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  כללי 

תאגיד שהוקם מתוקף  ו"( הינהחברה"שרונים או להלן: בע"מ ) שרונים תשתיות מים וביוב 1.1
השאר  לשרונים הסמכות לטפל בין. "(החוק)להלן: " 2001 -א די מים וביוב, התשס"חוק תאגי

 רמת השרון. "( שבתחום"שהמטשפכים )להלן: "לטיפול בבמכון 

 הקמה והרצה של מתקן טיפולעבודות  לביצוע החברה לקבל הצעותבמסגרת מכרז זה מבקשת  1.2
צומת מורשה בסמוך ל רחית נמצא מזהמט"ש  "(.העבודה)להלן: "השרון  רמת במט"ש קדם 

 לבית העלמין של רמת השרון.

 העבודה תכלול, בין היתר, את התכולות הבאות :  1.3

 הקמת מבנים •

 על ידי התאגיד וחלקו על ידי המציע( שיירכ)חלקה  אספקה והנחת צנרת •

)חלקו יירכש על ידי התאגיד וחלקו על ידי  ציוד אלקטרומכניאספקה חלקית של  •
 ה של כל הציוד, התקנהמציע הזוכה(

 אספקה והתקנה של מערכת חשמל •

 וחיבורה למערכת הבקרה הקיימת במט"ש. אספקה והתקנה של מערכת בקרה •

 אספקה והתקנה של מערכות עזר •

 חיבור מתקן הקדם על כל מערכותיו למערך טיפול השפכים הקיים.  •

 הרצה של מתקן טיפול קדם •

 החזרת מצב לקדמותו של התשתיות . •

 על תיאור כללי, וכי תיאור מפורט מצוי בפרשה הטכנית. מובהר כי מדובר

נספח כידי הזוכה במכרז על פי תנאי המכרז והוראות ההסכם המצורף  עלתבוצענה העבודות  1.4
  "(.ההסכם, על נספחיו )להלן: "הזוכההקבלן , שייחתם בין החברה לבין 1לחוברת מס'  'ז

 .2חוברת מס' רז ראה נשוא המכ והמפרט המיוחדלתיאור מפורט של העבודות  1.5

)מנהל פרויקט, מהנדס  הטכני צוותה אנשיאת המציע יידרש להציג במסגרת הצעתו למכרז  1.6
לצורך קביעת ניקוד האיכות. המזמין לא המיועדים לעבודה על הפרויקט, ( נוספים ואנשי צוות
את המוצעים על ידו אלא באישור מראש ומוקדם מהטכני  הצוות מאנשילהחליף מי יהא רשאי 

 שרונים.

ים חודש 18תהא למן המועד שייקבע בצו התחלת עבודה, ולתקופה של ההתקשרות תקופת  1.7
חודש הרצה עד למסירה לפחות וכן  , ההקמה, התקנת הציודהכוללים את תקופת ההתארגנות

 . לחברההעבודה  סופית של 

התקנת החברה מבקשת להביא לידיעת המציעים כי המציע הזוכה יידרש לבצע את עבודות  1.8
אשר הנו בעל ניסיון  2ב'160המערכות האלקטרומכניות באמצעות קבלן משנה בעל סיווג קבלני 

כולל חיבורם למערכת עבודות חשמל והתקנת ציוד באספקת לוחות חשמל , ביצוע קודם 
מתקני טיפול בשפכים  (2שני )בלפחות  החשמל בהתאם למפורט בתקנות ועל פי כל דין. כל זאת 

זהות קבלן המשנה תועבר  שאיבה לביוב כאשר לפחות אחד מהם הינו מט"ש.תחנות  ו/או
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לאישור החברה. מובהר כי אין מניעה שהמציע הזוכה יבצע עבודות אלה בעצמו, בהנחה והוא 
 עומד בכל הדרישות המצטברות המפורטות.

  תנאי סף 

 תנאיםכל הבמועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל אדם או גוף אשר רשאי להגיש הצעה 
 :, ואלה התנאיםלהלןשהמצטברים 

  .רשום כדין בישראלהאו תאגיד  המציע הינו עוסק מורשה 2.1

סה חוק רישום קבלנים לעבודות הנד, בהתאם להמציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים 2.2
בכל אחד מהענפים והסיווגים המורשה , והתקנות שהותקנו מכוחו, 1969-ת התשכ"טובנאי

 (:מצטבריםתנאים המפורטים להלן )

 ; לפחות 2-בעל סיווג כספי ג( ו100ענף ראשי בניה )סימול  2.2.1

 .לפחות 2-(, בעל סיווג כספי ב400ראשי צנרת מים וביוב )סימול ענף  2.2.2

 3-ב(, בעל סיווג כספי 500ענף ראשי לטורבינות משאבות ותחנות שאיבה )סימול  2.2.3
 לפחות. 

 שדרוג לשלפחות פרויקטים ( 3) שלושהשל  בביצועכקבלן ראשי הינו בעל ניסיון מוכח  המציע 2.3
 ו/או הקמת תחנות שאיבה לביוב  ,ומסירה למזמין העבודות כולל הרצה ו/או הקמת מט"ש

ו/או  רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביובוזאת עבור  ,ומסירה למזמין העבודות הרצה כולל
 בחמש ,גופים ציבוריים חברות ממשלתיות ו/או מועצות אזוריות ו/או משרדי ממשלה ו/או

)לפני  לכל פרויקטלפחות ש"ח  מיליון 6 בהיקף כספי של (,2013האחרונות )החל משנת שנים 
  .הקמת מט"ש/שדרוג לפחות אחד משלושת הפרויקטים  המוצעים יהיה של .מע"מ(

  .כקבלן ראשיאת העבודות מובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה יידרש המציע להוכיח כי ביצע 

 ו/אוטיפול בשפכים  ןבמכו קדם טיפול מתקן ה שלהרצובהקמה  הינו בעל ניסיון מוכח המציע 2.4
מתאריך החל הסתיים  שביצועומק"י,  15,000בלפחות  שפכים המטפלל התחנת שאיב

1.1.2015.  

המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי המציע מנהל ספרי  2.5
 שומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.חשבונות ור

 להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.  צרף 2.6

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל 

תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות  שאר
רות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב, למעט אם שלובות, חב

 צוין במפורש אחרת בתנאי הסף.

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו 

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

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

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 3.2

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות  3.3
 שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
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בפנקס הקבלנים לן רשום הינו קבתעודת רישום מאת רשם הקבלנים המעידה כי המציע  3.4
 ותקנותיו( כדלקמן: 1969 -)בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט

 לפחות;  3-( ובעל סיווג כספי ג100ענף ראשי בניה )סימול  3.4.1

 לפחות. 2-(, בעל סיווג כספי ב400ענף ראשי צנרת מים וביוב )סימול  3.4.2

-(, בעל סיווג כספי ב500סימול ענף ראשי לטורבינות משאבות ותחנות שאיבה ) 3.4.3
 לפחות.  3

לעיל וכן מסמכים,   2.4ו 2.3את כלל ניסיונו של המציע בתנאי סף המפרט מסמך כולל  3.5
 אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה  וזאת בנוסח נספח ב'.

 . ה' בנוסח נספח ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח הנדרש במסמכי המכרז 3.6

 ישור על השתתפות בסיור קבלנים.א 3.7

 כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. 3.8

, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם רשאית החברההצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה 
על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ  .זה בלבד

רשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה )תעודת עוסק מו

 במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 הצעה הערבות  .4

בנק  של בלתי מותניתו אוטונומיתבנקאית ערבות  שתהאמכרז להצעתו ערבות צרף להמציע על  .4.1
  ה'נספח אלף שקלים חדשים( בנוסח  תייםמא)₪  200,000של לטובת שרונים על סך  ישראלי

 . "(.ערבות המכרז)להלן: "

תהא רשאית לדרוש מהמציע הארכת הערבות  והחברה 31.01.19ליום תוקפה של הערבות יהא עד  .4.2
 ימים לפני מועד פקיעת הערבות (שבעה) 7ענה לדרישה זו לפחות יילתקופה נוספת. היה והמציע לא 

, והמציע ייחשב כמי מידיאת הערבות באופן  לממשרשאית  חברהה יה, תהאו במועד אחר שייקבע
  .שחזר מהצעתו

הא רשאי, אך לא חייב, לקבל הצעה, י התאגידאמור לעיל מובהר כי מבלי לפגוע בחובת המציע כ .4.3
לפגם  כי התקיימו כל התנאים הבאים: א. ,ועל אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעת

נגרם  ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות. ג. הפגם  של ממשאין משמעות כלכלית 
תהא רשאית במקרה כזה, אם מצאה זאת לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה  . הועדהבשוגג ובתום לב 

 .לרבות מהבנק הערבאו השלמה או תיקון 

וד התאגיד יהא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמ .4.4
 :בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או הוא

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

 או מידע מהותי בלתי מדויק. מטעה מידע המכרזים עדתולו מסר .ב

 חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.   ג.    

 ת המהוות תנאי לחתימת ההסכם.אחרי שנבחר כזוכה לא פעל לפי ההוראו .ד

 

 יםנזקעבור המראש ע"י הצדדים מוערך מינימאלי החילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם  .4.5
עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  לתאגיד מוגרשיי
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יצוע ו/או לתבוע את אכיפת בבסכום גבוה יותר, נזקים לפיצויים במקרה שיוכיח  התאגיד
 לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. והפרויקט על המציע ו/א

ההודעה על  שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר המכרז של מציע את ערבותישיב  התאגיד .4.6
ה או פסילתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון של הגשת דחיית

 . מבניהםלעיל, לפי המאוחר   4.2 לסעיףך בהתאם ההצעה או המועד המואר

המצורף )להלן:  הסכםהיחתום על שימים מיום  7 תוךשל המציע הזוכה תשוחרר  המכרז ערבות .4.7
ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי "ההסכם"( לאחר שיידרש לעשות כן, זאת בכפוף להמצאת 

מהתמורה הכוללת  10%ל בגובה ש 2נספח להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח מותנית, 
 "(.ביצוע ערבותשבהצעתו )כולל מע"מ( )להלן: "

בתום ביצוע העבודות, וכתנאי לקבלת ערבות הביצוע, יפקיד המציע הזוכה בידי התאגיד ערבות  .4.8
ובתוקף לתקופה של  כולל מע"מ  מגובה החשבון הסופי שאושר על ידי התאגיד 5%בגובה  טיב

להלן  א' להסכם2. תנאי ערבות הבדק יהיו בנוסח נספח ההשלמחודשים מיום מתן תעודת  12
 ."ערבות הטיב"(

 , בדרך של הגשת מספר אף אחת מן הערבויותלא ניתן לחלק ו/או לפצל מובהר בזאת כי  .4.9
 . הנדרשתערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות 

ימים מיום  7תוך או לא ימציא ערבות ביצוע /ום על ההסכם ושהצעתו נתקבלה ולא יחת מציע .4.10
וזאת כפיצוי , ורשאי לחלט את סכום הערבות לטובת התאגידהא י, ידי התאגידשיידרש לכך על 

מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לו עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע 
דולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת מכל זכות אחרת של התאגיד לרבות הזכות לתבוע נזקים ג

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

 

 אופן העיון והקבלה של מסמכי המכרז .5

, וכן ניתן לעיין .orgwww.sharonimבאתר האינטרנט של החברה בכתובת לעיין במסמכי המכרז ניתן  .5.1
מיום שם, והכל החל  רמת השרון, בלא תשלום, ולקבלם 5בהם במשרדי החברה ברחוב אוסישקין 

 . במועד קבלת מסמכי המכרז יידרש המציע למסור את פרטי איש הקשר מטעמו.06.09.18 שיחמי

ההצעה ברה. להגיש הצעה על גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט של החהר כי לא ניתן יהיה בומ .5.2
 .שנמסרו ומוספרו ע"י החברה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז

 

 והבהרות סתירות אי התאמות .6

מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם השונות, תגבר ההוראה  בכל .6.1
 המיטיבה עם התאגיד, לפי פירושו של התאגיד ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. 

 לפנות המציעיוכל  בהירויות אי או סתירות המכרז במסמכי קיימים, המציע דעתשל ככל .6.2
בכתובת  מיילה באמצעות או 073-2275516למזמין, באמצעות פקס שמספרו 

dana@sharonim.org  שאלותה,תוך פרוט  14:00שעה  14.10.18ראשון  ליוםוזאת עד ,
ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של ההתאמות או השגיאות, אי הסתירות, ,ה ההבהרות

 כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז. 

 יפורסמו, עליהם שיוחלט ככל, המכרז בתנאי תיקון או שינוי כלאו /ו הבהרותאו /ו תשובות .6.3
 עד שוטף באופן האינטרנט באתר להתעדכן המציעים באחריות. חברהה של האינטרנט באתר
 ידיעתם אי לגבי טענה כל מהעלאת ומושתקים מנועים יהיו והמציעים, ההצעות הגשת למועד

http://www.sharonim.org/
mailto:dana@sharonim.org
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 יהא התאגיד. כאמור האינטרנט באתר שיפורסמו תשובהאו /ו הבהרהאו /ו עדכון כל אודות
 כדי באמור אין ואולם למציעים מיילאו /ו פקס באמצעות תשובות גם במקביל להעביר רשאי
 .חברהה של האינטרנט באתר להתעדכן עיםהמצי של מחובתם לגרוע

או אי בהירות, שגיאות, אי /וסבירות  אימי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  .6.4
 התאמות, טעות וכיו"ב.

 דחיית בכך יראו ההצעות הגשת לצורך שנקבע למועד עד השגהאו /ו לפניה התאגיד התייחס לא .6.5
או אי /וסבירות  אייהיה מנוע מלטעון טענות בדבר שלא יפנה כאמור,  מציע. המציע פניית

 בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.

 השתתפות בסיור קבלנים  .7

תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה באמצעות סיור  שרונים .7.1
ף ומציע אשר לא ישתתף בסיור לא יהיה רשאי להשתתבסיור הינה  חובה  השתתפותקבלנים. 

במכרז אלא אם כן החליטה החברה לפי שיקול דעתה למחול על קיום תנאי זה בנסיבות מיוחדות 
 ומנימוקים מיוחדים שיירשמו.

מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב ולא  .7.2
ות בקשר למידע שהוצג יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביע

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

 13:30בשעה  06.09.18שי חמיביום אם יקבע אחרת, הסיור ומפגש קבלנים יתקיים  זולת .7.3
לא תהא רשאית שכי  ועדת המכרזים , מודגש. השרוןרמת  5במשרדי החברה רחוב אוסישקין 

, או מציעים למפגשאו לא יגיע למפגש דקות  15 -מ ביותרבהצעה של מציע אשר יאחר דון ל
  הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. –לחילופין להחליט כי בנסיבות מיוחדות היא מוחלת על הפגם 

 

 ההצעההגשת אופן  .8

ים מילוי בכל מסמכי המכרז ולחתום בשולי כל עמוד של על המציע למלא את כל הפרטים הטעונ .8.1
מסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה לאתר האינטרנט 

 של התאגיד ו/או פרוטוקול מפגש מציעים.

, לרבות כל מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע מקור והעתק –העתקים  בשניהצעת המציע  .8.2
יתר המסמכים הנדרשים מאת המציע, הכל בהתאם לנדרש במסמכי המכרז כאמור, וכן כל 

תוכנס לתוך מעטפה סגורה המיועדת לכך, אשר תישא את מספר המכרז בלבד ולא יצוין על גבה 
 שום פרט מזהה לרבות שם המציע )להלן: "מעטפת ההצעה"(.

ז. עשה כן המציע לא המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכר .8.3
יהא בכך כדי לחייב את התאגיד והתאגיד יהא רשאי לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, ו/או 

 להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

רמת השרון  5על המציע להניח את ההצעה בתיבת המכרזים של התאגיד, בכתובת אוסישקין  .8.4
תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר . לא 14:00 -ל 9:00 השעות בין 23.10.18י יששל ביום וזאת

  לעיל. והשעה הנקוביםלאחר המועד לפני או מסרנה יאו שת

הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז על נספחיו,  .8.5
 הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 
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של המשתתפים או מי  שתתף בשום צורה בהוצאות כלשהןישפה ולא י חזיר ולאילא  התאגיד .8.6
, בשלב המכרזהכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות לרבות הוצאות , מטעמם

  לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן.

ק בלתי הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חל .8.7
 .עמונפרד  מההסכם שייחתם 

מבלי לגרוע מזכותה על פי כל דין, מובהר בזאת כי שרונים תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות  .8.8
כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז ו/או שאינה תואמת 

ת כאמור אשר על פי את תנאי המכרז ו/או שתהא בה הסתייגות ו/או למחול על פגמים וסטיו
שיקול דעתו יימצאו כפגמים שאינם מהותיים, ו/או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה 
ו/או השלמה ו/או  בדרך אחרת, ו/או לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, ו/או למסור את כל 

פילו אם העבודות או רק חלק מהם )תוך פיצול העבודות( לבעל ההצעה הנראה לו כדאי ביותר וא
איננה ההצעה הנמוכה ביותר, ו/או לפסול כל הצעה בלתי סבירה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
החליטה שרונים להתעלם מפגם ו/או שינוי ו/או הסתייגות ו/או סטייה כאמור, תחייב ההצעה 
את המציע כאילו לא נכתבו הפגם ו/או השינוי ו/או ההסתייגות ו/או הסטייה, אלא אם כן 

 יטה שרונים אחרת.החל

 

 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .9

 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .9.1

ה ואיכות הכספיתהצעתה  הצעה אשר תעמוד בכל תנאי הסף, ואשר הציון המשוקלל של  .9.1.1
(iL  )ועדת  יהא הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של

סר סבירות ו/או חוסר תום לב של המציע ו/או המכרזים לפסול כל הצעה מחמת חו
 שהנה מבוססת על מידע שגוי שמסר המציע ו/או תכסיסנות ויוצב' . 

החברה תהא רשאית שלא לבחור בהצעתו של מציע שיש לה ו/או לעיריית  – שלילי ניסיון .9.1.2
 , והגשת ההצעה מהווה הסכמה מצד המציע לתנאי זה.אתורמת השרון ניסיון שלילי 

 

 :%70 –( P) הכספיתההצעה  .9.2

 שההצעה למכרז זה ערוכה במתכונת של "מכרזתשומת לב המציעים מופנית לכך  .9.2.1
 אומדן".

 .החברה עפ"י אומדןביצוע העבודות מראש מחירי  שבנספח ו' מצויניםבכתבי הכמויות  .9.2.2

על  שהוא מציע  הכולל ימלא המציע את שיעור ההנחה  בדף הריכוז של כתבי הכמויות  .9.2.3
מובהר כי אחוז ההנחה יהיה אחד ואחיד ויחול לגבי כל סעיפי כתב  כלל העבודות.

 הכמויות, לא ניתן להגיש אחוזי הנחה שונים לפרקים שונים.

 את אחוז ההנחה יעתיק המציע אל נספח א' תחת הסעיף "הצעת המציע". .9.2.4

מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז הנחה שלילי, דהיינו תוספת של מחיר, וכל סימון יפורש  .9.2.5
 די החברה כהפחתה מן המחיר בלבד.על י

 –כן מובהר כי אחוז ההנחה שהציע המציע לא ישתנה גם אם תכולת העבודות תשתנה  .9.2.6
 תקטן או תגדל.
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הצעת המחיר )בשקלים חדשים( הנמוכה ביותר )מחירי  – ( P) ניקוד הצעת המחיר .9.2.7

ות, נקוד 70 –האומדן בניכוי אחוז ההנחה של המציע( תקבל את הניקוד המקסימאלי 
 ר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה על פי הנוסחה הבאה :וית

i/Mmin=MiP 

 כאשר

iP-  הציון היחסי שניתן למציעI 

iM –  הצעה של מציעI 

minM –  )ההצעה הנמוכה ביותר )לאחר הנחת המציע 

 

  %30 –( Qהניקוד האיכותי של ההצעה ) .9.3

 

 ם :הבאי םהקריטריוניהאיכות של המציע ייקבע על פי ון צי .9.3.1

 סה"כ נקודות מנגנון הניקוד קריטריון מס'

איכות ביצוע של פרויקטים  .1
שדרוג ו/או הקמת מט"ש ו/או 

הקמת תחנות שאיבה לביוב, 
שביצע המציע, לרבות 

 המלצות והתרשמות כללית

כל מכתב המלצה /התרשמות 
 המזמין מחוות דעת הממליץ

 4עד וזאת נקודות  5  עדינוקד 
 פרויקטים לכל היותר

* מובהר כי הוועדה תהא רשאית 
לפנות לכל ממליץ אשר פרטיו 

יימסרו לה על ידי המציע וכן לכל 
לה מכל  עייוודממליץ אחר ששמו 

 מקור אחר

20 

בנוסף למוצג בתנאי הסף,  .2
פרויקטים נוספים הצגת 

תנאי הסף על העונים 
 2.4ו 2.3 סעיפיםב יםהמפורט

 לעיל

נקודות לכל פרויקט נוסף  6
פרויקטים  5עד זאת כאמור, 

 נוספים לכל היותר

30 

בנוסף למוצג בתנאי הסף,  .3
ניסיון קודם בהקמת הצגת 
טיפול קדם  במט"ש   נימתק

שהקמתם הסתימה מתאריך 
1.1.2013    

 

 2נקודות לכל פרויקט ,עד  5
 פרויקטים לכל היותר. 

10 
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תפעול תחנות שאיבה ניסיון ב . 4
לשפכים, לביוב  ומכוני טיפול 
רצופות  לתקופה של שנתיים 

   1.1.2013מתאריך   לפחות

נקודות לכל פרויקט כאמור, עד  5
 פרויקטים לכל היותר 2

10  

התרשמות מאיכות ניסיונו של  . 5
מנהל הפרויקט ומהנדס 

המוצעים על ידי הפרויקט 
וכן הצוות הטכני המציע 

בסוג העבודה וניסיונו 
 הנדרשת

ההתרשמות תהא בהתאם לפרטי 
הצוות שיימסרו על ידי המציע 

 והמלצות שיתקבלו לגביהם

15 

 GRPבהנחת צנרת ניסיון  . 6
מ"מ בכל  600בקטרים מעל 

)יפורט על  מ'. 50אורך מעל 
 ידי המציע(

נקודות לכל פרויקט כאמור, עד  5
 פרויקטים נוספים לכל היותר 3

15 

 100  סה"כ  

 

 I (IQ.) וזה יהווה ציון האיכות של ההצעה . 100יחולק ל ניקוד האיכות שתקבל כל הצעה .9.3.2

 (Lהציון המשוקלל של המציע ) .9.4

 יקבע ע"פ הנוסחה הבאה: Iשל מציע  IL הציון המשוקלל 

LI = Qi x 0.3 + Pi x 0.7 

 כאשר

iP-  הציון עבור המחיר שניתן למציעI 

iQ- ע הציון בגין איכות שניתן למציI 

iL-  למציע  המשוקלל שניתןהציוןI .עבור הצעתו 

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה המצורף  .9.5
 על נספחיו, הבין  אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

יגרום  כזה לא רשוויתובמידה  שאינם מהותייםפגמים למחול על שומרת לעצמה את הזכות  החברה .9.6
או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך אחרת לפי העניין, , לחברהנזק 

לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל העבודה או רק חלק ממנה לבעל ההצעה הנראית 
  .לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר

ית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה מובהר כי החברה תהא רשא .9.7
ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו כאמור לעיל, וזאת עפ"י שיקול 

 לא חייבת, לפסול כל הצעה שלפי שיקול דעתאך , דעתה והבלעדי של החברה. כן תהא החברה רשאית
 .תתכסיסניאו  סבירה כבלתי ועדת המכרזים תמצא

  אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות. .9.8
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רשאית ועדת המכרזים לפסלה בשל כך בלבד.  ,הסתייגות שיש בהשאינה תואמת לתנאי המכרז, או  הצעה .9.9
עלם מן השינוי או כן, במקרה של שינוי או תוספת לתנאי המכרז רשאית החברה לפסול את ההצעה או להת

על פי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה החברה להתעלם  להתוספת, או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות, הכו
 .מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות

 חתימה על ההסכם  .10

על קיום  לרבות אישור, והערבויות  מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא את כל המסמכיםהמציע הזוכה  .10.1
בצרוף מסמכים  קבלן המשנה לביצוע עבודות חשמלופרטי  לוח זמנים ,ערבות הביצוע הביטוחים,

מיום שנדרש לעשות זאת  עבודה ימי 5תוך ובהסכם כנדרש בתנאי המכרז המעידים על עמידתו בדרישות 
סור את העבודה להצעה הבאה בתור או מרשאית ל תהא החברה. לא עמד המציע בדרישה זו, החברהע"י 

אין באמור לעיל כדי לפגוע . מסור העבודה לכל גורם אחר כפי שתמצא לנכוןלבטל את המכרז ו/או ל
לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבות הבנקאית שניתנה ע"י  החברהבזכות 
 הזוכה. המציע

היקף העבודות והכל בהתאם להוראות הדין החלות  החברה תהא רשאית להגדיל או להקטין את .10.2
 לגביה, ובאישור ועדת המכרזים של החברה.

