ קבי או  או בכתב הכמויות ו ו במפרט הטכני ו ות  המנהל והמפקחכפי שנקב ולשבי

 רצונם המלאה

2 שה בהם שימוש קודם    ל כל החומרים והציודת שדוגמאו  מפקחשל ה  והקבלן יגיש לאישור 2. שיי
או מכונים אחרים  י מכון התקנים ו בודה הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה  במסגרת ה

ל הקבלן כל  י דין תחולנה  פ בודה  החומרים והציודמוסמכים  שיסופקו לצור המש ה
 שרו ויתאימו בדיוק לדוגמאות שא

2 ובר ל  3. יל  כאמור  המפקחהגשת הדוגמאות לאישור מובהר ומוסכם בזה כי  ק ב' ל  ימציא בס
ל תו תקן ישראלי ממכון התקנים הישראלי  הקבלן אישורים 

2 י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שא המפקחנוכח  4. או אינו וכי חומר כל שהוא שסופק  שרה ו
י זה ירחיק הקבלן את ה בודה תו   חומרתואם את הדרישות כקבו בס ות   24ממקום ה ש

ם  שות כןהמפקח מקבלת הוראה מט ל הקבלן  ל ור ו ר תו של המפקח אינה ניתנת ל קבי
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שות כן רשאי לבצ את ההוראות ללא דיחוי  חומרים להרחיק את ההמפקח סרב הקבלן ל
ולתו זו של  לות פ צמו  ל חשבונו של הקבלןהמפקח הפסולים ב  תהא 

יווח  .21  כפיפות ו

בודות  לצור ניהול 21.1 ל ביצו ה מ מפקחה חברמנה התתיאום ופיקוח   המט

ל ביצו   המפקח 21.2 בודות ויפקח  בודות יקב לוחות זמנים שלבים לביצו ה ינהל את ביצו ה
בודה  .ה

ר   המפקח 21.3 מו לישיבות אשר בהן בין היתר י יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי שמוסמ מט
ד בודות מו קב אחר ביצו ה י  מ ו   הקבלן פקחמהתדירות ומקום ישיבות אלו יקב

מו  מתחייב כי בישיבות אלו ישתת נציג מוסמ מט

זרה בביקורת החומרים  21.4 בודה הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ו  וה

רו ביקורת מתמדת באשר   21.5 בודה וההמפקח י שה שימוש לאופן ביצו ה חומרים בהם נ
ה  לצור ביצו

ל יוהמפקח מהנדסלהוראות ה הקבלן יהא כפו 21.6 ל פי כל הוראה והנחיה שתינתן  ל   דם ויפ
ולות אחזקה שונות הן בתמורה והן שלא  ם ההסכם ובכללן הצור לבצ תיקונים ופ בקשר 

או המפקח לקבו את סדרי  מהנדסבכלל זה רשאים ה כמפורט בהסכם להכובתמורה  ו
בודות וה דיפויות לביצו לגבי סוגי ה ול בהתאם להוראותיהם ה לא קבלן יהא מחויב לפ

ל ה מן הקבלן לתשלום נוס המתבססת  ל ידי המנהל  תישמ תבי דיפויות  ת סדרי  קבי
או המפקח  ו

יה והתפתחות באשר ולמפקח    מהנדסהקבלן ידווח ל  21.7 ל כל ב בודותיו  ל ביצו  באופן שוט 
ו של ההסכם ל כל נושא הקשור לביצו  .להן וכן 

יל ידווח הקבלן ל (1בפסקה  מבלי לגרו מכלליות האמור  21.8  הםויספק לולמפקח  מהנדסל
או המפקח תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל  ניין ו בודותאליו ב  וההסכם ה

תו אינה   21.9 בודה אם היא לפי ד הרשות בידי המפקח לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת ה
ילה או  בודה יותר מהזמן הסביר במסגרת זו רשאי מתאימה או אינה י שתארי את זמן ה

בודה או שימוש בציוד מתאים יותר והקבלן מתחי ול שיטת ה יב המפקח לדרוש שכלול ויי
מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה בגין לבצ מייד את דרישות המפקח   

 ביצו דרישות אלה 

בודה וד יובהר אי הצגת דרישות  21.1 כאמור אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לבצ את ה
 בטיב ובקצב המותנים בהסכם 

המפקח איננו מוסמ לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם בין חריגה המחייבת תשלום מובהר כי    21.11
ה מן הקבלן לתשלום נוס  נוס ובין חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה לא תישמ תבי

ל אישור ה  מפקחהמתבססת 

ה .22  מנה עבו

י  22.1 בודה מוסמ ומאושר  סיק מנהל  ד להשלמתה חייב הקבלן לה בודה ו במהל ביצו ה
ות מפקחה בודה במש כל ש ת ה או בכל מקום אחר בו מתבצ בודה ימצא באתר ו  מנהל ה

י  בודה  בודה ההוראות או ההסברים שינתנו למנהל ה או המפקח יחשבו כאילו  המנהלה
 נו לקבלןנית
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בודה יהיה   22.2 ודה של  מנהל ה ל ת בודה מוסמ  ב בודה    .  מנהל  ל קיומם מנהל ה יהא אחראי 
ל פי כל דין  של כל תנאי הבטיחות באתר הנדרשים 

בודה ידווח בכתב לכל הרשויות המו 22.3 בודה דבר מינויו של מנהל  סמכות לרבות למפקח ה
  .הנדרש

י הרשויות הקבלן מתחייב להציג לחברה לפני   22.4 בודה  בודות את אישור מנהל ה שלב ביצו ה
 המוסמכות

בודה יוחל רק באישורו של המ 22.5 או המנהל פקחמנהל ה  .ו

המפקחביקורת ואישור המ .23 ס  הנ

או בדיקות שוטפות לבדיקת כל הקשור  המפקח/המהנדס 23.1 ת ביקורות ו רו בכל  רשאי ל
בודות בודותליקויים כלשהם  המפקח/המהנדסגילה  כנדרש מהקבלן בהסכם ב במהל  ב

או בדיקתו ביקורו ביר בכתב לקבלן הוראות לתיקונם המיידי ויחול האמור  ו ק   י  ( 5)-(3)בס
 להלן בשינויים המחויבים

ק  מבלי לגרו 23.2 יל בס רו (1)מכלליות האמור ל לבדיקת ביקורת סיורי  המפקח/המהנדס י
י ההסכם פ י הקבלן  ת  בודה המבוצ  טיב ה

יל ומבלי לגרו מכלליות האמור בו תיקון   23.3 י קטן א' ל אשר נתגלו   ליקוייםל א האמור בס
י הקבלן תו פרקי הזמן המפקח /המהנדסי  בסיורי ביקורת י יבוצ  ו  שייקב
המפקח  .המנהל

בודה הנדרשתבגמר ביצו   23.4 יבדוק  המפקח/המהנדס. למפקח/המהנדסהקבלן ל כ  יודי ה
צם וטיב ביצו ל   בודה  השל אות  האת  ל ידו ו ויפרט בפני הקבלן בכתב ברשימה שתיחתם 

בודהידי הקבלן את הליקויים והפגמים שמצא  וניין  ב או שינויים שהינו מ שיש לתקנם ו
ו בה  שיבוצ

ות רצונו  23.5 הקבלן יתקן את הליקויים והפגמים ויבצ את כל השינויים כמפורט ברשימה לשבי
 כאמור המפקח/המהנדסשל 

ות רצונו של  לאחר שתוקנו 23.6 ו השינויים לשבי יתן י המפקח/המהנדסהליקויים והפגמים ובוצ
ל סיום ביצו המפקח/המנהל  .בודהשל אותו  האישור בכתב 

י  כי מתן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורה בזאת מובהר 23.7 או  להלן 33האמורה בס
 כל חלק ממנה

יל יחול בשינויים המחויבים ולפי ה 23.8 בודותניין גם ביחס לחלק  האמור ל י הקבלן   ה שבוצ 
בורו הינו זכאי לחלק התמורה במקרה של ביטול ההסכם  י  –שב או  48כמפורט בס להלן ו

 מכח כל הסכם או דין

ן הסר ספק כי אין באישור המנהל 23.9 כדי לשחרר את הקבלן מאחריות   המפקח/מובהר בזאת למ
או מחויבות  דר ההסכם ואין  חמכוכלשהי ו בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה בדבר הי

ם  במתקניםאחריותו של הקבלן לגבי כל פגם ליקוי או נזק שיתגלה  בודותבקשר  נשוא  ה
 ההסכם

מותו .24 ק ת והחזרת המצב   פינוי פסו

ודפי  24.1 בודה יסלק ממנו  בודות או כל שלב בהן ינקה הקבלן את אתר ה ם תום ביצו ה
להלן  ליו בודות הפינוי –חומרים ופסולת   לאתר הטמנה מוסדר ומאושר או לכל מקום 

י המפקחהחברתורה    .ה וידאג להטמנתם תו פרק זמן שיקב 
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ם הגשת החשבונית ל הקבלן להציג אישורים וקבלות מאתר ההטמנה 24.2  ביחד 

ל  24.3 ל ידי הקבלן ותהיינה  שנה  ל כל הכרו בהן ת בודות הפינוי וההטמנה  מובהר בזאת כי 
 חשבונו כולל תשלום היטל ההטמנה 

ליו לפנותה בהתאם להנחיות המשרד להגנת  24.4 במידה ונדרש הקבלן לפנות פסולת אסבסט 
ל הקבלן ל י קבלן מורשה לצור כ  הציג מסמכים לכ למפקח ולקבל את אישורו הסביבה 

סקת קבלן פינוי האסבסט  מראש לצור ה

ק   24.5 יל תהא ה(  1)לא מילא הקבלן את הוראות ס או חברל בודות הפינוי ו ה רשאית לבצ את 
לות הפינוי לרבות  מה ולנכות את מלוא סכומי  ות אחרים מט צמה או באמצ ההטמנה ב

ור ידוד בשי ים לקבלן מן ה15%של  תוספת תקורה ל י כל דין או חבר מסכומים המגי פ ה 
או לגבות ממנו תשלומים אלה ישירות  הסכם ו

בודביצו ם גמר   24.6 בוד קבלןדאג הי ה או כל שלב בהה ה להשבת המצב במקום ביצו ה
או לתקינות לק או לשלמות ו  כמפורט במפרט הטכני דמות ו

ת כמויות  .25 י  מ

בודה  25.1 ל ידי המפקח ה ו  ל יקב שה וכמויות החומרים בהן השתמש הקבלן בפו ה למ שבוצ
ל סמ מדידות כל המדידות תירשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכ ותיחתמנה 

 ל ידי המפקח והקבלן

בודה כולה או מקצתה  25.2 ל כוונתו  ןייתלפני בואו למדוד את ה ה מראש לקבלן  המפקח הוד
שות כ ד הנקוב או לשלוח ממלא ל ד הרצוי לו הקבלן מתחייב להיות נוכח במו ל המו ן ו

זור למפקח או לבא כוחו לבצ את המדידות הדרושות כן מתחייב הקבלן  מקום לצור זה ול
ל חשבונו הוא ולהמציא למפקח את   -חולספק את כ האדם והציוד הדרושים לביצו המדידות 

 הפרטים הדרושים לכ

ד הנקוב לצור ביצו המדידות רשאי המפקח או באלא   25.3 -נכח הקבלן או ממלא מקומו במו
דרם ויהיו רואים את המדידות כמדידותיהם הנכונות של כ וחו לבצ את המדידות בה

ליהן ר  ר  הכמויות והקבלן לא יהא רשאי ל

ת המפקח ונמסרה  25.4 דר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את ד ה אולם אם נ ל כ הוד
ד מאוחר יותר  ד שנקב לביצו המדידות כאמור ידחה ביצו המדידות למו למפקח לפני המו

 .(2)ק שיקב כאמור בס

ת ביצו המדידות  25.5 ר בכתב תו  –נכח הקבלן או ממלא מקומו בש ר ל  7רשאי הוא ל ימים 
ד לביצו מדידת הכמות האמורה מחדש  אם גם אחרי כל כמות שנמדדה והמפקח יקב מו

ניין זה  יהמדידה השני ות בין הקבלן לבין המפקח יכרי ב תו   המנהלה יתגלו חילוקי ד והכר
 תהיה סופית

נה המדידות בהקדם יה 25.6 בודה כולה או מקצתה מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצ יתה ה
ילה לכ תו   לא ידחה המפקח את ביצו המדידה אלא אם כן יש לד

פר והכשרת הקרק בכל מקום שקיימת סתירה בין הוראות מוצהר ומו  25.7 בודות  סכם כי ב
י זה לבין ההוראות המפורטות   ל ידי המנהל   תחולנה ההוראות  בפרשה הטכנית  ס ו   שיקב

 ביצוע מקצועי .26

ות רצונו של המ 26.1 י נכון לשבי בודה תבוצ בהתאם להסכם ובאורח מקצו  אישורו פקחכל ה
בודה או מטלה מכשל המפקח לביצו ח הסכם זה לא ישחרר את הקבלן מחובתו וה של 

יל  ואחריותו האמורה ל
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ת המ 26.2 י ונכון לד בודה שלא באורח מקצו ה  י דרישת ה יחויב פקחבוצ פ מפקח הקבלן 
ות רצון המ ל חשבון הקבלן לשבי ון תיקון  או להחלי את הט  .פקחלתקן ו

בודה בזמן   26.3 ה רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם נתגלה פגם ב ביצו
ל ידי המ  היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה פקחושיתקנו לפי שיטה שתאושר 
ל ה  – היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה חברהיחולו הוצאות החקירה והתיקון 

ל הקבלן וכן יהא הקבל ל חשבונו הוא את הפגם וכל יחולו הוצאות החקירה  ן חייב לתקן 
 הכרו בו

ת  חברהל 26.4 י שיקול ד פ שמורה הזכות לגבות מן הקבלן בכל דר את הסכומים הנדרשים 
תו וזאת במקום לדרוש מן הקבלן  המנהל או פגומה לד ונת תיקון ו בודה שהיא ט לתיקון 
 לתקנה

י כל דין  חברהי זה כדי לגרו מזכותה של האין באמור בס 26.5 פ דים נוספים או חלופיים  לס
 או הסכם

נות ניהו האתר .27 יחות  ,ואתר התאר  ואמצעי זהירותשמירה ע הב

י זהירות  הקבלן מתחייב  27.1 ל חשבונו הוא שמירה גידור תמרורים ושאר אמצ לספק 
או  לבטיחותו ונוחיותו של הציבור בכל מקום שיהיה צור בכ בהתאם להוראות המפקח ו

ל פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי או   להוראות כל דין ו

כולל למשרד  ההתארגנות מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההתחברויות למים חשמל וכו' באתר 27.2
ל חשבון הקבלן בלבד  האתר תהיינה 

סקים באתר לא יכנס לאתר  27.3 או לאתר  הקבלן יהיה אחראי לכ שא אדם פרט לאנשים המו
ט ה ההתארגנות בודה למ או בא כוח מהנדסמפקח המנהל הבמהל ה  .םו

לא ישמש כמקום דיור לא אדם בכל זמן שהוא לא  אתר התארגנות/הקבלן יוודא כי האתר 27.4
בודה נשוא ההסכם  בר למבנים נשוא ההסכם וההכרחיים לביצו ה יוקמו כל מבנים מ

בר   לצורכי השמירהוהקבלן לא יאפשר לינה באתר מ

ה שלא לצור בנוחיות הציבור ולא   27.5 בודה לא תהיה פגי הקבלן מתחייב שתו כדי ביצו ה
ב או  בר של כל אדם בכביש דר שביל וכיו ה שלא לצור בזכות השימוש והמ תהא כל הפר

 בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא

ולה נאותה לפי הוראות המפקח לכל קבלן  ללא כל תמורה נוספת ןייתהקבלן   27.6 אפשרות פ
י ה סק  ובדיהם הן חבראחר המו י המפקח וכן ל ה ולכל אדם או גו שיאושר לצור זה 

ולה כמו כן יאפשר להם הקבלן את  ימם פ בודה והן בסמו אליו וכן ישת  במקום ה
ל ידיו ואולם רשאי הקבלן  השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו

ת בתמורה לשימוש האמור מאת הנזקקים בהתאם למקובל  ל הד לדרוש תשלום מתקבל 
נ  ב

ריכתם של  הקבלן  27.7 ל חשבונו וללא כל תמורה נוספת ל הנדרשים  כל התאומיםיהא אחראי 
בודות נשוא ההסכם  הלצור ביצו ה בודות הסדרי תנו ם הזמנת משטרה ותאו באתר ה

ל פי התוכניות שבפרשה הטכנית  .תשתיות  כולל שכירת הציוד והאנשים הנדרשים 

ודפי חומרים ופסולת כהגדרתם  27.8  בנוס לכ יסלק בפרשה הטכנית הקבלן יסלק מהאתר 
  הקבלן כל פסולת אחרת מהאתר לפי בקשת המפקח
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מו  27.9 ל הבטיחותהקבלן ימנה מט ל כ לפרויקט מושא ההסכם כנדרש בחו ממונה  ק ויודי 
בודה והכול בכפו להוראות פקודת  7למפקח האזורי תו  ד קבלת צו התחלת ה ימים ממו