לא ישונו גם אם לא יבוצעו כל וגובה התמורה אשר הוצעה על ידי המציע הזוכה תנאי התשלום  .10.3
 .העבודות במפרט ובתכניות

 הוראות נוספות .11

פנות למציע בדרישה להמציא הבהרות החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ל .11.1
ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך 

אישור או היתר יהיו בעלי תוקף  ןכנדרש לפי תנאי מכרז זה, ובלבד שכל רישיו ןאישור, היתר או רישיו
רשאית למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי  ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. החברה תהא

 לפי שיקול דעת הועדה. למכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכו

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה שהיא  החברה .11.2
רז זוכה במכרז, ועד למועד חתימת שני , וזאת אף אם הוכ בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי
כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על  החברהאם תחליט  .הצדדים על הסכם התקשרות מחייב

החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות 
 כרז בלבד.בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזר לזוכה במ

עבודות נשוא המכרז הובהר בזאת במפורש, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע מ .11.3
 ציעים כראות עיניה. מבשלמותן או חלקים מהן בלבד ו/או לפצלן בין מספר 

)להלן  "חלופי זוכה"כ השני במקום דורגה הצעתו אשר במציע לבחור רשאית, אך לא חייבת, החברה תהא .11.4
חודשים נוספים. החברה תהא רשאית  3ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך  חלופי"( ספק"- גם 

להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם 
חודשים מיום ההודעה על הכרזת  12יבוטל, וזאת אם טרם עברו  עמוההסכם   עם המציע הזוכה, או  אם

במקום  החלופי הספק יבוא הזוכה, כספק חלופי בספק בחירה על המכרזים ועדת והחליטה היה .זוכהה
הזוכה. אם טרם הוחזרה הערבות לזוכה החלופי כאמור הזוכה החלופי יהא מחויב בביצוע יתרת  הספק

מותנית  עמוהשירות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות 
 סכמתו.בה

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי. .11.5

או עם גורם  עמואת הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון שלילי ה לעצמ תשומרהחברה  .11.6
, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או  הקשור עמו

 חד מגורמים או גופים אחרים.המלצות שליליות במיו
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כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים וכל  מחירי ההצעהספק מובהר כי  הסרתל .11.7
על פי תנאי המכרז וכל אלו ייחשבו ככלולים  השירותיםתשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע 

 במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות. 

בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא עם תיאום הצעות: המציע לא יתאם  .11.8
 מציעים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף להצעה תצהיר מטעמו בנוסח נספח ב'.

 בעלות על המכרז ועל ההצעה .12

, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל החברהכל מסמכי המכרז הם רכושה של 
אם לאו. אין המציע רשאי  לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה וביןעד  לחברההמציע להחזירם 

 להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 ועדת המכרזים .13

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

 .ולהיפך, המכרזים תכוועד גםהמונח  יפורש "החברה"

 מצד החברה בקשת הבהרות .14

תהא רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או  החברה .14.1
לרבות , בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן

 .מסמכים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף

 החברהאת כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה  לחברההמציעים יעבירו  .14.2
 .תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנההחברה.  בפנייתה, לפי כתובת

לי את ההצעה אן פרונטרשאית להזמין את המציעים )או מי מהם( להציג בפניה באופ החברה .14.3
 ולקבל הבהרות לגביה.

במקרה שמציע לא יעביר לחברה נתונים, מסמכים או הבהרות כאמור, תהיה החברה רשאית  .14.4
  להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול הצעה מסיבה זו בלבד.

 ביטוחי המציע . 15

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

להסכם  46המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים בתנאים המפורטים בסעיף    15.2

 . "(אישור ביטוחי הקבלןלהסכם )להלן: " 1ובנספח למתן שירותים 

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

 לעיל ולהלן. כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  ממבטחיו

 כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניהכי מובהר בזאת במפורש  15.4
חר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות . לאלהבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

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

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים, אלא  15.5

עם מבטחיו ואין להם הסתייגות בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור המציע כי בדק 
 לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.
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, חתום כדין על ידי '(1)נספח  למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן 15.6

בשל אי הצגת  במכרז ולבטל את זכייתהיה רשאי י המזמיןמבטחי המציע )נוסח מקורי(, 
  האישור החתום.

 כללייםתנאים  16

 המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין או בעקיפין, ביותר מהצעה אחת. 16.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף מציעים אשר  16.2
עבדו בעבר עם החברה או עם תאגיד מים וביוב אחר או עם גורם ממשלתי או עירוני אחר 

לתיות, עיריות וחברות עירוניות(, ולא עמדו בסטנדרטים הנדרשים )לרבות חברות ממש
לעבודה, לרבות העדר עמידה בלוחות זמנים לביצוע או שקיימת לגביהם חוות דעת שלילית על 
טיב עבודתם או שקיים לחברה ניסיון קודם שלילי בהתקשרות עם מציע לרבות התקשרות 

קות בין החברה למציע על טיב ו/או איכות לביצוע פרויקטים שטרם הסתיימו וקיימות מחלו
העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת הפרויקטים הנ"ל. החברה רואה בהגשת ההצעה על ידי 

 המציע, הסכמה לפניה מסוג זה לגורמים כאמור לעיל.

 שינוי תנאי המכרז 16.3

, רשאית, בכל עת עובר למועד האחרון להגשת ההצעות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי החברה
לשנות את תנאי המכרז ובכלל זה את תנאי ההסכם, וזאת בין ביוזמתה ובין בתשובה לבקשות 

סיור ) מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה!  )בקשה להבהרות( או 5ף המציעים כאמור בסעי
שתופץ למציעים. שתפורסם באתר האינטרנט או שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה  (.הקבלנים

  לתי נפרד מתנאי המכרז.בהודעות אלה תהוונה חלק 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה, לחברה תהיה שמורה הזכות:  16.4

 שלא לבחור בהצעה כלשהי. 16.4.1

 לדחות את כל או חלק מההצעות. 16.4.2

  שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. 16.4.3

  .אורה קשר כזהכלאם יוכח , שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחריםלפסול הצעה  16.4.4

  לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.לא  16.4.5

, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות ההתקשרות עם המציע הזוכהלשנות את תנאי  16.4.6
 ו/או במהלכן או לבטל אותו בכל עת.

לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, או לחילופין לא לנהל משא ומתן  16.4.7
 כאמור. 

שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר וזאת אף לאחר  לשקול כל 16.4.8
בחירת ההצעה הזוכה, ולא תהיה למי מן המשתתפים בהליך זה, לרבות המציע שיזכה 

 בו, כל דרישה או תביעה בגין החלטת החברה כאמור.

פני במקרה בו תוגש במכרז זה הצעה יחידה, או במקרה בו תיוותר הצעה יחידה לדיון ב 16.4.9
ועדת המכרזים של החברה, החברה תהא רשאית לבחור באותה הצעה יחידה כהצעה 

 זוכה, או לחילופין תהא רשאית להחליט על ביטול המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 חיצוניץ הסתייעות ביוע .17

אינג' בני   ץ"מ בע"מ "   באמצעות היועוחגת "תלם מהנדסים יועצים  בע"מ " וחבר   17.1
לייעץ במסגרתו ו/או  ך"(, סייע בהכנת המכרז ונספחיו וימשי המתכנן)להלן: "  דליגנס

 לאחריו.

 ץד"ר אריה אביר )להלן: "היוע  ץ"מ" באמצעות היועבע פרויקטים יעוץ"אשירי  חברת  17.2
 לייעץ במסגרתו ו/או לאחריו. ךהמקצועי"(, סייע בהכנת המכרז ונספחיו וימשי

 
" המקצועי  היועץ"המתכנן" או " עם אישיים או ייםעסק קשרים לו שהיו או שיש מציע 17.3

לעיל, חייב לפרט במסמך בכתב את מהות הקשרים, מועדם, וכל פרט נחוץ ם כהגדרת
עדת המכרזים לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע להגשת ו, ולהמציאו לוובקשר אלי

תן בקשות הבהרה. ועדת המכרזים תעביר לידי המציע את המלצתה/מסקנתה ככל הני
לפני המועד להגשת ההצעות, וככל שלא יעלה בידה לעשות כן עד למועד האמור, יוכל 

  המציע להגיש הצעה למכרז והחלטה בעניין תתקבל במועד מאוחר יותר.
 

 
 

 נספחים. 18

 נספח א'. –פרטי המציע, הצעתו והצהרתו   18.1     

 1ב'  - ב' יםנספח -  2.4ו  2.3אי סף פירוט ניסיון וממליצים המוכיחים את עמידת המציע בתנ  18.2

נספחים  –פירוט ניסיונו הקודם של המציע ופרטי צוות העבודה לצורך קביעת הניקוד האיכותי   18.3

 .5, ב'4ב', 3, ב'2ב'

 נספח ג'. –הצהרה על אי תיאום מכרז   18.4

 נספח ד'. –תצהיר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים   18.5

 נספח ה'. –להשתתפות במכרז  נוסח ערבות בנקאית 18.6

 נספח ו'. –כתב כמויות  18.7
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 נספח ז'. –הסכם ההתקשרות על נספחיו . 18.9

 .והנספחים ( על כל מסמכיה מפרט מיוחד) 2חוברת   18.10
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 נספח א'

 פרטי המציע, הצעתו והצהרתו 

 פרטי המציע א. 

 ;_________________     שם:

 ;_________________     כתובת

 ;_________________   שם איש קשר

 ;_________________     טלפון

 ;_________________   פקסימיליה

 ;_________________  כתובת דואר אלקטרוני

 ;_________________  מספר עוסק מורשה

 ;_________________   מספר החברה

 ;_________________   פרטי חשבון הבנק

 במשתתף במכרז: שמות בעלי זכות החתימה

 

 מספר זהות שם משפחה שם פרטי דוגמת חתימה
    
    
    
    

 

 הצעת המציע ב. 

אם יוזמן אצלי ביצוע לעיל, ולכתב הכמויות שבנספח ו', הריני להודיעכם כי ב 5בהתאם לאמור בסעיף 
 י:להלן אחוז ההנחה שיינתן על ידהעבודות, 

 

 הנחה של  %________ 

 ________________________אחוזים(. )במילים:

 

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

 י לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון, נפל בתום לב וכ

 הצהרת המציע ג. 

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

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

בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז ו/או תנאי מתנאיו  הטענכל הבנה, ואנו מוותרים מראש על 
 כאמור.מדרישות כל דין 
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זו עונה על כל אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו  .2

הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים 
 המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו.

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

 לפקיעתה בהתאם  לתנאי המכרז. עד הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי .4

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. .5

 

 חתימת מורשה החתימה:   שם מלא של מורשה החתימה: _________

 

 חתימת מורשה החתימה:   שם מלא של מורשה החתימה: _________

 

 חתימה וחותמת של המציע :

_____________________ 

 

 עו"ד אישור

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

סברתי להם את משמעותה ההצעה לעיל לאחר שהעל  ם/מה/וחתהמוכר/ת/ים לי אישית, ו /___________
 המשפטית של חתימתם.

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

 

_______________ __________________________ ___________ _____________ 

 כתובת                               מס' רישיון                      חתימה                  שם עורך הדין                             
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 נספח ב'

 2.3פרוט ניסיון המציע לעניין עמידתו בתנאי  

שדרוג ו/או הקמת מט"ש ביצוע עבודות של בכקבלן ראשי המוכיחים את ניסיון המציע פרויקטים פירוט 
 תחנות שאיבה לביוב  כולל הרצה, ברשויות מקומיות ו/או בתאגידי מים וביוב ו/או הקמתכולל הרצה, 

, בחמש שנים ו/או חברות ממשלתיות ו/או מועצות אזוריות ו/או משרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים
מיליון ש"ח לפחות לכל פרויקט. לפחות אחד משלושת  6(, בהיקף כספי של 2013האחרונות )החל משנת 

 המוצעים יהיה של שדרוג/הקמת מט"ש.  הפרויקטים 

יש לצרף מסמכים חיצוניים )כדוגמת חשבון סופי, תעודת גמר, מכתב ממזמין הפרויקט, מכתב ממנהל 
הפרויקט או פרטי אנשי קשר של מזמין הפרויקט( המעידים על הניסיון הנדרש ומועד סיום ביצוע 

 .הפרויקטים

 

 מס

 סד'

 מזמין/שם  שנת סיום* תיאור* טשם פרויק
 איש קשר/

 טלפון

1.      

 

2.      

 

3.      

 

[, במועדים ובתחומים ____________הרינו לאשר כי הפרויקטים המפורטים בטבלה שלעיל בוצעו על ידי ]
 המפורטים לעיל.

 תאריך____________                    חתימת וחותמת המציע _____________________

 עו"ד  אישור

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

הפירוט על  ם/מה/וחתהמוכר/ת/ים לי אישית, הצהירו בפניי כל הפירוט לעיל הנו אמת, ו /___________
 ר שהסברתי להם את משמעותה המשפטית של חתימתם.לעיל לאח

_______________ __________________________ ___________ _____________ 

 ימהשם עורך הדין                                           כתובת                               מס' רישיון                      חת    
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 1ב' נספח 

 2.4פרוט ניסיון המציע לעניין עמידתו בתנאי  

טיפול קדם במכוני טיפול מתקן בהקמה  והרצה של המוכיחים את ניסיון המציע פרויקטים פירוט *
 .1.1.2015מק"י, החל מתאריך  15,000בלפחות  תחנות שאיבת לשפכים המטפל ו/אובשפכים 

 מס

 סד'

שם 
תחנת /המט"ש

 ומקומה שאיבה

שנת  ל ספיקה יומית(תיאור* )כול
 פעילות*

 שם מזמין/
 איש קשר/

 טלפון

1. 1.     

 

2. 2 .     

 

3. 3.     

 

יש לצרף מסמכים חיצוניים )כדוגמת מכתב ממנהל הפרויקט או פרטי אנשי קשר של מזמין הפרויקט( 
 המעידים על הניסיון הנדרש. 

[, במועדים ובתחומים 1____________הרינו לאשר כי הפעילויות  המפורטות  בטבלה שלעיל בוצעו על ידי ]
 המפורטים לעיל.

 חתימת וחותמת המציע _____________________תאריך_____________

 עו"ד  אישור

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

 ה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס', שזיה__________________________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' 
הפירוט על  ם/מה/וחתהמוכר/ת/ים לי אישית, הצהירו בפניי כל הפירוט לעיל הנו אמת, ו /___________

 לעיל לאחר שהסברתי להם את משמעותה המשפטית של חתימתם.

_______________ __________________________ ___________ _____________ 

 רך הדין                                           כתובת                               מס' רישיון                      חתימהשם עו    

   

 

 

 

                                                   

 בוצעה ע"י קבלן משנה יש לפרט את כל הפרטים הרלוונטים ולציין את שמו. אם הפעילות 1
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 2נספח ב' 

לצורך קביעת הניקוד   1.1.2013בהקמת מתקני טיפול קדם במט"ש  מתאריך פרוט ניסיון המציע 
 (3ס"ק  9.3)סעיף  האיכותי 

 

 מס

 סד'

שם 
 המט"ש 

מועד סיום העבודה  הפרויקטתיאור 
 )חודש ושנה(

 שם מזמין/
 איש קשר/

 טלפון

4. 1.     

 

5. 2 .     

 

6. 3.     

 

יש לצרף מסמכים חיצוניים )כדוגמת מכתב ממנהל הפרויקט או פרטי אנשי קשר של מזמין הפרויקט( 
 המעידים על הניסיון הנדרש. 

 _____תאריך_____________חתימת וחותמת המציע ________________

 אישור

___________,  ה"ה ___________ דין-הנני לאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני, עורך
כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה  אותו, ואחרי שהזהרתי שהזדהה על פי תעודת זהות מס' __________

 .בפני ווחתם עלי פרטים בטופס זה,נכונות ה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את

_______________ __________________________ ___________ _____________ 

 ימהשם עורך הדין                                           כתובת                               מס' רישיון                      חת    
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 3ספח ב' נ

חודשים ברציפות   לצורך  24פרוט ניסיון המציע בתפעול תחנות שאיבה לביוב ומט"שים  לתקופה של 
 ( 4"ק ס 9.3)סעיף קביעת הניקוד האיכותי 

פירוט ניסיונו של המציע  בתפעול תחנות שאיבה לביוב  ומט"שים לתקופה של שנתיים ברציפות  לפחות 
  : 1.1.2013מתאריך 

 מס

 סד'

תחנה השם 
 או המט"ש 

תקופת מתן שירותי  תיאור שירותי התפעול שניתנו
 התפעול )חודש ושנה(

 שם מזמין/
 איש קשר/

 טלפון

7. 1.     

 

8. 2 .     

 

9. 3.     

 

יש לצרף מסמכים חיצוניים )כדוגמת מכתב ממנהל הפרויקט או פרטי אנשי קשר של מזמין הפרויקט( 
 המעידים על הניסיון הנדרש. 

 ת המציע _____________________תאריך_____________חתימת וחותמ

 אישור

___________,  ה"ה ___________ דין-הנני לאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני, עורך
כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה  אותו, ואחרי שהזהרתי שהזדהה על פי תעודת זהות מס' __________

 .בפני ווחתם עלי פרטים בטופס זה,ק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצפוי לעונשים הקבועים בחו

_______________ __________________________ ___________ _____________ 

 חתימה     שם עורך הדין                                           כתובת                               מס' רישיון                     
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 4נספח ב' 

 (6ס"ק  9.3)סעיף  לצורך קביעת הניקוד האיכותי GRPבהנחת צנרת ניסיון המציע  פרוט

 : מ' 50מ"מ בכל אורך מעל  600בקטרים מעל  GRPבהנחת צנרת פירוט ניסיונו של המציע  

 

 מס

 סד'

מזמין שם 
 העבודות

שהונחה  GRP-תיאור צנרת ה
 )קוטר(

אורך הצנרת 
GRP  600בקוטר 

מ"מ שהונחה 
 )במטר(

איש  שם מזמין/
 טלפון קשר/

10. 1.     

 

11. 2 .     

 

12. 3.     

 

יש לצרף מסמכים חיצוניים )כדוגמת מכתב ממנהל הפרויקט או פרטי אנשי קשר של מזמין הפרויקט( 
 המעידים על הניסיון הנדרש. 

 חתימת וחותמת המציע _____________________תאריך_____________

 אישור

___________,  ה"ה ___________ דין-הנני לאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני, עורך
כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה  אותו, ואחרי שהזהרתי שהזדהה על פי תעודת זהות מס' __________

 .בפני ווחתם עלי פרטים בטופס זה,צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ה

_______________ __________________________ ___________ _____________ 

 ימהשם עורך הדין                                           כתובת                               מס' רישיון                      חת    
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 5נספח ב' 

 (5ס"ק  9.3)סעיף  ועי המוצע לצורך קביעת הניקוד האיכותיפרוט הצוות המקצ

 א. פרטי  מנהל הפרויקט  :

 שם פרטי ומשפחה : ______________________________

 פרטי השכלה רלוונטית : ________________________________________________

 ________________תיאור ניסיונו הקודם : ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ב. פרטי  מהנדס הפרויקט  :

 שם פרטי ומשפחה : ______________________________

 פרטי השכלה רלוונטית : ________________________________________________

 תיאור ניסיונו הקודם : ____________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ג. פרטי  איש צוות טכני  :

 שם פרטי ומשפחה : ______________________________

 וונטית : ________________________________________________פרטי השכלה רל

 תיאור ניסיונו הקודם : ____________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 ד. פרטי  איש צוות טכני  :

 פרטי ומשפחה : ______________________________ שם

 פרטי השכלה רלוונטית : ________________________________________________

 תיאור ניסיונו הקודם : ____________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ה. פרטי  איש צוות טכני  :

 שם פרטי ומשפחה : ______________________________

 פרטי השכלה רלוונטית : ________________________________________________

 תיאור ניסיונו הקודם : ____________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 נספח ג'
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 
אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה חברת_____________________ 

 )שם המציע( מצהיר בזאת כי: 

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

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

 המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה באופן עצמאי,                . 3

 ללא התייעצות, הס דר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.          

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

 הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.     

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

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

 זו.      

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

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

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.      

      ם לעיל מעת החתימה על אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטי . 9

 התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות .     

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

 
 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________ 
 

 
 עו"ד  אישור

 

אני הח"מ, עו"ד _________________ מאשר בזאת כי ביום_____, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' 

_____________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' __________/ המוכר/ת/ים לי אישית, 

 וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם. 

 

 

_______________ ______________________ ___________ ___________ 

 שם עורך הדין                                כתובת                               מס' רישיון                      חתימה   
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 נספח ד'
 

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום הצהרה/התחייבות

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

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

לפי נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה  )א( .1
 חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות  )ב( .2
השנים שקדמו  3 יתה ביההרשעה האחרונה לא ה –או יותר לפי חוק עובדים זרים 

 לחתימת ההצהרה. 

  –לעניין סעיף זה

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

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

1991. 

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

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

 ;נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום )א( .3

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר  )ב( .4
  ;מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק  נותן )ג( .5
שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

 ההרשעה האחרונה. 

 - לעניין סעיף זה 

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

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

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

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

 ;בעל השליטה בו )א(  

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

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

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

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

חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה  הורשע בפסק דין –"הורשע" 
 (. 31.10.02בחשון התשס"ג )
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 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

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

 

 אמת.  זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו 

 

 

 

 שם המצהיר + חתימה   ךתארי 

 

 

 

 אימות חתימה

 

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

 

 

 

 תאריך  חותמת וחתימה  שם
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 נספח ה'

 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 שם המוסד הבנקאי____________________                             תאריך_________________

 

 לכבוד 

  שרונים תשתיות מים וביוב ע"מ

 

 כתב ערבות מס' _________הנדון: 

 

לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בערך של 
של מתקן קדם טיפול  להקמה והרצה 10/2018מס'  טחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרזלהב ₪ 200,000

 במט"ש רמת השרון.

( ימים מתאריך דרישתכם 7ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה )
ותה, או לתת לנו כל סכום עד לסכום הנ"ל מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס א הראשונה בכתב 

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

 ועד בכלל. 31.01.19ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך 

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

 כתב כמויות 

 

 

 

  



עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

1עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01

עבודות הנדסה אזרחית 01

עבודות הנדסה אזרחית 01.01

01.01.01

עבודות עפר 01.01.01
2.00מ"רחישוף השטח והסרת צמחיה וסילוקה01.01.01.0010 1,250.002,500.00

23.00מ"ק מ'3 מ' עד 1 לעומק שהינו בין  Aחפירה כללית בשטח שלב 01.01.01.0020 800.0018,400.00

חפירה כללית למבנה תת קרקעי בתוך בור כלונסאות דיפון  בשטח01.01.01.0030

76.00מ"ק מ'8  מ' עד 3 לעומק שהינו בין  Bשלב  1,030.0078,280.00

הידוק תחתית החפירה למבנה תחנת שאיבה ע"י שברי אבן (מחצבה)01.01.01.0040

 ולפי הנחיות יועץ51לייצוב שתית, לרבות פיזור והידוק, לפי מפרט  

135.00מ"קהקרקע 60.008,100.00

20מילוי החלפת קרקע במילוי נברר מצע סוג א' בשכבות בעובי עד  01.01.01.0050

ס"מ (סופי), הרטבה והידוק מלא באמצעות המכבש הויברציוני

 מהצפיפות המירבית על פי אנרגיית100%לצפיפות מינימלית של  

) והכל לפי הנחיות13.300הידוק מודיפייד פרוקטור (על פי נוהל נ"ב  

117.00מ"קיועץ קרקע 200.0023,400.00

 מ"מ עטוף בד גיאוטכני במשקל של160צינור שרשורי מחורר בקוטר  01.01.01.0060

126.00מ' ס"מ לניקוזX  40 40 גר'/מ"ר ואגרגט שומשום 200  70.008,820.00

1,500.00יוםשאיבת מי תהום (לפי אישור המפקח)01.01.01.0070 45.0067,500.00

207,000.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון יצוק באתר 01.01.02
46.00מ"ר ס"מ מתחת למרצפים5מצע בטון רזה בעובי  01.01.02.0010 420.0019,320.00

736.00מ"קכנ"ל אך בעובי משתנה 01.01.02.0015 40.0029,440.00

 ס"מ מתחת19מצע "ארגזי סכינים" מפוליסטירן מוקצף בגובה  01.01.02.0018

48.00מ"רלמרצפים 180.008,640.00

1,187.00מ"קראשע כלונסאות במידות שונות01.01.02.0019 4.004,748.00

 יצוקות על גבי כלונסאות וראשי הכלונסאות30קורות יסוד ב- 01.01.02.0020

1,104.00מ"קבמידות שונות 11.0012,144.00

 ס"מ, כולל מוספים40 יצוקים על מצע בעובי 40מרצפי בטון ב- 01.01.02.0030

787.00מ"ק. 3כמתואר במפרט המיוחד,  חשיפת הבטון בדרגה סוג   32.0025,184.00

800.00מ"ק ס"מ 30כנ"ל, אך בעובי  01.01.02.0035 66.0052,800.00

 ס"מ יצוקים מול כלונסאות דיפון,25 בעובי כ- 40קירות בטון ב- 01.01.02.0040

כולל מוספים כמתאור במפרט המיוחד, חשיפת הבטון בהדרגה סוג

1,150.00מ"ק. 3  105.00120,750.00

 ס"מ כולל מוספים כמתואר במפרט25 בעובי 40קירות בטון ב- 01.01.02.0050

1,086.00מ"ק3המיוחד עם דרגת חשיפה של בטון מס'   51.0055,386.00

1,076.00מ"ק ס"מ30-33כנ"ל, אך קירות בעובי  01.01.02.0060 74.0079,624.00

1,030.00מ"ק ס"מ40כנ"ל, אך קירות בעובי  01.01.02.0070 7.507,725.00

957.00מ"ק ס"מ80כנ"ל, אך קירות בעובי  01.01.02.0080 11.0010,527.00

920.00מ"ק ס"מ100כנ"ל, אך קירות בעובי  01.01.02.0081 21.0019,320.00

340.00מ"קתוספת לקו עגול של  הקיר בעובי משתנה01.01.02.0085 24.508,330.00

1,279.00מ"ק ס"מ בכל חתך שהוא20 יצוקים בתוך קירות בניה 30עמודי בטון ב- 01.01.02.0090 14.0017,906.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל



עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

2עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.0201.01.02

1,748.00מ"ק ס"מ 50 בקוטר 30עמודי בטון עגולים בטון ב-  01.01.02.0095 7.0012,236.00

1,831.00מ"ק ס"מ20 יצוקות מעל קירות בניה ברוחב 30קורות תחתונות בטון ב- 01.01.02.0100 13.0023,803.00