ל נוסח חדש תש בודה   .  1970-הבטיחות ב

נפית בבניה וכ 27.1 ל הכשרה של השלמות  שנים ניסיון בפרויקטים  10 -ממונה הבטיחות יהיה ב
 דומים

ל כל  27.11 ל הבטיחות יהא אחראי  ובדים ואכיפת הממונה  תחזוקת ציוד הבטיחות הדרכה ל
ל הבטיחות ימצא בכל אתר בו   בודה הממונה  י הבטיחות במקום ה בודותאמצ ות ה  מבוצ

בודה יהיו האחרו  והוא זוב  ןומנהל ה ם הקבלן כ ששירותי הבטיחות ל את האתר מט
בודות  ד לסיום ה  יינתנו 

יל ומה 27.12 ות בהסכם זה הטכני פרשה מבלי לגרו מכלליות האמור ל וראות הבטיחות הקבו
' 3בנספח המפורטות ' להסכם ימלא הקבלן גם אחר הוראות הבטיחות 5הטכנית נספח 

 להסכם 

י זהירות  27.13  אמצ

ל מנת למנו כל נזק  הקבלן .א י הזהירות הדרושים  לסביבת מתחייב לנקוט בכל אמצ

בודות לרבות  א לקוויה ילים של קצא ת הקו של  הדלק הפ או לכל חלק אחר של רצו ו

ין  א והמקרק  קצא

ובדימתחייב  הקבלן .ב ל המצאות קו הדלק ם להודי לכל ה מו  או קבלני המשנה מט של ו

א  ל הקצא ין  י הזהירות שיש לנקוט במקרק ל אמצ ות מכ ו  מגבלות הנוב

בודות בטרם גילוי וסימון באופן בולט של התוואי  .ג בודות כלשהן באתר ה נה  לא תבוצ

ומקו של קו הדלק א המדויק ואת מיקומו המדויק ו  . של קצא

ים הסבירים והמקובלים המתאימים כדי להבטיח שחשיפת קו  הקבלן .ד ינקוט בכל האמצ

א הדלק  ה בקו   של קצא שה באופן שימנ כל אפשרות של פגי  ת

ה בקו  הקבלן .ה ים הסבירים והמקובלים המתאימים כדי למנו כל פגי ינקוט בכל האמצ

ד לגמר כיסויו מחדש באופן סופי  ת היותו חשו ו  הדלק ב

 שעות וימי מנוחה .28

ל ידו בימים   28.1 בודה תבוצ  ותם הקבלן מצהיר ומתחייב כי ה ות שאינם ימי מנוחה כמשמ ובש
ח בודה בימי  המנוחה כאמור 1948-בפקודת סדרי השלטון והמשפט התש  ובלבד שהמש ה

ה בלתי סבירה לביטחון הציבור בריאותו או  ת סכנה או הפר אינו דרוש באופן דחו לשם מני
ל כ אישור המפקח ה כאמור וניתן   בטיחותו או להסרת סכנה או הפר

ש בלתי  28.2 ר ים  ותה בתקנות מפג יל מכונה כמשמ יל ולא ירשה להפ הקבלן מצהיר כי לא יפ
ט סביר מציוד בניה ות  1979-התשל ב באזור מגורים בין הש לצרכי חפירה בניה או כיו

ותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט 06:00 -ל  19:00 ח למחרת ובימי מנוחה כמשמ -התש
לת המ1948 ה בלתי סבירה  זולת אם הפ ת סכנה או הפר כונה דרושה באופן דחו לשם מני

ל כ אישור  ה כאמור וניתן  לביטחון הציבור בריאותו או בטיחותו או להסרת סכנה או הפר
 המפקח

י זה 28.3 י הקבלן והקבלן יהיה אחראי לקיומןיחולו גם    הוראות ס סק   ל קבלן משנה אשר יו
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 שמירת הסביבה .29

בודה אלא בהסכמתו בכתב של  תייכרלא  29.1 ובאישור הרשויות  המנהלכל  ממקום ה
מו  כלשהו ללא הסכמה כאמור  המוסמכות במידה ונדרש אם יכרות הקבלן או מי מט

י  ליו לשלם פיצויים בס שיקב  ל הקבלן לנטו  אחר  ,וכמו כן המנהליהא  יהא 
ת  י קבי פ  המנהל במקומו 

ל פי הרשאה הקבלן לא יכר 29.2 ה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו כל חומר או מחצב שלא 
ים כורכר  מפורשת בכל דין או הסכם ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול אדמה סל

להלן ב    מרי תשתיתוח: וכיו

 עתיקות  .3

3 י כל דין יפסיק הקבלן 1. פ ותן  תיקות כמשמ בודות  בודתו   אם יתגלו במהל ביצו ה את 
ל כ מיידית  תיקות ויודי  ם אותן  תיקות כן  למנהלככל שהיא מתקשרת  ולרשות ה

תיקות ה באותן  י הזהירות הנדרשים למנו פגי  ינקוט הקבלן בכל אמצ

3 בודות אלא  2. תיקות בכדי לשנות את לוח הזמנים לביצו ה קב מציאת  בודה  אין בהפסקת ה
אואם אישר בודה אחרת שאינה  המפקח ו המנהל ו ארכה הקבלן יהא מחויב להמשי בכל 

תיקות אלו  קשורה ב

3 תיקות החפצים והממצאים  3. אשר ימצאו באתר הינם  םהארכיאולוגיימובהר בזאת כי כל ה
דיים של מדינת ישראל  נכסיה הבל

3 י זהירות שיורו לו 4. תיקות ולנקוט בכל אמצ ל פי הנחיות רשות ה ול  לשם   הקבלן מתחייב לפ
תיקות ם רשות ה בוד תחת פיקוחם של מפקחים מט תיקות ובכלל זה ל ל ה  שמירה 

3 ן הסר ספק מובהר כי בשטח  5. תיקות הפרויקט תיתכןלמ  הימצאותן של 

 
ה .31 ק ,סיום העבו מר ותקופת הב ת   תעו

בודה ם סיום 31.1  . הל סיומ פקחידווח הקבלן למ ה

ו של אותו שלב לאחר בדיקתם יפרט ה יבדוק, פקחהמ  31.2 בפני הקבלן בכתב  מפקחביצו
בודה ושיש לתקנם  ל ידי הקבלן את הליקויים והפגמים שמצא ב ל ידו ו ברשימה שתיחתם 

או שינויים שהינו  ונייו בודה ןמ ו ב  שיבוצ

, הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצ את כל השינויים כמפורט ברשימה 31.3
ות רצונו של ה תו של המפקחלשבי  וקבלת אישור מפקח לאחר תיקון כל הליקויים להנחת ד

בודות התקבלו ללא כל הסתייגויות חברמן ה ל המנהל  תיתן/יתןיה שה לקבלן אישור בכתב 
בודות  .השלמת אותו שלב בביצו ה

ל ידו כפו 31.4 ה  בודה שבוצ בור חלק ה פה תהא למתן זכותו של הקבלן לקבלת התמורה ב
ק חברושל ה פקחאישורו של המ יל( 1ה כמפורט בס  ל

בודה   31.5 סקת הקבלן וה ל פי הסכם זהסמכותה של ה חמכוהופסקה ה או מחמת כל  ,חברה 
ה בו בשינויים המחויבים ( 1ק סיבה אחרת שהיא יחולו הוראות ס יל והפרוצדורה הקבו ל

 גם ביחס למקרה כגון זה

ל חשבונו להשבת המצב  31.6 בודה יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו וידאג  ם גמר ה
ניין ובשינויים המתחייבים  או לתקינות לפי ה או לשלמות ו בודה לקדמות ו במקום ביצו ה
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 ובכלל זה יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים ריצו שוחות שטחי גינון או הפרויקטמהקמת 
ל פי הנחיות המכל מתקן או פר בודה   .פקחט אחר במקום ביצו ה

ות רצון   31.7 בודות לשבי דותוקבלת  החברה  לאחר ביצו ה בודה בהתאם לפרשה   תוכניות  של ה
ות כמפורט בנספח  שבה  5נספח  הטכנית   דר תבי ל מסמ ה  לקבלןהמנהל  יוציא    7  וחתימה 
ודת  י הקבלןבה יצוין תארי השלמת  8 השלמה בנוסח נספחת בודה   ה

ם ההמנהל מובהר בזאת כי אין באישורו של   31.8 לגרו  בכדי חברהאו כל גורם אחר של או מט
ובדיה חברהמאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או ה ליצור אחריות כל או כדי  או 

 או שלוחה כלפי הקבלן חברהשהיא של ה

ק .32  תקופת הב

תקופת ה  32.1 ניין ההסכם  י זה ול בודה  –בדק בס קבו כהתקופה שתחילתה ביום סיום ה
ודת  בור  ההשלמהבת  .חודשים 12וסיומה כ

ת המ 32.2 ים לד בודה הנוב  פקחכל ליקוי קלקול או חוסר שיתגלו במהל תקופת הבדק ב
ים  י ההסכם או הנוב פ או בלתי מתאימים או מביצו שלא  משימוש בחומרים ירודים ו

ל חשבונו יר  פקחמכל סיבה שהמ י הקבלן ו או יושלמו  אה את הקבלן כאחראי לה יתוקנו ו
ות 48תו  י המ ש ה בכתב פקחכפי שיקב   בהוד

ל חשבון הקבלן ולגבות את הסכומים מן חברלחילופין תוכל ה 32.3 צמה  בודות תיקון ב ה לבצ 
ים לקבלן מן ה י כל דין או חברהקבלן או לנכותם מסכומים המגי פ  הסכםה 

פ שיקול חברה  32.4 ל התיקונים האמורים ולחייב את הקבלן בסכום שיקב  ה רשאית גם לוותר 
ת ה ר התיקונים הדרושים מנהלד  כשווה ל

ברו אליו במהל פקחבחלו תקופת הבדק ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המ 32.5  שהו
ודת לקבלן  פקחתקופה זו יוציא המ בודות הבדק כי ה 9גמר בנוסח נספח ת מד ב קבלן 

ודת הנדרשות במהל תקופת הבדק האמורה  רבות ת הגמרת הווה אסמכתא להחזרת 
 הבדק

ק מובהר בזאת כי אין באישור כאמור  32.6 בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת  (5)בס
פ כל דין או נוהגוליו מכ  ח ההסכם או 

בודה  32.7 בודה שלא בהתאם לתנאי תקופת הבדק הנ סיוםאחר לנתגלה פגם ב וב מביצו ה
ל חשבונו תו פרק זמן קצוב כפי  החוזה יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרו בו 

 החברואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים ל המנהלשיקב 

 רשימת תביעות .33

ותיו לתשלומים נוספים שלא הקבלן יגיש למפקח בסו כל חודש רשימה שתפרט את  33.1 תבי
בודה במש החודש החול קב ביצו ה תו הוא זכאי להם  ליהם ואשר לפי ד  הותנה 

י קטן  33.2 ות כאמור בס ה שלא הוכללה ברשימת התבי  רואים את הקבלן כאילו ויתר (1)תבי
ל כוונתו להגי ש את ליה לחלוטין וללא תנאי פרט אם הודי בכתב בסו החודש כאמור 

ה  התבי

ותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה  33.3 ות המפרטת את כל תבי לא הגיש הקבלן רשימת תבי
ה יראו את הקבלן כאילו  ל כוונתו להגיש את התבי ליהם בתו חודשיים לאחר שהודי 

תו לחלוטין וללא תנאי ל תבי  ויתר 
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 תמורה .34

בודה  34.1 בור ביצו ה לתמורה יהא הקבלן זכאי  ל נספחיול כ וכל מחויבויותיו לפי ההסכםב
י מכפלת מחירי היחידה   חוברת 4  שבכתב הכמויות המצור כנספחהרלוונטיים  אשר תקב   '

ל ידי החברה להסכם כפי  נספח ו' 1 ו  ל בהתאם להזמנת בכמויות שנקב ו בפו שבוצ
בודה שיקבל הקבלן  ה

יל 1הנקוב בפסקה לסכום התמורה  34.2 מ כשיתי ל ל פי הדיןווס מ  ורו 

ן הסר ספק מובהר כי כמות היחידות המפורטות ל 34.3 חוברת 4 נספחבמ  אינה נספח ו' 1' 
ניין שהוא התמורה תשולם לקבלן במחירי היחידה המפורטים  החברהמחייבת את  לכל 

חוברת 4 נספחב ריפי הזכיי נספח ו' 1'  ת ל ידו הלהלן  ה  בודה שבוצ  א ורק בגין 
ה כאמורב ל ובכמות שבוצ  פו

יל 34.4 ק  מובהר בזאת כי התמורה כמפורט ל בודה  1בס הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי ה
ות במסגרתה ולה ומטלה נלוות המתבצ מתן לצור  ת לרבות כל הוצאה הנדרשולרבות כל פ

למתן והחומרים הנדרשים   כח האדם נשיאה בכל הוצאות הציודןבשלמותהשירותים 
ה ב והכ השירותים הסדרי תנו    .('5נספח הטכנית בפרשה  ל כמפורט בהסכם ווכיו

ה כלולה 34.5 לות הסדרי התנו ן הסר ספק מובהר כי      במחירי היחידה ולא תשולם  למ
ה  ה בוצ קרונית של הסדרי התנו ל א שתוכנית   בגינה תמורה נוספת וזאת 

ל ידי  ל ידי החברה אם וככל שיידרשו שינויים בתוכנית הסדרי במשות        הקבלן ו
ל הקבלן בלבד לותם  ה תחול   התנו

בודת לילה כהגדרתה בחוק 34.6 וד  במידה ותידרש      לא תשולם לקבלן כל תמורה  זאת ו
ובדיו בהתאם לחוק דה אין באמור כדי לגרו מחובתו של הקבלן לשלם ל  נוספת ב

ימבלי ל  34.7 פ או  גרו מאחריותו  ל חשבונו וללא כל הסכם    כל דין ו ל הקבלן לשאת  זה יהיה 
ק ל האמור בס לות תיקונם של פיצוצים ותקלות בקווי מים וביוב   (1  תמורה הנוספת  יל ב ל

להלן  בודתו ככל שהחברה לויות התיקוןוכן בתשתיות אחרות  קב ביצו   אשר יגרמו 
לויות  ק תישא ב יל( 1התיקון היא תהא רשאית לקזזן מן התמורה המפורטת בס  ל

שא בהוצאה כלשהי תחול ית החברהמוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי  34.8
ל הקבלן בין אם הדבר נקב בחוזה במפורש ובין אם לאו  ההוצאה האמורה 

ריפי הזכ 34.9 תו למכרז  אותם נקביה של הקבלן  ית דכון   םבתוקפ  ושאריי  בהצ או  ללא כל שינוי ו
 .כל תקופת ההסכםבמהל 

בודה במסים ארנונות  34.1 מובהר ומוסכם כי תנודות במדדים מכל סוג שהוא בריבית בשכר 
פ ההסכם לא ישנו את   ל הקבלן לספק  ריפי הזכיתשלומים ומחירי חומרים אשר  לית  ה הנ

ן הסר כל ספק יו  34.11 דכון למ או בכל מדד אחר לא יגרמו ל בהר כי שינויים במדד מחירי הבניה ו
ריפי הזכיי ל והם י  הת דכון במהל כל תקופת ההסכם יהנ או   שארו בתוקפם ללא כל שינוי ו

מוד בתקופה גם אם צו התחלת  34.12 ת המחיר של המצי הזוכה ת יל הצ ל א האמור ל
בודות לא יתק בודות לתקופת ביצו ה ת הזכייה ולתקופה של ה  12 דבל בסמו לאחר הוד

תו של הקבלן בהתאם  חודשים ד האמור תחול הצמדה של מחיר הצ ד זה לאחר המו ממו
בודות  בודות בגין שלב ביצו ה ד קבלת צו התחלת  למדד המחירים לצרכן שיהיה ידו במו

ה הוראת הצמדה זו לא תחול מקום ב ד הגשת ההצ יכוב בקבלת למדד הידו במו ו ה
שה או מחדל של הקבלן או האישורים הנו בשל מ  ההיתרים ו
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ום התמורה .35  אופ תש

ל פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה  35.1 י תמורת מילוי כל התחייבויותיו  ל פי הקבו בס
יל 34 דים כדלקמן ל  :התמורה תשולם לקבלן במו

בודה  90% .א ד  ל פימשווי ה ישולם לקבלן  ,לחודש  5 –ה חשבון שיוגש כל חודש 
ל שוט   לו   י  יום לאחר המצאת חשבון מאושר  +45 בתנאי תשלום שלא י
  המפקח 

קבלת תשולם לקבלן כנגד אשר תנוכה מכל חשבון חלקי  10%בגובה  ,היתרה  .ב
ודת   י השלמה ת יל  31כאמור בס  ל

בהפחתת ההנחה שנתנה  ,ל גבי כתב הכמויותמוסכם בין הצדדים כי המחירים  .ג
 .הינם מוחלטים ואינם מוצמדים למדד כלשהו י הקבלן

ל ידי ה .ד ם קבלתה  בודה תסתיים  ודת  מהנדסה ל ידי  השלמהונתינת ת לקבלן 
מוי או מ המנהל   .מט

בודה נשוא הסכם זה  .ה בור ה ר מוס בגין התמורה  ישולם לקבלן וזאת  ,מס 
ל פי הסכם זה וכנגד המצאת חשבונית   ד תשלומו של כל תשלום ותשלום  במו
 .מס כחוק 

תיד ,החלים ,מכל סוג ,או תשלום חובה ,היטל ,כל מס .ו ל  ,או אשר יחולו ב
ל פי חוזה זה  סקה ש ל ה בודות או  ל ידו ,ה ל הקבלן וישולמו  המנהל  .יחולו 
ו  ליו לנכות לפ ינכה מהסכומים שיגי ובכלל זאת  ,ןיי כל דלקבלן כל סכומים ש
ברתם לזכאי יהווה תשלום לקבלן ,היטלים ותשלומי חובה ,מיסים   .וה

ל פי חוזה זה ,כי ידו לומצהיר הקבלן  35.2 או /מיסים ו ,שהמנהל ינכה מכל תשלום שישולם לו 
ורים ש/תשלומי מלוות חובה ו  ,תם במקור לפי הדיןה תהיה חייבת לנכוהחבראו היטלים בשי

ל הוראות בכתב של פקיד השומה "אלא אם ימציא הקבלן למנהל לפני תשלומו של כל תשלום כנ
ור הניכוי כאמור  .ל הקטנת שי

ל פי חוזה זה את כל הקנסות  ,כי ידו לומצהיר  הקבלן    35.3 שהמנהל ינכה מכל תשלום שישולם לו 
קב אי ביצו בשלמות  והפיצויים המוסכמים ליו  או אי ביצו כלל או הפרה שלצדה שיחולו 

ל נספחיו   פיצוי מוסכם כמפורט בהסכם 

הואספקת כ .36 ם ותנאי עבו  ח א

סוקה  36.1 סוקה ובהתאם להוראות חוק שירות הת ות לשכת הת ובדים רק באמצ הקבלן יקבל 
ט  י ההוראות ובהתאם 1959 –תשי פ ובדיו  סיק את  ים  הקבלן י בודה הקבו לתנאי ה

ובד  ור שיקב לגבי אותו  כדין בהסכם קיבוצי כולל תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי בשי
דר הסכם קיבוצי   י המייצג את המספר הגדול ביותר   –ובה י האיגוד המקצו בהתאם לקבו 

בודה דומה בור  נ  ובדים במדינה באותו   של 

ובדיו תיק נ 36.2 בור  פ הדיןהקבלן ינהל   יכויים כדין ויפריש בהם את כל ההפרשות הנדרשות 

ובדים ורווחתם כנדרש  36.3 הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות ה
 ל ידי המפקח ששיידרבחוק ובאין דרישה חוקית כפי 

יים לשם ביצו   36.4 יים ובלתי מקצו לים מקצו סיק מספר מספיק של פו בודה באופן הקבלן י ה
או מנהל  פקחמשבי רצון הרשות בידי המ בודה ו בודה כל אדם כולל מנהל  להרחיק מה

ה ל התנהגות ר יניו כבלתי מוכשר בלתי חרו או ב או מודד שיראה ב  ביצו ו
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יים  36.5 יים או שלא מקצו ובדים מקצו יל הקבלן מתחייב בזאת להוסי  מבלי לגרו מהאמור ל
או ל פי דרישת או המנהלו של המפקח ו ומן הסוגים  המנהל בכמות אותה ידרוש המפקח ו

ות אותם ידרוש  והמקצו

ל הקבלן בלבד 36.6 ובדים נוספים אלה יהיו  לויות של   כל ה

חו מתחייב   אתר משר הב ות וסמיכות  קב כי בש מיקומם המיוח ש העבו וע  י
יו אשר  אשר מראש את עוב בהקב  ית ב ת זהות ישרא אחוז בתעו  מחויבים 

 
 אי קיום יחסי עוב ומעבי .37

 

ם  37.1 צמאי החברה ביחסיו    מהווה הקבלן קבלן 

ובד  37.2 או  הקבלן מצהיר בזה כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן ו
מו לבין   או כל אדם אחר מט מו ו או קבלן משנה מט ובדיו ו מ החברה מ או מי מט  הו
ל ידו לצור ביצו    סקו  ובדים שיו ביד או יחסי שותפות וכי כל ה ובד ומ  יחסי 
ובדי הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין     ל פי הסכם זה יהיו וייחשבו כ  החברההתחייבויותיו 
ביד מכל מין וסוג שהוא    ובד ומ   יחסי 

ובדי הקבלן ו 37.3 לרבות ומבלי לפגו בכלליות האמור כל התשלומים ל מו  לקבלני המשנה מט
בודה זכויות סוציאליות ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי הוצאות  שכר  
ביד    ל המ בודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר כל המסים וההיטלים החלים  ה ל נסי
ל ידו לצור   סקו  ובדים שיו ל פי הסכם  בתור שכזה לגבי ה ביצו התחייבויות הקבלן 
ל פי    ם ביצו התחייבויות הקבלן  זה וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר 
דם    ל ידו במלואם ובמו ל הקבלן וישולמו   תהא אחראיתלא  והחברההסכם זה יחולו 
  לכ בכל אופן וצורה  

ביד בין  וייקבהיה  37.4 ובד מ יל התקיימו יחסי  ל א האמור ל רכאה מוסמכת כי  ל ידי 
מו מתחייב הקבלן כי ישפה ויפצה את   החברה   או כל מי מט ובדיו ו או מי מ לבין הקבלן ו
מהחברה     או כל מי מט נה   הו או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל ט או הוצאה ו בגין כל נזק ו
או קבי   ה ו או תבי ם דרישתו ביד כאמור מיד  ובד מ ם יחסי  הראשונה של   הה בקשר 
  . חברהה  

רכאה מוסמכת כי  37.5 ל ידי  יל מוצהר ומוסכם בזה כי היה וייקב  מבלי לגרו מהאמור ל
ביד בין  האמורל א    ובד מ יל התקיימו יחסי  לבין הקבלן יראו את הצדדים החברה ל
ל תמורה בגובה  כאילו הסכימו מלכתחיל   ה    55%ה  י מהתמורה הקבו להסכם זה  30בס
 והקבלן מצהיר בזה כי התמורה המופחתת הנה מלאה התמורה המופחתתלהלן   
ל פי הסכם זה במידה שייקב כי התקיימו יחסי    בור ביצו מלוא התחייבויותיו  והוגנת 
ביד כאמור      ובד מ

ם הסכם זה  לחברהלהשיב  במקרה כזה הקבלן יחויב 37.6 את מלוא הסכומים שקיבל בקשר 
בר    להלן  לתמורהמ מחירי  בתוספת הפרשי הצמדה למדד סכום ההשבההמופחתת 
ל  פיגוריםחשב כללי  וריבית    הבניה   ד ההשבה בפו ד למו ד תשלומם ו הא ת  והחברה ממו
או כל דין לרבות תמכל סכום ש  ההשבהלקזז את סכום    תזכאי   ל פי הסכם זה ו חוב לקבלן 
ל פי פסיקת    ביד  ובד מ ל קיומם של יחסי  ה  קב הקבי כל סכום לו יהא זכאי הקבלן 
 רכאה מוסמכת כאמור  
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נזקים .38  אחריות הקב 
 
 

קמ  שרונים תשתיות  רת חוזה זה הינה כ וח במס עניי סעיפי האחריות השיפוי והבי החברה 
ופי סמ  או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י או תא או עיריית רמת השרו ו מ ו מים וביוב בע

או  ינת ישרא  משהב ו או מ יהם ו או עוב יהם ו או מנה או נבחריהם ו ארשותיים ו  קצא
 

ד מתן  38.1 בודותמיום חתימת הסכם זה ו בודות  טופס סיום  יהא הקבלן אחראי לשמירת ה
ל בודות  או התחלת ביצו ה ו קודם לחתימת חוזה זה ו בודות שבוצ ידי הקבלן -ומתחם ה

ל יים וכל דבר אחר שיובא  ים והאר ל החומרים הציוד המתקנים הקבו -כן יהיה אחראי 
ל או  לי-ידו ו בודות  מד לרשותו לצורכי ביצו ה או שהו מו למתחם ו ה חברידי ה-די מי מט

ל שה הכרחי -או  ידי המפקח וזאת א בין שהנזק או הקלקול נגרם באקראי ובין שהיה מ
וצפוי מראש בכל מקרה של נזק או אובדן הנוב מסיבה כלשהי לרבות ומבלי לגרו מכלליות 

ל הקבלן לתקן את הנזק  טפונותיהאמור כתוצאה מש רות שלגים וכיוב' יהיה  רוחות ס
ל או האובדן  ם -ו בודותחשבונו הוא ללא כל דיחוי ולגרום לכ ש יימצא  מתן טופס סיום ה

ות רצון והכ ל במצב תקין וראוי לשימוש ומתאים בכל פרטיו להוראות חוזה זה ולשבי
ל כל נזק שיחברהה י זה יחולו גם  ל הוראות ס או -יגרם  או קבלני המשנה ו ידי הקבלן ו

ל בודות תיקון ובדק  או צד שלישי כלשהו תו כדי ביצו    ידם בתקופת הבדק-ובדיהם ו

 

ל 38.2 ה לקבל מהקבלן חברפי פרק זה רשאית וזכאית ה-בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים 
בור נזקים של ה לפי דרישתה הראשונה בכתב פיצויים מתאימים  ד שקב א תוקנו במו

בור נזקים שהחברה או שאינם חברה ו תה המוחלט שלא יתוקנו ו ה החליטה לפי שיקול ד
לוניתנים לתיקון והכ ו  ותיה תהיינה סופיות חברידי ה-ל בסכום או בסכומים שיקב ה וקבי

ור  ר   ובלתי ניתנות ל

 

רכוש .39 ו או   אחריות 

דית לכל   39.1 או תאונה מכל מין וסוג שהוא הקבלן יהיה אחראי בל או חבלה ו או אבדן ו נזק ו
או אגוד לרבות ה או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו או לכל רשות חברלרבות נזק גו ו ה ו

או כל  בודה ו או לכל מבנה המצוי במתחם ה או לקבלנים האחרים ו ירונית או ממשלתית ו
או לכל צד של בודה ו או לרכושם של כל אחד מאלה מבנה המצוי מחו למתחם ה ישי אחר ו

קי או  ל ידי הקבלן כתוצאה ישירה ו בודות  או שלוחיו פה מביצו ה ובדיו ו ל ידי  או  ו
או  שה לרבות מחדל של הקבלן ו או כתוצאה מכל מ ל ידו ו סקים  או קבלני משנה המו ו

או קבלני המשנה שלו בין בתקופת ביצו ה או שלוחיו ו בודה ובין בתקופת הבדק ובדיו ו
או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו  או תשלום ו או פיצוי ו הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו
או כתוצאה מהם כן יהיה הקבלן אחראי לכל  או מחדל כאמור ו שה ו קב כל מ או יחולו  ו

נוסח חד ל פי פקודת הנזיקין  ל הקבלן  או לפי נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת  ש ו
בודות ולרבות חברכל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור ל או לכל צד שלישי במהל ביצו ה ה ו

  בתקופת הבדק 

וחים .4 ש ים ו עוב  אחריות 

4 או הנמצאים  1. ל ידו ו סקים  או המו ובדיו ו הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל 
ובד או לכל אדם אחר בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצ ל פי דין ל ים  וי המגי
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בודות לרבות  הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תו כדי ביצו ה
ובדים חברבמהל ביצו התיקונים בתקופת הבדק והוא פוטר בזאת את ה ה מאחריות כלפי 

ל ידו לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים חומרים סקים  או מוצרים קבלני  המו
צמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה ה ובדים  ובדיהם ספקים ו ה תהא חברמשנה ו

ה כנגד הקבלן בגין נזק  כב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתבי רשאית ל
ות רצון ה ות אלה באופן סופי ומוחלט לשבי ד אשר ייושבו תבי   החבראו תאונה כאמור 

רכוש ציבורי 41  אחריות 

או קלקול שיגרם לכביש דר מדרכה שביל רשת מים ביוב  41.1 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו
או תת יים ו ל קרק ברת דלק או מובילים אחרים  ול חשמל טלפון וצינורות לה -תי

או הקלקול נגרמו באקראי ובי בודות בין שהנזק ו ב תו כדי ביצו ה יים וכיו ן שהיו קרק
או הקלקולים כאמור  בודות הקבלן יתקן את הנזקים ו שה הכרחי וצפוי מראש לביצו ה מ

ות רצונ יל ביותר ולשבי ה ושל כל אדם או רשות המוסמכים חברשל ה הל חשבונו באופן י
ל הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות  ל הטיפול ברכוש שניזוק כאמור  לפקח 

דכני ל כל הקווים התתתכניות  בודות-ות  וברים במתחם ה יים ה  קרק

 אחריות מקצועית 42

או רשלנות  42.1 ית ו הקבלן יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה מקצו
מו ית הוא או מי מט או הזנחת חובתו המקצו ל ידו ו סקים  או  או קבלני המשנה המו ו

 משימוש בחומרים או באביזרים לקויים או מטיב לקוי

ית שתתגלה לאחר  42.2 יל תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצו אחריותו של הקבלן כאמור ל
ה או היית ולה שבוצ ל כל פ ל ידי הקבלן או  הסיום תקופת החוזה ותחול  אמורה להתבצ 

ובדי ל ידי מי מ מו או  או שליחיול ידי קבלני המשנה מט  ו ו

נזק סביבתי 43  אחריות 

ה שלא לצור  43.1 בודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה פגי הקבלן מתחייב שתו כדי ביצו ה
בר  ה שלא לצור בזכות השימוש המ או בנוחות הציבור ולא תהא כל הפר באיכות הסביבה ו

ים  וההחזקה של כל אדם בכביש דר שביל או הרכוש ציבורי כלשהו  והוא ינקוט בכל אמצ
יל  הדרושים כדי להבטיח את האמור ל

או קלקול שיגרם לכל כביש דר שביל מדרכה וכן לרשת  43.2 ה ו או פגי הקבלן אחראי לכל נזק ו
ו להלן להמים הביוב התי ילית אחרת  ית או  או לכל תשתית קרק  החשמל הטלפון ו

בודות ב שה תשתיות תו כדי ביצו ה ה נגרמו באקראי ובין בשל מ או הפגי ין שהנזק ו
ה בתשתית כאמור  או הפגי או מחדל מצידו של הקבלן הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו
ל התשתית  יל ביותר ולקבל את אישור הרשות המוסמכת  ל חשבונו ובאופן הי באחריותו ו

ביר תשתית  בודות יהיה צור לה כלשהי אל מחו לאתר המכון שניזוקה אם לשם ביצו ה
ביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית כגון חברת  מתחייב הקבלן לה
י ההגנה  הדרושים בהתאם  ב ולנקוט בכל אמצ צ וכיו חשמל בזק חברת מקורות מ

 להוראות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות
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ה .44 עבו  אחריות 

בודה ו 44.1 לה מיום מתן צו התחלת  בודות ולמש כל תקופת וההפ ודת השלמה ל ד למתן ת
יים  בודה לרבות המבנים האר בודה וה בודות יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר ה ביצו ה
בודה מסיבה כלשהי  או לאתר ה בודות ו ליהם בכל מקרה של נזק ל ליו ולהשגחה  שהוקמו 

ב יהא תפונולרבות ומבלי לגרו מכלליות האמור כתוצאה משיט רות שלגים וכיו  רוחות ס
ם השלמתה תהיה  ל חשבונו ובמהירות המרבית ולהביא לידי כ ש ל הקבלן לתקן את הנזק 
ות רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות  בודה במצב תקין וראוי לשימוש ולשבי ה

ל ידי הקבלן ל כל נזק שיגרם  י תחולנה גם  או  החוזה הוראות הס או קבלני משנה ו ו
בודות  או צד שלישי כלשהו תו כדי ביצו ה  ובדיהם ו

או קלקול שיגרמו  44.2 או אובדן ו או תקלה ו דית כלפי החברה לכל נזק ו הקבלן יהיה אחראי בל
שה  בודות בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מ או ל או לציוד ו לחומרים ו

או כל אדם הנמצא בשרותה הכרחי וצפוי מראש ו ובדיה ו או את  הוא פוטר את החברה ו
או נזק לגו או לרכוש כאמור  מכל אחריות לכל אובדן ו

דית לכל אובדן נזק או קלקול לציוד מכל סוג  ותאור הנמצא בשימוש  44.3 הקבלן יהיה אחראי בל
או כל אדם ובדיה ו או  בודות הוא פוטר את החברה ו ם ביצו ה הנמצא בשרותה  בקשר 

או נזק לגו או לרכוש כאמור  מכל אחריות לכל אובדן ו

ל פי פרק זה רשאית וזכאית החברה לקבל מאת  44.4 בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים 
ה  ד שקב בור נזקים שלא תוקנו במו הקבלן לפי דרישה ראשונה בכתב פיצוים מלאים  

בור נזקים שהחברה החליטה   או  או שאינם החברה ו תה המוחלט שלא יתוקנו ו לפי שיקול ד
ותיה תהיינה סופיות  לניתנים לתיקון והכו ל ידי החברה וקבי ו  בסכום או בסכומים שיקב
ור ר   ובלתי ניתנות ל

  אחריות, פיצויים ושיפוי .45

מה חברהקבלן פוטר את ה 45.1 או מי מט ובדיה ו או את  ט ה ו או את מדינת ישראל  משהב ו
או ק א מאחריות ו או נזק שהוא באחריותו כאמור בהסכם זה לרבות האמור צא לכל אבדן ו
י  ל 38בס או  יל ו   פי כל דין -ל