 ס"מ, לרבות שקע20 ברוחב 30קורות עליונות ומעקות בטון ב- 01.01.02.0110

1,242.00מ"ק ס"מ לרולקה2ברוחב   7.008,694.00

 ס"מ20 יצוקות על קירות או מחיצות ברוחב 20חגורות בטון ב- 01.01.02.0120

1,702.00מ"קלרבות מעל הפתחים  1.001,702.00

1,490.00מ"ק ס"מ20/20חגורות אנכיות במידות  01.01.02.0140 0.50745.00

 ס"מ כולל מוספים כמתואר במפרט25 בעובי 40תקרות בטון ב-  01.01.02.0160

1,178.00מ"ק . 3המיוחד לבטון בחשיפת דרגה מס'   24.0028,272.00

1,122.00מ"ק ס"מ30כנ"ל, אך תקרות בעובי  01.01.02.0170 35.0039,270.00

819.00מ"ק ס"מ 20-32 יצוקים על מצע בעובי משתנה 30מרצפי בטון ב-  01.01.02.0171 60.0049,140.00

759.00מ"ק ס"מ 30כנ"ל, אך בעובי  01.01.02.0172 11.008,349.00

745.00מ"ק ס"מ 45כנ"ל, אך בעובי  01.01.02.0173 11.008,195.00

1,030.00מ"ק, כולל החלקה לשיפועי הגג30תקרות גג בעובי משנה בון ב-  01.01.02.0174 65.0066,950.00

1,058.00מ"ק ס"מ 30 בעובי 30תקרות בטון ב-  01.01.02.0175 58.0061,364.00

1,224.00מ"ק ס"מ 20כנ"ל, אך גגות חדר חשמל בעובי  01.01.02.0176 5.006,120.00

1,426.00מ"ק30מעקות מסביב לפתחים בתקרות וגגות בטון ב- 01.01.02.0180 2.002,852.00

271.00מ"ר ס"מ20 בעובי 30משטחי ביניים בטון ב- 01.01.02.0190 2.00542.00

294.00מ"ר ס"מ20משטחים משופעים למדרגות בטון בעובי  01.01.02.0200 10.002,940.00

61.00מ' ס"מ16/28 חתך למדרגות 30משולשי בטון למדרגות, ב- 01.01.02.0210 24.001,464.00

1,104.00מ"ק, במידות שונות30בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב- 01.01.02.0220 3.003,312.00

883.00מ"ק בעובי משתנה על גבי פלטות טרומיות30בטון טופינג ב- 01.01.02.0225 26.0022,958.00

12.00מ' ס"מ5/2יצירת חריץ מים בחתך טרפזי  01.01.02.0230 50.00600.00

22.00מ"ר ס"מ בתפרים20 בעובי  F-15לוחות פוליסטירן מוקצף 01.01.02.0240 20.00440.00

 תוצרתFBS 10/55ברגי עיגון רשת לכלונסאות בטון דוגמת  01.01.02.0250

"FISHER" 11.00יח' או ש"ע 800.008,800.00

13,340.00טוןפחי פלדה מגולוונת מבוטנים, לרבות קוצים מרותכים01.01.02.0260 0.506,670.00

4,122.00טוןמוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון01.01.02.0270 58.00239,076.00

4,655.00טוןרשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון01.01.02.0280 4.0018,620.00

19.00מ'1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 01.01.02.0300 70.001,330.00

1,096,288.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

מוצרי בטון טרום ודרוך 01.01.03
 ס"מ לעומס נוסף עד20 בעובי 50פלטות חלולות ודרוכות מבטון ב- 01.01.03.0010

270.00מ"ר מ'9.0 ק"ג ובאורך עד 500  220.0059,400.00

59,400.00סה"כ למוצרי בטון טרום ודרוך

עבודות בניה 01.01.04
6 ס"מ ( בניה בגובה עד 20 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים  01.01.04.0020

158.00מ"רמ' ).  350.0055,300.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל



עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

3עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.0401.01.04

144.00מ"ר מ'. 3כנ"ל, אך בבניה חדר חשמל בגובה עד  01.01.04.0030 65.009,360.00

64,660.00סה"כ לעבודות בניה

עבודות איטום 01.01.05
300איטום בטון רזה במריחות חמות. פריימר ביטומני בכמות  01.01.05.0010

 במריחות חמות בכמות75/25 שכבות של ביטומן מנושב 3גר'/מ"ר,  

 רשתות זכוכית אנטרגלס והגנה של2 ק"ג/מ"ק, 4.5כוללת של  

58.00מ"ר גר'/מ"ר350שכבות האיטום ע"י הדבקת נייר זפת   410.0023,780.00

 או ש"ע לניקוז קירות"ENKADRAIN"יריעות פוליאתילן דגם 01.01.05.0020

47.00מ"רדיפון 510.0023,970.00

 גר'/מ"ר,300איטום קירות במריחות חמות. פריימר ביטומני בכמות  01.01.05.0030

 במריחות חמות בכמות כוללת של75/25 שכבות של ביטומן מנושב 3 

 רשתות זכוכית אינטרגלס והדבקת פלטות הגנה2 ק"ג/מ"ק, 4.5 

81.00מ"ר75/25 ס"מ באמצעות ביטומן 3 בעובי  F-30מפוליסטירקן מוקצף  100.008,100.00

איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות01.01.05.0040

 מ"מ, עם שריון לבד5 בעובי  SBSפוליסטימרית מושבחות בפולימר 

71.00מ"רפוליאסטר וציפוי אגרגט עליון 220.0015,620.00

איטום רולקות בשתי שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות01.01.05.0050

 מ"מ כל4, בעובי  SBSביטומניות משוכללות מושבחות בפולימר 

43.00מ'אחת, עם שריון לבד פוליאסטר 70.003,010.00

קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באיזור רולקות01.01.05.0060

באמצעות פרופיל אלומיניום דוגמת "מתכת ארד" או ש"ע לרבות

מילוי המרווח שבין הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלוסטומרי

27.00מ'פוליאוריתני או אלסטומרי ביטומני 70.001,890.00

עצר כימי הידרופילי לאיטום בהפסקת יציקה מותקן בבטון בשלמות01.01.05.0070

162.00מ' מ"מ "אולטרסיל" או ש"ע20/20בחתך   140.0022,680.00

68.00מ' ס"מ20 פנימי בהפסקת יציקה ברוחב  P.V.Cרצועות איטום מ- 01.01.05.0080 70.004,760.00

103,810.00סה"כ לעבודות איטום

עבודות מסגרות 01.01.06
280.00מ'מעקה פלב"מ לפי פרט מותקן בשלמות. 01.01.06.0010 100.0028,000.00

 ק"ג250 ס"מ חוזק לנשיאת 5שכבת הליכה מרשת פיברגלס בעובי  01.01.06.0020

350.00מ"רכולל זווית פלב"ב מותקנת בבטון כולל ברגי הנירוסטה. 15.005,250.00

200.00יח'עמודי תמיכה לצינור עילי בכל קוטר שהוא, כולל צביעה לפי פרט.01.01.06.0030 8.001,600.00

250.00מ'סולם ירידה מפלב"מ כולל מאחז יד מותקן בשלמות.01.01.06.0040 25.006,250.00

320.00מ'סולם כנייל אך כולל כלוב הגנה.01.01.06.0045 6.001,920.00

800אספקה והתקנה של דלת נגללת חשמלית תוצרת חב' פזגל דגם  01.01.06.0050

28,000.00יח' מ'4.5 מ' גובה 3.5או שווה ערך במידות רוחב   2.0056,000.00

אספקה והתקנה של דלת פח מפלדה מגולוונת כולל צביעה בתנור01.01.06.0060

 מ', לרבות משוקף פח, מנעול צילינדר2.10 מ' גובה 0.9במידות רוחב  

2,500.00יח'וידיות מתכת מצופות, מות'נת בשלמות 2.005,000.00

3,500.00יח' מ'X  2.50 מ' 1.20דלת כנ"ל, אך דו כנפית אטומה לרעש במידות  01.01.06.0070 2.007,000.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

4עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.0601.01.06

3,000.00יח' מ'X  2.80 מ' 1.20דלת דו כנפית כנ"ל, אך לא אטומה לרעש במידות  01.01.06.0075 1.003,000.00

1,500.00יח' ס"מX  80 ס"מ 80מכסה פלב"מ חד כנפי במידות  01.01.06.0080 4.006,000.00

2,000.00יח' ס"מX  120 ס"מ 180מכסה פלב"מ דו כנפי במידות  01.01.06.0090 3.006,000.00

 ק"ג/מ"ר, לפי פרט250אספקה והתקנה של מכסה פיברגלס לעומס  01.01.06.0100

350.00יח' מ'X  0.8 מ' 0.6 במידות 10-3בגליון   3.001,050.00

400.00יח' מ'X  0.65 מ' 0.8מכסה כנ"ל, אך במידות  01.01.06.0110 3.001,200.00

500.00יח' מ'X  1.65 מ' 0.8מכסה כנ"ל, אך במידות  01.01.06.0120 3.001,500.00

600.00יח' מ'X  2.50 מ' 0.8מכסה כנ"ל, אך במידות  01.01.06.0130 3.001,800.00

0.65אספקה והתקנה של רפפת פלדה מגלוונת כולל סף שיש במידות  01.01.06.0140

700.00יח' מ'X  2.0מ'  12.008,400.00

אספקה והתקנה של חלון אלומיניום דו כנפי, כל כנף נגררת זו על זו01.01.06.0150

1,200.00יח' מ', כולל סף שישX  1.20 מ' 1.0במידות   1.001,200.00

141,170.00סה"כ לעבודות מסגרות

צנרת, אביזרי צנרת, מגופים ושסתומים 01.01.07

: כל העבודות כוללות אספקה, הובלה, התקנה, התקנה, צביעההערה 

כולל כל אביזרי הצנרת, קשתות, מעברי קוטר, "טע", זקפי ריתוך

וכד', למעט אלה המוזכרים בכתב הכמויות. צנרת תת קרקעית

כוללת את כל עבודות החפירה והמילוי החוזר.

 עם5/32 עובי דופן "4צינור פלדה להתקנה גלויה בריתוך בקוטר " 01.01.07.0020

ציפוי פנימי של צמנט אלומיניה  ועטיפה חיצונית בצביעה חרושתית

200.00מ'לפי מפרט 5.001,000.00

700.00מ' 3/16 עובדי דופן "16צינור פלדה כנ"ל אך בקוטר " 01.01.07.0030 28.0019,600.00

1,250.00מ' 1/4 עובדי דופן "28צינור פלדה כנ"ל אך בקוטר " 01.01.07.0040 20.0025,000.00

 עם ציפוי פנימי של16 קוטר "40 מעלות לריתוך סקדיול 90קשת  01.01.07.0050

1,800.00יח'צמנט אלומיניה  וצביעה חרושתית לפי מפרט 4.007,200.00

3,500.00יח'28קשת כנ"ל אך בקוטר " 01.01.07.0060 3.0010,500.00

 עם ציפוי פנימי של צמנט אלומינה להתקנה בתוך48צינור בקוטר " 01.01.07.0070

 כולל אוגן עיגון בקוטר(INSERT)קיר כניסה לתעלות מגוב מכני 

2,200.00יח' מ"מ15 מ"מ עובי 1400  1.002,200.00

 מ"מ עובי1200 אוגן עיגון בקוטר 40צינור פלדה כנ"ל, אך בקוטר " 01.01.07.0080

1,800.00יח' מ"מ, מותקן ברצפת תעלת מלכודות הגרוסת15  1.001,800.00

10 מ"מ עובי 350 אוגן עיגון בקוטר 10צינור פלדה כנ"ל, אך בקוטר " 01.01.07.0085

250.00יח'מ"מ, מותקן בקיר תחנת השאיבה 1.00250.00

 מ' כנ"ל, כולל אספקה וריתוך של אוגן1.10צינור פלדה באורך של  01.01.07.0090

5,000.00יח' GRPעבור חיבור לצינור  1.005,000.00

4,000.00יח'40 מ' כנ"ל, אך בקוטר "2.6צינור פלדה באורך של  01.01.07.0100 1.004,000.00

3,000.00יח'40 סקדיול 40 מעלות בקוטר "90קשת פלדה  01.01.07.0110 1.003,000.00

 עם ציפויX "28X " 28 28 קוטר "40טע חרושתי לריתוך סקדיול  01.01.07.0120

3,000.00יח'פנימי של צמנט אלומינה וצביעה חרושתית לפי מפרט 1.003,000.00

 עם ציפוי פנימי של צמנט אלומינה16 קוטר "40זקף ריתוך סקדיול  01.01.07.0130

300.00יח'וצביעה חרושתית לפי מפרט 4.001,200.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

5עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.0701.01.07

2,000.00יח'28 בקוטר " PN-16אוגן ואוגן עיוור 01.01.07.0140 2.004,000.00

 או שווה ערךTRS תוצרת רפאל דגם PN-16 4מגוף טריז בקוטר " 01.01.07.0150

2,500.00יח'כולל אוגנים נגדיים מותקן בשלמות 4.0010,000.00

15,000.00יח'16מגוף כנ"ל אך בקוטר " 01.01.07.0160 4.0060,000.00

50,000.00יח'כולל מפעיל חשמלי   28מגוף כנ"ל אך בקוטר " 01.01.07.0170 1.0050,000.00

NR-040F תוצרת חב' א.ר.י. דגם 16שסתום אל חוזר לביוב בקוטר " 01.01.07.0180

15,000.00יח'או שווה ערך עם פתח עליון כולל אוגנים נגדיים מותקן בשלמות 4.0060,000.00

D-023 תוצרת חב' א.ר.י. דגם PN-16 3שסתום אוויר לביוב בקוטר " 01.01.07.0190

3,500.00יח' מותקן בשלמות3   או שווה ערך כולל מגוף טריז בקוטר "  4.0014,000.00

4,500.00יח' 4שסתום אוויר כנ"ל אך בקוטר " 01.01.07.0200 1.004,500.00

מנומטר גליצרין למדידת לחץ מסוג דיאפרגמה כולל ברז שליטה על01.01.07.0210

300.00יח' אט'2-0המנומטר תחום מדידת לחץ   4.001,200.00

פירוק והתקנה מחדש של מד ספיקה לזרימה גרביטציונית בקוטר01.01.07.0230

) להתקנה בתוך שוחת מדידה, כולל אספקה והתקנה28 מ"מ ("800 

של עמודי תמיכה לצנרת עילית בתוך השוחה, כולל חיבור למערכת

5,000.00יח'הבקרה, יותקן בשלמות  1.005,000.00

אספקה, הובלה והתקנה של סגר תעלה תוצרת חב' "שלף" או שווה01.01.07.0240

 מ', גובה1.5 מ', גובה סגר- 1.0ערך ואיכות במידות: רוחב תעלה-  

35,000.00יח' מ' כולל מפעיל חשמלי מותקן בשלמות3.15מסגרת-   6.00210,000.00

 מ'1.30 מ' גובה סגר 0.75סגר תעלה כנ"ל אך במידות רוחב תעלה  01.01.07.0250

32,000.00יח' מ' כולל מפעיל חשמלי מותקן בשלמות. 2.75גובה מסגרת   2.0064,000.00

 מ'1.30 מ' גובה סגר 1.50סגר תעלה כנ"ל אך במידות רוחב תעלה  01.01.07.0260

35,000.00יח' מ' . 2.75גובה מסגרת   2.0070,000.00

 מ'1.30 מ' גובה סגר 2.0סגר תעלה כנ"ל אך במידות רוחב תעלה  01.01.07.0270

40,000.00יח' מ' . 2.75גובה מסגרת   1.0040,000.00

 מ"מ ללחץ700אספקה, הובלה והתקנה של סגר קיר עגול בקוטר  01.01.07.0280

חיובי ולחץ נגדי תוצרת חב' "זאט" או שווה ערך, עומק התקנת הסגר

30,000.00יח' מ' כולל מפעיל חשמלי7.5  1.0030,000.00

25,000.00יח' מ'5.5סגר כנ"ל עומק התקנת הסגר  01.01.07.0290 1.0025,000.00

 עם ציפוי פנימי5/32 עובי דופן "4צינורות פלדה למי גשם בקוטר " 01.01.07.0300

240.00מ'מלט צמנט מותקנים בתוך עמודים ומותקן בחפירה בכל עומק שהוא 20.004,800.00

 מ"מ לרבות ספחים100 למי גשם קוטר  PE-100צינורות פוליאתילן 01.01.07.0310

150.00מ'בתוך עמודי בטון כולל ברך 20.003,000.00

 "דבלית"X " 6 6נקזים (קולטי מי גשם) לגגות יציאה אנכית קוטר " 01.01.07.0320

860.00יח' חום עלים דגומת "דלמר" או שווה ערךUPP ברדס מסוג S-15סדרה  4.003,440.00

עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד01.01.07.0330

 מ' עם15 ובאורך 2בנפרד), המומתקן על קיר, לרבות ברז שריפה " 

 עם ברז כדורי, חיבור לקו2מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס" 

 מ', מותקן30 באורך 3/4המים וכן גלגלון עם צינור גמיש קוטר " 

2,200.00קומפמושלם 1.002,200.00

40 סקדיול 16אספקה, הובלה והתקנה של צינורות פלב"מ בקוטר " 01.01.07.0340

850.00מ'מותקנים בשלמות בתוך תחנת השאיבה 25.0021,250.00

12 מעלות בקוטר "45אספקה, הובלה והתקנה של קשת פלב"מ  01.01.07.0350

1,500.00יח' מותקנת בתחנת השאיבה40סקדיול   8.0012,000.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

6עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.0701.01.07

2,500.00יח' 12/"16 קוטר "40מעבר  קוטר צנטרי מפלב"מ סקדיול  01.01.07.0360 4.0010,000.00

חיבור  באמצעות אוגנים כולל חיוץ בין צנרת פלדה לצנרת פלב"מ01.01.07.0370

3,500.00יח'. 16בקוטר "  4.0014,000.00

 או שווה60כיור רחצה מחרס לבן דוגמת תוצרת חרסה דגם אוסלו  01.01.07.0380

ערך כולל ברז מהקיר למים קרים כולל חיבור למערכת ביוב הכל

1,000.00קומפמותקן בשלמות 1.001,000.00

2,000.00יח' כולל זקף תוצרת חב' רפאל או שווה ערך2ברז כיבוי אש בקוטר " 01.01.07.0390 1.002,000.00

 מגולוונים דרג ב' לדלוחין כולל ספחים2צינורות פלדה קוטר " 01.01.07.0400

מותקנים גלויים ו/או בחפירה כולל חיבור לשוחת ביוב מותקנים

115.00מ'בשלמות 5.00575.00

8/"4מחסום רצפה רצפה מיצקת ברזל עם רשת פליז כבדה בקוטר " 01.01.07.0410

1,050.00יח' כולל סל פלב"מ630לפי ת"י   2.002,100.00

 ציפוי פנימי צנט אלומינה5/32 עובי דופן "4צינורות ניקוז בקוטר " 01.01.07.0420

עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול מותקנים מתחת לרצפת מבנה

250.00מ'מכולות כולל חיבור לשוחה קיימת 10.002,500.00

מותקן בקרקע "SN-8" מ"מ מסוג 160 לביוב בקוטר  P.V.Cצינור 01.01.07.0430

150.00מ'בכל עומק שהוא  15.002,250.00

 ציפוי פנימי6צינור פלדה לניקוז מי תסנין משטיפת החול בקוטר " 01.01.07.0440

צמנט אלומינה עטיפה חיצונית צביעה חרושתית או פליאתילן שחול

300.00מ'מותקן גלוי ו/או בתפירה 5.001,500.00

 ס"מ כולל רצפה תקרה ומכסה80שוחת בקרה לביוב טרומית בקוטר  01.01.07.0450

2,800.00יח' טון  מותקנת בכל עומק שהוא40 ס"מ לעומס 50קוטר   2.005,600.00

3,500.00יח' ס"מ125שוחת בקרה טרומית כנ"ל, אך בקוטר  01.01.07.0460 1.003,500.00

823,165.00סה"כ לצנרת, אביזרי צנרת, מגופים ושסתומים

עבודות טיח 01.01.09
טיח צמנט חלק בלתי חדיר בשלוש שכבות כמפורט במפרט המיוחד01.01.09.0010

לרבות התערובות להגברת האטימות, עבור התקרה, הרצפה

והקירות בחדרים ותאים לפי טבלת עבודות גמר כולל יצירת עיבוד

מעוגל (רולקות) בחיבור בין הקירות והרצפה במתקנים הבאים במגע

57.00מ"רעם שפכים 1,000.0057,000.00

טיח פנים רגיל עבור התקרה, הקירות הפנימיים ושיפולי הפתחים01.01.09.0020

40.00מ"רבחדרים לפי טבלת עבודות גמר, לפי מפרט המיוחד.  600.0024,000.00

טיח חוץ בשתי שכבות  בכל מקום כמפורט במפרט המיוחד עבור01.01.09.0030

54.00מ"רמעקות בטון.  35.001,890.00

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות, הרצבה תחתונה, שכבת טיח01.01.09.0040

מיישרת ושכבת שליכתא שחורה למבנה עבור מבנה מגובים ומבני

92.00מ"רחשמל.  375.0034,500.00

117,390.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף 01.01.10
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

7עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.1001.01.10

אספקה והתקנה של אדני חלונות מלוחות שיש (חברון) מלוטש בעובי01.01.10.0010

 ס"מ כולל ביצוע חריץ עבור "אף גשם" כמפורט35 ס"מ וברוחב 2 

150.00מ'במפרט המיוחד.  14.002,100.00

ריצוף באריחי טרצו על בסיס צמנט אפור בגוונים ואגרגטים שונים01.01.10.0020

 ס"מ מסדרת "ישראלי"3 ס"מ בעובי של X  30 ס"מ 30במידות  

R10Xתוצרת איטונג או שווה ערך ואיכות, רמת התנגדות להחלקה 

200.00מ"ר ס"מ7 כולל שיפולים בגובה של 2279לפי תקן ישראלי   20.004,000.00

 עם עטיפת פחX " 24 24 במידות " (ST-40)רצפה צפה מאריחי פלדה 01.01.10.0030

 מ"מ, כולל כל מערכת התמיכות35 ס"מ בעובי של 95צבוע, גובה  

550.00מ"רמפלדה, מותקנת בשלמות 15.008,250.00

14,350.00סה"כ לעבודות ריצוף

עבודות צבע ומגן 01.01.11
צביעת מגן בהתאם למפרט המיוחד  על פני הקירות, הרצפה והתקרה01.01.11.0010

בחדרים לפי טבלת עבודות הגמר כולל הכנת השטח כמפורט במט"מ

72.00מ"ר(אזורים "רטובים") במגע עם שפכים. 1,000.0072,000.00

סיוד התקרה ב"פוליסיד" או ש"ע על טיח פנים עד לקבלת ציפוי01.01.11.0020

7.00מ"ראחיד כמפורט במפרט המיוחד .  225.001,575.00

" או ש"ע על טיח פנים כולל שכבת2000צביעת קירות ב"סופרקריל  01.01.11.0030

"2000צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל  

23.00מ"רכמפורט במפרט המיוחד.  375.008,625.00

 " או סופר אלסטי או ש"ע בכמות10צבע חוץ - צבע "רב גמיש חלק  01.01.11.0040

 גר'/מ"ר בהתזה על טיח חוץ, לרבות צבע יסוד לרב גמיש800של  

47.00מ"רותיקוני סדקים במרק גמיש לפי הנחיות הצרכן.  375.0017,625.00

22.00מ"רחספוס (סרוק) משטחי הבטון כהכנה לציפוי אפוקסי01.01.11.0050 226.004,972.00

 מקרון, לרבות500צביעת רצפות בטון במערכת אפוקסי בעובי כ-  01.01.11.0060

הכנה כימית או מכנית של פני שטח הבטון הקיים, שכבת פריימר

" או264", או ש"ע ושתי שכבות "סיקפולר 161אפוקסי "סיקפולר  

117.00מ"ר לפי בחירת היזםRALש"ע בגוון  226.0026,442.00

131,239.00סה"כ לעבודות צבע ומגן

כלונסאות לביסוס מבנים ולדיפון 01.01.23
קיר שיגומים (דיפון) מכלונסאות בקידוח עם תמיסת בנטונייט01.01.23.0010

342.00מ' ס"מ15 ס"מ ובעומק עד 60בקוטר   1,250.00427,500.00

 יצוקים עם תמיסת בנטונייט קידוח ויציקה,30כלונסאות בטון ב-  01.01.23.0015

315.00מ' מ'. 15 ס"מ ועומק עד 60קוטר   200.0063,000.00

, סגור בתחתית2צינורות פלדה לבדיקה אולטרסונית בקוטר " 01.01.23.0020

58.00מ'ומקובע לכלוב זיון הכלונס 900.0052,200.00

4,968.00טוןמוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון01.01.23.0030 52.00258,336.00

90 כולל זיון בכמות כ- 30קורות קשר של כלונסאות דיפון מבטון ב-  01.01.23.0040

1,737.00מ"קק"ג/מ"ק 46.0079,902.00

880,938.00סה"כ לכלונסאות לביסוס מבנים ולדיפון
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

8עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.2301.01.23

צנרת שטח 01.01.57
1200 בקוטר  GRPהובלה, חפירה ו/או חציבה והנחה של צינורות 01.01.57.0010

 פסקל מונחים10,000 מ'), קשיחות 3.0מ"מ (קטעי צינורות באורך  

 מ' כולל עטיפה ומילוי חוזר, הכל לפי מפרט3.25בקרקע בעומק עד  

1,350.00מ'מיוחד והחזרת השטח לקדמותו (הצינור יסופק ע"י המזמין) 25.0033,750.00

1,500.00מ' מ'3.75 מ' ועד 3.25צינורות כנ"ל אך בעומק מעל  01.01.57.0020 55.0082,500.00