ים הדרושים כדי למנו את הנזקים האובדן ה 45.2 ל חשבונו בכל האמצ קבלן מתחייב לנקוט 
ל החבלות ל-והתאונות אשר הקבלן אחראי להם  או  פי כל דין ולרבות ומבלי -פי החוזה ו

י לגרו מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים  יל 35בס    ל

יל בנוס יהא הקב 45.3 לן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות מבלי לגרו מכל האמור ל
או דין אחר לנזקים שיגרמו תו  או לפי כל חוק ו ל אדם לפי פקודת הנזיקין ו כזאת מוטלת 

ו אם ה א  ה  חברכדי ביצו החוזה ובקשר לביצו או קצא ט ו תחויב או מדינת ישראל  משהב
או מדינת ישראל  ה חברללשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם מתחייב הקבלן להחזיר  ו

א  בהתאמה   או קצא ט  ו למשהב ידו ואת אותו סכום יראו כחוב -את הסכום שישולם 
ה תהיה רשאית לנכות חוב זה מכל סכום שיגי חברה מהקבלן לפי החוזה והחברהמגי ל

  לקבלן ממנו בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דר אחר 

יל ומבליבנוס  45.4 או יפצה הקבלן את הלגרו מהאמור ל ה בגין כל נזק שיגרם לו חבר ישפה ו
קב שימוש  או  ית ו או הזנחה במילוי חובתו המקצו ית של הקבלן ו קב שגיאה מקצו
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בחומרים או אביזרים לקויים אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה 
  הסכםלאחר תום תקופת ה

ל מזמן לזמן בשמשום אדם או גו מאוגד הפ 45.5 מ הו וכן מדינת ישראל   החברשל ה האו מט
ט א  משהב או קצא ניינים ו ים ל המפורטיםבכל ה ו או לאופן  הסכםאו הנוג זה או לביצו

ה  לאת תבי ל כל ה ו לא ישא בשום אחריות אישית כלפי הקבלן והקבלן מוותר מראש  ביצו
ניינים כמפו ל הנוב מה או דרישה נגד הנ או הרשאה ו יל מובהר כי כל מתן היתר ו רט ל

לחברידי ה-ל או  מה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כאמור בהסכם זה ו או מי מט -ה ו
ל ה מה אחריות כלשהי לטיב או חברפי כל דין ולא יהיה בכ כדי להטיל  ל מי מט או  ה ו

או הביצו  או התכניות ו בודות התכנון ו   כשרות או איכות 

ל הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח  בנוס  45.6 יל  ומבלי לגרו מאמור ל
ל ומבלי לפגו לאומי וכל צווים תקנות וכו' שהו יל בתקנו לפי החוק הנ כלליות האמור ל

ת במש כל  בודות יהיו בכל  סקים בביצו ה ובדיו שליחיו ומשמשיו שיהיו מו באופן שכל 
לתקופת ביצו בודות זכאים לכל הזכויות ש ל - ה   פי החוק הנ

א  ה  חברהקבלן מתחייב לפצות ולשפות את ה  45.7 או קצא ט ו או את מדינת ישראל  משהב ל ו
ל ילה שהיא שתוגש אם ומיד כאשר תוגש  ה או דרישה מכל  ידי כל -כל נזק וכנגד כל תבי

או נגד מי  ובדיהם שלוחיהם /ו מהםאדם בלי יוצא מן הכלל נגדם ו או כנגד כל מי מ
ט  או קבו בכל דין לרבות שכ ושולחיהם בגין כל תאונה חבלה או נזק המפורט בחוזה ו

ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו ל א  החברו או קצא ט ו או את מדינת ישראל  משהב  ו
  במלואן 

ם קב 45.8 ה חברלת דרישה בכתב את הכמו כן הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד 
או שלוחיה   ובדיה ו או  א  ו או קצא ט ו או את מדינת ישראל  משהב בכל סכום אשר יפסק ו

או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרו  לחובתם ו
ד הבהסכםמכלליות האמור הנזקים הנזכרים  ו ט  תיתן ה חבר לרבות הוצאות משפט ושכ

ה ת צד ג' באותה תבי ה כאמור או נשלחה אליו הוד   לקבלן הזדמנות להתגונן בתבי

בודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד  45.9 ולה או מ יל אם כתוצאה מפ מבלי לגרו מהאמור ל
מה צו מאת בית המשפט יהיה הקבלן אחראי לפצות את  החברה או מי מט ובדיה ו או  ו

שות את  קי וזאת מבלי לגרו מחובתו של הקבלן ל ל כל נזק בין ישיר ובין  ל  הגורמים הנ
כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה 

בודה  חובה כלשהי לפצות את הקבלן יכוב שיחול בביצו ה ל או בגין כל  בין הוצאת הצו הנ
ל    כתוצאה מצו כנ

לי ה    45.1 ל חשבונו בנ יל מתחייב הקבלן לבוא  ובדיה חברמבלי לגרו מן האמור ל או  ה ו
או  מה שלוחיהו או כל הבא מט א  ו או קצא ט ו או את מדינת ישראל  משהב  במידה ו

או אחד מהם ו בגין נזק כל שכולם ו או להיות מוזמן כנתב נוס או  הסכםהו בשיתב זה ו
ה כאמור והכ ת הוכצד שלישי בכל תבי תה המוחלט חברל לפי קבי ל פי שיקול ד   ה ו

ה כנגד ה 45.11 או חברהקבלן מצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתב נוס או כצד שלישי בתבי ה ו
מה  טמי מט או את מדינת ישראל  משהב א  ו או קצא ל כל ו כאמור הינו מוותר מראש 

ל מה ובלבד שאם הוזמן חברידי ה-התנגדות להזמנה כאמור בין שנתבקשה  או מי מט ה ו
ולא התייצב הקבלן כנתב נוס או כצד שלישי כאמור מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או 

לחברפשרה אשר ה שותו  תה המוחלט ולשא-ה תמצא לנכון ל   ת בתשלומים פי שיקול ד
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ה לקבל מאת חברזה רשאית וזכאית ה הסכםבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים לפי  45.12
ה לאים ם מיהקבלן לפי דרישה ראשונה בכתב פיצוי ד שקב בור נזקים שלא תוקנו במו

בור נזקים שהחברה או  או שאינם חברה ו תה המוחלט שלא יתוקנו ו ה החליטה לפי שיקול ד
ל ידי הוקון והכניתנים לתי ו  ותיה תהיינה סופיות חברל בסכום או בסכומים שיקב ה וקבי

ור ר   ובלתי ניתנות ל

או חברזה ה הסכםמבלי לגרו מהתחייבויות הקבלן ב צמה ו ה תהיה רשאית לתקן ב
ל חשבון הקבלן  ות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה  באמצ

הוצאות   20%כל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת והקבלן יישא ב
  ה חברכלליות של ה

ה חויבה כדין לשלמו חברכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה וה 45.13
ל החברהתהיה  ל הסכםפי -רשאית מבלי לגרו מיתר זכויותיה  או  פי כל דין לגבותו -זה ו

או שיג לקבלן מאת ה או לנכותו מכל סכום המגי ו ה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית חברו
 לגבותו מהקבלן בכל דר אחרת

וח  .46   בי

י  46.1 פ ל חשבונו  חוזהמבלי לגרו מאחריות הקבלן  י כל דין הקבלן מתחייב לבצ  פ או  זה ו
י המפורט םאת הביטוחים הבאילכל הפחות  פ ב  נספחב  המצור  1נספח   –הביטוח המצ

י המפורט בהמש פ  תקופת החוזה וכל הארכה שלומש כל בולקיימם  להסכם זה ו
 כדלקמן

רו    הקבלן .א וד קיימת אחריות שבדין י ויחזיק בידיו במש כל תקופת חלותו של הסכם זה וכל 
תו ובלבד של א יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים כלפיו את הבטוחים לפי שיקול ד

בודות קבלניות המצור בטופס האישור   נספחלהלן  ,1כנספח ל קיום ביטוח 
וחה  חלק בלתי נפרד מהסכם זה   ה המהוו(יםבי

בודתו ולתשלום שכרו ימציא  .ב ה חברל קבלןה ם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת 
ות רצון -לם חתומים ביטוחים כשההקיום  את אישור מו ולשבי ידי חברת הביטוח מט

פ חוזה זה ונספחיו  החברה ל  .כשהם תואמים את דרישות הביטוח  המצאת טופס האישור 
 תי בהסכםקיום ביטוחים מהווה תנאי מהו

ות המחיר את   צמו לייד את מבטחיו טרום הגשת הצ ל  הקבלן מצהיר בזאת קי קיבל 
יפים הנקובים  פ התנאים והס דרישות הביטוח וקיבל את אישורם להפקת פוליסות ביטוח 

ל נספחיו  בחוזה זה 

מידתו בדרישות הביטוח מקנות לחברה את הזכות   כ מצהיר הקבלן כי אי  לבטל את כ
ומדים לרשותה כדי קב הפרתו היסודית החוזה ים החוקיים ה  לרבות נקיטת כל האמצ

קב  לויות הביצו ככל שייגרמו  ל כל הוצאותיה הפסדיה וכן הפרשי  להיפר מהקבלן 
י הקבלן ל פי דין – ביטולו של החוזה  ומדת לה   וזאת בנוס לכל זכות אחרת ה

ר את וסכם כי אם יבוטל אמ  .ג ו יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי הקבלן והקבלן לא י
ליו לבצ לפי  או לא יארי אותם כנדרש תהיה  הסכםהביטוחים ש רשאית א  החברהזה ו

ל חשבונו  של  רו את הביטוחים כאמור כולם או מקצתם  תה ל לא חייבת לפי שיקול ד
ור של  יהיה בכ בכדי להטיל אחריות כלשהי  מבלי ש15%הקבלן בתוספת דמי תקורה בשי

ל פי  החברל ה ליהם  מה או לפטור את קבלן מאחריות כלשהי המוטלת  ל  מי מט או  ו
ל פי כל דין הקבלן ישפה את  הסכם או  ם דרישתה הראשונה בכל סכום החברהזה ו  מיד 
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בור הקבלן כאמור וסכום השיפוי כאמור ייחשב החברששילמה ה חוב המגי  כדמי ביטוח 
ל פי הוראות  החברל   זה הסכםמאת הקבלן 

יל מתחייב   .ד ל קיום ביטוחים  החברלהמציא ל הקבלןמבלי לגרו מכלליות האמור ל אישור 
ל ביטול הביטוחים או חלקם  חליפי חתום בידי מבטחיו בכל מקרה בו תודי חברת הביטוח 

ל אי חידושם האישור החליפי יכלול את כל  או  יל וכן את כיסוי ו הביטוחים המפורטים ל
ית של  ם ביצו ה הקבלןאחריותו המקצו  מתחילתם בודותבקשר 

ל   הקבלן  .ה מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות הביטוח הנ
צמיות במקרה נזק   תהינה בתוק מלא וכן יהיה אחראי לתשלום השתתפויות 

ליו לבדו יהיה א הקבלן .ו ליהם מוטלת  חראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות 
ה  צמית הקבו יפי הסכם זה ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות ה מכוח ס

  בפוליסות

או תרופה המוקנים   .ז ד ו או ס יל כדי לגרו מכל זכות ו ריכת הביטוחים כאמור ל אין ב
מהתחייבויותיו   קבלןל פי דין ואין בהם כדי לשחרר את הל פי ההסכם ו  הקבלןכנגד     החברל

  לפי הסכם זה

רו ביטוחים  .ח יל הינם דרישת מינימום הקבלן רשאי ל מובהר כי הביטוחים שפורטו ל
ל רו  ל בכיסוי נרחב יותר ובכל הפוליסות שי רו את הביטוחים הנ או ל פי -נוספים ו

ל ה כמבוטחת נוסחברהסכם זה תיכלל ה י ויתור  י אחריות צולבת וייכלל ס פת לרבות ס
ובדיהחברזכות התחלו של חברת הביטוח כלפי ה ט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןה ו   למ

בודות וההקמה הנחה  של הצנרת והחזרת מצב לקדמותו 46.2 ת ביצו   ביטוח ב

בודות קבלניות ל הקבלן לרכוש  .א בנוסח ובתנאים שאינם פוליסת כל הסיכונים לביטוח 
ביט ה בשם  ד תחילת הביטוח פחותים מתנאי הפוליסה הידו דכנית למו  .ה

תקופת תחזוקה   .ב י   הפרקים 3 -חודשים ביחס ל 24של מורחבת הפוליסה כוללת ס

וח הרכוש  –פרק א   בודה –בי  כולל ציוד בסכום ביטוח השווה למלוא היק ה
בודה יםהמובא וחומרים   ל ידו לאתר ה

פחות      –פרק ב    בו אחריות ש  ישי ב פי צ ש וח אחריות כ   ע אירו     20,000,000בי
תקופה   כ  ים, –פרק   וסה וח אחריות מעבי פחות  בי ות אחריות ש  בו  ב

ובד    למקרה ולתקופה     -ו ל

ל   בור הקבלןמובן ש ים כחוק   לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגי
ובדים   ה

ם כל הקשור לתכנון   .ג ית בקשר  או המבניםביטוח אחריות מקצו בגבול  המתקנים ו
   לתקופה  - למקרה  ו 0 אחריות של לפחות  

תקופת גילוי של  .ד  חודשים 6הפוליסה תכלול 

ה בפרטיות סייג הוצאת דיבה בוטלו  בפוליסה י .ה  סייג אובדן מסמכים וכו'או שם ר או פגי
יכובסייג אובדן השימוש ו או ה  ו

 חריג זיהום בפוליסה יחול רק בגין נזק הדרגתי א לא בגין נזק תאונתי .ו

מ    ביטוח .ז י חוק האחריות למוצרים פגומים התש פ בגבולות אחריות   .1980  –אחריות המוצר 
כ לכל תקופת הביטוח 1  -ו לאירו      של לפחות    סה

54



 

מ  שרונים תשתיות מים וביוב ב

 באזור המחנות ברמת השרון  HDD –לאספקה והנחת צנרת מים וביוב בשיטת ה  07/2019מכרז 

 

 
 

 ביטוח בכל התקופות 46.3

 הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן  יהמכאנלכל הציוד 

י הח .א פ חובה כמתחייב   וקביטוח 

ח  1,000,000 -ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ .ב  לכל כלי לאירוש
נזק תוצאתי בנפרד אם קיים חריג   בפוליסה זו מבוטל 

מקי לכלי הרכב .ג  ביטוח 

כל הסיכונים לציוד המ .ד ביטוח זה יבוצ בנוסח ובתנאים שאינם  הנדסי כאניביטוח 
ביטפחותים מתנאי  ה בשם   הפוליסה הידו

 הוראות לכל התקופות –כללי  46.4

או  …לכל הפוליסות יתווס לשם המבוטח    .א מ תשתיותשרונים ו או  מים וביוב בע ו
או החבר ובדיהם  שלהם ותהכלכלי ותיריית רמת השרון ו או  או את מדינת ישראל  ו ו

ט / י אחריות צולבת כן יתווס  משהב אחריות , בביטוחי אחריות כלפי צד שלישיס
ית ל זכות השיבוב  מקצו י ויתור  כ בכל הביטוחים יתווס ס ואחריות המוצר כמו

 כנגד גורמים אלו

יל הינם ראשוניים לכל  הלכל הפוליסות תתווס פסק .ב כי כל הביטוחים הנזכרים ל
י  ר  י ביטוח הנ יל אשר  34הגורמים הנזכרים בס יל את  ודרשלא יל להפ

 .םביטוחיה

ריכת ביטוח 46.5  המצאת אישורי 

בודות  .א ריכת ביטוח בגין  בודות הקבלן ימציא למזמין אישורי  לפני תחילת ביצו 
 להסכם זהבהיקפי התנאים המפורטים  הביצו בהתאם לתוכניות ולמפרט

 מבוטל  .ב

ריכת ביטוח חדשים  .ג לפני תום יום  14לכל הפחות הקבלן ימציא למזמין אישורי 
 תוקפו של כל אישור

יל הינם דרישות מינימום בלבד ו .ד רשאי לבצ ביטוחים   הקבלןהביטוחים הנזכרים ל
יל ל מנת לכסות את מלוא אחריותו כנזכר ל יניו   נוספים כראות 

ל כל  .ה ה וכן ישת הקבלן יודי למזמין מיידית  ילה לתבי לול להוות  אירו ה
ה יל בכל תבי ם המזמין לשם טיפול י ולה   פ

הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות  .ו
ול למימושן של הפוליסות   מקרה ביטוח לפ

ל .ז י הפוליסות הנ פ צמית  דית בכל סכומי ההשתתפות ה הקבלן יישא בל
  

יפים  .ח ק ב'  37בפוליסות המוזכרות בס די כמוטב המזמיןקב יי ס  .בל

ות רצון   .ט י הפוליסות לשבי פ ביר יא  וה  –  המזמין  תיקן הקבלן את הנזק המכוסה 
ל מחברת הביטוח של הקבלןתגמולי הביטוח  לו את   שקיבל בפו

55



 

מ  שרונים תשתיות מים וביוב ב

 באזור המחנות ברמת השרון  HDD –לאספקה והנחת צנרת מים וביוב בשיטת ה  07/2019מכרז 

 