1,650.00מ' מ'4.25 מ' ועד 3.75צינורות כנ"ל אך בעומק מעל  01.01.57.0030 30.0049,500.00

1,900.00מ' מ'4.75 מ' ועד 4.25צינורות כנ"ל אך בעומק מעל  01.01.57.0040 25.0047,500.00

2,200.00מ' מ'5.25 מ' ועד 4.75צינורות כנ"ל אך בעומק מעל  01.01.57.0050 25.0055,000.00

תוספת לצינור מכל הסוגים עבור שימוש במערכת דיפון לתעלות01.01.57.0060

 מ' וברוחב בין6.00 או ש"ע בעומק עד  "Slide Rail Double"מדגם 

 מ', לרבות הובלה והתקנת המערכת באתר. התוספת1.00-4.00 

2,100.00מ'תשולם לפי אישור המפקח 150.00315,000.00

 אטמ'2 מ"מ לחץ 1200התקנה של קטע מאוגן (אוגן חופשי) בקוטר  01.01.57.0070

1,000.00מ' מ', מותקן בכל עומק שהוא1.2באורך של   3.003,000.00

 טרומית מיוצרת במפעל במידות לפי תוכנית2שוחת בקרה מס'  01.01.57.0080

 מכסים2 מ', כולל 5.25 מ' ועד 4.75 ובעומק מעל  10-07בגליון 

 ס"מ, פודסט ביניים, סולמות ירידה מנירוסטה ומעקה60בקוטר  

45,000.00יח'בטיחות מנירוסטה, מותקנת בשלמות 1.0045,000.00

50,000.00יח' מ'5.75 מ' ועד 5.25 כנ"ל, אך בעומק מעל 3שוחת בקרה מס'  01.01.57.0090 1.0050,000.00

 מ'3.75 כנ"ל, אך ללא פודסט ביניים ובעומק מעל 4שוחת בקרה מס'  01.01.57.0100

40,000.00יח' מ'4.25ועד   1.0040,000.00

35,000.00יח' מ'3.75 מ' ועד 3.25 כנ"ל, אך בעומק מעל 6 ו- 5שוחת בקרה מס'  01.01.57.0110 2.0070,000.00

600.00יח' טון40תוספת לשוחה עבור תקרה ומכסים לעומס כבד  01.01.57.0120 3.001,800.00

6.0 מ' ובעומק עד X  6.0 מ' 3.0שוחת מלכודת אבנים במידות פנים  01.01.57.0130

, כולל10-07מ', כולל קירוי עליון, מעקה נירוסטה לפי פרט בגליון 

 מ',X  4.0 מ' 3.0כלונסאות דיפון, כולל משטח בטון למכולה במידות  

כולל כל עבודות העפר, ניסור אספלט והחזרת השטח למצבו הקודם,

150,000.00קומפ 10-7הכל כנדרש בפרט בגליון  1.00150,000.00

 מ' כולל5.0 מ' ובעומק עד X  3.0 מ' 2.60שוחת מד ספיקה במידות  01.01.57.0140

30,000.00קומפ 10-07מכסים מנירוסטה וסולמות, הכל כנדרש בפרט בגליון  1.0030,000.00

אספקה, הובלה חפירה ו/או חציבה והנחה של צינורות פוליאתילן01.01.57.0150

 עבור קו שפכים מונחיםPN-10 מ"מ 1000 בקוטר  PE-100מסוג 

2,200.00מ'בקרקע בכל עומק שהוא כולל עטיפת חול ומילוי חוזר  100.00220,000.00

אספקה, הובלה, חפירה ו/או חציבה והנחה של צינורות פלדה01.01.57.0160

 עם ציפוי פנימי של צמנט5/32 עובי דופן "6לריתוך בקוטר " 

אלומינה ועטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול עבור שאיבת חול

מונחים בקרקע בכל עומק שהוא כולל עטיפת חול ומילוי חוזר כולל

280.00מ'חיבור לממיין חול.  35.009,800.00

אספקה, הובלה, חפירה ו/או חציבה בכל עומק שהוא והנחה של01.01.57.0170

 עם ציפוי פנימי של3/16 עובי דופן "10צינור פלדה לריתוך בקוטר " 

צמנט אלומינה ועטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול כולל עטיפת

310.00מ'חול ומילוי חוזר והחזרת השטח למצבו הקודם 80.0024,800.00

600.00יח' לצינור פלדה קיים10חיבור צינור פלדה בקוטר " 01.01.57.0180 1.00600.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל



עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

9עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.5701.01.57

750.00יח'חיבור צינור פלדה לשוחה קיימת01.01.57.0190 1.00750.00

צילום טלוויזיוני של קווי ביוב בקטרים שונים, כמפורט במפרט01.01.57.0200

15.00מ'המיוחד 250.003,750.00

1,232,750.00סה"כ לצנרת שטח

סה"כ לעבודות הנדסה אזרחית 
207,000.00עבודות עפר01

1,096,288.00עבודות בטון יצוק באתר02

59,400.00מוצרי בטון טרום ודרוך03

64,660.00עבודות בניה04

103,810.00עבודות איטום05

141,170.00עבודות מסגרות06

823,165.00צנרת, אביזרי צנרת, מגופים ושסתומים07

117,390.00עבודות טיח09

14,350.00עבודות ריצוף10

131,239.00עבודות צבע ומגן11

880,938.00כלונסאות לביסוס מבנים ולדיפון23

1,232,750.00צנרת שטח57

4,872,160.00סה"כ

סה"כ לעבודות הנדסה אזרחית 
4,872,160.00עבודות הנדסה אזרחית01

4,872,160.00סה"כ
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

10עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור

02

אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור 02

אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור 02.60

02.60.01

אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור 02.60.01

הערה: התקנת כל הציוד תבוצע בהתאם למפרט הטכני המיוחד,

למפרטי היצרנים, בהתאם לתוכניות התקנה. מובהר ומודגש בזאת.

שהסעיפים לאספקה והתקנה של הציוד בשלמות, כוללות עיגון

הציוד, חיבור צנרת לציוד, ריתוך צנרת, חיבור באמצעות ברגים כולל

אספקת הברגים, חיווט של הציוד אל לוח חשמל, לוח בקרה והפיקוד

המקומי. כיול והרצה של הציוד ביבש במים שפירים ובשפכים, הכל

לפי הוראות היצרן, בדיקות לפי הוראות היצרן והתקנה של קופסלת

הפעלה בסמוך לכל ציוד, הכל לפי המפורט במפרט המיוחד. 

1200אספקה, הובלה והתקנה של משאבה טבולה לביוב לספיקה של  02.60.01.0020

 מ"מ כולל כבל חשמל ושרשרת100 מ' מעבר חופשי 14מק"ש עומד  

הרמה מנירוסטה למשאבה עם רגל שליפה מהירה מהבור מותקנת

160,000.00יח'06.2בשלמות, הכל כמתואר בסעיף   4.00640,000.00

MULTY RAKE COARSE    התקנה של מגוב מכני גס מסוג 02.60.01.0030

BAR שמסופק ע"י אחרים בתוך תעלת בטון כולל חיבורי צנרת

7,500.00יח'חשמל מים כולל התקנת מד אולטראסוני מותקן בשלמות 2.0015,000.00

התקנה של מערכת מסועים אופקיים ואנכיים ודחסן גבבה02.60.01.0040

המסופקים ע"י אחרים כולל החיבור בין המסועים והדחסן כולל

10,000.00קומפחיבור צנרת חשמל, צנרת מים וניקוז מותקנים בשלמות 1.0010,000.00

התקנה של יחידה לסילוק חול וגרוסת המסופקת ע"י אחרים בתוך02.60.01.0050

מבנה עגול מבטון כולל חיבור צנרת חשמל אוויר ומים מותקן

7,500.00יח'בשלמות 2.0015,000.00

התקנה של מפריד חול בורגי כולל חיבור צנרת סניקה וצנרת ניקוז02.60.01.0060

2,500.00יח'כולל חיבורי חשמל מותקן בשלמות 1.002,500.00

התקנה של משאבה יעודית לסילוק חול כולל חיבור צנרת סניקה02.60.01.0070

2,500.00יח'וחיבורי חשמל מותקנת בשלמות 2.005,000.00

התקנה של מערכת ניטרול ריחות כולל צנרת אוויר יניקה ודחיסה02.60.01.0080

10,000.00קומפכולל חיבורי חשמל מותקן בשלמות 1.0010,000.00

הערה: כל המחירים כוללים אספקה והובלה לאתר המט"ש וכן

פיקוח על התקנת המיכשור.

4-20ma כולל משדר עם צג מקומי, יציאה PHאספקה של מד 02.60.01.0090

 מ', ערכת טבילה10(אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל באורך של עד  

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל3.5כולל מוט באורך עד  

כל האביזרים הנדרשים עבור הפעלה והתקנה מושלמת של מד ה-

PH '12,000.00יח 1.0012,000.00

4-20maאספקה של מד מוליכות, כולל משדר עם צג מקומי, יציאה 02.60.01.0100

 מ', ערכת טבילה10(אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל באורך של עד  

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל3.5כולל מוט באורך עד  

12,000.00יח'כל האביזרים הנדרשים להפעלה והתקנה מושלמת 1.0012,000.00

2אספקה של מד גובה אולטרא סוני דיפרנציאלי כולל בקר דו ערוצי  02.60.01.0110

סנסורים לכל בקר יציאות אנאלוגיות לכל אחד מהערוצים (היציאה

תשקף גובה אבסולוטי של כל אחד מהגבהים הנמדדים ו/או הפר/ש

 מ' כולל ארגון הגנה כולל כל6 מ'- 0ביניהם) תחום מדידה בין  

7,000.00יח'האביזרים הנדרשים לביצוע משולם של התקנה 2.0014,000.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

11עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור

02.60.0102.60.01

735,500.00סה"כ לאספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור

סה"כ לאספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור 
735,500.00אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור01

735,500.00סה"כ

מתקני הרמה 02.61

מתקני הרמה 02.61.01
תכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקן הרמה חשמלי עבור02.61.01.0010

 טון כולל כל פרופילי1הוצאות המשאבות מהבור הרטוב לעומס של  

מ', כולל גלגלת הרמה18הפלדה, מונורייל קורת נשיאה באורך של ב  

25,000.00קומפחשמלית, כולל הרצת המערכת וקבלת אישור משרד העבודה.  1.0025,000.00

תכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקן הרמה חשמלי מסוג עגורן02.61.01.0020

 טון עבור מלכודת אבנים, כולל כל פרופילי הפלדה,3לעומס של  

מסלולים, קורת ראש לעגורן, כננת כבל חשמלית, לוח חשמל ופיקוד,

110,000.00קומפמותקן בשלמות, כולל הרצת המערכת וקבלת אישור משרד העבודה 1.00110,000.00

 דגםESTRUAGUA ליטר תוצרת חב' 500כף הידראולית בנפח של  02.61.01.0030

CP50090,000.00יח' או שווה ערך ואיכות 1.0090,000.00

קונסטרוקציה פלדה למתקן הרמת המשאבות מפרופילי מתכת02.61.01.0040

מגולבנים בגילבון חם בחתכים שונים כולל פחי קשר כולל פחי עיגון

18,000.00טוןוברגים כולל צביעה התקנה וגמר מושלם לפי תוכניות קונסטרוקציה 2.0036,000.00

18,000.00טוןקונסטרוקציה פלדה כנ"ל אך עבור עגורן לשוחת מלכודת אבנים02.61.01.0050 1.5027,000.00

288,000.00סה"כ למתקני הרמה

סה"כ למתקני הרמה 
288,000.00מתקני הרמה01

288,000.00סה"כ

סה"כ לאספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור 
735,500.00אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור60

288,000.00מתקני הרמה61

1,023,500.00סה"כ
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

12עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03

עבודות חשמל 03

עבודות חשמל 03.08

8.0תת פרק  

הערות

מחיר הסעיפים להלן כולל גם חיצוב מעברים בקירות בלוקים או

בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות

להחזרת המצב לקדמותו. כן ישולם בסעיף נפרד עבור ביצוע חיצוב

ו/או מעברים בתקרות בלבד כמפורט להלן.

העבודות כוללות הטיית תוואי כבלים וצנרת חשמל קיימים תוך

שמירת המתקן פעיל וכשיר לכל אורך תקופת הבנייה . עבורם ישולם

בסעיף נפרד.

03.08.01

לוח מתח נמוך 03.08.01

 יצרןIEC 61439הערות : א.לוחות החשמל יבנו לפי תקן ישראלי ע"י  

מאושר לכך. ויעמדו בדרישות התקן. ב. כושר ניתוק של המאמ"תים

 ג. עבור מפסקי זרם חצי-אטומטייםIEC 898 לפי תקן  10KAיהיה 

 ד. בווסתי המהירותICS=ICUיש להבטיח שכושר הניתוק יהיה 

ובמתנעים הרכים וביחידות מדידה או ציוד אלקטרוני יש לצפות

בלקה את הכרטיסים האלקטרוניים ובבדיל את חלקי הנחושת. ה.כל

מבנה המגובים מכניים יוגדר כחלל נפיץ וכל הציודים שיוספקו

ויותקנו בו על כל חלקיהם יעמדו בדרישות התקן המחמיריםלציוד

EEX1,CLASS  -0 ZONE  , 1מוגן פיצוץ לפי התקנות להלן : 

DIVISION , SAFETY INTRINSICו.כל המעברים בקירות 

המבנה יבוצעו ע"י התקנים מיוחדים ומיועדים למעבר כבלים

 .      ז.כל חיבורי הכבלים למנועים ,EXבאווירה נפיצה ומוגני פיצוץ 

EXציודים , כניסה ללוחות חשמל עם אנטגרון.

 של שניידרN.S.X דגם 3X630A ,KA  36מפסק זרם חצי אוטומטי 03.08.01.0010

 כולל בלוק מגעי עזר  וסלילLSIאו ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית  

5,700.00יח' הכל קומפלט. מותקן ומחווט.500Aהפלה כיול  1.005,700.00

 כולל התקנה וחיווט בלוח קיים,3X630A ,36KAמפסק זרם כנ"ל 03.08.01.0020

הכולל התחברות לפסי צבירה, מגשרי נחושת גמישה, כיול והפעלה

7,130.00יח'הכל קומפ' . 1.007,130.00

 של שניידר אוN.S.X דגם 3X125A ,25KAמפסק זרם חצי אוטמטי 03.08.01.0030

 יח' הגנה אלקטרונית הכוללת בלוק מגעי עזר מותקןICS=ICUש"ע 

1,430.00יח'ומחווט. 1.001,430.00

 של שניידר אוN.S.X דגם 3X80A ,25KAמפסק זרם חצי אוטמטי 03.08.01.0035

 יח' הגנה אלקטרונית הכוללת בלוק מגעי עזר מותקןICS=ICUש"ע 

950.00יח'ומחווט. 1.00950.00

 של שניידר אוN.S.X דגם 3X63A ,25KAמפסק זרם חצי אוטמטי 03.08.01.0040

860.00יח'ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית הכוללת בלוק מגעי עזר מותקן ומחווט. 5.004,300.00

 עבור בלוק3X160Aתוספת למחיר מפסק זרם חצי אוטומטי עד 03.08.01.0100

270.00יח'מגעי עזר. 6.001,620.00

N.S.X, כושר ניתוק גבוה דוגמת 3X160Aמפסק זרם חצי אוטומטי 03.08.01.0120

 להגנת מנוע  (יחידת הגנה מותאמתA.B של KTAשל שניידר או 

2,000.00יח'להגנת מנוע) כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה. 4.008,000.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

13עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0103.08.01

N.S.X, כושר ניתוק גבוה דוגמת 3X63Aמפסק זרם חצי אוטומטי 03.08.01.0130

 להגנת מנוע  (יחידת הגנה מותאמתA.B של KTAשל שניידר או 

900.00יח'להגנת מנוע) כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה. 1.00900.00

620.00יח'.3X40Aמפסק כנ"ל אך לזרם 03.08.01.0150 8.004,960.00

430.00יח' .3X25Aמפסק כנ"ל אך לזרם עד 03.08.01.0160 9.003,870.00

370.00יח' .3X16Aמפסק כנ"ל אך לזרם עד 03.08.01.0165 18.006,660.00

 שלG.V של מולר או .,3X6A ,PKZM4-6מנתק מעגל אוטומטי 03.08.01.0170

310.00יח'.50KAשניידר, כושר ניתוק  8.002,480.00

60.00יח' חד-קוטבי .1X25A 10KA לזרם נומינלי עד Cמא"ז אופיין 03.08.01.0210 20.001,200.00

 או חד קוטבי עם ניתוקC 2X25A ,10KAמא"ז דו קוטבי אופיין 03.08.01.0220

110.00יח'האפס. 80.008,800.00

150.00יח'3X20A ,10KA תלת פאזי עד Cמא"ז אופיין 03.08.01.0230 6.00900.00

170.00יח'3X25A ,10KA תלת פאזי עד Cמא"ז אופיין 03.08.01.0240 4.00680.00

220.00יח'3X32A ,10KA תלת פאזי  Cמא"ז אופיין 03.08.01.0250 4.00880.00

60.00יח'תוספת למחיר מא"ז בכל גודל שהו עבור בלוק מגעי עזר.03.08.01.0280 2.00120.00

330.00יח'.4X40A ,30MA' ,A 'TYPEממסר פחת 03.08.01.0290 2.00660.00

270.00יח'.2X25A ,30MA' ,A 'TYPEממסר פחת 03.08.01.0300 2.00540.00

 ,עםJUNG מטיפוס סכין, דוגמת 3X125/63Aמנתק מבטיחים עד 03.08.01.0310

330.00יח'תא כיבוי קשת כושר ניתוק גבוה הכולל אספקת נתיכים . 6.001,980.00

150.00יח' ,כולל מגעי עזר כנדרש3X20A ,AC-3מגען תלת פאזי עד 03.08.01.0340 8.001,200.00

 תלת פאזי כולל מגעי עזר. סליל הפעלה,AC3 כ"ס, 100מגען למנוע  03.08.01.0400

230VAC כמפורט בתכניות כדוגמת ABB. 1,430.00יח' או ש"ע מאושר 4.005,720.00

 תלת פאזי כולל מגעי עזר. סליל הפעלה,AC3 כ"ס, 30מגען למנוע  03.08.01.0410

230VAC כמפורט בתכניות כדוגמת ABB. 760.00יח' או ש"ע מאושר 5.003,800.00

430.00יח'.AC-3 כ"ס, 5מגען כנ"ל אך למנוע  03.08.01.0420 2.00860.00

 כולל בלוק מגעי עזר ונגדי10KVARמגען לקבל תלת פאזי עד 03.08.01.0430

360.00יח'פריקה 4.001,440.00

,10KVAR 400Vקבל תלת פאזי מטיפוס יבש, דל הפסדים בהספק 03.08.01.0435

 דוגמת סימנס, מותאם לעבודה בסביבה של440Vלמתח נומינלי 

380.00יח'הרמוניות גבוהות כולל נגדי טעינה 4.001,520.00

 כולל: הגנות,100HPווסת מהירות אלקטרוני דיגטלי למנוע בהספק 03.08.01.0440

 לתאימות אלקטרומגנטיתRFIמגעים יבשים, צג דיגטלי פילטר 

 כוללABB או שניידר או SIEMENS, תוצרת EMCולתאימות 

סליל טורי בכניסה אורגינלי לביטול הרמוניות ברשת כולל כל

20,900.00יח'המפורט במפרט הטכני. 4.0083,600.00

9,030.00יח' .30HPווסת כנ"ל אך להספק 03.08.01.0450 1.009,030.00

DC 24V, או 230V סליל עבודה 6A AC1 מגעים 4ממסר פיקוד  03.08.01.0470

90.00יח' או טלמכניקA.Bתוצרת  250.0022,500.00

140.00יח' מגעים.8ממסר פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0480 12.001,680.00

 כולל מגעןHP  25מתנע רך אלקטרוני דיגטלי למנוע בהספק עד 03.08.01.0485

מקצר אינטגרלי, הגנות, מגעים יבשים, צג דיגטלי תוצרת שניידר אן

5,230.00יח'סולקון. 4.0020,920.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

14עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0103.08.01

ממסר השהייה בחיבור אלקטרוני נישלף כולל בסיס, מגע מחליף,03.08.01.0490

נורות סימון, לתחומים שונים  כולל ממסר פולס תוצרת טלמכניק או

A.B.'240.00יח 12.002,880.00

330.00יח'ממסר השהייה כנ"ל אך מהבהב שני זמנים נפרדים.03.08.01.0500 2.00660.00

 יציאות אחת כדוגמת8ממסר התראה למערכת גילוי אש עם   03.08.01.0505

ISO-556B-8. '1,190.00יח 1.001,190.00

 יציאות אחת כדוגמת4ממסר התראה למערכת גילוי אש עם  03.08.01.0508

ISO-556B-8. '840.00יח 1.00840.00

 ניתן לכיוון עם מגע מחליף התראה ירידתDC 0-25Vממסר מתח 03.08.01.0510

290.00יח' או ש"עOMRONמתח תוצרת  2.00580.00

80.00יח' .A-B מגעים תוצרת 2לחצן פיקוד  03.08.01.0520 18.001,440.00

ABB או A-B עם נגד הפלת מתח תוצרת LEDנורת סימון, מטיפוס 03.08.01.0530

60.00יח'. 150.009,000.00

 מצבים עם או3 מטיפוס פקט חד קוטבי  10Aמפסק פיקוד סיבובי 03.08.01.0540

100.00יח' כאשר צד אחד קפיצי והאחר קבוע.A-Bבלי אפס תוצרת  13.001,300.00

 עם מצביםA-B קטבים תוצרת 4 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0550

240.00יח' .0קבועים ומצב   13.003,120.00

 עם מצביםA-B קטבים תוצרת 3 מצבים 3מפסק פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0555

200.00יח' .0קבועים ומצב   20.004,000.00

 עם מצביםA-B קטבים תוצרת 5 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0560

330.00יח' .0קבועים ומצב   8.002,640.00

 עם מצביםA-B קטבים תוצרת 5 מצבים 3מפסק פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0570

250.00יח' .0קבועים ומצב   8.002,000.00

100.00יח' .A-B מצבים תוצרת 2X10A  , 2מפסק פקט 03.08.01.0580 6.00600.00

140.00יח' .A-B מצבים תוצרת 3X16A  , 2מפסק פקט 03.08.01.0590 12.001,680.00

רב מודד דיגטלי לזרם, מתח, הספק, שיא ביקוש, כופל הספק וכו'03.08.01.0600

, כולל3X630A כולל משני זרם עבורו עד SATECPM172EHדגם 

 מדידת זליגה לאדמה כוללSATECשנאי זרם מסכם (טוראיד) של 

4,560.00יח'.MODBUS TCP/IPכרטיס תקשורת  1.004,560.00

רב מודד דיגטלי לזרם, מתח, הספק, שיא ביקוש, כופל הספק וכו'03.08.01.0610

 עדSATEC כולל משני זרם עבורו של SATEC135EHדגם 

3X160A כולל כרטיס תקשורת ,MODBUS TCP/IP.'3,040.00יח 5.0015,200.00

 שעות תוצרת72 שעות, עם רזרבה ל-24שעון פיקוד מיכני יומי  03.08.01.0620

290.00יח'גריזלין . 2.00580.00

240.00יח'.230Vמונה שעות עבודה 03.08.01.0630 10.002,400.00

 לזרם ישר כולל נתיכי הגנה, נורתDC 24V ,20Aספק מתח מיוצב , 03.08.01.0640

2X20Aסימון תצוגת מתח וזרם תוצרת פיניקס או ש"ע הכולל מא"ז 

1,900.00יח' מותקן ביציאה ממנו הכל קומפ' .DCמסוג  2.003,800.00

 כולל נתיכי400V ,100KA ,B+C CLASSרביעית מגיני ברק למתח 03.08.01.0650

2,850.00יח' או פיניקס .VENTILLE DEHNהגנה עבורם דגם  1.002,850.00

 כולל נתיכי400V ,15KA ,B+C CLASSרביעית מגיני ברק למתח 03.08.01.0655

1,570.00יח' או פיניקס .VENTILLE DEHNהגנה עבורם דגם  1.001,570.00

 תוצרת3000VA חד פאזי בהספק 230/230Vשנאי יצוק 03.08.01.0660

LEGRAND.1,140.00יח' כולל נתיך הגנה אינטגרלי 1.001,140.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

15עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0103.08.01

, תוצרת200VA חד פאזי בהספק עד 230/24Vשנאי יצוק 03.08.01.0670

LEGRAND.'280.00יח 20.005,600.00

, תוצרת500VA חד פאזי בהספק עד 230/24Vשנאי יצוק 03.08.01.0675

LEGRAND.'710.00יח 1.00710.00

 של אמבלDC VF דוגמת DC 24Vמגן מתח יתר מודולרי חד קוטבי 03.08.01.0690

460.00יח'או פיניקס . 16.007,360.00

100.00יח' מותקנת ומחוברת3A , 100Vדיודה לזרם 03.08.01.0695 12.001,200.00

 כולל משנה זרם עבורו1X63/5A מ"מ, עד 96X96אמפרמטר מרובע 03.08.01.0700

7.5VA  מ"מ לבחירת תווך מדידה22 . הכולל מפסק בורר %1, דיוק 

300.00יח'בים פאזות והאפס . 8.002,400.00

6 וולט לרבות מפסק בורר פזות 500 מ"מ עד  96X96וולטמר מרובע 03.08.01.0705

380.00יח'מצבים עם אפס . 1.00380.00

 , מותקן בתא הפיקוד כולל הגנה עבורו400Vמגן מתח יתר למתח 03.08.01.0710

290.00יח'E441 ABBדגם  12.003,480.00

60.00יח', עם רוזטה להתקנה בלוח.16Aשקע חד פאזי 03.08.01.0720 2.00120.00

CONTACLIP דוגמת LEDמהדק נתיך אינטגרלי כולל נורת סימון 03.08.01.0730

30.00יח'או פיניקס . 100.003,000.00

 תוצרת24V AC-DCמהדק פיקוד עם נורת לד מותאם למתח 03.08.01.0740

30.00יח'פיניקס דו קומתי עם מגשר פנימי . 250.007,500.00

 להתקנה בלוח 6A, מגע פיקוד 230Vממסר התראת רטיבות מנוע 03.08.01.0750

SLIMLINE :יבואן) E.I.D  :או ש"ע מאושר03-5620791 טל (

מותקן ומחווט בלוח קומפלט אך ורק במידה ולא יסופק ממסר

מקורי ע"י יצרן המשאבות. הכל כמפורט בתכנית הפיקוד של

620.00יח'היחידה . 9.005,580.00

ממסר חוסר מתח פזה חד פזי כולל אפס, הכולל כיוון ומגע עזר כפול03.08.01.0770

270.00יח'  .RMT או שניידר מסדרת IZUMIתוצרת  1.00270.00

330.00יח' מגעים יבשים2 כולל  400Vממסר חוסר מתח או פזה, תלת פזי 03.08.01.0780 1.00330.00

מאוורר (ונטה) להתקנה בלוח בקוטר כנידרש (באחריות היצרן03.08.01.0790

חישוב קוטר הוונטה הנידרשת בהתאם לנפח הלוח המוצע) כולל

מסנן  לכניסת אויר המותקן בקצה השני, טרמוסטט אורגינלי

710.00יח'להפעלה תוצרת ריטל . 8.005,680.00

 עם כיסוי פלסטי ומצמד דו תכליתי להתקנה9W LEDמנורת לד 03.08.01.0800

270.00יח'בלוח. 12.003,240.00

 מותקן ומחווט הכולל טרמוסטט הכל90wגוף חימום ללוח עד 03.08.01.0805

360.00יח'קומפ' . 4.001,440.00

80.00יח' מותקן ומחובר230Vמפסק גבול בדלת הלוח 03.08.01.0810 6.00480.00

פוטנציומטר ליניארי, סיבובי, התנגדות מותאמת לדגם הווסת ולפי03.08.01.0820

190.00יח'הוראת היצרן מותקן בדלת הלוח ובתאי המשאבות . 5.00950.00

 דקות כולל30 כולל מצברי גיבוי ל  3000VA חד פזית U.P.Sמערכת .03.08.01.0830

סימון מתח, סימון תקלה, עוקף סטטי, סימון צריכת זרם, דוגמת

4,280.00יח' או ש"ע מותקנת ומחוברת.GNTגמטרוניקס דגם  1.004,280.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

16עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0103.08.01

מבנה לוח חשמל ראשי מתח נמוך לפי תוכנית העמדה וסכמה חד03.08.01.0840

קוית בנוי מפח צבוע באפוקסי בתנור ועומד בדרישות תקן ישראלי

 -עם מחיצות הפרדה2B ומיוצר ע"י יצרן מאושר רמת מידור 61439 

 של ארדן אוTABULA או RITTALבין התאים, תוצרת 

X-ENERGY של מולר או ARTU ABBלהעמדה על הרצפה, פסי 

40 מיועד לטמפ' סביבה  IP43 לפי תוכנית אטום 3X630Aצבירה 

מעלות כולל דלתות מלאות בחזית פנלים סגירה תחתונה של הלוח 

כולל הרכבת הציוד, חיווט, פסי צבירה, שילוט, מהדקים, פלטות

פנימיות, הכנה לחבור הכבלים וכל החמרים והעבודות הנדרשים

להשלמת הלוח קומפלט. כולל כל ההכנות לחיבור מערכת פסי

3,330.00מ"רצבירה. מדידת הלוחות לפי מ"ר חזית לוח. 12.0039,960.00

2,850.00מ"רמבנה כנ"ל אך לתא בקרה ופיקוד03.08.01.0850 3.008,550.00

 במבנה מגובים3X125Aמבנה כנ"ל אך עבור לוח משנה ולזרם עד 03.08.01.0855

7,600.00קומפמכניים. 1.007,600.00

מבנה כנ"ל אך מוגן פיצוץ להתקנה באווירה נפיצה וקורוזיבית בחדר03.08.01.0857

, הכוללהתקני חדירה ללוח מסוגUSמגובים עבור סגרים, מצופים 

 ,CL, EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISIONאנטיגרון מוגן פיצוץ וכו' . 

SAFETY INTRINSIC ASS117,100.00קומפ 1.0017,100.00

הובלה התקנה וחיבור מושלמים של לוחות החשמל על כל חלקיהם03.08.01.0860

כולל כל תאי הווסתים, השרות, הבקרה והקבלים כולל תא בקרה

מקומי וכולל כל כבלי הגישור לכח פיקוד ובקרה בין חלקי הלוח

7,600.00קומפכולל חבור כל קוי ההזנה, הפיקוד והבקרה קומפלט. 1.007,600.00

מערכת כבלי גישור מושלמים בין תא בקרה ותאי כח ווסתים בלוח03.08.01.0870

3,330.00קומפראשי לקו לוחות ספקים כולל התקנה חזוק, חיווט ושילוט קומפ' 1.003,330.00

חבור מושלם בתוך לוח החשמל של מתמר אולטראסוני או מד זרימה03.08.01.0880

מגנטי או של מתמר או תצוגה מכל סוג שהוא מסופק ע"י המזמין

כולל חיווט לכבלי הזנה או כבלי מגעים יבשים או כבלי כניסות

430.00קומפויציאות אנלוגיות הכל מושלם קומפ' 8.003,440.00

רצפת פח מוגבהת בחדר חשמל מתח נמוך עם פלטות מתפרקות הכל03.08.01.0885

לפי פרט בתוכנית פרטים. גובה הרצפה לפי הנחית המתכנן והמזמין.

290.00מ"רהכולל הכולל הכנת זוויתנים ברזל עבור הלוחות הכל קומפ' . 12.003,480.00

פירוק מושלם של ארון מעבר קיים הכולל תא בקרה, הובלתו למחסן03.08.01.0890

שיורה עליו המזמין, סידור כבלים והכנת השטח, המחיר כולל גם

פירוק כבלי הזנה ראשיים וחיבורים מחדש ללוחות זמניים טרם

תחילת בניית המתקן החדש במסגרת הטיית תוואי כבלים קיימים

4,750.00קומפוהעתקתם . 1.004,750.00

429,870.00סה"כ ללוח מתח נמוך

מערכת בקרה 03.08.02
, כוללDATA 1M  לפחות , זכרון ל 256Kבקר מתוכנת בעל זיכרון 03.08.02.0010

S7-1513 או RXI, 363,G.E MODEL לפחות דגם SD 4Mכרטיס 

SIEMENS  או M580 EPAC MODICONכולל ספק כח ובסיס 

 שקעי תקשורת אינטגרליים או4 כרטיסים כולל 10להתקנת  

, תקשורת טורית ושקע שמור)PCכהרחבה (יחידת תצוגה, מחשב 

9,500.00יח'מותקן ומחווט כמפורט קומפלט (לא כולל כרטיסים) 1.009,500.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

17עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0203.08.02

ET200SP כרטיסים מסדרת 10כרטיס הרחבה לבקר הנ"ל עבור  03.08.02.0020

כולל ספק כח וכרטיס תקשורת אופטי וכבל מחבר בין הבקר

2,610.00יח'וההרחבה. 2.005,220.00

 מבודדות לבקר כולל התקנה4-20mA כניסות אנלוגיות  4כרטיס  03.08.02.0030

2,660.00יח'כמפורט קומפלט. 5.0013,300.00

, לבקר כולל התקנה כמפורט24VDC כניסות דיסקרטיות, 16כרטיס  03.08.02.0040

1,900.00יח'קומפלט 12.0022,800.00

 לבקר כוללDC 24V ,230AC יציאות ממסר נפרדות,8כרטיס  03.08.02.0050

2,140.00יח'התקנה כמפורט קומפלט 8.0017,120.00

 מבודדות לבקר מותקן כמפורט4-20mA יציאות אנלוגיות  2כרטיס  03.08.02.0060

2,380.00יח'קומפלט. 4.009,520.00

2 פורטים אינטגרליים בבקר כולל 3כרטיס תקשורת משולב בנוסף ל- 03.08.02.0070

1,900.00יח' מותקן ומחוברTCP/IP + RS485פורלים  1.001,900.00

PANEL מטיפוס מגע (12יחידת תצוגה לבקר הנ"ל בגודל ," 03.08.02.0080

TOUCH  צבעים בשפה עברית כולל גרפיקה ל65000) צבעונית כ 

HMIכולל כבל אורגנלי עבורה כולל התקנה כמפורט, תקשורת 

8,550.00קומפ הכל קומפ' .SOURCE OPENותוכנת  1.008,550.00

מסך כנ"ל אך מיועד לאזור נפיץ ומוגן פיצוץ מותקן ומחווט קומפ'03.08.02.0085

הכולל כתיבת תוכנה עבורו והצגת מסכי תפעול עבור המגובים

17,100.00יח'המכניים לפי הנחיות המתכנן . 1.0017,100.00

 כניסה/יציאה כולל חלקה בהשתתפות1כתיבת תוכנה לבקר עבור  03.08.02.0090

בהגדרת אלגוריטים הבקרה, עבודות תוכנה לתפעול ראשוני של

הבקר וחיבורו לרשת התקשורת, הפעלה ןהרצה באתר כלל שידרש

כולל ביצוע שינויים עד להשלמת המערכת ותיעוד מלא של התוכנה

לאחר גמר ההפעלות (לפי מחיר יסוד לוח. כניסה או יציאה לוגית של

220.00יח' ש"ח) הכל מושלם כמפורט קומפ'210-   256.0056,320.00

 כניסה/יציאה אנלוגיות (מחיר יסוד לכניסה1כנ"ל אולם עבור  03.08.02.0100

330.00קומפ ש"ח) כמפורט קומפ'310יציאה  -   28.009,240.00

ביצוע תוכנה יישומית להטמעת מתקן קדם טיפול במערך הפיקוד של03.08.02.0110

המט"ש כולל שילוב בבסיס הנתונים, מסכי הפעלה, הכנת  מסכי

, היסטורייתSSMתפעול, שילוב במערכת ההתראות. הודעות 

אירועים, גרפים כולל איטגרציה והפעלה מושלמת באמצעות חברת

1,520.00יח'הבקרה של המט"ש. 10.0015,200.00

 דוגמתIP20)  תעשייתי דרגת הגנה switch managedמתג מנוהל(03.08.02.0115

ConneXium  8 של שניידר או סימנס להתקנה על פס דין , בעל

3,330.00יח' מבואות אופטי , או ש"ע מאושר .2 ו  RJ-45מבואות נחושת  1.003,330.00

 אל הבקר כולל רכיב אפליקציהSATECחבור רב מודד מסוג 03.08.02.0120

להעברת נתונים מהרב מודד ע"י רגיסטרים אל מרכז  הבקרה באופן

430.00יח'מושלם קומפ' 5.002,150.00

חיווט מושלם של הבקרים, יחידת תצוגה, יחידת תקשורת ומתג03.08.02.0125

3,330.00קומפתעשייתי באופן מושלם קומפ'. 1.003,330.00

 אוMODBUSחבור לוח תהליך מסופק ע"י אחרים בתקשורת 03.08.02.0130

PROFIMUS בפורט RS485 או TCP/IPכולל רכיב אפליקציה 

להעברת נתונים קומפ ע"י רגיסטר אל מרכז הבקרה באופן מושלם

1,050.00קומפקומפ' (לוח סינון, לוחות מגוב מיכני ) גס ועדין. 9.009,450.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

18עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0203.08.02

204,030.00סה"כ למערכת בקרה

אביזרי פיקוד והארקות 03.08.03
 כולל כניסות כבל,65kwחיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 03.08.03.0010

חיבור כבלי הכח, הפיקוד (רטיבות, חמום, קליקסון או

טרמיסטורים) כולל צנרת מגן שרשורית פלסטית עם מעטה מתכתי

950.00יח'כנדרש. נכל קומפ' . 4.003,800.00

 כולל כניסות כבל,30HPחיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 03.08.03.0020

חיבור כבלי הכח, הפיקוד (רטיבות, חמום, קליקסון או

טרמיסטורים) כולל צנרת מגן שרשורית פלסטית עם מעטה מתכתי

620.00יח'כנדרש. נכל קומפ' . 5.003,100.00

430.00יח' כ"ס.7.5חיבור כנ"ל אך למנוע בהספק עד  03.08.03.0040 2.00860.00

חיבור כנ"ל אך של סגר ממונע כולל כבלי כח, פיקוד ובקרה כולל03.08.03.0045

330.00יח'שרוולי מגן הכל קומפ' . 8.002,640.00

 כולל עמידה בכלEXחיבור כנ"ל של סגר אך המצוי באווירה נפיצה 03.08.03.0046

 ,CLASS1 , EEX1-  0 ZONEהתקנות על כל החלקים והזיוודים . 

 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC'520.00יח 8.004,160.00

1חיבור כנ"ל של אביזר פיקוד , תאורה וכו' אך לאווירה נפיצה  03.08.03.0048

CLASS , EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY

INTRINSICכולל כניסות כבל מתאימות, איטום, קופסאות מעבר 

380.00קומפהכל מושלם קומפלט. 12.004,560.00

710.00יח'  כולל ידית מצמד.3X160A AC3מנתק בעומס  03.08.03.0050 4.002,840.00

380.00יח'  כולל ידית מצמד3X80A AC3מנתק בעומס  03.08.03.0060 1.00380.00

210.00יח'  כולל ידית מצמד3X63A AC3מנתק בעומס  03.08.03.0065 4.00840.00

170.00יח' .IP68  כולל ידית מצמד 3X40A AC3מנתק בעומס  03.08.03.0070 16.002,720.00

 לזרם60X10(3פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת בחתך (03.08.03.0080

630A  ס"מ בצמוד80 מותקן ומחובר לפי פרט בחדר חשמל ובאורך 

1,140.00יח'ללוחות החשמל . 1.001,140.00

760.00יח'3X315Aפס השוואה כנ"ל אך לזרם 03.08.03.0085 1.00760.00

430.00יח'פס השוואה כנ"ל לארונות מעבר .03.08.03.0088 3.001,290.00

35חיבור מושלם לצנרת מים באמצעות שלה כבדה וחוט נחושת  03.08.03.0090

140.00יח'ממ"ר 10.001,400.00

חיבור כנ"ל אך לקונסטרוקציה מתכתית או תעלת פח באמצעות בורג03.08.03.0100

100.00יח' ודיסקיות פליז3/8מגולוון "  20.002,000.00

 עםIP65מפסק מגביל על שסתום אל חוזר בנוי ממפסק גבול מתכתי 03.08.03.0110

זרוע וגלגל מופעלים ע"י מגרעת בגלגל הפעלה מפליז מורכב על הציר

710.00יח'הבולט של השסתום האל חוזר דוגמתא.ר.י 5.003,550.00

התקנה וחיבור כנ"ל של רגש אולטרא סוני (עבורו משולם בסעיפים03.08.03.0120

נפרדים) לפי פרט בתכנית פרטים מכל סוג שהוא כולל כניסות כבל

EX  . 1- מוגן פיצוץ CLASS , EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISION, 

SAFETY INTRINSIC'480.00יח 4.001,920.00

התקנה וחיבור מושלמים של מתמר לחץ סניקה (מסופק ע"י אחרים )03.08.03.0130

כולל כבלי הפיקוד המסופקים ע"י אחרים מלוח החשמל עד לרגש

480.00יח'וחיבורו. 2.00960.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

19עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0303.08.03

שעת עבודה של חשמלאי מוסמך לפי רג'י (רק שעות שאושרו מראש03.08.03.0150

110.00ש"עוקיבלו אישור מהמפקח בכתב) 20.002,200.00

התקנה וחיווט מושלמים של מתמר/מסכם למד זרימה מגנטי מסופק03.08.03.0160

ע"י אחרים בלוח החשמל וחיבור לרגש כולל השחלת הכבל המסופק

430.00יח'ע"י אחרים קומפ'. 2.00860.00

 גידים כולל כניסת כבל וצינור5חיבור חשמלי של אביזר פיקוד  03.08.03.0190

140.00יח'שרשורי מגן פלסטי עם מעטה מתכתי הכל קומפ' . 4.00560.00

חבור כנ"ל אך של לוח משנה מכונה או ציוד או כל לוח אחר מסופק03.08.03.0200

620.00יח'ע"י אחרים 9.005,580.00

 שלENH-10מצוף פיקוד אגס עם כבל אורגינלי באורך כנדרש ,דגם 03.08.03.0210

FLYGTאו ש"ע מאושר מותקן ומחובר קומפלט המתאים לאווירה 

 ,DIVISION , SAFETY 1INTRINSIC , EX  .  1 CLASSנפיצה 

EEX1-  0 ZONE'710.00יח 18.0012,780.00

16 מתאים ללחץ עבודה מינימלי של  4-20MAמתמר לחץ אנלוגי , 03.08.03.0220

 אטמוספירות. מתמר הלחץ יהיה24אטמוספירות וללחץ בדיקה של  

SENSORS BDעשוי נירוסטה הכולל תצוגה אינטגרלית , תוצרת 

 או סימנס או ש"ע. המחיר כולל התקנה, חיבור, הפעלהGTXדגם 

וכיול ומיועד לעבודה במי שפכים עם דיאפרגמה ייעודית ותצוגה

3,660.00יח'נומירית אינטגרלית הכלקומפלט  . 2.007,320.00

IP68 אטום EX  המותקן בארון מוגן פיצוץ 3X16Aמפסק סיבובי 03.08.03.0230

 בחדר מגובים מכניים הכולל התקן נעילה ושילוט. הכל0.00במפלס  

C , EEX1-  0 ZONE  , 1מותאם לסביבה נפיצה לפי תקנות 

DIVISION , SAFETY INTRINSIC LASS1'710.00יח 10.007,100.00

.מותקן ומחווט קומפ' המיועדTOXרגש/ מתמר לגזים רעילים 03.08.03.0250

EX . 1 CLASS , EEX1-  0 ZONE  , 1לעבודה האווירה נפיצה 

DIVISION , SAFETY INTRINSIC'4,610.00יח 1.004,610.00

רגש הצפה להתקנה בחדר מגובים כולל מגע יבש ואלקטרודה הכל03.08.03.0255

1קומפ' .המיועד לאווירה נפיצה                                            

DIVISION , SAFETY INTRINSIC , CLASS1 , EEX1-  0

ZONE'2,660.00יח 1.002,660.00

 (מגטרון)PULSAR של BOX BLACKמד מפלס אולטראסוני דגם 03.08.03.0260

הכולל: גשש אולטראסוני- יח' מגבר/מתמר מותקנת ומחווטת בלוח

.כבלMERPROGRAהחשמל. - יח' תכנות עבור המתמר/מתאם 

קואקס באורך כנדרש בהתאם לתוכניות השטח רציף לכל אורכו

RG62U הכל תוצרת E+S  מגעים יבשים  מותקן3 או סימנס כולל 

ומחובר כולל השחלת הכבל מהגשש ועד למתמר מכוון ומופעל בשטח

EX  1 CLASS , EEX1-  0קומפלט. המיועד לעבודה באווירה נפיצה 

ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC7,600.00קומפ 4.0030,400.00

מערכת הארקת יסודות מושלמת למבנה טיפול קדם, לפי תוכנית03.08.03.0270

כולל טבעת גישור, יציאות חוץ מגולוונות, אלקטרודות הארקה,

ומערכת גישור בכולנסאות  הדיפון עם יציאות מגשרים לטבעת

הכפולה של המתקן, יציאות לפסי השוואה,פסים מגולוונים לחיבור

בין כל חלקי מערכת הארקת יסודות לפי תוכנית כולל חפירות הכל

מושלם קומפ' כולל רצפה צפה בחדרי חשמל. כולל פסי גישור מגלוון

 מ"מ טמון40/4 מ"מ ממבנה חשמל ראשי מברזל מגלוון 40/4בחתך  

6,650.00קומפ ס"מ הכל קומפ'50באדמה בעומק   1.006,650.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

20עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0303.08.03

 ס"מ או ביציקת50 מ"מ מונח באדמה בעומק 40/4פס מגלוון בחתך  03.08.03.0275

30.00מ'הבטון המחבר בין המבנים השונים . 60.001,800.00

360.00יח' להתקנה חיצונית, מותקן ומחובר230V ,IP55תא פוטואלקטרי 03.08.03.0280 2.00720.00

 מ"מ מצופה נחושת מוחדרת19אלקטרודות הארקה מפלדה בקוטר  03.08.03.0290

40 מטר כולל שוחת ביקורת עבורה בקוטר 2אנכית לקרקע בעומק  

710.00יח'ס"מ ממולאת חצץ עם שילוט. 6.004,260.00

 כולל יחידת פיזור פנימית, יח'BTU  24000 מזגן מפוצל לתפוקה של  03.08.03.0300

עיבוי חיצונית, צנרת גז וחשמל בין שתי היחידות, כולל התקנה

מושלמת , מילוי גז והפעלה קומפלט, תוצרת אלקטרה או תדיראן

9,030.00קומפמדגם אנוורטר המותאם לכמות החום הנפלטת מלוחות החשמל. 2.0018,060.00

144,480.00סה"כ לאביזרי פיקוד והארקות

נקודות ואינסטלציה חשמלית 03.08.04
 מונח על סולם כבלים אוN2XY/FR 3X1.5נקודת מאור בכבל  03.08.04.0010

בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל כולל תעלה פלסטית

 ס''מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה ,3X2.5במידות עד 

כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות.

סיום במפסק מאור (יחיד או כפול) אטום להתקנה עה"ט ניסקו או

150.00יח'ש"ע קומפ' 28.004,200.00

 מוגנת התפוצצות ע"י כבלEXנקודת מאור כנ"ל אך לאווירה נפיצה, 03.08.04.0020

 ממ"ר, קופסאות הסתעפות מוגנותN2XBY 4X1.5משוריין 

(יבואן:COOPERהתפוצצות, מפסק מאור מוגן התפוצצות, תוצרת

 ,CLASS1 , EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISIONקשטן) או ש"ע. 

SAFETY INTRINSIC'460.00נק 36.0016,560.00

 בתעלה5X1.5N2XY/FRנקודת לחצן הפסקת חרום כללית ע"י כבל 03.08.04.0025

 ס"מ מלוח החשמל סיום בלחצן חרום עם פטישון3X2.5פלסטית 

460.00נק' של טלמכניקXAS25Eניפוץ דגם  2.00920.00

 ממ"ר מונח על סולםN2XY/FR 3X2.5נקודת חיבור קיר בכבל 03.08.04.0030

כבלים או בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל, כולל

 ס"מ או צינור מרירון כלולים3X2.5תעלה פלסטית במידות עד 

במחיר הנקודה מהתעלות הראשיות, נפרדות לכבלי הנקודה, כולל

חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום

 אמפר להתקנה עה"טניסקו או תח"הט ניסקו או16בשקע ישראלי  

170.00יח'ש"ע קומפ' 6.001,020.00

 מוגנת התפוצצות ע"יEXנקדות חיבור קיר כנ"ל אך לאווירה נפיצה 03.08.04.0033

 ממ"ר, סיום עמדת שקעים מוגן פיצוץN2XBY 5X6כבל משוריין 

3X32A ,CEE   הכול ברמת הגנה I CLASS ,I DIVתוצרת 

COOPER.2,380.00נק' (יבואן: קשטן) או ש"ע 2.004,760.00

1,240.00נק'נק' כנ"ל אך חד פזית .03.08.04.0034 3.003,720.00

 ממ"ר בצינור מרירון אוN2XY/FR 3X4נקודה למזגן ע"י כבל 03.08.04.0035

 ס"מ קו ישיר מהלוח כולל אביזר למזגן3X3.5בתעלה פלסטית 

330.00יח' (בריטי)20Aפינים עגולים  2.00660.00

 ,אטומה הרמטי מפיבר35W LED, 4450Lmאו"ה של גוף תאורה ,03.08.04.0040

IP66  4000 , גוון אור 316  , עשוי פוליקרבונט עם סגרים מנירוסטהK

420.00יח' של לירד שטיינץ או ש"ע מאושר .IBV,  כדוגמת  12.005,040.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

21עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0403.08.04

גוף תאורת חרום חד-תכליתי להתקנה על טיח בתקרה או בקיר03.08.04.0050

3W-LED כולל ציוד הדלקה ומצברי חרום דגם ,XYLUX-LRשל 

MACKWELL(יבואן:אנלטק) '380.00יח 5.001,900.00

 ,CLASS1 , EEX1-  0 ZONEגוף כנ"ל אך מיועד לאווירה נפיצה . 03.08.04.0053

 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC'1,220.00יח 5.006,100.00

, יציקת אלומיניום מוגנת התפוצצותEX-LEDמנורת פלורצנט 03.08.04.0055

COOPER או VICTOR של VL125 דגם I DIV, I CLASSלרמה 

1,760.00יח'(יבואן: קשטן) או ש"ע מאושר מותקנת ומחוברת הכל קומפ'. 22.0038,720.00

EX המיועדת לסביבה נפיצה 24V IP68מנורה כנ"ל אך למתח 03.08.04.0057

1,900.00יח'ולטבילה במי שפכים וסביבה קורוזיבית , הכל קומפ' 8.0015,200.00

 עשויIP65 צמוד לקיר בדרגת אטימות LEDאו"ה של גוף תאורה 03.08.04.0060

 ובהספק4000K 9000lmסגסוגת אלומיניום צבוע בתנור טמפ' צבע 

40W דגם WP01040(יבואן: לירד-שטיינץ)'430.00יח 15.006,450.00

ג"ת מיציקת אלומניום צבוע באבקת פוליאסטר בעל עדשת זכוכית03.08.04.0065

.4000K מ"מ המיועד לתאורת הצפת שטח וחצרות. טמפ' צבע 4עובי  

CRI>80, 14000 הספקLM , 138 5. כדוגמתL+FL-5 של GEWISS.'2,380.00יח 4.009,520.00

15, יציקת אלומיניום, גובה אותיות  LEDשלט יציאה תקני מואר 03.08.04.0067

430.00יח'ס"מ, תוצרת אלקטרולייט או ש"ע. 2.00860.00

EX  .1 CLASS , EEX1-  0שלט כנ"ל אך המיועד לאווירה נפיצה 03.08.04.0068

ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC'1,430.00יח 2.002,860.00

 כולל זרוע הפעלה או מגנט (יבחר על פיIP67מפסק גבול מתכתי 03.08.04.0070

מבנה השער) מורכב לדלת או לשער (להתראה על פריצה) ומחובר

240.00יח'קומפלט. 8.001,920.00

 ,EX  .1 CLASS , EEX1-  0 ZONEמפסק כנ"ל אך לאווירה נפיצה  03.08.04.0075

 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC'760.00יח 6.004,560.00

ממ"ר חסין אש מושחל בצינור אוE90/ 3X2.5NHXHכבל חשמל 03.08.04.0080

20.00מ'מונח בתעלת כבלים או מושחל בצינור תת קרקעי . 300.006,000.00

 ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלת3X1.5N2XY/FRכבל חשמל 03.08.04.0090