2 
 

 

ק ביצוע ערבות .47  וערבות ב

ל חברה הסכם זה ימציא הקבלן ללהבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא  47.1 מד חתימתו  במ
רבות בנקאית  תו  10%בס של אוטונומית בלתי מותנית הסכם זה  בודה בהצ ר ה מ

להלן  בתוספת מ  י הנוסח המצור להסכם ערבות הביצועמ פ רבות  .2 כנספחזה  
ד  הביצו תהיה בתוק לאור כל תקופת ההסכם   בודות א  יום לאחר סיומה  90ו ד גמר כל ה ו 

ות מכ י המאוחר מביניהםוהמתבצ פ  .ח הסכם זה 

ק  47.2 יל 1בתום התקופה האמורה בס י קטן  ל  5ובתנאי שהקבלן מילא אחר כל האמור בס
רבות הביצו וזאת מבלי לגרו מסמכותה ה  תחזיר החברהלהלן כללית לחילוט לקבלן את 

ק רבות כמפורט בס ד או תרופה הקיימים ל להלן ומבלי 4 ה ח כל ומכ חברהלגרו מכל ס
 .דין או הסכם

 .2בנספח  כקבו ל פי מדד הבסיס המחירים לצרכן צמוד למדד  הרבות הביצו יהי םסכו 47.3

רבות תהא 47.4 י  7ניתנת למימוש תו  ה או התניות החברהימים מדרישתה   ללא הגבלות ו
 כלשהן

תו  י שיקול ד פ רבות כולה או מקצתההמנהל יחליט  די אם יש מקום לממש ה   הבל

 החברהידי תוחזר לקבלן כאשר יומצאו המסמכים הבאים ל רבות הביצו 47.5

 לתשלום המאושרבסכום החשבון הסופי החשבון הסופי וחשבונית המס  .א

ודת הגמר .ב תק מת  ;ה

תוקפה רבות בנקאית חדשה להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק אשר  .ג
ורה  12 -יהיה ל ודת הגמר ושי מן החשבון הסופי  5%חודשים מיום מתן ת

מ החברי ה המצטבר המאושר קלהלן  כולל מ רבות  .ערבות ב תנאי 
רבות המצור  ל פי נוסח כתב ה  להסכם זה א 2כנספח הבדק יהיו 

   תקופת הסכם זההוארכה  47.6

ת החברההא ת תרשאי  .א רבות הביצו לפי שיקול ד דכן את גובה   ולדרוש מן הל
ודכנת והקבלן למסור לידי רבות המ  את ה

ודכנת    חברההקבלן ימציא ל .ב רבות המ רבות   ימים  7ד  את ה לפני תום תוקפה של 
ק  יל 1הביצו כאמור בס  ל

ודכנת כ .ג רבות המ רבות הביצו החברה לקבלןחזיר תנגד מסירתה של ה  את 
י הקבלן רשאיההקודמת אשר מצויה בידי ודכנת  רבות המ  ת לא נמסרה ה

רבות הביצו הקודמת שבידיהחברה הא ת  וזאת מבלי לגרו הלחלט את 
ק  המסמכות רבות כאמור בס ד או  4הכללית לחילוט  יל ומבלי לגרו מכל ס ל

   מכח כל דין או הסכם חברהתרופה הקיימים ל

 

ו  .48  ההסכם ותוצאותיובי

 לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים תהא רשאית החברהמוסכם בין הצדדים כי  48.1

או הוכרז כפושט רגל או  חמכומונה לקבלן כונס נכסים  .א הינו ו במידה -כל דין ו
 ניתן לגביו צו פירוק -תאגיד 
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אישום או נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב  .ב
ימה קלון בירה שיש  ה לגביהם הינה בבחינת  שים שהרש  הורש בנוג למ

שה מרמה .ג מו נתפס או נחשד בגניבה בלקיחת שוחד או בכל מ  הקבלן או מי מט

מוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית  לחברההוכח  .ד כי הקבלן אינו מסוגל ל
 כספית טכנית או מכל סיבה אחרת

ד קבלת   48ת ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן אותה בתו  הקבלן הפר א .ה ות ממו ש
ל כ בכתב ת החברה  או הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית ולא תיקן  הוד

ל כ 7אותה בתו  ת החברה  ד קבלת הוד  .ימים ממו

הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס  .ו
 רז פסול דין וזאת א אם השותפות לא פורקה נכסים או הוכ

 

י זה  ניין ס ין שותפות או שותפות לא רשומה - "שותפות"ל  לרבות חברה שהיא מ

 

ילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה  יל כ אלא שמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים ל
ילה שבדין  חמכולבטל ההסכם  החברהסגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרו מזכות  כל 

ל ידי הקבלן קב הפרתו   ובכלל זה לבטל ההסכם 

או מכ 48.2 יל ו ח כל דין או הסכם תחולנה ההוראות ובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור ל
 הבאות

ו כל אלה  תוהביטחונו חובותיו  של הקבלן החברהשל  הזכויותי .א מו לא יפג מט
 כאילו לא בוטל ההסכםשארו בתוקפם המלא יי

או לדרוש את תשלומי ת החברה .ב רבות של הקבלן ו וכל לחלט את פיקדון ה
 הביטוחים למטרת השלמת האמור בהסכם זה

כב ביד תהא רשאית החברה .ג  וטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותיכל מ יהל
ד מילוי מלוא מחויבויותיו מכ  ח ההסכםווזאת 

י זה אינו בא  ים האמור בס דים נוספים או חלופיים המגי  לחברה ל מנת לגרו מס
י כל דין או הסכם  פ

יל   החברה ההודי 48.3 י האמור  ל פ י הקבלן ולרבות  ל ביטול ההסכם מחמת הפרתו  לקבלן 
בודותיהא הקבלן זכאי לקבל א ורק תשלומים בגין  ת  ה ד להוד ל  ל ידו בפו ו  אשר בוצ

או יגרמו  וי כל ההוצאות והנזקים שנגרמוכאמור וזאת בניכ החברה קב הפרת לחברה ו
י הקבלן  .  לרבות פיצויים מוסכמיםההסכם 

להלן ק 48.4 הזוכה ב בית משפט מוסמ כי משתת אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז 
בודה לטובת הזוכה המאוחר המאוחר  יבוטל הסכם זה והקבלן מתחייב לפנות את שטח ה

בודתו  במקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת החברה פרט לשכר 
י המנהל  ל כפי שאושרה  בודתו בפו בד ובהתאם ל  בתקופה בה 

או ת נה ו מוד כל ט ן הסר ספק מובהר כי לקבלן לא ת או דרישה כלפי החברה למ ה ו בי
 בגין ההלי שבוצ 
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 עיסוק בהרשאה וניהו ספרים .49

ו   49.1 ר מוס תשל וסק מורשה לפי חוק מס  ודת   .1975  -הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו ת

ל פי כל דין כלפי  49.2 בודתו נשוא הסכם זה כנדרש  ל במסגרת  הקבלן ינהל ספרים כדין ויפ
שה זאת במהל כל תקופת חלותו של הסכם זהשלטונות המס   ובכלל וכי ימשי וי

ל פי הדין  49.3 בורם את כל ההפרשות הנדרשות  ובדיו יפריש  הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל 
שה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם  וימשי וי

או סמו לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן  49.4 מד חתימתו של ההסכם ו אישור  לחברהבמ
ם פקיד השומה האזורי מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא  ל גובה ניכוי מס במקור מט

ד לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מ  חברהל בגין סכומי ניכוי שנוכו   החברהאישור כאמור במו
ל א שהמציא אישור לאחר מכן מהתמורה דר אישור כאמור וזאת   בה

 פרשנות .5

5 ראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמ אחר במקרה של סתירה בין הו 1.
מהמסמכים המהווים את ההסכם יכרי המנהל בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות תהא 

ל פיה ל כן יש לנהוג  אשר  ותה  ל ר ת המנהל תהא סופית ובלתי ניתנת  .דיפה  הכר
ור ר  ל

5 הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמ גילה הקבלן סתירה בין הוראות ההסכם או שהיה  2.
 ממסמכי ההסכם או מסמ אחר הנוג לו יפנה מיד למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג

5 ה ימים מיום קבלת הפניה מובהר בזאת כי  3. הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תו שב
די ביד יל תהא נתונה באופן מוחלט ובל ניינים המפורטים ל ה ב וכי הקבלן  המנהל יההכר

ל פי הנחיותיו והוראותיו של זה  יהא מחויב לנהוג 

 

 ו י ת ו ר .51

ל ביצו חובה שחייב היה הצד השני לבצ   51.1 ל זכות מזכויותיו או  דין   חמכוויתר אחד הצדדים 
תידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום  או הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גור במקרה 

תידי כאמו   רתקדים לכל מקרה 

שו מראש ובכתב  51.2 ם אחד הצדדים לא יהיו בתוק אלא אם נ כל ויתור ארכה או הנחה מט
ל ידי הצדדים לחוזה זה  ונחתמו 

ית .52  הפרה יסו

יפים הוראות 52.1 להסכם זה הנם בבחינת  37-48 31-32 27 26 24 22 17-18 15 14 13 3 ס
יפים מהותיים ויסודיים אשר הפרת אחד מהם או  חלק מהם תיחשב הפרה יסודית של ס

 הסכם זה

עות  .53  כתובות והו

  כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם 53.1

ניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים וכל מסמ  53.2 ה ל כל מסמ או הוד
ם תום  ן  י הנמ ות מתארי  72שנשלח בדואר רשום כאמור יראו אותו כאילו נתקבל  ש

 המשלוח
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ים ע החתום  ראיה באו הצ  ו

 
 

 מורשה החתימה בשם הקב      :החברהבשם 
 
 

 ________________________   _______________________ 
 הקב                             

 
 

________________________ 
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 א'  1נספח   

וחי הקב בי ים    תנאים מיוח
 

וח בנספח זה משמעותו  שרונים   עניי סעיפי האחריות והבי מ  שרונים תשתיות מים וביוב בע
ופי  או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י או תא או עיריית רמת השרו ו מ ו תשתיות מים וביוב בע

ינת ישרא  משה או את מ יהם ו או עוב יהם ו או מנה או נבחריהם ו אסמ רשותיים ו או קצא ב ו

 

בודות נשוא הסכם זה .1 ם ה במש  ל הקבלן להחזיק בתוק את כל הביטוחים הנדרשים בקשר 
ל  אכל התקופה בה יה ית וחבות המוצר  ם זאת את ביטוח אחריות מקצו הסכם זה בתוק 

ל  שתה  ילות אשר נ ל פי דין לכל פ וד לא תמה תקופת ההתיישנות  הקבלן להחזיק בתוק כל 
ל נספחיו ם הסכם זה   ידו בקשר 

שיבוב של מבטחי ה זהביטוחי הקבלן המפורטים בנספח  .2 ל כל זכות תחלו  קבלן יכללו ויתור 
מ כל אדם אחר הבא בשמו של שרונים תשתיות מים וביוב  כלפי שרונים תשתיות מים וביוב ב

בודות  צים הקשורים בביצו ה מו וכן כלפי כל הקבלנים המתכננים והיו ל מט או הפו מ ו ב
ל זכות התחלו לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון  ובלבד שהאמור בדבר הוויתור 

בודות קבלניות פרק ב'  .3 ל ידי הקבלן תורחב  -בביטוח  רכת  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי הנ
מ  כלולל חלהלן  את שרונים תשתיות מים וביוב ב י המבו כמבוטחים נוספים   יחי

אחריות צולבת י  בור כל  ,ותהייה כפופה לס רכו בנפרד  ל פיו יראו את הביטוחים כאילו נ
 טחאחד מיחידי המבו

ית תכלול בין  .4 יל ולהלן מתחייב הקבלן כי פוליסות ביטוח אחריות מקצו מבלי לגרו מהאמור ל
שר   12ובביטוח חבות מוצרים תקופת גילוי של   חודשים ששה 6היתר תקופת גילוי של   שנים 

 לאחר תום תקופת הביטוח  חודשים

יל ומבלי לגרו ממנו  .5 וחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, ע הקב בנוס לאמור ל את בי
י א תמה תקופת ההתיישנות ע פי  ל הקבלן כי אי קיום החזיק בתוק כ עו   מוסכם בזה 

ל  בודות  א אם הסתיימו ה ל ידי הקבלן  י זה תהווה הפרה של הוראות הסכם זה  הוראות ס
מ יהיה רשאיכל המש  יםא לא חייב םתמ מכ במקרה כאמור שרונים תשתיות מים וביוב ב

י כאמור לנהוג   להלן 21בס

ריכת ביטוחים נוספי .6 ת הקבלן יש צור ב או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן היה ולד ם ו
או הביטוח הנוס כאמור בכל ביטוח רכוש  רו ולקיים את הביטוח המשלים ו מתחייב הקבלן ל

ל זכות התחלו כלפי שרונים תשתיות מים  י בדבר ויתור  או משלים כאמור ייכלל ס נוס ו
מם אולם ה מ וכל הבאים מט  לנזק בזדון  לטובת אדם שגרם ויתור כאמור לא יחול ווביוב ב

ל פיו הינם  .7 ל ידי ראשוניים וביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש  ר  קודמים לכל ביטוח אשר נ
ה  או תבי או דרישה ו נה ו ל כל ט מ ומבטחי הקבלן מוותרים  שרונים תשתיות מים וביוב ב

מ לרבות כל  י בדבר שיתו ביטוחי שרונים תשתיות מים וביוב ב או זכות כאמור בס נה ו ט
א  ,לחוק חוזה הביטוח 59 ביטוח כפל כלפי שרונים תשתיות 1981 -התשמ נת   לרבות כל ט

מ וכלפי מבטחיהם  מים וביוב ב

ל פיו המבטח אינו רשאי  .8 ל פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש  רכים  ביטוחי הקבלן הנ
או לשנו או לצמצם את היקפם ו ה במש תקופת הביטוח אלא אם כן תישלח לבטלם ו ת לר

ה בכתב  מ הוד ואר רשום,שרונים תשתיות מים וביוב ב ל ששים 60 באמצעות   יום מראש 
ה  שכאלו לגבי  או לשינוי לר או לצמצום ו שות זאת וכי לא יהיה תוק לביטול ו כוונתו ל
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ה כ מ אם לא נשלחה הוד  הימים ששים) 60אמור ובטרם חלו שרונים תשתיות מים וביוב ב
ל ה הנ ד משלוח ההוד  ממו

בודות נשוא  .9 ניין הסבת ההסכם ובמקרה בו ה מבלי לגרו מכל הוראה מהוראות הסכם זה ל
ם הקבלן מתחייב הקבלן לדאוג כי  ל ידי קבלן משנה מט ו  בידי גם הסכם זה או חלק ממנו יבוצ

תאם למפורט בהסכם זה לרבות בהתאם לתנאים קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בה
ריכת ביטוחי הקבלן  ולסכומים הנדרשים באישור 

ן הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי שרונים תשתיות מים וביוב   למ
ובדיהם   או  מ ו או  ב בודות אשר ו בודות נשוא ההסכם לרבות  או מחדל בביצו ה שה ו בגין מ

או לפצות את שרונים תשתיות מים וביוב יבוצ ל ידי קבלני המשנה והוא יהיה אחראי לשפות ו ו 
או  או נזק אשר ייגרם למי מהם במישרין ו בהתאם למקרה בגין כל אובדן ו ובדיהם  או  מ ו ב
או נזק כאמור מכוסה במי  ל ידי קבלן המשנה בין אם אובדן ו ו  בודות שבוצ קב ה קיפין  ב

יל ובין אם לאומ  הפוליסות דל

ל פי איזו מפוליסות הביטוח  .1 ת קרות מקרה ביטוח  מבלי לגרו מהאמור בהסכם מוסכם כי ב
ל פי הסכם זה מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי לחברת הב רכות  ל קרות יהנ טוח ולהודי לה 

ל הקבלן ולדאוג כי נציג חברת הביטוח יגי ללא דיחוי לאתר לבדיקת  האירו הנזק מובהר כי 
ול  ביר לבהתאם ללפ כל את ו ידיהוראות נציג חברת הביטוח ולסיי לו ככל הנדרש לרבות לה

 מיד שידרושה

ולות אשר תידרשנה להשבת המצב לקדמותו  .11 יל הקבלן מתחייב לבצ את כל הפ בנוס לאמור ל
לן יישא בכל ההוצאות שתידרשנה מיד לאחר קרות האירו לרבות פינוי פסולת והריסות הקב

ביר אל הקבלן את הסכום שתשלם  מ י להשבת המצב לקדמותו שרונים תשתיות מים וביוב ב
ן הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות בלבדחברת הביטוח בגין הנזק וסכום זה   למ

בר לסכום האמור  ל ידי חברת הבר שא מ בר  מ לא וכי שרונים תשתיו טוחייו ת מים וביוב ב
 יחוב כלפי הקבלן בכל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור

בודות בפוליסה  .12 ביטוח ה יל מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח לפי פרק א'  בנוס לאמור ל
בודות הקבלניות בגין נזקי רכוש ישולמו ישירות  מ ללביטוח ה שרונים תשתיות מים וביוב ב