10.00מ'כבלים או מושחל בצינור תת קרקעי . 400.004,000.00

10.00מ' ממ"ר.5X1.5N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך  03.08.04.0100 350.003,500.00

10.00מ' ממ"ר.7X1.5N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0105 600.006,000.00

10.00מ' ממ"ר.10X1.5N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך  03.08.04.0110 800.008,000.00

10.00מ' ממ"ר.3X2.5N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0120 1,000.0010,000.00

10.00מ' ממ"ר.5X2.5N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0140 800.008,000.00

30.00מ' ממ"ר.14X2.5N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל   03.08.04.0150 400.0012,000.00

20.00מ' ממ"ר.5X4N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0160 200.004,000.00

20.00מ' ממ"ר.5X6N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0170 300.006,000.00

30.00מ' ממ"ר.5X10N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0180 300.009,000.00

40.00מ' ממ"ר.5X16N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0190 400.0016,000.00

80.00מ' ממ"ר.4X16N2XBY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0191 120.009,600.00

20.00מ' ממ"ר.3X2.5N2XBYכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0192 400.008,000.00

20.00מ' ממ"ר.N2XBY 5X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0195 450.009,000.00

40.00מ' ממ"ר.N2XBY 7X1.5כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0200 450.0018,000.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

22עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0403.08.04

50.00מ' ממ"ר.N2XBY 10X1.5כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0210 450.0022,500.00

210.00מ' ממ"ר.N2XBY 3X95+50כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0230 120.0025,200.00

100.00מ' ממ"ר.4X240NA2XY/FRכבל חשמל מאלומניום 03.08.04.0240 580.0058,000.00

1,710.00יח'ביצוע מופה וחיבור מסוג אפוקסי לכבלי הזנה ראשיים הנ"ל03.08.04.0245 2.003,420.00

10.00מ' ממ"ר.16מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך   03.08.04.0250 80.00800.00

20.00מ' ממ"ר.25מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך עד  03.08.04.0260 80.001,600.00

20.00מ' ממ"ר.35מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך  03.08.04.0270 100.002,000.00

40.00מ' ממ"ר.50מוליך הארקה כנ"ל אך חשוף שזור בחתך  03.08.04.0280 100.004,000.00

60.00מ' ממ"ר.95מוליך הארקה כנ"ל אך חשוף שזור בחתך  03.08.04.0290 250.0015,000.00

70.00מ' ממ"ר.120מוליך הארקה כנ"ל אך חשוף שזור בחתך  03.08.04.0295 250.0017,500.00

40.00מ' ממ"ר.1X50מוליך הארקה מבודד "ט" 03.08.04.0300 50.002,000.00

 מסובבים, מסוככים, כל זוג2X2X16AWG זוג 2כבל מכשור כז"מ  03.08.04.0310

  משוריין ממותאם להתקנהNYBY ל מ"א עם מעטה 6OPFבנפרד, 

MA P/NGREEN RDERתת-קרקעית ומעטה נוסף נגד עכברים 

20.00מ'סילבן סחר או ש"ע 600.0012,000.00

 להתקנהNYBY R5-485כבל תקשורת מסוכך ומשוריין עם מעטה 03.08.04.0320

20.00מ'תת-קרקעית. 150.003,000.00

 מ"מ מותקן לקיר או לתקרה כולל קשתות20צינור מרירון בקוטר  03.08.04.0330

10.00מ'ומופות. 50.00500.00

10.00מ' מ"מ.25צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0340 50.00500.00

10.00מ' מ"מ.32צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0350 50.00500.00

 מותקן לקיר או מונח בחפירה כולל קשתות1.5צינור מים מגולוון " 03.08.04.0360

40.00מ'מופות, מגן על כבל 20.00800.00

צינור מגן שרשורי משוריין, מעטה פלסטי מיועד לכבלים ואביזרים03.08.04.0365

 (COOPER, תוצרת EXבאוירה נפוצה, כולל מחברים ומופות, 

50יבואן: קשטן)או ש"ע מותקן, מחוזק ומחובר. הצינור בקוטר עד  

CLASS1 , EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISION , SAFETYמ"מ. 

INTRINSIC'40.00מ 250.0010,000.00

 ס"מ כולל80 ס"מ ורוחב עד 110חפירה/חציבה של תעלה בעומק  03.08.04.0380

רפוד חול, בלוקים, כיסוי, סרט סימון, כיסוי בשכבות והדוק

60.00מ'קומפלט. 320.0019,200.00

110צינור שרשורי דופן כפולה רב שכבתי מטיפוס קוברה בקוטר  03.08.04.0390

30.00מ' מ"מ.8מ"מ כולל חבל משיכה   600.0018,000.00

160צינור שרשורי דופן כפולה רב שכבתי מטיפוס קוברה בקוטר  03.08.04.0400

50.00יח'מ"מ כולל חבל משיכה. 1,200.0060,000.00

20.00מ' מ"מ.80כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0410 300.006,000.00

50.00מ'.8 דרג 4 קשיח בקוטר " P.V.Cצינור כנ"ל אך מ 03.08.04.0420 100.005,000.00

70.00מ'.8 דרג 6 קשיח בקוטר " P.V.Cצינור כנ"ל אך מ 03.08.04.0425 100.007,000.00

 מ"מ עבור תקשורת י.ק.ע  מאושר ע"י בזק50צינור פלסטי בקוטר  03.08.04.0430

10.00מ'כולל, חוט משיכה, מונח בחפירה. 200.002,000.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

23עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0403.08.04

100/60 מ"מ במידות עד 0.8 מחורצת בעובי  E5-316תעלת נירוסטה 03.08.04.0450

מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת

1.5 או ש"ע עם זרועותלקיר במרחק כל  NIEDAXקומפלט תוצרת 

130.00מ'מ' (יבואן: ארכה). 160.0020,800.00

170.00מ' מ"מ.200/60כנ"ל אך במידות  03.08.04.0460 160.0027,200.00

240.00מ' מ"מ.400/60כנ"ל אך במידות  03.08.04.0470 60.0014,400.00

NIEDAX תוצרת E5-316סולם כבלים מטיפוס כבד עשוי נירוסטה 03.08.04.0480

 מ"מ מותקן לקיר או מתחת לתקרה כולל203-60או ש"ע, ברוחב  

מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה

260.00מ'מושלמת קומפ'. יבואן ארכה. 40.0010,400.00

290.00מ' ס"מ.40סולם כבלים כנ"ל ברוחב  03.08.04.0490 60.0017,400.00

320.00מ' ס"מ.60סולם כבלים כנ"ל אך ברוחב  03.08.04.0500 30.009,600.00

 ס"מ110 ס"מ ובגובה 125שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר  03.08.04.0520

40ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסה  

2,380.00יח' ס"מהכל קומפלט.25טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי   9.0021,420.00

 ס"מ ובגובה140X120שוחת מעבר מלבנית מבטון טרומי במידות 03.08.04.0525

 ס"מ ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד110 

4,560.00יח' ס"מ הכל קומפלט.52 טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי 40להעמסה   3.0013,680.00

1,660.00יח' ס"מ.60שוחה כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0526 3.004,980.00

מכסה פח נירוסטה (במקומות שלא יותקנו בהם לוחות חשמל)03.08.04.0530

מתאים למשקל אדם. כולל בריחים לנעילת המכסה ומותאם לרוחב

290.00מ'התעלה. 4.001,160.00

 מ"מ מונח ביציקה או בקיר או25צינור מריכף חסין אש בקוטר  03.08.04.0540

ברצפה כולל חוט משיכה. הסעיף מתייחס לצנרת שאינה כלולה

10.00מ'במחיר הנקודות. 100.001,000.00

10.00מ' מ"מ.32צינור כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0550 100.001,000.00

 ס"מ עם מכסה35/20קופסאת מעבר מפוליקרבונט במידות עד  03.08.04.0560

330.00יח' מותקנת ומחוזקת כולל פס מהדקים.IP68אטומה  4.001,320.00

 עם פס מהדקים מותקנתIP67קופסאת מעבר מתכתית משוריינת 03.08.04.0570

130.00יח'למעבר כבלים מותקנת ומחוזקת קומפ'. 14.001,820.00

מבנה לוח פילר מעבר מארון פוליסטאר משוריין עבור משאבות או03.08.04.0580

 אוHIMEL דוגמאת IP65 ס"מ אטום 140/110/40מנועים במידות  

G.E  מ"מ,3 או ענבר עם דלתות, גגון, נעילה לדלתות פלטה מגולוונת 

 פנימיות (תיבה נפרדת עבור כל שדה) בהם יותקן כלCתיבות ו- 

הציוד, התקנת הציוד וחיווט, שילוט, מהדקים וכל העבודות וחומרי

העזר הדרושים להשלמת הלוח כולל מעמד, בסיס (סוקל)

מפוליאסטר משוריין מהווה תא כניסה לכבלים עם רגליות להתקנה

5,700.00יח'בקרקע קומפלט 2.0011,400.00

7,600.00יח'.M19מבנה כנ"ל אך עבור מערבלים ותח"ש שאיבה 03.08.04.0585 1.007,600.00

 בקיר או תקרת בטון כולל אספקת השרוול,6ביצוע שרוול עד  " 03.08.04.0590

ביטונו ואיטומו מפני מעבר גזים ו/או מכרסמים לאחר השחלת

140.00יח'הכבלים. 10.001,400.00
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שדרוג מט"ש רמת השרון

24עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0403.08.04

תיבת שקעים פלסטית עם תריס למאמתים לפי תוכנית פרטים03.08.04.0600

.     1X16A 10KA. מאמ"ת 3X25A ,10KA  .2. מאמ"ת 1הכוללת:   

 חד16A. ח"ק ישראלי 4X40A 30MA  .4. ממסר פחת 3                 

,CEE 5X32A. ח"ק תלת פאזי 5 יחידות.          2פאזי אטום למים   

IP65.  6 5. ח"ק תלת פזיX16A,CEE ,IP55.       7מקום שמור נוסף .

לעוד אביזר שקעים חד פזי או תלת פזי. הכל מותקן ומחווט כולל

1,330.00יח' או בלבד.LEGRANDהתקנה לקיר וחבור להזנה דוגמאת גוויס או  3.003,990.00

 כולל מגעPT-100 כניסת 24VDCיח' תצוגה לטמפ' עבור גשש טמפ' 03.08.04.0620

570.00יח'יבש מחליף תוצרת מגטרון בחדר חשמל. 2.001,140.00

העברת המתקן בדיקה ואישור מהנדס בודק כולל כל הבדיקות03.08.04.0630

תשלום לבודק תיקון ליקויים עד להשלמת המתקן וקבלתו ע"י

הבודק קומפ' הכולל צילומים תרמיים ללוח והכנת דו"ח ממצאים

-EX  . 1 CLASS , EEX1והנפקת תעודת תקינות לעמידה בתקנות 

 0 ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC'7,600.00יח 1.007,600.00

 ס"מ180/250/60נישה (גומחה) כנ"ל אך עבור לוח חשמל במידות עד  03.08.04.0635

2,380.00יח'עם גגון לפי פרט בתוכנית פרטים מותקנת ומחוזקת . 3.007,140.00

תוספת למחיר הגומחה הנ"ל עבור דלתות פח רפפה מתליות על כל03.08.04.0636

הנישה מגולוון, צבוע בצבע מקשי ובצבע סופי בתנור  דוגמאת

1,520.00קומפמולטילוקם או שהרבני או ש"ע 3.004,560.00

 ווט (משואה)100 ליבון עד  IP55מנורה אדומה פלסטית אנטי-ונדלית 03.08.04.0637

570.00יח' מחוזק לקיר מורכבת ומחוברת2מורכבת ע"ג קונזולה עשויה צינור "  1.00570.00

פירוק והתקנה מחדש של עמוד תאורה בשבילי  המט"ש הכולל03.08.04.0639

יציקת יסוד בטון חדש, אספקה והתקנה של בסיס עיגון התואם את

סוג העמוד התקנתו בחזרה והפעלתו התקינה, הכולל אספקה ושדרוג

1,810.00יח'חלפים במגש הציוד, סימון. הכול קומפ'. 3.005,430.00

מגש ציוד בפתח ציוד בעמוד  מחומר בלתי מוליך וכבה מאליו עמיד03.08.04.0640

 , פס הארקה,SOGEXIלאש כימקלים וקרוזיה כולל מהדקי מעבר 

430.00יח' הכל מותקן ומחובר1X10A, 10KA מאמתים 2מוליכי הארקה,   3.001,290.00

 ס"מ70/70/80 במידות 30יסוד בטון לעמוד התאורה הנ"ל מבטון ב- 03.08.04.0641

 מ"מ כוללX1500"1 ברגי  4כולל חפירה, יציקה, החזרת מילוי, וכן  

710.00יח'הארקת יסוד וברגי יסוד שרוולי מעבר . 3.002,130.00

 ס"מ עשויה מצינור ברזל מגולוון50זרוע כפולה/משולשת באורך  03.08.04.0642

בקוטר מותאם לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד

430.00יח'תאורה. 3.001,290.00

  לתאורת חוץ עבור תאורת בטחון להצפתLEDאו"ה של זרקור 03.08.04.0643

 לעמידות בפניduty heavyשטחים גדולים, עשוי גוף אלומיניום 

 הספקLED ALPHA דגם  ASTMB-117קורוזיה לפי תקן 

136W תוצרתHUBBELL 6 עם מערכת אופטיתX6,טמפ' צבע 

5000K(יבואן: לירד-שטייניץ) מותקן ומחובר כולל כבל מפתח ציוד 

1,520.00יח'בעמוד ועד לפנס 4.006,080.00

 ס"מ20 מטר מגולוון חתך מדורג במידות 10עמוד קוני מדורג בגובה  03.08.04.0644

כולל פתח ציוד וסידור הארקות מותקן ומחובר כולל קטע הכבל

2,660.00יח'מפתח הציוד בעמוד ועד לפנס תוצרת פ.ל.ה 3.007,980.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0403.08.04

פירוק כל ציוד החשמל והתקשורת הכולל ניתוק מפסקים, כבלים,03.08.04.0645

יחידת השאיבה, כבלי ההזנה וניתוק זינה מלוח ראשי ופינוי כבלים

מיותרים והעברתם למחסן עליו יורה המזמין עבור מבנה קיים

הכולל עבודות מנוף וציוד הובלה. הכל במסגרת הטיית תוואי כבלים

והעתקת קווי חשמל ותקשורת טרם תחילת ביצוע המבנה. הכולל

הכנת תשתית זמניתכולל עמודים, שוחות וכל מה שנדרש לצורך

23,750.00קומפתפעול תקין של  המתקן הקיים . 1.0023,750.00

 מטר ,מגולוון  מצינור פלדה מגולוון גילוון חם בקוטר3תורן בגובה  03.08.04.0650

 מטר מעל הבנין),2.5 מטר על הבנין,  1 מותקן על דופן הבנין (3" 

570.00קומפכולל שלות לחזוק. 1.00570.00

798,690.00סה"כ לנקודות ואינסטלציה חשמלית

כיבוי וגילוי אש 03.08.05
330.00יח'גלאי עשן אופטי אנלוגי לרכזת ממוענת כולל כתובת ותושבת03.08.05.0010 22.007,260.00

תוספת למחיר גלאי עשן מכל סוג שהוא עבור זרועה תלויה ורשת03.08.05.0015

40.00יח'הגנה. 4.00160.00

יחידת כתובת (מגע יבש)יציאה מהרכזת להפעלת צופר, מיכל גז03.08.05.0020

360.00יח'לכיבוי, הפסקת חשמל וכו' מותקנת בקופסת פוליקרבונט 6.002,160.00

יחידת כתובת כנ"ל אך כניסה ממגע יבש חיצוני עבור התראות03.08.05.0030

330.00יח'חיצוניות 4.001,320.00

190.00יח'לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת ממוענת כולל כתובת03.08.05.0040 2.00380.00

130.00יח'מנורת סימון אזעקת אש03.08.05.0050 16.002,080.00

270.00יח'צופר התראה להתקנה פנימית עם נצנץ .03.08.05.0060 1.00270.00

EXצופר התראה להתקנה פנימית עם נצנץ כנ"ל אך לאווירה נפיצה 03.08.05.0065

  .1 CLASS , EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY

INTRINSIC'1,330.00יח 1.001,330.00

330.00יח'צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ03.08.05.0070 1.00330.00

 כתובות לפחות120רכזת גילוי אש ממוענת אנלוגית עם קיבולת ל  03.08.05.0080

 כתובות תצוגה דיגטלית בעברית וכל240ועם אפשרות להרחבה ל  

היתר האביזרים המפורטים  הכולל סנכרון והתחברות לרכזת

הקיימת והמותקנת במט"ש כולל כל ההתאמות והזיוודים הדרושים

6,180.00יח' הכל קומפ' .ADR7000לכך ,כדוגמת טלפייר  1.006,180.00

אספקה והשחלה של כבל גילוי אש תקני אדום תת-קרקעי גידים03.08.05.0100

ומוליכים (מסובבים גמישים) מזכוכית ומשוריינים לרכזת ממוענת

מרכזת גילוי אש במבנה משרדים דרך תשתיתתת-קרקעית עד

30.00מ'למבנים משניים ולפנלי משנה 200.006,000.00

אספקה והשחלה של כבל גילוי אש תקני המיועד להתקנה באזורים03.08.05.0105

 ,INT CLASS1נפיצים והעומד ברישות מוגן פיצות לפי הפירוט 

EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY RINSIC'60.00מ 110.006,600.00

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו') עבור רכזת ממוענת עשויה03.08.05.0110

 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם1כבל תקני אדום  

לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה פלסטית עד

1.5X1.5.140.00נק' ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה הקרובה 46.006,440.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

26עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0503.08.05

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו') עבור רכזת ממוענת עשויה03.08.05.0115

 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם1כבל תקני אדום  

לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה פלסטית עד

1.5X1.5.ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה הקרובה 

עבור אזור נפיץ. מוגן פיצוץ הכולל כל הנדרש לצורך השלמת הנקודה

380.00נק'. 6.002,280.00

 ק"ג עם צנרת פיזור,נחירים בגג לוח החשמל3,עד  FM-200מיכל גז 03.08.05.0120

בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ,

פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח

 וכןFM\UL ואישור NFPA 2001החשמל ומחובר קומפ' לפי תקן  

5,230.00יח'אישור מכון התקנים הישראלי קומפלט ומחובר קומפלט. 2.0010,460.00

6,180.00יח' ק"ג5 כנ"ל אך   FM-200מיכל גז 03.08.05.0130 2.0012,360.00

חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי03.08.05.0150

האש בכל תחום הפרויקט וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון

4,280.00קומפהתקנים כולל תשלומים עבור מכון התקנים וליווי הבודק קומפ'. 1.004,280.00

חיבור לוח מסופק ע"י אחרים למערך גילוי האש כולל מגעים03.08.05.0160

330.00יח'דיסקרטים קומפלט . 8.002,640.00

 ,EX  . 1 CLASSזוג גלאי אש מסוג קרן המיועד לאווירה נפיצה 03.08.05.0170

EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC'7,410.00יח 2.0014,820.00

87,350.00סה"כ לכיבוי וגילוי אש

מערך תקשורת והעברת נתונים 03.08.06
ס"מ , דלת זכוכית60 , עומק  20U, גובה 19תיבת תקשורת רוחב " 03.08.06.0010

2 מדפים לנשיאת עודפי כבלים, דפנות מתפרקות,  ,N6ננעלת, שקע 

 מבואהCAT-6A  24מדפים קבועים לוח ניתוב לכבלי נחושתמסוג 

2,090.00יח'עם פנל מברשות, הכל מושלם, כמפורט קומפ 2.004,180.00

 לפי הצורך לחיבורST-SP נקודות כולל מתאמים 8לוח ניתוב אופטי  03.08.06.0020

כל סיבי הכבלים האופטים, מגש לאיחסון עודפי סיבים אופטיים

860.00קומפמותקן ומחובר כמפורט קומפ 2.001,720.00

60.00יח' מטר כמפורט קומפ.2 באורך   ST-SCמגשר אופטי 03.08.06.0050 6.00360.00

10.00יח' מטר תקעים כנדרש1מגשר נחושת באורך   03.08.06.0060 24.00240.00

03.08.06.0070 GBIC  MBps  100/1000.710.00יח' תואם למתג הנבחר 8.005,680.00

התקנה מושלמת של כל ציוד התקשורת במבנה קדם, חווט והפעלה,03.08.06.0080

3,800.00קומפהכל מושלם, כמפורט קומפ. 1.003,800.00

30.00יח'קונקטור אופטי לקצה סיב, מותקן ומחובר כמפורט קומפ03.08.06.0090 12.00360.00

 דקות כולל30 כולל מצברי גיבוי ל  2000VA חד פזית U.P.Sמערכת .03.08.06.0100

סימון מתח, סימון תקלה, עוקף סטטי, סימון צריכת זרם, דוגמאת

2,850.00יח'גמטרוניקס או ש"ע מותקנת ומחוברת. 2.005,700.00

16 בעל 19אספקה והתקנה וחיווט מתג תעשייתי מנוהל (סוויטץ') " 03.08.06.0105

  לפחות ושתי מבואות אופטיים  ,  תוצרתTX10/100/1000פורטים 

HP או Cisco.4,750.00יח' או ש"ע 2.009,500.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

27עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0603.08.06

TUBE LOOS MINI סיבים מולטי מוד מסוג 6כבל אופטי משוריין  03.08.06.0110

 מ"מ - מבנה14.50 - קוטר חיצוני  62.5M- קוטר ליבת הסיב 

CABLE MINI TUBE LOOS עם JEL צבע שונה לכל סוג ,MINI

CABLE מעטה פנימי LSOH,עטוף חומר חוסם לחות, שריון פלדה ,

 אוDATWYLERמעטה חיצוני פוליאסטר שחור כדוגמת: תוצרת 

30.00מ'ש"ע 340.0010,200.00

 CAT7,GIGA-DORאספקה והתקנה של כבל תקשורת מסוכך 03.08.06.0120

מאושר ע"י המזמין, כולל מעטה משוריין ומסוכך כל זוג בנפרד

NYBY.40.00מ' להתקנה תת-קרקעית 250.0010,000.00

הזמנת תיכנון והגדרת רשת תקשורת  מקומית באתר באמצעות03.08.06.0130

חברת תקשורת מאושרת. למטרת שילוב כל המערכות, שידור נתונים

ממערכות ולוחות ספקי חוץ כוללת הקמת והגדרת רשת תקשורת

קווית באתר ביצוע קונפיגורציה בין מרכיבי המערכות השונות

מערכת בקרה, רכזת גילוי אש, פנלי תצוגה וכו' קליטת ואגירת

נתונים מכל המערכות בנפרד ושידורם בהתאם ליעודם למרכז

הבקרה והצפייה, ניהול הרשאות. המחיר כולל כל העבודות

7,600.00קומפוהתוכנות הדרושות להשלמת העבודה קומפלט. 1.007,600.00

59,340.00סה"כ למערך תקשורת והעברת נתונים

סה"כ לעבודות חשמל 
429,870.00לוח מתח נמוך01

204,030.00מערכת בקרה02

144,480.00אביזרי פיקוד והארקות03

798,690.00נקודות ואינסטלציה חשמלית04

87,350.00כיבוי וגילוי אש05

59,340.00מערך תקשורת והעברת נתונים06

1,723,760.00סה"כ

סה"כ לעבודות חשמל 
1,723,760.00עבודות חשמל08

1,723,760.00סה"כ

פיתוח שטח 04

עבודות בטון וקירות תומכים 04.02

קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזוין 04.02.02
, ללא חיפוי אבן. כולל עבודות30קירות תומכים מבטון מזויין ב- 04.02.02.0010

עפר, בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב

הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות

1,412.00מ"קכמפורט בתכניות. 20.0028,240.00

גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או לירון04.02.02.0011

 מ' מפני היסוד,2"בתחונית" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של  

 מ'3 מ"מ כל 60/60/2 מחוט פלדה ועמודים 50/50/4.5משבצות  

230.00מ'לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה. 60.0013,800.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

28עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח שטח

04.02.0204.02.02

42,040.00סה"כ לקירות תומכים וקירות גדר - בטון מזוין

סה"כ לעבודות בטון וקירות תומכים 
42,040.00קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזוין02

42,040.00סה"כ

פיתוח האתר 04.40

ריצוף שבילים, מדרכות 04.40.01

 ס"מ. מחיר ריצוף5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד  

באבן משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.

.52עבודות אספלט מדרכות ומגרשי ספורט ראה המחירון בפרק  

 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  04.40.01.0190

81.00מ"ר או שו"ע לפי תכנית .20/20, 10/20מלבנית,   30.002,430.00

אבני שפה, גן ותיחום

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף

גם לאבנים קשתיות.

 ס"מ מעל המסעה על15 או 10אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה  

פי ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים".