מ הורה אחרת בכתב למבטח מוסכם בזה כי פוליסת אלא אם שרונים תשתיות מ ים וביוב ב
ניין זה  צמו נזק המכוסה לפי הסכם הביטוח ת הביטוח תכלול הוראה מתאימה ל יקן הקבלן ב

ות רצו מ נו שלכאמור בשלמותו לשבי ם שרונים תשתיות מים וביוב ב )  מנהל הפרויקט מט
מ תשלום  או שטרככל שישנו מנהל פרויקט באתר  ם קיבל מאת שרונים תשתיות מים וביוב ב

ל תשלום  מ להורות למבטח  בודה שניזוקה מתחייב שרונים תשתיות מים וביוב ב בור ה
ד לגובה הסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק א לא יותר  תגמולי הביטוח לידי הקבלן 

י מבטחי הקבלן ל   . מאשר הסכומים ששולמו בפו

בודות המבוטחות מבלי ל .13 בהתאם גרו מהאמור בהסכם זה מוסכם כי בכל מקרה של נזק ל
ם ל ל ידי שמאי מט ול בהתאם לנהלים שיימסרו לו  ל הקבלן מוטלת החובה לפ הסכם זה 

ם שרונים תשתיות  או מנהל הפרויקט מט מ ו או שרונים תשתיות מים וביוב ב חברת הביטוח ו
מ  ם מנהל פרויקט באתר ככל שקיי מים וביוב ב

או לגרו בצורה  ל ידי הקבלן כדי לצמצם ו ל  ריכת הביטוחים הנ בהקשר זה מובהר כי אין ב
ל פי הסכם זה  כלשהי מהתחייבויותיו 

ומד  .14 מ כי מי מביטוחי הקבלן  ם שמבטחו של הקבלן יודי שרונים תשתיות מים וביוב ב בכל פ
י  ה או מבוטל בתקופת הביטוח כאמור בס יל מתחייב  8להיות מצומצם או משונה לר ל

ד הצמצום  ריכת ביטוח חדש לפני מו רו את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור  הקבלן ל
או ביטול הביטוח כאמור ה ו או השינוי לר  ו
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מ מתחייב הקבלן  .15 יל בכפו לקבלת דרישה בכתב שרונים תשתיות מים וביוב ב בנוס לאמור ל
מ שר) 14בתו  להמציא שרונים תשתיות מים וביוב ב ה  ד קבלת הדרישה ארב  ימים ממו

ל פי  ליו  או החלים  תקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו ה
בודות ואשר אינם נכללים במסגרת  ם ה ל פי החלטתו בקשר  או  ל פי דין ו או  הסכם זה ו

אישור ביטוחי הקבלן  תקנספח  רישות  כמו כ מתחייב הקב  וח ע פי  יסות הבי את פו
הוראות הסכם זה התאימ  י  מ, כ  שרונים תשתיות מים וביוב בע

או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור  .16 ן הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו למ
ריכת ביטוחי הקבלן ב ,הסכם זה ובאישור  ת ע הקב ית המו רישה מינימא בר   הינם ב

ל הק בלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבו את גבולות האחריות ותנאי הביטוח ו
ה  או תבי או דרישה ו נה ו לות כל ט בהתאם הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנו מלה

מם בכל הקשור לגבולות האחריות  או מי מט מ ו כלפי שרונים תשתיות מים וביוב ב
 המינימאליים כאמור

או אי קיום בתום לב של תנאי בנוס לא .17 יל ומבלי לפגו בכלליות האמור נקב כי הפרה ו מור ל
ו בזכויות שרונים  ובדיו ומנהליו לא יפג או  ל ידי הקבלן ו מתנאי איזו מפוליסות הביטוח 

ל פי ביטוחים אלו מ   תשתיות מים וביוב ב

יל ולהלן הקבלן יהיה אחר .18 אי לשפות את שרונים תשתיות מים כמו כן ומבלי לגרו מהאמור ל
מ קב אי כיסוי ביטוחי הנוב  באופן מלא  וביוב ב או למי מהם  בגין כל נזק אשר ייגרם להם 

ובדים  או ה או מנהליו ו ל ידי הקבלן ו או אי קיום תנאי מתנאי איזו מהפוליסות  מהפרה ו
או בשמו ו מו ו לים מט ל ידי הפו או  ל ידו ו סקים  בורוהמו  או 

או פוליסות  .19 א לא חייב לבדוק את אישורי הביטוח ו מ רשאי  שרונים תשתיות מים וביוב ב
יל הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  ל ידי הקבלן כאמור ל הביטוח שיומצאו 

מ ביחס לאישורי הביטוח  יל כדי להטילשרונים תשתיות מים וביוב ב  ל שרונים אין באמור ל
או אחריות שהיא בכל הקשור  מם כל חובה ו ל כל מי מט או  מ ו תשתיות מים וביוב ב

דרם ואין בה כדי לגרו מכל חובה  לאישורי הביטוח כאמור טיבם היקפם ותוקפם או לגבי הי
ל פי הוראות כל דין ל פי הסכם זה ו ל הקבלן   שהיא המוטלת 

בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן וכל הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח  .2
ד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות  ל ידי חברת הביטוח בקשר להן במו תשלום אחר שיידרש 

ל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות  ל כלשונן ומבלי לפגו בכלליות האמור לשמור  הנ
דם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בפוליסות הביטוח לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמו

בודות  בתוק במש כל תקופת ביצו ה

ל פי הסכם זה או מי מהם יהיה  .21 או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצ  לא ביצ ו
ל פי  מ רשאי א לא חייב ומבלי לפגו בזכויותיו לפי הסכם זה או  שרונים תשתיות מים וביוב ב

מ דין  בהתאם להחלטת שרונים תשתיות מים וביוב ב רו את הביטוחים כולם או חלקם  ל
מ  ל חשבונו של הקבלן כל סכום שרונים תשתיות מים וביוב ב תחתיו ולשלם את דמי הביטוח 

ל פי דרישתו  מ  שילם או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד שרונים תשתיות מים וביוב ב
ור של בתוספת תק הראשונה  לחלופין ומבלי לפגו בזכויות שרונים 20%ורה מוסכמת בשי

מ יהיה רשאי  י זה שרונים תשתיות מים וביוב ב ל פי הוראות ס מ  תשתיות מים וביוב ב
לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגי ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה שרונים תשתיות מים 

מ רשאי לגבותם מהקבל  ן בכל דר אחרתוביוב ב

בודות מתחייב הקבלן  .22 יל בכל שלבי ביצו ה י זה ל בנוס ומבלי לגרו מהאמור בכל מקום בס
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל 
יקר א מבלי לפגו בכלליות האמ ל וב ור הצווים תקנות וכדומה שהותקנו לפי החוקים הנ
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ת  בודות באופן מקרי או זמני יהיו בכל  סקו בביצו ה ובדיו ושליחיו שיו יל באופן שכל  ל
ל ל פי החוקים הנ בודות זכאים לכל הזכויות ש  ובמש כל תקופת ביצו ה

בנוס ומבלי לגרו מהאמור בכל מקום בהסכם זה מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות  .23
או כל רשות אחרת החוקים והתקנות בדבר בטיח בודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו ות ב

בודות ת נזקים אותם יש לקיים באתר ביצו ה י זהירות ומני  בדבר אמצ

או המבטחים  .24 מ ו ל חשבונו את כל דרישות שרונים תשתיות מים וביוב ב הקבלן מתחייב לקיים 
או לאחר מסי ן ו בודות בשלבי ביצו ל ה רתן לרבות ובמפורש כל הנוג בכל הקשור להגנה 

י הגנה כנגד נזקי טב או לנקיטת אמצ  להתקנת ו

ל  .25 ל ידו אל אתר ביצו הרכוש הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה  הציוד והכלים המובאים 
בודות  ה

או לאחר  .26 בודותיו ו יל מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצו  בנוס ומבלי לגרו מהאמור ל
ין בהם מסירתן לקיי לי הזכות במקרק או החברות ב ם במלואן את כל דרישות הגופים ו

ל פי הסכמים  בודות לרבות  בודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצו ה ות ה מתבצ
מ  מ שרונים תשתיות מים וביוב ב שנחתמו בין מי מהם לבין שרונים תשתיות מים וביוב ב

ביר אל הקבלן כל מסממתחייב  ללה   התחייבות כנ

י זה בקשר לביטוח אינה באה לגרו מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו  .27 כל הוראה בס
ל פי הדין או  יפים אחרים בהסכם זה ו דית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בס  הבל

בור פרויקט זה  .28 ל ידו  ,ופרויק זה בהקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה   ב
יכללו את ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות,  

 וכן הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים. 

 
 

מהפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של  מסמ  שרונים תשתיות מים וביוב ב כמפור ברישא 
א וכל אלה הבאים מכוחם מפני אובדן נזק הקבלן קבלני המשנה של הקבלן בכל דרגה שהי זה

בודות ים מביצו ה או הנוב  ואחריות הקשורים ו
 

בודות   ) קידוח אופקי   HDD  - הנחת צנרת מים וצנרת ביוב  בשיטת ה הגדרת ה
תת קרקעי ( באזור המחנות הצבאיים ברמת השרון וחיבורם למערכת המים  
ולמערכת הביוב הקיימת לרבות הנחת קווים זמניים להזרמה שוטפת של מים  

   וביוב. הפעילות כוללת חציית תחום קו קצא"א
 

בודות קבלניות כולל פרקי ביטוח כדלקמן  ביטוח 
 
וח  -פרק א  .1 והבי ניותת עבו    : הקב
 

ל   בודות במש תקופת הביטוח  הכיסוי יחול גם  אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר ל
ל ידי  נה  י הקבלן הקבלןבודות אשר תבוצ מו או לטובתו שלא   .צמו או מי מט

 
בודות הקבלניות הינו  ר הפרויקט שווי ה  פ 

 
 הבאות ל פרק זה חלות ההוראות  
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ד לס של  .1.1 מסכום הביטוח לכל אירו  10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות 
  לגבי חציית קו  500,000א לא פחות מ . ( 3.6.1 הרחב  ל בסיס נזק ראשון

א  קצא

 
ד לס של  .1.2 ובדים  ליו  ל  20%יכלל נזק לרכוש  מסכום הביטוח לכל אירו 

א גבול אחריות משולב של  . ( 3.2 הרחב  בסיס נזק ראשון לגבי חציית קו קצא
יפים  4,000,000.-   להלן1.3 ו 1.2 בגין ס

יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמו השיי ליחיד מיחידי המבוטח או שרונים  .1.3
מ ל בסיס נזק מסכום הבטוח 20%בס של  תשתיות מים וביוב ב  לכל אירו 

 . ( 3.3 הרחב  ראשון

 
רכוש סמומוצה תו ייחשב  רבות תכו א ,   ר ומוסכם בזאת כי קו קצא

 
יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה פיקוח והשגחה של אדריכלים  .1.4

ט שמאות נגדיתמהנדסים ומומחים אחרים ות א למ לשם   לרבות מנהלי תבי
ד לס של  ל בסיס נזק  10%כינון האבדן או הנזק  מסכום הביטוח לכל אירו 

א 250,000.-א לא פחות מס של . ( 3.6.2 הרחב  ראשון   לגבי קן קצא

 
או חמרים לקויים יכלל כיסוי הנוב מתכנון לקוי .1.5 בודה לקוייה ו או    .ו

munich Re END  115    או נוסח לוידסDE  3   )  ור של  50% נזק ישיר בשי
   משווי הפרויקט 

 
ידת אדמה יכלל כיסוי לנזק הנוב מנזקי טב .1.6  ור

 
רכות אלקטרומכניות לתקופה של יכלל כיסוי  .1.7 יום בגין  60לתקופת הרצה למ

י  .שבר מכני וקילקולים חשמליים   בפוליסה 1.4.1.3 ס

 
ל מלוא  .1.8 מוד  לות כינונו מחדש של הרכושסכום הפיצוי במקרה של נזק י  כ

 
מורחבת של  .1.9 י תחזוקה  אשר לאחריה תהיה חודש  24הפוליסה תכלול ס

י   ( חודש נוספים 12בתוק תקופת תחזוקה  רגילה  של  י 1.4.2 ס   ס
י 5.8.2  . (9.7.2  וס

 
ל זכות השיבוב כנגד    י ויתור  י חבות צולבת וכן ס מ שרהפוליסה תכלול ס ונים תשתיות מים וביוב בע

או  ופי סמ רשותיים ו או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י או תא או עיריית רמת השרו ו ו
א  או קצא ינת ישרא  משהב ו או את מ יהם ו או עוב יהם ו או מנה ט כלפי מי נבחריהם ו  ולמ

 שגרם לנזק בזדון
 

מ בזאת כי  נוסח  הכיסוימו קים שנמסרו או הח השימוש בהם ובכפו  בי ח ם  יישא בתוקפו 
MR- 116  
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ישי -פרק ב'  .2 וח צ ש   בי

 
ח   20,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור גבול האחריות לתוב הוא לא פחות מסכום של  ש

א  לתקופת הביטוח    20,000,0000.-לאירו ולא פחות מסכום של    בגין המקט של חב' קצא
ל סכום שלא יפחת מסמ של   מוד  בודות גבול האחריות י ולתקופת    לאירו  8,000,000.-לגבי שאר ה

בודות  ה
 

 ל פרק זה חלות ההוראות הבאות
 

כל אדם  שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצור פוליסה זו   .2.1
בידים של המבוטח  בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מ

 
מיצוין במפורש בפוליסה כי  .2.2  סה זו כצד שלישיייחשב לצור פולי שרונים תשתיות מים וביוב ב

 
 .תאונתיהפוליסה מכסה בין היתר נזקי זיהום סביבתי  .2.3

 
יים  .2.4 ה בצינורות כבלים ומתקנים תת קרק קב פגי הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר 

ה בצינורות כבלים ומתקנים תת  5,000,000בגבול של   למקרה נזק תוצאתי כתוצאה מפגי
ד לס  יים  א חש 00,0005,0קרק בודות גבול האחריות  לגבי מקט קצא ואילו לגבי שאר ה

ס של  מוד  יפי המשנה 2,000,000.-י א מס   7.2  הרחבה  Endorsement 102)      בגין כ

 
פ פרק הפוליסה מכסה בין ה .2.5 בר למבוטח  ילות של הקבלן מ קב פ יתר נזקים שיגרמו לרכוש 

ד לס של 6.1א' לפוליסה וסייג  ח 5,000,000 לפרק ב' מבוטל בזאת     Endorsement 119) ש

 
או 6.3סייג  .2.6 ל רכוש הנמצא בחזקתו ו או בחזקתו של המבוטח  לא יחול    רכוש בשליטתו ו

בודה ב  לבדשליטתו לתקופת ה

 
ות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי . שרונים תשתיות מים כנגד  הפוליסה תכלול כיסוי לתבי

ופי סמ  או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י או תא או עיריית רמת השרו ו מ ו וביוב בע
או  ינת ישרא  משהב ו או את מ יהם ו או עוב יהם ו או מנה או נבחריהם ו רשותיים ו

א   בתנאי ביט  1 הרחבה קצא

 
או הסרת .2.4 ד ו או החלשה של תמ בגבול אחריות של  הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי ר ן ו -מש

ח לאירו הכלול בגבול האחריות של הפוליסה  הרחבה  2,000,000. לתנאי ביט   2ש
(Endorsement 120   7.3  הרחבה  

 
או מכונה  .2.5 ת משימוש בציוד מכני הנדסי ו הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גו וגם או רכוש הנוב

פ פקודת ניידת לרבות כז בורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו  פ פקודת הת ה הנחשב רכב 
ה  י תאונות דרכים התשל פ חוק הפיצויים לנפג או  י ו ל כל תיקוניו גבול  1976רכב מנו

ל  לה  ל  2,000,000.-האחריות בגין הרחבה זו לא י ח לאירו ו  לתקופת  4,000,000.-ש
בר למבוטח בפול     7.5 ו 7.4 ) הרחבות  יסת הבטוח של הכלי המבוטחביטוח מ

 
ל זכות השיבוב כנגד  . י ויתור  י חבות צולבת וכן ס שרונים תשתיות מים הפוליסה תכלול ס

ופי סמ  או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י או תא או עיריית רמת השרו ו מ ו וביוב בע
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או  ינת ישרא  משהב ו או את מ יהם ו או עוב יהם ו או מנה או נבחריהם ו רשותיים ו
א  ט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדוןקצא  ולמ

 
 
וח  -פרק ג'  .3 יםבי    חבות מעבי

 
בודות  סקים בביצו ה ובדיהם המו ובדים קבלני המשנה ו בור כל ה בידים  ביטוח חבות מ

ח   לתוב ולס של     6,000,000.-בגבולות אחריות של   ח לאירו אחד ולתקופת    20,000,000.-ש ש
 הביטוח 

 
 ל פרק זה חלות ההוראות הבאות

 
ר כחוקלא תחול כל מגבלה בקשר  .3.1 סקת נו  ם ה

 
ובדיו של קבלן משנה כאמור בין אם קיבל  .3.2 ובד של הקבלן קבלן משנה שלו ו ל כל  הביטוח חל 

 שכר מהקבלן ובין אם לאו
 

ומק .3.3 בודות בגובה או ב  .הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין 
 