 ס"מ  עם ספייסרים17/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך  04.40.01.0470

75.00מ'וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע 25.001,875.00

 ס"מ בגוון אפור.  (המחיר כולל10/100/20אבן גן טרומה במידות  04.40.01.0700

48.40מ'יסוד משענת בטון) 100.004,840.00

9,145.00סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות

סה"כ לפיתוח האתר 
9,145.00ריצוף שבילים, מדרכות01

9,145.00סה"כ

כבישים ופיתוח 04.51

עבודות הכנה ופירוק 04.51.01

מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר

שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, למעט תשלום אגרה

במידת הצורך.

מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור

בשכבות ובאישור המפקח.

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא

מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו.

במידת הצורך למקרים חריגים, תוספת עבור הובלת

 ק"מ למרחקי הובלה הגבוהים מהנדרש1חומר/פסולת/צמחיה לכל  

 ? למ"ק/ק"מ.1.20בחוזה,  

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

29עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח שטח

04.51.0104.51.01

4 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 200שטח מוגבל- הגדרה: שטח עד  

מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת .

בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה

העדכנית ליום פרסום המכרז.

איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות

סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.

50-90תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה   

?/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים.

במקרה של עלות חריגה למ"ק עבור תוספת אגרה בגין הטמנת

פסולת, או עבודות עפר, יש להציג מסמכים מתאימים. לא ישולם

עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה

והרשות המקומית.

.%5ישולם רווח קבלן בנפרד עבור האגרות בשעור של  

פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי

עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת

בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.

המדידה והתשלום במ"ק.

9.70מ'פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .04.51.01.0130 100.00970.00

18.00מ"רפירוק משטחי אספלט קיים .04.51.01.0131 40.00720.00

25.00מ'פירוק גדר רשת קיימת .04.51.01.0132 70.001,750.00

150.00מ'פירוק והריסה קיר גדר/או קיר תומך מבטון ו/או אבן .04.51.01.0133 40.006,000.00

התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק04.51.01.0190

461.10יח'תקרה. 3.001,383.30

החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה04.51.01.0200

975.90יח' ס"מ.60 טון בקוטר 40ותושבת כביש   3.002,927.70

 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת30התאמת גובה עד  04.51.01.0220

399.50יח'בכל קוטר שהוא. 3.001,198.50

פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק,כולל איטום הצינור ומילוי04.51.01.0430

588.00יח' (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) .CLSMהבור הנוצר בתערובת  1.00588.00

 ס''מ לרבות טאטוא, פינוי0.0-10.0קרצוף אספלט בעובי משתנה  04.51.01.0510

8.00מ"רוסילוק. 450.003,600.00

1,500.00יח'פירוק והעתקה עמוד תאורה.04.51.01.0600 2.003,000.00

22,137.50סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר 04.51.02
23.00מ"ק מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד  04.51.02.0020 1,000.0023,000.00

2.70מ"רהידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.04.51.02.0160 1,000.002,700.00

ס"מ יישור פילוס10חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים לעומק עד  04.51.02.0190

6.20מ"רוהידוק מבוקר. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי. 50.00310.00

26,010.00סה"כ לעבודות עפר

מילוי מובא מחומר נברר 04.51.03

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
 http://www.dekel.co.ilאתר דקל: 



עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

30עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח שטח

04.51.0304.51.03

מצעים ותשתית

 ס"מ,20 ס"מ ועד 15מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ-  04.51.03.0120

93.00מ"ק לפי מודיפייד אאשטו.%100לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של   600.0055,800.00

55,800.00סה"כ למילוי מובא מחומר נברר

סה"כ לכבישים ופיתוח 
22,137.50עבודות הכנה ופירוק01

26,010.00עבודות עפר02

55,800.00מילוי מובא מחומר נברר03

103,947.50סה"כ

עבודות אספלט 04.52

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 04.52.01

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

%18 מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ- 

למחיר הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים

המתומחרים לפי טון.

%8 מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של  

למחיר הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים

המתומחרים לפי טון.

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ  04.52.01.0090

PG68-10.29.00מ"ר 750.0021,750.00

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 19תא"צ  04.52.01.0200

PG70-10.33.00מ"ר 1,200.0039,600.00

61,350.00סה"כ לשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

שונות 04.52.02
1.60מ"ר ק"ג/מ"ר.0.8-1.2ריסוס ביטומן יסוד בשיעור  04.52.02.0010 750.001,200.00

1.00מ"ר ק"ג/מ"ר.0.3-0.5ריסוס ביטומן מאחה בשיעור  04.52.02.0020 1,200.001,200.00

22.00מ'מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור.04.52.02.0040 50.001,100.00

מישק התחברות אספלט קיים ואבן שפה חדשה כולל ניסור, ניקוי,04.52.02.0050

22.00מ' מטר .0.5השלמת מצע וריסוס ביטומן. עד רוחב   25.00550.00

4,050.00סה"כ לשונות

סה"כ לעבודות אספלט 
61,350.00שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות01

4,050.00שונות02

65,400.00סה"כ

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

31עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח שטח

04.52.0204.52.02

סה"כ לפיתוח שטח 
42,040.00עבודות בטון וקירות תומכים02

9,145.00פיתוח האתר40

103,947.50כבישים ופיתוח51

65,400.00עבודות אספלט52

220,532.50סה"כ

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

32עמוד   03/09/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כ לעב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם

סה"כ לעב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם 
4,872,160.00עבודות הנדסה אזרחית01

1,023,500.00אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור02

1,723,760.00עבודות חשמל03

220,532.50פיתוח שטח04

7,839,952.50סה"כ

17.00%1,332,791.93מע"מ

9,172,744.43סה"כ כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
 http://www.dekel.co.ilאתר דקל: 
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 1נספח ו' 

 
 המוצע הציוד של טכניים מפרטים

 
 

 א.  יחידות השאיבה
 
         שם היצרן  .1
 
       שם הספק ונותן השרות  .2
 
          דגם  .3
 
        קוטר מאיץ מקסימלי  .4
 
        קוטר מאיץ ממוצע  .5
 
         קוטר סניקה  .6
 
         קוטר יניקה  .7
 
        י גודל מעבר חופש .8
 
      ספיקה )מק"ש( בנקודות ספיקה  .9
 

       עומד כולל )מ'( בנקודות עבודה .10
 

       נצילות )%( בנקודות עבודה  .11
 

        ( HPהספק מנוע ) .12
 

        משקל היחידה )ק"ג(  .13
 

       לחץ בדיקה של גוף המשאבה  .14
 

         מועד אספקה  .15
 

 תהיינה עשויות מהחומרים לפי המפורט: המשאבות .16
 
         בית המאיץ:  
    
          מאיץ:   
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          ציר:     

 
        מכסה הכניסה:    

 
        מכסה המכפש:   

 
 

% לעומת העומד הדינמי הכולל  -יש לצרף עקום אופייני המראה את הספיקה במק"ש והניצולת ב
על כל אחד מן העקומים את תחום הפעולה המומלץ, הספיקה המינימלית במ' כמו כן יש לסמן 

 (.OFF SHUTוהמקסימלית והלחץ המקסימלי במשאבה למגוף, סגור )
 כמו כן יש לצרף תרשים מידות והרכבה של המשאבה.

 
 

 אלקטרומגנטי  ב.  מד זרימה
 
         שם היצרן:  .1

 
          דגם:  .2

 

         טווח מדידה:  .3
 

       : ק ונותן השירותשם הספ .4
 

 יש לצרף מפרט טכני.
 יש לצרף תרשים מידות ושרטוט הרכבה.

 
 מד מפלס דיפרנציאלי.  ג
 
 
        שם היצרן:  .1
 
         : דגם .2
 
      שם הספק ונותן השירות:  .3

 
        חומר מבנה:  .4

 
        תדר עבודה:   . 5

 
       דרגת אטימות:  . 6

 
 ף מפרט טכני.יש לצר  
 יש לצרף שרטוט והרכבה.  
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 ומוליכות PHמערכת משולבת למדידת .  ד
 
        שם היצרן:  .1
 
         : דגם .2
 
      שם הספק ונותן השירות:  .3

 
        טווח מדידה:  .4

 
       דרגת אטימות:  . 5

 
 יש לצרף מפרט טכני.  
 יש לצרף תרשים מדידות ושרטוט הרכבה.  

 
 כף הידראולית למלכודת אבנים.  ה
 
        שם היצרן:  .1
 
         : דגם .2
 
      שם הספק ונותן השירות:  .3

 
        נפח הכף:  .4

 
        זמן פתיחה:   . 5

 
        זמן סגירה:  . 6

 
        חומרי מבנה:  . 7

 
 יש לצרף מפרט טכני.  
 יש לצרף שרטוט והרכבה.  

 
 
 שמל.  לוח חו
 
         שם היצרן:  .1
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 נספח ז'

 

 להקמה והרצה של מתקן קדם טיפול במט"ש רמת השרוןהסכם 

 

 2018 ביום ______ בחודש ______ שנת ברמת השרוןשנערך ונחתם                                

  

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ בין:  

  5מרח' אוסישקין    

 רמת השרון   

 "(החברה")להלן:    

 מצד אחד  

 

 _________________________ לבין:
  _________________________ 

 ת.ז./ח.פ./ח.צ.______________ 
 מרח' ___________ מס'______ 
 ישוב ____________ מיקוד _________ 
 טלפון __________ פקס ___________ 
 ע"י מורשי החתימה מטעמו: 
 __ ת.ז.:_____________שם:_________________ .1 
 שם:___________________ ת.ז.:_____________ .2 
 "(הקבלן)להלן: " 

 מצד שני 

 

להקמה והרצה של מתקן קדם טיפול במט"ש  10/2018מכרז פומבי שמספרו  מהפרסוהחברה  הואיל:
 ;"(המכרז)להלן: " רמת השרון

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

וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של הקבלן והחברה קיבלה את ההצעה כדין )הצעת  והואיל:
 הקבלן מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה(;

 ;במכרז האמורוהקבלן זכה  :והואיל

 נים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;יוהצדדים מעוני והואיל:

 

 

 :אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 מבוא  .1
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המבוא להסכם זה ונספחיו המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ויש לקראם כאחד עם  .1.1
 ההסכם:

 אישור עריכת ביטוח - '1נספח 

 נוסח ערבויות - '2פח נס

 נספח בטיחות – '3נספח 

 על כל נספחיה 1חוברת  –' 4נספח 

 על כל מסמכיה 2חוברת  - '5נספח 

 נוסח הצהרת קבלן על העדר תביעות –' 6נספח 

 תעודת השלמה –' 7נספח 

 תעודת גמר  –' 8נספח 

 לוח זמנים - ' 9נספח 

 
א' לעיל, יבצע הקבלן את העבודה בהתאם בנוסף לנספחים המצורפים להסכם זה, כמפורט בס"ק  .1.2

בנין בהוצאת משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ )להלן: "המפרט פרט הכללי לעבודות למ
הבין משרדי"( במהדורתו האחרונה והמעודכנת ובהתאם לתקנים, הוראות היצרנים לחומרים 

ת הסביבה, המוסד לבטיחות השונים, דרישות הרשויות השונות )משרד הבריאות, המשרד לאיכו
 .ולגהות( וכו'

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

 הגדרות .2

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המוגדרת בצידם: 2.1
 

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ  -"החברה"

 תקן קדם טיפול במט"ש רמת השרון להקמה והרצה של מ 10/2018 מס'מכרז פומבי  -"המכרז" 
 

 .  ולו או מקצתוכ ,מנכ"ל החברה, לרבות כל אדם שהוסמך על ידם לצורך הסכם זה  -"המנהל"  
 

 מהנדס החברה או מי מטעמם כנציג הנדסי של החברה.   -"המהנדס"

המתמנה בכתב, מזמן לזמן, ע"י המנהל, לפקח על ביצוע הפרויקט או תאגיד אדם  -"המפקח"
 כל חלק ממנו; או

 
הקמת מבנים, הקמת והרצת מתקן קדם טיפול במט"ש רמת השרון, לרבות   -"העבודות"

, אספקה חלקית של ציוד הנדרשת  צנרת כל  והנחת חלקית של הצנרת  אספקה
אלקטרומכני והתקנת כל הציוד האלקטרומכני, אספקה והתקנה של מערכת 

, עזר,מערכת  קרה של המט"שוחיבורן למערת החשמל והב חשמל, מערכת בקרה
חיבור מתקן הקדם טיפול על כל מערכותיו למערך הטיפול בשפכים, הרצת מתקן 

העבודות יכללו גם את . הקדם טיפול, החזרת מצב לקדמותו של התשתיות במט"ש
כל העבודות והפעולות הנדרשות, הסדרי תנועה והתחייבויות ומחויבויות שעל 

כי המכרז/חוזה זה, על נספחיהם, בין אם הם הקבלן לבצע על פי האמור במסמ
 מפורשים ובין אם לאו. 

 
הקבלן  שזכה במכרז, ולרבות נציגיו של הקבלן )כולל קבלני המשנה מטעמו(,  -"  הקבלן"

עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, יועצים ומתכננים מקצועיים, ולרבות 
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ו מטעמו  ובלבד שאושרו על ידי כל קבלן/ני משנה אשר יפעלו עבור הקבלן ו/א
 החברה מראש ובכתב.

 
כל מכונה, מכשיר, התקן, מתקן זמני או כל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות, אך  -"ציוד הקבלן"

 שאינו נשאר או מיועד להישאר חלק מהמבנה או הציוד.
 
, לרבות כל מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא צורפו  -" מסמכי החוזה"

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

 
מסמך שהוצא לפני הגשת ההצעות, בין ביוזמת החברה,  -" הודעות למציעים ומסמכי ההבהרות"

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

 
הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע העבודות לרבות כל תוספת   -" שכר החוזה"

שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל הפחתה שתופחת 
 תאם להוראות החוזה.מהסכום הנקוב בה

 
מחירון משכ"ל ברוטו לעבודות פיתוח כפי שהתפרסם במועד פרסום  -" מחירון משכ"ל"

 המכרז.
 
 מחירון דקל לעבודות בנין ותשתית כפי שהתפרסם במועד פרסום המכרז.  -"מחירון דקל"
 
 יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה -" 1981-חוק הפרשנות, התשמ"א"

 כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.
 

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

ד ואין להן נפקות כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלב
 כלשהי בפרשנות החוזה.

 מהות ההסכם .3

 הקמתהקמה והרצת מתקן הקדם במט"ש רמת השרון טיפול לרבות  הקבלן יבצע עבודות 3.1
מבנים, אספקה חלקית של הצנרת  והנחת כל  צנרת הנדרשת , אספקה חלקית של ציוד 

חשמל, מערכת אלקטרומכני והתקנת כל הציוד האלקטרומכני, אספקה והתקנה של מערכת 
, חיבור מתקן הקדם טיפול עזר מערכת"ש ,המטבקרה וחיבורן למערת החשמל והבקרה של 

על כל מערכותיו למערך הטיפול בשפכים, הרצת מתקן הקדם טיפול, החזרת מצב לקדמותו 
' להסכם, 5(, נספח 2והכל כמפורט בהסכם, בפרשה  הטכנית )חוברת  "ש.  במטהתשתיות  של

 סכם. וביתר נספחי הה

 על סמך הצהרותיו כדלקמן:הצעתו לחברה  חמכוהינה  החברה לבין הקבלןההתקשרות בין  3.2
 הינו מומחה ובעל ניסיון בביצוע העבודה. הקבלן .א
ולעמידה  לביצוע העבודותהדרושים  והציודח האדם, האמצעים והיכולת, כ הקבלןברשות  .ב

לוח הזמנים  ועל פיותר בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה המקצועית הגבוהה בי
   הקבוע בהסכם זה.

הקבלן מתחייב להשיג את כל הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים ו/או שידרשו על פי כל  .ג
דין לביצוע העבודות מהסוגים הנכללים במכרז זה.  מובהר כי המזמין יוציא עבור הפרויקט 

 היתר בנייה.
הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל  הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך .ד

התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות סיור באתר לביצוע העבודות, למידת מיקומם של 
הדרכים והעזרים שבשטח, למידת תשתיות הביוב והמים, והיכרות עם תנאי העבודה 

הספציפיים, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 
 זמין בקשר עם כך.המ
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הקבלן מתחייב להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנושא בטיחות וגהות  .ה

 ולא יעסיק עובדים, אשר לא עברו הכשרה מתאימה. 
, בהצעה ידו על הוצגו אשר הצוות אנשי את העבודות ביצוע לצורך להעמיד מתחייב הקבלן .ו

 אלא להחליפם רשאי יהיה לא והוא, הצוות ואנשי הפרויקט מהנדס, הפרויקט מנהל לרבות
 .שרונים מאת ומראש מוקדם באישור

 ויהא לחזקתו הציוד את יקבל והקבלן המזמין ידי על יירכש מהציוד חלק כי לקבלן ידוע .ז
באתר  הציוד קבלת מרגע.   המזמיןוהרצתו עד למסירתו לידי  התקינה להתקנתו אחראי

מובהר בזאת כי הוראות ההתקנה וההפעלה  .הציוד לע אחראי הקבלןעל ידי הקבלן יהא 
 .לקבלן ע"י יצרן הציוד והקבלן מתחייב לפעול לפיהן בלבד ויינתנ

ן המועד בו בנוסף, צנרת הביוב אשר נרכשה על ידי החברה תועבר לאחריות הקבלן החל מ .ח
 אתר העבודות. ליצרן הצנרת ויובילה אהיקבל הקבלן את הצנרת במחסן 

 ולא, 1כמפורט בנספח ו'  הצעתו במסגרת ידו על הוצע אשר הציוד אספקתב יחויב הקבלן .ט

 .המזמין מאת מוקדם באישור אלא להחליפו רשאי יהיה
לקבלן ידוע כי כל העבודה מתבצעת במתקן טיפול בשפכים )להלן ,"המט"ש" (  עובד  .י

נת ועבודתו תעשה בתאום והנחיות מפעיל המט"ש  והוא נקט בכל הצעדים הנדרשים על מ
 לבצע את עבודתו מבלי לפגוע בעבודה הרציפה של המט"ש.

הקבלן מצהיר כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל  .יא

ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או 
ם לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה בעקיפין, בביצוע עבודות עפ"י הסכם זה, כתב אישו

 קלון. 
הקבלן מצהיר כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או  .יב

בשנה  1991 –נגד מנהל ממנהליו כתב תביעה בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א 
 שקדמה למועד חתימת הסכם זה. 

סכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה הקבלן מצהיר כי אין בחתימתו על ה .יג
ו/או מחדל, של כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/או 

 כפוף לו. 
הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים להגיש את כל המסמכים, הרישומים והטפסים ולנקוט  .יד

 בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל. 
תחייב ומסכים, כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס למתן הקבלן מצהיר, מ .טו

 הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות. 
הקבלן מתחייב כי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות ובמיומנות נאותה, בקפדנות  .טז

 וביעילות, הכל לשביעות רצונה המלאה של החברה. 
שלם כל תשלום ו/או קנס ו/או עיצום כספי שיוטל על הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי י .יז

סמכא כלפי המזמין, לרבות -המזמין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם בר
המשרד להגנת הסביבה, בגין כל מעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן, בביצוע העבודות עפ"י 

בהתאם להסכם זה ו/או הסכם זה ו/או אי ביצוען בהתאם לאופן ולסטנדרטים הנדרשים 
ע"י רשויות הפיקוח המוסמכות לרבות המשטרה, משרד התחבורה בית המשפט, רשויות 
איכות הסביבה, משרד הבריאות וכל רשות סטטוטורית אחרת וכן לרבות בגין עיכוב ו/או 

 איחור בביצוע העבודה. 
ות כל דין, הקבלן מצהיר ומתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וההסכם בהתאם להורא .יח

לרבות, בהתאם להנחיות, כללים, אמות מידה והוראות רשות המים ו/או הממונה על 
 תאגידי המים והביוב )הן משפטיות והן הנדסיות(. 

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן הראשי של העבודה, והוא יבצע את העבודות  .יט
ל כללי וחוקי הבטיחות תוך שמירה מוחלטת על כל הוראות הבטיחות, ותוך עמידה בכ

 בעבודה בשים לב למהות העבודות נשוא ההסכם.
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האלקטרומכניות מערכות החשמל בהתקנת ו החשמל  לבצע את עבודות הקבלן מתחייב 3.3

אשר הנו בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות  2ב'160באמצעות קבלן משנה בעל סיווג קבלני 
( מתקני 2) שניו לרשת החשמל בלפחות מכאני וחיבור-ציוד אלקטרו חשמל של  חשמל והתקנת

טיפול בשפכים או תחנות שאיבה לביוב כאשר לפחות אחד מהם הינו מט"ש. זהות קבלן 
תועבר לאישור  , בצירוף כל המסמכים המעידים על עמידתו בדרישות האמורות,המשנה
ממועד קבלת צו התחלת עבודות מאת החברה. אם החברה לא ימי עבודה    5בתוך  החברה

. קבלן משנה חלופיעבודה  -ימי 5תאשר את זהות קבלן המשנה יידרש הקבלן להציג בתוך 
יבצע עבודות אלה בעצמו, בהנחה והוא עומד בכל הדרישות  שהקבלןמובהר כי אין מניעה 

 המצטברות המפורטות.
נספחים ובכתב הכמויות )בפרשה הטכנית העבודה תכלול את המטלות והמרכיבים המפורטים  3.4

, מנהל( והיא תבוצע בהתאם לתוכנם של אלו ולעדכונים ולשינויים, מאת ה' בהתאמה4 -' ו5
 ככל שיהיו במהלך העבודה.

 .החברתתבצע בתיאום מלא ותוך שיתוף פעולה עם נציגי ה העבודה 3.5
העבודה תתבצע בכפוף לכל תקן, לתקנות החשמל, למפרט הבין משרדי והפרשה הטכנית  3.6

 ' להסכם זה.5המצ"ב כנספח 
 גש בזאת כי החברה תקבע עבור הקבלן סדרי עדיפויות לביצוע העבודה. יוד 3.7
יפנה בכתב לחברה ויקבל  – מסמכי המכרז וההסכם לבין עצמםסתירה בין  אם מצא הקבלן 3.8

 הוראות/ הבהרות בנוגע לעדיפות המסמכים.  
 

 סמכויות המהנדס .4

זה, אינן גורעות  סמכות שהתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה על פי חוזה 4.1
 מזכויותיהם של המהנדס או ב"כ להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה פעולה.

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

 

 ניהול יומן -מפקח תפקידיו וסמכויותיו של ה .5

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

 כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת הוראותיו הוא.

פרטים המשקפים לדעתו את "היומן"(, שבו ירשמו מדי יום ביומו : הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן 5.2
 המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.

היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר  לקבלן או לבא כוחו  5.3
ימים ממסירת ההעתק  7המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 

 ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.כאמור, על 
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הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו  5.4

 המזמין.את 

כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם כאילו אישרו -או באי לא הודיעו הצדדים 5.5
 ם ביומן.נכונות הפרטים הרשומי

רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות  5.6
 בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

 איסור הסבת החוזה .6

את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או  למסור  אין הקבלן רשאי להסב לאחר 6.1
 מראש בכתב. המזמיןל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת לאחר כ

יהיה רשאי להעסיק קבלן משנה ו/או קבלני משנה לצורך ביצוע חלק מן העבודות. העסקת  הקבלן 6.2

 היאו שנקבעו במסגרת מסמכי המכרז,קבלן משנה מותנית בעמידת קבלן המשנה בתנאי סף 
תב לגבי העסקת קבלן/קבלני יקבל את אישור החברה מראש ובכ שהקבלןתתאפשר רק לאחר 

באם קבלן המשנה מטעם הקבלן אושר המשנה, ולגבי זהות קבלן/קבלני המשנה המוצע על ידו.  
במסגרת הצעת הקבלן, לא יהא צורך בקבלת אישור נוסף מאת החברה. כל העסקת קבלן/ני משנה 

ב תוך זמן אחרים/נוספים יחייבו את אישור החברה מראש ובכתב, והחברה תודיע לקבלן בכת
 סביר על הסכמתה או התנגדותה. 

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

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

שאית, אך לא חייבת, וזאת על פי שיקול דעתה בלבד, לאשר לקבלן להחליף קבלן החברה תהא ר 6.4

משנה, וזאת על פי בקשה מפורטת בכתב, שתכלול את פירוט הסיבות להחלפה, ואת כל הפרטים 
 הנחוצים לגבי קבלן המשנה המחליף. 

 -ות, תשכ"טכי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאי ,הקבלן מצהיר בזה 6.5
, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא 1969

 ., ובכפוף לאישור החברה כאמור לעילאם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור

כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו הוא לא  ,במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת 6.6
יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר יחזיקו במניות שמקנות זכות 

מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות, או המקנות זכות למנות  25%-ליותר מ
 לכך מראש ובכתב. החברהרבע או יותר מהדירקטורים  בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת 

 ההיקף החוז .7

אדם, החומרים, -חוהמצאת כאספקת ציוד, הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות  7.1
 הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נוספות אשר יתברר כי יש  החברה 7.2
אם נוכח דחיפות ביצוע אותן  לביצוע העבודה נשוא חוזה זה,צורך לבצעם בהקשר  החברהלדעת 

 מחירי יחידה המפורטים בכתב הכמויות.ועפ"י  תמורה תחשבעבודות ואם מכל טעם אחר וה

דקל יתבססו על מחירון  העבודות הנוספות , בכתב הכמויות באם לא קיימים סעיפים כאלה 7.3
 ין עבודות אלה.. לא ישולם לקבלן רווח קבלן ראשי בג20%בהפחתה של 

לא נמצא מחיר יחידה במחירון דקל תיקבע התמורה על פי ניתוח מחיר שיוגש ע"י הקבלן ויאושר  7.4
 מראש ע"י המהנדס. למען הסר כל ספק קביעתו של המהנדס הינה סופית. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות  בהתאם להוראות כל  7.5
 .ונהליהדין 
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 וסדרי עדיפויות בין המסמכים הוראות מילואים, ות במסמכיםסתיר .8

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

 המזמין, לפי שיקול דעת המזמין. 