י  ל זכות השיבוב כנגד שיפוי וכן הפוליסה תכלול ס או עיריית ויתור  מ ו שרונים תשתיות מים וביוב בע
או  או נבחריהם ו ופי סמ רשותיים ו או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י או תא רמת השרו ו

א או קצא ינת ישרא  משהב ו או את מ יהם ו או עוב יהם ו ט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת מנה  ולמ
 . (11.9  הרחב זדון

 
 
 
וח אחריות מקצועית .4    בי

 
מו בגבול  לים מט ובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפו ית לקבלן ול ביטוח אחריות מקצו

ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית בגין היפר  2,000,000.-אחריות המבטח שלא יפחת מס  ש

ל ידי מי מיחידי  שו  ות או השמטה שנ שה או מחדל רשלני ט ית שמקורה במ חובה מקצו

 המבוטח 

י מיד  .4.1 הביטוח אינו כפו לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות אבדן מסמכים ואמצ

קבות מקרה ביטוח  יכוב ב ובד של המבוטח אבדן שימוש או  ל ידי  שה מרמה   אחרים מ

פ  .4.2 בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בד הרשימה ונספחיה הכיסוי 

או פוליסה זו כולל את אחריותו של  או עיריית רמת השרו ו מ ו שרונים תשתיות מים וביוב בע

יהם  או מנה או נבחריהם ו ופי סמ רשותיים ו או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י תא

א או קצא ינת ישרא  משהב ו או את מ יהם ו או עוב שה או מחדל של  ו ת ממ הנוב

מו  והקבלן והבאים מט פ י  ני משנה ש הקבאי באמור כ ח כנ קב  ע בזכוית המב

או עיריית רמת השרו הביטוח מורחב לכסות את  .4.3 מ ו שרונים תשתיות מים וביוב בע

או  או נבחריהם ו ופי סמ רשותיים ו או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י או תא ו

או ק ינת ישרא  משהב ו או את מ יהם ו או עוב יהם ו אמנה שי  םבגין אחריות צא למ

ניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את  מו ל לים מט או הפו או מחדלי הקבלן ו שרונים ו

או חברות עירוניות  ים עירוניים ו י או תא או עיריית רמת השרו ו מ ו תשתיות מים וביוב בע

או א יהם ו או עוב יהם ו או מנה או נבחריהם ו ופי סמ רשותיים ו או  ינת ישרא  ו ת מ

א או קצא אחריות צולבת משהב ו י   בכפו לס
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ד תחילת מתן השירותים  .4.4 ל פי הביטוח לא יאוחר ממו  התארי הרטרואקטיבי 

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

ות למש  או נסיון הונאה של המבוטח מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותבי  6הפרמיה ו

או בוטל הביטוח בחברתנו וכל אירו שאיר  ד בו פג תוק הביטוח ו חודשים נוספים מהמו

ליו נמסרה בתקופת הביטוח המק ה במש תקופת גילוי זו ייחשב כאירו  ליו תימסר הוד ורית 

ה במהל תקופת הביטוח  חת את אותה הוד יסה אחרת המב א נרכשה פו ובתנאי כי 
 האחריות

 

וח  חבות המוצר .3  .בי

או לרכושו של אדם או גו כלשהו אשר  הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו

ל קב מוצרי הקבלן נגרם  כ לתקופת הביטוח שלא   ידי או  בגבול אחריות למקרה אחד ובסה

ח יפחת מס   . ש

בודה ללא זיקה אינו מהתארי הרטרואקטיבי בביטוח  .5.1 ד תחילת ביצו ה אוחר ממו
ד חתימת ההסכם ד תחילת הביטוח או מו  למו

או ע .5.2 מ ו או שרונים תשתיות מים וביוב בע ים עירוניים ו י או תא יריית רמת השרו ו
או את  יהם ו או עוב יהם ו או מנה או נבחריהם ו ופי סמ רשותיים ו או  חברות עירוניות ו

א או קצא ינת ישרא  משהב ו קב מוצרי  ונכלל מ בשם המבוטח בכל הנוג לאחריותו 
י בודה של הקבלן  בכפו לס   אחריות צולבתהקבלן וכל הקשור בתוצרי ה

 
וח לפוליסה נוספה הסיפא   3.18בסייג  .5.3 א יחרי נזק או מקרה בי ח  ע א האמור ,מב

וח קרות מקרה הב קי  נות רבתי תרמה בשיעור ח   כאשר רש
או עיריית רמת הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  .5.4 מ ו שרונים תשתיות מים וביוב בע

או  או נבחריהם ו ופי סמ רשותיים ו או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י או תא השרו ו
א או קצא ינת ישרא  משהב ו או את מ יהם ו או עוב יהם ו ל מנה  ואנו מוותרים 

 זהבגין נזק המכוסה בביטוח  וזכותנו לשיתו ביטוחי
או יבוטל .5.5 והסיבה אינה אי תשלום  במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו

או נסיון הונאה של המבוטח ות למש  הפרמיות ו  12מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותבי
או בוטל הביטוח בחברתנו וכל אירו שאיר  ד בו פג תוק הביטוח ו חודשים נוספים מהמו

ליו נמסרה  בתקופת ה במש תקופת גילוי זו ייחשב כאירו  ליו תימסר הוד הביטוח המקורית 
ה במהל תקופת הביטוח חת את אותה  הוד יסה אחרת המב א נרכשה פו ובתנאי כי 

 .האחריות
 

בול • מוצרים וחבות מקצועית אחריות לביטוח ותפים מ האחריות בולות ככל

יהיה ות המ לעילהאחריות ות הדרי מ ע מהפוליסות א בכ האחריות בולות  סכום

 

וח .6 יסות הבי ות ע כ פו יות הח  הוראות כ

 
מ .6.1 הח י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד   כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו 

 
ט בביטוחי חובה של כלי רכב  .6.2 ר הקבלן בהקשר להוראות החוזה למ המבוטח בכל הביטוחים ש

או הורחב כ שהוא כולל גם את  או עיריית רמת השרו ו מ ו שרונים תשתיות מים וביוב בע
יהם  או מנה או נבחריהם ו ופי סמ רשותיים ו או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י תא
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א,   או קצא ינת ישרא  משהב ו או את מ יהם ו או עוב ית ו ט אחריתו המקצו המפקח  למ
 ים וקבלני משנה של הקבלן קבלנ

מ   .6.3 בי שרונים תשתיות מים וביוב בע וח  חוק חוזה הבי פ סימ ב  תי חוזר ע ב ב נקבעה כמו
ניות ) סעי   ות קב וח עבו בי יסה  פו צור סעי  4.10פרק א  יים   15.10   וכ  בתנאים הכ

יסה ) תנאי בי   יסה ) תנאי בי     18 או סעי     2016ש הפו פו יים  הנ"ל     2013בתנאים הכ
 ם לקצא"א ילמעט נכסים מוכחים השייכ

 
או תקופת החוזה תואר תקופת הביטוחים בהתאם .6.4 בודות ו  במקרה של הארכת מש ביצו ה

ת המבוטח וגם או  ובאופן אוטומטי מפ הוד  נודיאלא אם כן  שרונים תשתיות מים וביוב ב
מל  60שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום לפחות  נול כוונת שרונים תשתיות מים וביוב ב

 .יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקשישים 
או לצמצם היקפם  .6.5 ר הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו הביטוחים ש

או שלא לחדשם אלא אם כן שלח המבטח  מ שרוניםלו ה במכתב  תשתיות מים וביוב ב הוד
שות כן לפחות  ל כוונתו ל  שישים יום מראש 60בדואר רשום 

ר הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה בפוליסה  .6.6  –בכל הביטוחים ש
ו ב שות נ הקב  ים או המגבילים את הכיסוי כאשר התבי – מע תביעות המו ה המפקי

ליות מכשירי הרמה  וגנת בנזק ליסודות בניינים דרכים כל חריג המתייחס למנופים מ מ
ילים או  ינה ופריקה מכלי רכב חפירות אש התפוצצות אדים גז שיטפון בהלה חומרים ר ט

מזיקים מכשירים סניטריים פגומים זיהום שאינו אירו מתמש מכל סוג ותאור קבלנים 
ר כחוק או רכוש של  קבלני בודות נו ובדיהם  ממשנה ו או  שרונים תשתיות מים וביוב ב ו

אאשל מדינת ישר או קצא ט ו כ לסייג ל  משהב ע א האמור  - תתווס הסיפא 14.7 כ
קרות מקרה  קי  נות רבתי תרמה בשיעור ח וח כאשר רש א יחרי נזק או מקרה בי ח  ,מב

וח  .הב

י מפורש בדבר ויתור של כל הביטוחים   .6.7 ר הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים ס ש
ל זכותו לתחלו  נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גו  SUBROGATIONהמבטח 

או חברות  ים עירוניים ו י או תא או עיריית רמת השרו ו מ ו שרונים תשתיות מים וביוב בע
ינת  או את מ יהם ו או עוב יהם ו או מנה או נבחריהם ו ופי סמ רשותיים ו או  עירוניות ו

א,  או קצא או עיריית זיקה אליו או ישרא  משהב ו מ ו שרונים תשתיות מים וביוב בע
או נבחריהם רמת השר ופי סמ רשותיים ו או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י או תא ו ו

א,  או קצא ינת ישרא  משהב ו או את מ יהם ו או עוב יהם ו או מנה התחייבו בכתב ו
ט קבלני משנה וספקים של  בודות למ מלשפותו או הקשור ל  שרונים תשתיות מים וביוב ב

ט כלפי מי ש  גרם לנזק בזדוןולמ

ו זכויות   .6.8 ר הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפג כל הביטוחים ש
או חברות  ים עירוניים ו י או תא או עיריית רמת השרו ו מ ו שרונים תשתיות מים וביוב בע

או את יהם ו או עוב יהם ו או מנה או נבחריהם ו ופי סמ רשותיים ו או  ינת  עירוניות ו מ
א,  או קצא ה ישרא  משהב ו ל נזק איחור בהגשת תבי ה  מחמת אי מסירת הוד

ב  מוכיוצ ר ו  אלא אם המקרה היה ידו לשרונים תשתיות מים וביוב ב עניי זה מו ש
או  מ ו או חשב שרונים תשתיות מים וביוב בע מ ו מנכ שרונים תשתיות מים וביוב בע

וח  מהממונה ע הבי  אצ שרונים תשתיות מים וביוב בע

או    .6.9 או מקטינה ו ה ו ר הקבלן בהקשר להוראות החוזה המפקי כל הוראה בביטוחים ש
ל כלפי  מגבילה בדר כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופ

ים ע י או תא או עיריית רמת השרו ו מ ו או חברות שרונים תשתיות מים וביוב בע ירוניים ו
ינת  או את מ יהם ו או עוב יהם ו או מנה או נבחריהם ו ופי סמ רשותיים ו או  עירוניות ו

א, או קצא  כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס ישרא  משהב ו
מל ת מים שרונים תשתיוביטוח ראשוני המזכה את  והם הינ שרונים תשתיות מים וביוב ב
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ופי סמ  או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י או תא או עיריית רמת השרו ו מ ו וביוב בע
או  ינת ישרא  משהב ו או את מ יהם ו או עוב יהם ו או מנה או נבחריהם ו רשותיים ו

א,  ים לפי תנאיו מבלי שמבטחי קצא או השיפוי המגי  שרונים תשתיות מיםבמלוא הפיצוי ו
ופי סמ  או  או חברות עירוניות ו ים עירוניים ו י או תא או עיריית רמת השרו ו מ ו וביוב בע

או  ינת ישרא  משהב ו או את מ יהם ו או עוב יהם ו או מנה או נבחריהם ו רשותיים ו
א,  רכת לפי החוזהקצא  יחויבו להשתת בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנ

ות או מהומות אזרחיות שביתות או השבתותלא נכלל   .6.1  בפוליסות חריג לפר

רבות החובה   .6.11 ב  נה ע הקב ב יסה תחו פ תנאי והתניות הפו ח ע המבו חובות 
ומי פרמיות והשתתפויות עצמיות  תש

ג אישור  .6.12 רישות המבטח מצהיר בזאת כי ידו לו כי חתימתו  ש תואם  וחים שיו קיום בי
מנו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן להי נספח זה  שרונים תשתיות מים וביוב ב

ג אישור ביטוחים  דר חתימתו  מובהי ם  שרונים תשתיות מים וביוב ב לא היה מתקשרת 
 הקבלן א במחירים אחרים 

קיים .6.13 ככל מבוטל רבתי לנות ר או ו כוונה ק או  חרי על א האמור ,מבטח לא יחרי נ
יעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".  לנות רבתי תרמה ב ר ר  מקרה ביטוח כא

 

 
 

תי את אישורם   רשים וכי קיב בי התנאים הנ חי  עתי את מב הנני מצהיר כי יי
וח התוא יסת בי פ חוזה  הפיק עבור פרויק זה פו מת את התחייבותי החוזית ע

 זה ונספחיו 
 
 
 

 
 

 חתימת  חותמת הקבלן  שם הקבלן  תארי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69



 

מ  שרונים תשתיות מים וביוב ב

 באזור המחנות ברמת השרון  HDD –לאספקה והנחת צנרת מים וביוב בשיטת ה  07/2019מכרז 

 

 
 

   ב 1נספח 

וח   מסמ העברת אישור בי
 

 _____________ תארי              

 

 

 לכבוד

או חברות עירוניות  ים עירוניים ו י או תא או עיריית רמת השרו ו מ ו שרונים תשתיות מים וביוב בע

ינת ישרא  משהב  או את מ יהם ו או עוב יהם ו או מנה או נבחריהם ו ופי סמ רשותיים ו או  ו

א או קצא  ו

מ  אצ שרונים תשתיות מים וביוב בע

 5אושיסקי 

 רמת השרון

וח :הנדון     אישור עריכת בי

 

ונספח חתום בידי מבטחנו כמתחייב מפרק הביטוח  הקבלן בודות ביטוחהננו מצרפים בזה את אישור 

ברנו   יומצהירים בזאת כי לצור קבלת אישור    07/2019מכרז מס'   של  האחריות והביטוח   הביטוח כאמור ה

א הביטוח  נספחאת תוכנו של פרק הביטוח ואת  הכולל את הדרישות וכן נספח ביטוח דרישות קצא

 .סוכן הביטוח ולידי מבטחנו לידיהביטוחיות המפורשות 

 

כ הננו להצהיר כי קיבלנו את אישור מבטחינו להפיק לנו פוליסות ביטוח התואמות את הדרישות  כ

 .ה וכן התחייבותם להמציא אישור קיום ביטוחים תואםהביטוחיות בחוז

 

 

 בברכה       

 

 
 חתימת  חותמת הקבלן  שם הקבלן  תארי
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 2נספח 

 

ביצוע ההסכם  נוסח ערבות בנקאית 

 

 

 ___________________ שם המוסד הבנקאי                              תארי

  

 לכבוד  

מ תשתיותשרונים   מים וביוב ב

 

ו כתב ערבות מס   הנ

ור של  רבות מלאה ומוחלטת בשי רבים בזה כלפיכם  שם המצי הרינו  לפי בקשת  
ת המצי כפי שהתקבלה    10%   ימולא כאן לפי   בתוספת   ל ידי החברהמסכום הצ

מ ל פי הסכם שנחתם בין  לביצו כל התחיימ רב  בודות  המציבויות הנ ם  לבין שרונים בקשר 
 באזור המחנות ברמת השרון  HDD לאספקה והנחת צנרת מים וצנרת ביוב בשיטת הקידוח האינטגרלי 

 .07/2019במכרז מכוח זכייתו 

ל צמוד למדד    המרכזית לסטטיסטיקה י הלשכה   כפי שמתפרסם  המחירים לצרכןהסכום הנ
 באופן הבא

נקודות  א  שהוא  מדד הבסיס יהיה מדד של חודש  שפורסם ביום 
רבות המכרז  יש למלא את מדד הבסיס של 

רבות זו ב  ל פי  ל ידי הלשכה בסמו לפני דרישה לתשלום   המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם 

ד בכלל רבותנו זו בתו  ד  ו  ק 

ה  רבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תו שב  ימים מתארי דרישתכם 7רבותנו זו הנה 
ל בצירו הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין  הראשונה בכתב  ד לסכום הנ כל סכום 

רבותנו זו מבלי שתצטרכו  ל פי  ל ידיכם  לנמק דרישתכם או לבסס אותה או לתת לנו הסכום הנדרש 
 .המציכלל הסברים בקשר לכ ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 אם יתברר כי המדד החדש נמו בהשוואה למדד הבסיס נשלם לכם את סכום הקרן

או להסבה בכל צורה שהיא   ברה ו  רבותנו זו אינה ניתנת לה

וחותמת הסניופס זה חייב בחתימ ה  ה חותמת אישית ש ה
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 א  2נספח 
תי מותנית  ונומית ב ק או  נוסח ערבות )ב

 
 לכבוד

מ   שרונים תשתיות מים וביוב ב
נ ג  א

 
צ מרחוב  ח פ ח ז לפי בקשת  מס' ת
להלן  כתובת מלאה כולל מיקוד   
ד לסכום כולל של  רבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום  רב אנו  הנ

להלן  במילים  בלבד  ח  סכום  ש
רב בקשר להסכם   שתדרשו מאהערבות לאספקה והנחת צנרת מים וצנרת ביוב בשיטת בודות  לביצו  ת הנ

 .07/2019מכוח זכייתו במכרז  באזור המחנות ברמת השרון HDDהקידוח האינטגרלי 
 

רבות יהיה צמוד למדד  ל ידי הלשכה המרכזית  המחירים לצרכןסכום ה ם  ם לפ כפי שהוא מתפרסם מפ
להלן    בתנאי הצמדה שלהלןהמלסטטיסטיקה  

 
רבות זו יהא מדד חודש  שהתפרסם בתארי    ניין  המדד היסודי ל

ל  נקודות ומד   וה
 

רבות זו  י  פ רבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם  ניין   המדד החדש ל
 

ני רבות זו יחושבו כדלקמןהפרשי ההצמדה ל  ין 
 

ומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש  לה ל אם יתברר כי המדד החדש 
 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי

 
רב ד לסכום ה ות אם המדד החדש יהיה נמו מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם 

 ללא כל הפרשי הצמדה
שר  לפי דרישתכם הראשונה בכתב לא יאוחר ל ידינו לפי כתובתנו   מחמישה  ד קבלת דרישתכם  ימים ממו

רבות בתוספת הפרשי  ל סכום ה לה  יל אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא י המפורטת ל
ליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומב לי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה הצמדה מבלי להטיל 

רב  מאת הנ
רבות זה תימסר לנו בכתב בסני בכתובת  כשהיא  כל דרישה לתשלום מכח כתב 

י   ל החברה  חתומה  י ממלא מקומו שלמנכ ל החברה   או ממלא מקומו דרישה אשר תהא חתומה   מנכ
ור דין בדבר  ם תהא מלווה באישור  ל דרישה כזו מט  .החברהזהות החותם וסמכותו לחתום 

 
ברה בנקאית לחשבון  ל דר של ה ל ידנו  שה  יל י ל  החברההתשלום כאמור ל י הפרטים שיימסרו  פ

די תכם הבל י שיקול ד פ ל ידנו לפקודתכם  שויה  ות המחאה   ידכם בדרישתכם או באמצ
 

ד ליום  כולל בלבד ולאחר תארי זה תהיה בטלה ומבוטלת  רבות זו תישאר בתוקפה   
ל ל ידנו בכתב לא יאוחר מהתארי הנ רבות זו צריכה להתקבל  ל פי   כל דרישה 

 
ברה או להמחאה לביטול רבות זו אינה ניתנת  .והינה בלתי חוזרת לה

 
 בכבוד רב 

 
  

וחותמת הסניטופס זה חייב בחתימה חותמת  ה  אישית של ה
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 3נספח 

יחות  הוראות  ב
ות אינן אלו הוראות. א  ומהוות, דין כל פי ל בחוק כנדרש בודות לבצו היתר בקבלת הצור מבטלות או גור

בודה היתר לתנאי תוספת  .ה
 או, פרטית,  ציבורית  מוסמכת  רשות  הינו  המבצ אם  בין,  הרבים  ברשות  בודה  המבצ כל  ל  יחולו  אלו  הוראות.  ב

ל או/ו פרטי קבלן  .בשמם הפו
ניין" הרבים רשות". ג  לציבור יש בו פרטי שטח או, אחר ציבורי שטח וכל מדרכה או כביש תחום - אלו הוראות ל

בר זכות  .מ
ה". ד ניין "עבו בודות אחת ביצו הינה - אלו הוראות ל  -:  כדלהלן מה
 

 '.וכד תקשורת, חשמל, ביוב, מים-קווי תיקון או/ו הנחת לצור חפירה
 .גינון או/ו פיתוח בודות ביצו לצור חפירה
 .הרבים ברשות הגובל תומ קיר, קיר בניית

ולות  .הרבים ברשות הגובל בשטח הריסה פ
 . פסולת פינוי או/ו ניקיון או/ו שיפו בודות לרבות שהיא קבלנית בודה כל

 
סיק  .ה יחות מורשההקבלן י ל בהתאם לנדרש בחוק ממונה ב מו לפרויקט ממונה הבטיחות יפ  מט

רכת סיכונים בטיחותיים והנדסיים לפרויקט והקבלן מתחייב להגיש ו   ה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן ביצו 
בודות תוכנית לניהול הבטיחות  במידה  רכת  ונדרשטרם תחילת ביצו ה ליו להגיש את ה הקבלן לבצ זאת 

בודה ללא אישור בכתב של המזמין בודה באתר אין להתחיל ב  הסיכונים למזמין לפני תחילת ה
ל הקבלן לנקוט בכל  ז  בודה  ובדים וכן לציבור האנשים שבקרבת אתר ה בודה וה הקבלן אחראי לבטיחות ה

בוד ת תאונות  י הזהירות הנדרשים למני בודות חפירה  האמצ הנחת צנרת הובלת   לרבות אונות הקשורות ה
בודה  לת ציוד וכו' כנדרש בחוק ובהתאם להוראות הבטיחות והגיהות הרלוונטיות לנושא ה חומרים והפ

 באתר
בודה ויקפיד  ת ביצו ה י בזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר וסביבתו ב ח הקבלן ינקוט בכל אמצ

ירוניות והממשלתיול קי התקנות וההוראות ה  הכרוכות בכ תום כל החוקים 
תט  י יינקטו הרבים ברשות בודות ביצו ב ת או/ו ושבים הולכים להגנת בטיחות אמצ  לרבות רכב-כלי תנו

 :להלן כמפורט
 

שה בכפו  .1 שילוט והכוונה י ה  רי תנועהכל נושא התנו ל הקבלן לאשר  מפר הס המצור למכרז זה 
ים הנדרשים להבטחת  ה מול הרשויות המתאימות וכן לספק את כל האביזרים ואמצ את הסדרי התנו
ה למזמין  י מהנדס תנו ת יגיש אותה  ובדים יבקש הקבלן לבצ שינוי מהתוכנית המוצ שלום הציבור וה

לויות הסדרי התנו בודה לאישורו   מובהר כי כל  ל חשבונו בלבדה ן הנם באחריות הקבלן ו  ה וביצו
אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את  .2 קות וגדרות זמניות  מ הציבור הקבלן יתקין פיגומים 

פר פיגומים ומכשולים אחרים באתר מתאונות רמות  לולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות   ה
בודה במטר .3  ה למנו כניסת אנשים בלתי מורשים לשטח האתרבאחריות הקבלן לגדר את אתר ה
בודה ואיסור כניסה כל זה בהתאם  .4 ל ביצו ה ים  באחריות הקבלן לשלט את האתר בשלטים המודי

 לנדרש בשטח האתר
בודות בצו במש הסרתם או/ו נפילתם שתמנ ובטוחה יציבה בצורה יוצבו התמרורים כל .5  .ה
בודה אתרל מסביב יוצבו התמרורים .6 ות 24 במש ה  .ביממה ש
ות בו במקום יוצב ניקיון בודות של במקרה .7 בודות מתבצ ה או/ו החלקה מפני  המזהיר שלט ה  . פגי

 
בודה בודות לביצו היתר-תנאי כהפרת ייחשב אלו הוראות קיום אי. י      לתנאי ובכפו כאמור תופסק באתר וה

 .נספחיו ל ההסכם
 

ה מבצע התחייבות  :העבו
 

בודות את לבצ בזה מתחייב הריני  .אלו להוראות בכפו בדר שימוש להגבלת היתר בידי יש בורן ה
 

   ________________                                      _________________ 
 הקבלן וחותמת חתימה                                                                 תארי

73



 

מ  שרונים תשתיות מים וביוב ב

 באזור המחנות ברמת השרון  HDD –לאספקה והנחת צנרת מים וביוב בשיטת ה  07/2019מכרז 

 

 
 

נים  ות קב עבו יחות   הוראות ב
ניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות  בודה לרבות ב הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצו ה

ובדים ושל כל אדם אחר  ל שלומם של ה בודהלשם שמירה   במהל ביצו ה

ובדיו את קבלני המשנה שלו וכן את הספקים וכל אדם אחר  מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן את 
מו  מט

ד  בודה התשי ל ה  פקודת 1954 –הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין לרבות חוק ארגון הפיקוח 
ל  נוסח חדש תש בודה  ח 1970 –הבטיחות ב בודות בנייה התשמ בודה   תקנות 1988 – תקנות הבטיחות ב

ז  ציוד מגן אישי התשנ בודה  בודה 1997 –הבטיחות ב זרה ראשונה במקומות  בודה   תקנות הבטיחות ב
ח  ח 1988 –התשמ בודה במקום מוק התשנ בודה   וכן כל והצווים והתקנות 1998 – תקנות הבטיחות ב

ת בקפדנות והוא לוקח שפורסמ ת ל ל פי הוראות כל דין כפי שיהיו בתוק מ ל פיהם ו ו לפיהם הוא מתחייב לנהוג 
ה שתוגש נגדו ונגד  צמו את האחריות לכל תבי קב הפרת כל  שרוניםל  מה  מ וכל מי מט לי מים וביוב ב מפ

 הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה

יל מו בקפדנות את כל ההוראות וההנחיות בנוס ובלי לגרו מהאמור ל ובדיו וכל הבאים מט  יקיימו הקבלן 
בודה והרווחה משרד התחבורה  י כל רשות מוסמכת לרבות משרד ה מ ושרוניםשתינתנה  לי מים וביוב ב  מפ

בודות תו מילוי מדויק של כל הוראות הדין התקנות וההוראות של  הרשויות המוסמכות תו הקבלן יבצ את ה
בודות  מידה בתקנים ישראלים בתחום ה

ברו הדרכת בטיחות כללית והם  יים מיומנים ש ובדים מקצו בודות א ורק  סיק בביצו ה הקבלן מתחייב בזה לה
בודתם  בקיאים במלאכתם ואחראים ל

ברו הדרכת בטיחות שמכירים את נו סיק הקבלן רק קבלני משנה ש ל הצהרה כמו כן י שחתמו  הלי הבטיחות 
ובדים שאינם מתאימים  בודה  ברו את ההדרכה והבינו אותה בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב ב לפיה 

יים  ושאינם מקצו

ל פי הדין ובהתאם להסכם רשאית תהיה  לי מים  -שרונים מבלי לגרו מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו  מפ
מ  תה המוחלטוביוב ב  לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים לפי שיקול ד

נה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל רישיונות  בודות תבוצ הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי ה
ובד לרבות כלי הרמה כלי שינו מכש ירי יד מכאניים או הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא 

חשמליים וכו' תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמ תקופתי בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב 
ברו הסמכה כחוק  שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ו

מו כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק לים מט ובדיו לשלוחיו ולכל הפו  הקבלן יספק ל
בודה  לי  לרבות נ בודה נשוא ההסכם  בודה מסוג ה התקנות הצווים  והנוהג אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצו 

שה שימוש בציוד זה  י מגן משקפי מגן וכד' ויוודא כי נ בודה אוזניות כוב  בגדי 

ות ונזקי בודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות פגי ם אחרים לנפש ולרכוש בביצו הקבלן מתחייב לקיים סדרי 
בודה  ליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים הציוד המכשירים המכונות וכלי ה בודה וכן יהיה  ה

 שלו

בודה  כמו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום ה

בודה כולל  י  –הצבת ציוד מגן הקבלן יסמן ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר בו מתקיימת ה פ אזהרה 
בר סימון דרכי גישה ומילוט תמרורי ושלטי אזהרה פנסים מהבהבים  החוק כגון מחסומים מחזירי אור גשרי מ
ברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור  ה ויסדר מ ידאג לתאורה במש הלילה יכוון את התנו

ובדים ידרשו זאת י משטרת ישראל והרשויות המוסמכותהכל בהתאם לתוכני וה ה המאושרת   .ת הסדרי תנו

 

ל פי חוקים ותקנות  ת כלי רכב  י בטיחות להגנת הולכי רגל ותנו בודות ברשות הרבים יינקטו אמצ ת ביצו  ב
 .ומשטרת ישראל משרד התחבורה

___________________ 
 הקבלן וחותמת חתימה
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 הצהרה והתחייבות 
 תארי

 לכבוד 
מ תשתיותשרונים   מים וביוב ב

 
נ  א

 

ות האמור בהן   בודות קבלנים הבנתי היטב את משמ יון את הוראות הבטיחות ל הנני מאשר בזה שקראתי ב

ול בהתאם להוראות אלה  ואני מתחייב לפ

ל ישום הוראות הבטיחות ומתן הנני מאשר כי  ממונה בטיחות מורשה אשר אחראי  סיק  הדרכת אני מ

ובדים בטיחות  והבנתי את תוכנה לי ול

ל קיום כל ההוראות ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור  הנני מתחייב להקפיד 

בודה נשוא ההסכם  לביצו ה

ביר את כלל ו את הנני מתחייב  לה קיפין ולדאוג לכ שיבצ סקים אצלי ישירות וב י הבטיחות לכל המו

 ההוראות כלשונן

ל קיום הוראות הדין הכללים ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות  הנני מתחייב בזאת להקפיד 

מי וכל צד שליש ובדים וכל הבא מט ן שמירת בטיחותי האישית בטיחות ה ל מנת הגורמים המוסמכים למ י 

ה בהם באחרים ובציוד  למנו פגי

תו של יו  בלי לגרו מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים להנחת ד

מ שיכסה כל נזק שייגרם  תשתיות - שרוניםהביטוח של  מ  תשתיות - לשרוניםמים וביוב ב מים וביוב ב

ובדיה ולצדדים שלישיים כ מיל או מט ל ידי ו בודה   לשהם כתוצאה מביצו ה

י יו  הביטוח של  ל תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו  תקים מפוליסת הביטוח ואישורים  לי  -שרונים ה מפ

בודות מים וביוב  וד בטרם התחלת ביצו ה מ   ב

 
 שם הקבלן

 
בודה  ת  אספקה והניחת צנרתמהות ה   באזור המחנות ברמת השרו HDDמים וביוב בשי

 
 

ם הקבלן בודה מט  מנהל ה
 

ז כתובת  שם ת
 

 מספר טלפון מספר פקס
 
 

 שם חתימה וחותמת הקבלן  
 

בודה  שם וחתימת מנהל ה
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2 
 

 4נספח 

 הצעת הקב הזוכה 
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 5נספח 
 

ווים   2חוברת  כנית ומסמכים נ  )פרשה 
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 6נספח 

 
ה ביצוע העבו  וח זמנים 
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 7נספח 
 

ר נוסח הצהרת הקב ע   תביעותהע
 

 כבו
 

מ שרונים תשתיות מים וביוב  בע
 

 , נ  א
 

ו   הצהרה ע חיסו תביעותהנ
 
 

מ  מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן אנו הח  הנני
 

מ כדין כי הסכום המצטבר בס  .1  בתוספת מ
שקלים חדשים שאושר לנו   

בודות כאמור בחוזה שנחתם ביום  ב ד ביצו מלוא ה נינו לבין יכחשבון הסופי ב
מ  שרונים תשתיות מים וביוב לאספקה והנחת צנרת מים וצנרת ביוב בשיטת הקידוח האינטגרלי ב

HDD ותהמחנות ברמת השרון  באזור ה ביצוע העבו  הינו התמורה המלאה והסופית המגי
לנו מאת  בודות שרונים תשתיות מים וביובלי מ תמורת ביצו ה  ב

או דרישות  .2 נות ו או ט ות ו יל אין לנו ולא תהיינה לנו כל תבי כי פרט לתמורה הסופית כמפורט ל
או  יות מים וביובשרונים תשתמכל סוג ומין כלשהם כלפי  או כלפי כל הבאים מכוחה ו מ ו ב

או מן החוזה או מן המכרז ו או הנוב מהן ו או כל הכרו בהן ו בודות ו מה בקשר לביצו ה  מט
 
 
 

ראיה באנו ע החתום  ו
 
 

חתימת הקב                            תארי
 וחותמתו
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 8נספח  
 
 
 

 לכבוד
 

מ   בע
____________________ 

 
 

מה   ת הש  תעו
 
 

ן של  הננו לאשר כי בתא ברחוב  ברמת השרון בודות  רי  הושלם ביצו
ל כל מסמכיו נספחיו  ל פי כל הדרישות של ההסכם מיום   אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצ 
או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריות אותן  בודות ו ט אותן  בודות למ וצרופותיו לביצו ה

ודת השלמה זאת  ן לאחר הוצאת ת  התחייבתם לבצ
 

בודות תחל במו ילתקופת הבדק ביחס ל ודה זו כדי לשחרר חודש  12ותמש    ד ההשלמה הנקוב ל  אין בת
ל פי ההסכם ליכם   אתכם מאחריות בגין ביצו לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת 

 
 
 
 

 בכבו רב,
 
 

 מפקח
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 9נספח 
 

 
 

מר  ת   תעו
 
 
 
 

בודות הסתיימה תקופת הבדק והננו לאשר כי בתארי   ן של ה ברחוב הושלם ביצו
ל פי כל הדרישות של ההסכם מיום  ברמת השרון   אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצ 

בודות ל כל מסמכיו נספחיו וצרופותיו לביצו ה או התחייבויות  כולל .  בודות ו בקשר אותן 
 . לבצלתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם 

 
ל פי  ליכם  ודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצו לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת  אין בת

 ההסכם
 
 

 בכבו רב,
 

____________________ 
ס  שרונים מהנ
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