רה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו גילה הקבלן סתי 8.2
הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש 

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

לרבות  -רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה, הוראות  8.3
 לביצוע העבודה. -תכניות לפי הצורך 

 סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז )לצורך ביצוע העבודה( הינו כדלקמן: 8.4

 דרישות הדין והרשויות המוסמכות. .1

 הוראות החוזה, כולל תנאי המכרז  .2

  לביצוע.תכניות  .3

 מפרט מיוחד .4

 כתב כמויות .5

 מפרט כללי .6

 הצעת הקבלן. .7

 סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז )לצורך ביצוע התשלום( הינו כדלקמן: 8.5

 כתב כמויות .1
 אופני מדידה מיוחדים ותחולת העבודה על פי הסעיפים התואמים )אם יהיו(: .2
 התוכניות .3
 מפרט מיוחד .4
 מפרט כללי .5
 ההסכם .6

כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה דו משמעות בין המסמכים בנוסף לאמור לעיל, ב 
הטכניים לבין עצמם, יכריע המהנדס לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג לפי 

 הוראותיו.

 אספקת תכניות .9

התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן, הם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ואסור  9.1
ם, כולם או מקצתם, אלא למטרת החוזה בלבד. החברה תספק לקבלן להעתיקם או להשתמש בה

לקבלן לצורך ביצוע העבודה העתקים מהתוכניות במספר הדרוש כראות עיניו של המהנדס או 
ב"כ. עם גמר ביצוע העבודה, על הקבלן להחזיר לחברה את כל התוכניות לרבות כל ההעתקים 

 והמסמכים האחרים בקשר להן שברשותו.

למפקח על התוכניות, תוכניות העבודה, וההוראות הדרושות, או שיידרשו, לביצוע הקבלן יודיע  9.2
העבודה בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין של ביצוע העבודה ולא יגרום לאיחור או 

 עיכוב בגמר העבודה והשלמתה.

ס או העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזק על ידי הקבלן במקום העבודה, והמהנד 9.3
ב"כ, המפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם 

 בכל שעה מתקבלת על הדעת. 
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 לשביעות רצון המנהל והמפקח ותביצוע העבוד .10

והמפקח וימלא  להקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנה 10.1
המנהל ושל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה  ובין שאינן  לצורך זה אחרי כל הוראותיו של 

 מפורטות בחוזה.

 והודעות ויתור על הודעה נוטריונית .11

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

של  ל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובתכ 11.2
בדואר רשום,  הצד  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה

 שעות מזמן מסירתה בדואר. 48דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 

 האתר לביצוע העבודות רתיאו .12

 ברמת השרון  בשטח שיוקצה לכך כמפורט בתוכניות מט"שהנה בשטח  העבודות תתבצע 12.1
 בקרבת מתקן טיפול הקדם הישן)להלן: "האתר"(.המצורפות להסכם זה, ואשר נמצא 

הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיועד לביצוע העבודות וסביבתו, לרבות מצבו  12.2
ע והתשתיות הקיימות באתר, ומצא הפיסי והמשפטי, וכן, כי הוא בדק את מצב ותנאי הקרק

 אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו.

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

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

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי עם העמדת האתר לרשות הקבלן, הופך זה  12.4

למען הסר ספק על הקבלן לגדר את  להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר.
 אתר העבודה על מנת ליצור חיץ בין פעילותו לפעילות המט"ש. )הפרדת חצרים(.

אתר עובדים ויעבדו גורמים נוספים העוסקים, בין ברוע מן האמור ידוע לקבלן כי מבלי לג 12.5
, ועל הקבלן לבצע את מלוא התיאומים מול הקבלנים השוטפת היתר, בהפעלת המט"ש

 הנוספים ללא קבלת תמורה נוספת. הקבלן יפעל בהתאם להוראות מפעיל המט"ש.

  מיוחדשטח ה מט"ש  כמפורט במפרט הב שטח התארגנותהקים במהלך עבודתו לנדרש הקבלן  12.6

מפעיל המט"ש  כולל  עםעל פי קביעת המהנדס,  על הקבלן לתאם את קבלת שטח ההתארגנות  ו
ביצוע התאומים הנדרשים בגין זאת.  ללא שטח התארגנות לא ניתן יהיה להתחיל בעבודה אלא 

שטח זה לידי  אם התקבלה הוראה אחרת בכתב ע"י המהנדס. בסיום העבודה עליו להחזיר
ימים מקבלה  10בעליו נקי וללא כל מפגעים. הקבלן מתחייב לפנות את שטח ההתארגנות תוך 

ראשונית של העבודה או על פי הוראת המפקח. למען הסר כל ספק כל העלויות  הכרוכות בשטח 
ההתארגנות כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות ואין הקבלן רשאי לקבל כל תמורה 

 גינן. נוספת ב

 בדיקות מוקדמות .13

הקבלן מאשר כי ערך לפני הגשת הצעתו למכרז, בדיקות של האתר וסביבתו, את טיב הקרקע,  13.1
את דרכי הגישה לאתר, את מיקומן של מערכות תשתית האתר והחיבורים אליהן, ואת כל יתר 

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

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו מיקומו של האתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירה על  13.2
כל פגיעה ברכוש ובנפש. לא תוכר שום תביעה למנוע האתר ביום ובלילה וחלה עליו האחריות 

 בגין הפרעות, פגיעות, התנגדויות הן כספיות והן להארכת לוח הזמנים שנקבע במכרז.
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בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך למתקנים קיימים ו/או בהקמה,  הקבלן מצהיר, כי הביא 13.3

וכן בשטחים ו/או בסמוך לשטחים בהם קיימים תשתיות מים וביוב , צנרת, תאי ביקורת, 
שוחות, תשתיות ביוב, ניקוז, כבלים, חשמל וטלפון, וכן מערכות ומתקנים נוספים, הן מעל 

 הקרקע והן מתחתיה.

רישה ו/או תביעה מאי לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה של כל  האמור לא תוכר כל טענה ו/או ד 13.4
 לעיל על ידי הקבלן.

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי בחן את סוגיית תפעול המט"ש ופעילותו השוטפת תוך כדי  13.5
 ביצוע העבודות.

 העבודה רתיאו .14

זאת העבודה תתבצע בהתאם להיתר הבניה. בקשה להיתר מצורפת למסמכי המכרז. מובהר ב 13.6

שכל שינוי שיעשה על ידי הקבלן לצורך עבודתו במבנה ונדרש שינוי בהיתר הבניה הדבר יעשה 
 ע"י הקבלן ועל אחריותו בלבד.  

והרצה של מתקן  חיבורו למערך הטיפול בשפכים הקיים ,הקבלן יידרש לבצע עבודות הקמה  13.7
חשבונו, כמפורט במט"ש ברמת השרון, והכל באחריותו ועל על כל מערכותיו  קדם טיפול 

בתוכניות המצורפות ובמפרט הטכני . מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יכללו מחויבויות 
 המציע הזוכה במסגרת הפרויקט, בין היתר את המחויבויות הבאות:

 הקמת מבני טיפול קדם .א
כולל אספקה וביצוע עבודות צנרת לחיבור מתקן הקדם החדש למערכות המט"ש הקיימות.   .ב

 רת שסופקה ע"י המזמין בעצמו.הנחת צנ
 אספקה ציוד אלקטרומכני,   .ג

 התקנה של כל הציוד שיסופק ע"י המזמין או על ידי הקבלן בעצמו .ד
 וחיבורה למערכת החשמל של המט"ש. אספקה והתקנה של מערכת חשמל .ה
 וחיבורה למערכת הבקרה של המט"ש אספקה והתקנה של מערכת בקרה .ו
 אספקה והתקנה של מערכות עזר  .ז
 בור מתקן טיפול קדם למערך הטיפול בשפכים הקיים.חי .ח
 יום. 30ביצוע הרצה לתקופה של לפחות   .ט
 החזרת מצב לקדמותו בנושאי תשתית ודרכים באתר העבודה. .י

 מובהר כי היתר הבנייה יסופק על ידי המזמין. 13.8

  חלק מן הציוד יסופק לאתר על ידי המזמין, והקבלן יהא אחראי על הציוד מרגע הגעתו לאתר. 13.9

 -ככל שיידרשו שינויים במבנה מתקן קדם הטיפול לצורך התאמת המבנה לתוכניות הציוד  13.10

 יבצע זאת הקבלן על חשבונו ובאחריותו.

רשאי  יהאהמאופיין לעבודות מוגדר בתוכניות ובמפרט, והקבלן לא  הציוד סוגלקבלן כי  ידוע 13.11
 .המזמיןלהחליפו אלא באישור מראש ובכתב מאת 

 בהתאם הכללמבנים שהקים במסגרת העבודה  ( 4)טופס  בל תעודת גמרהקבלן לק באחריות 13.12
 .דין כל פי ועל לתקנות

 לוח זמנים לביצוע .15

הקבלן יחל בביצוע העבודה בתאריך שנקבע לכך בצו התחלת עבודה, שיומצא לו כשהוא חתום  15.1
 ה.מהיום הקבוע בצו תחילת העבודחודשים קלנדאריים  18תוך את העבודה ויסיים  ע"י המנהל

מובהר כי עבודות הקמת מתקן הטיפול קדם והנחת הצנרת כולל חיבור לחשמל .בתום הקמת 
 ימים. 30המתקן תחל תקופת הרצה של לפחות  
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שלביות העבודה וזמן ביצועה מפורטים במפרט הטכני ועל הקבלן להתאים את לוח הזמנים  15.2

 המוצע על ידו לשלבים אלה. 

קבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל את כל ל שצו התחלת העבודה כולל את הזמן הנדר 15.3
היתר בנייה  האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השונות.ההיתרים ו

 יסופק על ידי המזמין.

מובהר בזאת כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג מהמועד 
 דה.הנקוב בס"ק א' לעיל כמועד לסיום העבו

למען הסר כל ספק כל עלות הקשורה בהשגת האישורים הינה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי 
 היחידה השונים המפורטים בכתב הכמויות.

לפי דרישת המפקח, ימציא לו הקבלן רשיונות ואישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן 
רשות מוסמכת על התאמת העבודה  ימציא לו, לפי דרישתו של המפקח, כל אישור בכתב מאת כל

 כל דין או להוראותיה של אותה רשות.ת לדרישו

של  הקבלן  והודעת החברה על זכייתמיום  חמישה ימי עבודהבתוך  מפקחקבלן ימציא לה 15.4
את  ,תחילת העבודות וחתימה על ההסכם המוקדם מבין כל המועדים, ובכל מקרה טרם במכרז

כלול מועדי ביצוע עבודה ומועדי מסירה ותיערך בכפוף הצעתו ללוח זמנים מפורט. ההצעה ת
ה חברה וסדר הקדימות שתקבע עם תחילת העבודות וכפי שיתעדכן על ידי החברלהנחיות ה
 מעת לעת.

 םאותו עפ"י שיקול דעת ואת לוח הזמנים המוצע ויאשרו או שישנ נויבח המנהל ומהנדס החברה
 . 9זה כנספח  חוזהר לקבלן ויצורף למסייהמנהל הבלעדי. לוח הזמנים שיאושר ע"י 

, וכן משיקולים מקצועיים 9מובהר בזאת כי לצורך עמידה בלוח הזמנים המפורט בנספח  15.5

אחרים, ו/או הוראות מהרשויות השונות יידרש הקבלן לבצע עבודות אף בשעות הלילה. עבודה 
 . לא תזכה את הקבלן בכל תוספת לתמורה הנקובה בהסכם זהבשעות אלו 

 זה. חוזהשיצורף ל 9העבודה יבצע הקבלן בהתאם ללוח הזמנים, נספח את  15.6

בגין כל יום ₪  1000להסכם זה יגרור אחריו תשלום קנס בסך של  9פיגור בלוח הזמנים נספח  15.7
 איחור.   

ידוע לקבלן כי ייתכן ויהיו עיכובים בביצוע העבודות כתוצאה, בין היתר, מאילוצים תפעוליים  15.8
ן להיערך לאמור, שכן לא תשולם לא כל תמורה בגין עיכובים אלה של המט"ש, ועל הקבל

)לרבות לא בגין ימי בטלה ו/או התמשכות ביצוע ו/או ניהול מתמשך(, ולא תאושר הארכה של 
 תקופת הביצוע.

 ( מצד הרשויות .4מובהר בזאת כי תנאי לסיום העבודה הינו קבלת תעודת גמר )טופס  15.9

 שינוי קצב העבודה .16

כי קצב העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע, או  מנהלהחליט ה 16.1
יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד  -תוך תקופת הארכה שניתנה להשלמתה 

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

האמצעים הנדרשים לעמידה בקצב העבודה שא בעלות ימובהר בזאת כי הקבלן בלבד י 
 שנדרש ע"י המפקח. 

' אינם מספיקים בכדי להבטיח 1היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק  16.2
יורה המפקח לקבלן  -את השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה 

וט מיד באמצעים האמורים. בכתב על האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנק
 שא בעלות אמצעים אלו.ימובהר בזאת כי הקבלן בלבד י
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' רשאי המפקח להורות לקבלן לעבוד בשתיים או שלוש משמרות, להשתמש בציוד 2לעניין ס"ק   16.3

 וכו'. מכני שונה, לבצע במקביל מספר עבודות במספר מתחמים שונים באתר

', לא תזכה את הקבלן 3-'1אמצעים כאמור בס"ק בכדי להסיר כל ספק מובהר בזאת כי נקיטת  16.4
 בכל תוספת לתמורה הנקובה בהסכם זה.

ה לבצע את העבודה כולה או חבררשאית ה -' 3-'1לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק  16.5
שא בכל ההוצאות האמורות, ימקצתה, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ע"ח הקבלן והקבלן י

אות שייחשבו כהוצאות משרדיות. לצורך סעיף קטן זה תהיה מההוצ 15%בתוספת סך של 
ה זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר, וזאת ללא חברל

 תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.

אם יהיה צורך לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, לסיים את העבודה מוקדם מכפי שנקבע תחילה   16.6
למסקנתו זו, יפנה המפקח אל הקבלן בכתב, יפרט את השינוי המנהל הסכמת  ובכפוף לקבלת

הנדרש במתכונת העבודה ומספר הימים בהם נדרש הקבלן להקדים את מועד הסיום לעומת 
הקבלן יגיש למפקח מסמך שבו תפורט העלות  להסכם. 9המועד המתוכנן כאמור בנספח 

ם. המפקח יבחן את ניתוח המחירים ויגיש הנוספת שיגרום לו השינוי בצירוף ניתוח מחירי
את חוות דעתו המפורטת הכוללת את תוספת המחיר הראויה לדעתו בהתאם לנתונים  למנהל

יקבע את גובה התוספת שתאושר לפי שיקול דעתו, וקביעה זו  מנהלשהובאו לו ע"י הקבלן. ה

תוספת המחיר  יגיש לקבלן הוראה בכתב חתומה על ידו, בה מאושרת מנהלתהיה סופית. ה
שקבע. הקבלן יפעל כאמור בהוראה, וייערך לסיים את העבודה במתכונת שנקבעה בהוראה 

 האמורה.

ימים לפני מועד הסיום  15להקדמת סיום העבודה של עד  פקחמובהר בזאת כי  דרישת המ  16.7
 לא תזכה את הקבלן בכל תמורה, אך תחייב את הקבלן להקדימה כאמור. 9המצוין בנספח 

ו/או המפקח לדחות כל המנהל האמור בכל מקום אחר, חייב הקבלן, באם ידרשו זאת על אף  16.8
, רצוי לדחותה לזמן אחר. דחיית העבודה ו/או המנהלעבודה או חלק ממנה, אשר לפי דעתו של 

 חלק ממנה לא תהווה עילה לתשלום תוספת ו/או פיצוי לקבלן.

 העבודה תפסקה .17

ו מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב קבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה אה 17.1
בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על  שצוינומאת המהנדס, בהתאם לתנאים ולתקופה 

 ידי המהנדס הוראה בכתב על כך.

הקבלן באמצעים להבטחת  , ינקוט1ופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן ה 17.2
 לשביעות רצונו של המפקח. העבודה ולהגנתה לפי הצורך,

 90קבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על ה 17.3
 יום רצופים.

קבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה ה 17.4
. הקבלן יהא 1י הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן פימים רצופים ל 90לתקופה העולה על 

רשאי להעלות את טענותיו ולהציג את דרישתו הכספית לאחר חלוף ההפסקה הזמנית. החלטה 
סופית לגבי גובה ההחזר תהא נתונה למנהל וזאת לאחר שתינתן לקבלן האפשרות להשמיע את 

 טיעוניו.

הוצאות שנגרמו לקבלן תוך הגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה נ 17.5
 כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.

ופסק ביצוע העבודה כולה או חלקה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי החברה צו התחלת עבודה, ה 17.6

והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה שביצע בפועל 
יצועו הופסק ולפי המחירים שבכתב לגבי אותו חלק מהעבודה שב שתעשנהלפי מדידות סופיות 
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הכמויות למדידה. ביצע הקבלן רק חלק מן העבודה הנקובה בסעיף מסעיפי כתב הכמויות 

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

לן זכאי לתשלום לא יהיה הקב -באשמת הקבלן  גרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור לעילנ
 כלשהו.

יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב כאמור  60ישולם לקבלן תוך  4שלום כאמור בס"ק ת 17.7
 לעיל.

שלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או ת 17.8
תביעות לכיסוי הן כלפי החברה, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ושטענות כל

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

יה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, ובאשמת הקבלן, תהא החברה ה 17.9
המשך ביצוע העבודות, במלואן או בחלקן, אם בדרך של לחופשית להתקשר עם כל קבלן אחר 

ת הצעות לביצוע עבודה ואם בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הזמנה לקבל
החברה, והקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שהיא מהחברה בקשר 

ת על כל תביעה, טענה או זאעם הפסקת העבודה וההתקשרות עם קבלן אחר. הקבלן מוותר ב

 דרישה כאמור.

 ף זה לא יחולו במקרה של כוח עליון.מובהר בזאת הוראות סעי  17.10

הכרזת מצב חירום על ידי ממשלת ישראל החל  ,לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו: קרבות

ככוח עליון, או אשר לדעת  החברההעבודה, וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי  אזורעל 

אי מזג, לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד שתנהמפקח

האוויר לרבות ימי גשם, שלג, רוח ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים  

ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים 

בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון 

לא  המצב האמור,ו/או מהומות בישראל ו/או ברשות הפלסטינית לרבות החרפת וחבל עזה 

 עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת ביצוע העבודות. יהוו ולא יחשבו כוח

החברה מבקשת להבהיר כי לא תשלם הוצאות ו/או פיצוי ו/או תשלום בגין "ניהול מתמשך"   17.11
מי מטעמה, והקבלן מצהיר כי שיקלל נתון זה בהצעתו אשר ייגרם בעטיה של החברה ו/או 

 למכרז.

 שינויים בהיקף העבודה וסיוג בלעדיות .18

  

הקבלן יבצע כל שינוי במתכונת העבודה, לרבות שינויים בעבודה לעומת הקבוע בתוכניות, שינוי  18.1
 ד' להלן.-'אק ”, בכפוף לאמור בסהמהנדסע"י  ששיידרבלוח הזמנים וכיו"ב כפי 

 תוספות והפחתותשינויים,  .א
מהנדס רשאי להורות בכל עת על כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה ביחס לכל מה שנוגע ה (1)

לאופייה, לאיכותה סגנונה, סוגה, גודלה, כמותה ו/או ממדיה של העבודה ו/או כל חלק 

נכון, לרבות בשל עיכוב בעבודה, פיגור בזמני הביצוע לממנה וכיוצא בזה, הכל כפי שימצא 

הקבלן וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו לרבות פרוק, הריסה וכו' של על ידי 

 חלקי העבודה או עבודות שבוצעו.

 בלי לגרוע מכלליות סעיף זה, רשאי המפקח להורות על:מ
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 ם או הקטנתן.יהגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות והמחיר . א

 חירים.השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמ . ב

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

 והמחירים.

אמור בחוזה זה לגבי הקטנת היקף החוזה יחול, בשינויים המחוייבים, גם לגבי הגדלת ה

 היקף החוזה.

ל הכמויות המצוינות במפרטים ובכתבי הכמויות ניתנות כקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שה

וכי מחירי היחידה בהם נקב הקבלן לא ישתנו עקב קבלת תוצאות שונות במדידה  באומדן,

 הסופית שתיערך לאחר ביצוע העבודה.

יה והתגלה שינוי בכמויות העבודה בשטח ביחס לכמויות המצוינות במפרטים ובכתב ה

הכמויות המהווים את הבסיס לחוזה, אשר יש בו כדי להגדיל את שכר החוזה ביחס לאותו 

בכתב למנהל ולקבל את אישורו לשינוי שכר החוזה  מידיתט, על הקבלן לדווח על כך פרי

סרת הספק יובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת לשכר החוזה הבגין שינוי כאמור. ל

בגין שינוי בכמויות העבודה, אשר לא אושר מראש ובכתב על ידי המנהל, למרות כל האמור 

 בחוזה זה. 

נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי המפורט ל עוד לא כ( 2)

 כדלקמן:

 .      לפי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות בהם בוצע שינוי . א

יש להתבסס על מחירון דקל  לעבודות  בכתב הכמויות הפריט הנוסף לא מופיע  .ב
דר בהסכם בין פיתוח  תשתיות )לא שיפוצים( התקף ליום חתימת ההסכם )כמוג

לא ישולם לקבלן רווח קבלן ראשי בגין עבודות   20%הצדדים(   בהפחתה של 
 אלה. 

הנ"ל, יציג הקבלן ניתוח מחיר  בתוספת  של  ןבמחירו הפריט הנוסף לא מופיע  .ג
ניתוח המחיר יתבסס על   שיאושר מראש ע"י המפקח .  10%רווח קבלני 

ות וכו'(. ומחובתו של הקבלן אסמכתאות המאשרות עלות בפועל )חשבוני
 להציגם. 

 המחיר אשר יקבע יהיה בכל מקרה הנמוך מבין האפשרויות הנ"ל.

על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל אם קבע המנהל, ביוזמתו הוא או לפי בקשת  ד. 
רואים את  -הקבלן, שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו מתקבל על הדעת 

קוב בכתב הכמויות ונוהגים לגבי קביעת מחיר יחידה מחיר היחידה כאילו אינו נ
 ל.ימתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן ב' לע

 החלטתו של המנהל על מחיר התוספת הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור. ה. 

כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה  מניעת ספק מובהר בזאתל 18.2
וי, ועליו לבצעו מיד עם קבלת הוראה מהמפקח. המפקח יקבע מחמת אי קביעת ערכו של השינ

 יום מיום מתן הוראת  שינויים/ תוספות לקבלן.  30את ערך השינויים תוך 

ודה בובהר בזאת כי הוראת שינויים/תוספות אשר אינה קובעת במפורש הארכה והשלמת העמ 18.3
 אינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה. 
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( בשל כך שהקבלן לא קיים 1ם ניתנה הוראת  שינויים לפי סעיף קטן )ובהר ומוסכם כי אמ  18.4

הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן הוראת השינויים 
 זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל דין. לכדי לגרוע מכ

ודות נוספות או רווח קבלני על עב למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה לא ישולם לקבלן 18.5
תוספת בטלת ציוד/כלים ו/או תוספת עבור הארכת משך או ו/חריגות שבוצעו ע"י קבלני משנה 

 ביצוע וכיוצב'.

  טיב החומרים  19

מאיכות מעולה, מהסוגים חדשים, כל החומרים והציוד בהם יעשה הקבלן שימוש בעבודתו יהיו  19.1
ולשביעות  המנהל והמפקחקביעת כפי שנקבעו במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות ו/או ע"פ 

 רצונם המלאה.

שייעשה בהם שימוש קודם  ל כל החומרים והציודדוגמאות ש מפקחשל ה והקבלן יגיש לאישור 19.2
במסגרת העבודה. הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או מכונים אחרים 

צורך המשך העבודה שיסופקו ל החומרים והציודמוסמכים עפ"י דין תחולנה על הקבלן. כל 
 שרו. ויתאימו בדיוק לדוגמאות שא

, ימציא ' לעיל2בס"ק  כאמור המפקחמובהר ומוסכם בזה כי עובר להגשת הדוגמאות לאישור   19.3
 .הקבלן אישורים על תו תקן ישראלי ממכון התקנים הישראלי

נו שרה ו/או איוכי חומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שא המפקחנוכח  19.4
שעות  24ממקום העבודה, תוך  חומרתואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן את ה

קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן  לעשות כן.המפקח מקבלת הוראה מטעם 
חומרים להרחיק את ההמפקח סרב הקבלן לעשות כן, רשאי לבצע את ההוראות ללא דיחוי. 

 תהא על חשבונו של הקבלן.המפקח ולתו זו של הפסולים בעצמו. עלות פע

מובהר כי הקבלן לא יהא רשאי לספק ציוד אחר מזה שנקבע במסמכי המכרז וההסכם, אלא  19.5
 באישור מראש ובכתב מאת המזמין.

 כפיפות ודיווח  20

 ה.מטעמ מפקחה חברמנה התתיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  ,לצורך ניהול 20.1

יקבע לוחות זמנים, שלבים לביצוע העבודות, ויפקח על  ינהל את ביצוע העבודות, המפקח

 .ביצוע העבודה

יהיה רשאי לזמן את הקבלן או מי שמוסמך מטעמו לישיבות אשר בהן, בין היתר,  המפקח
. פקחמהיערך מעקב אחר ביצוע העבודות. מועד, תדירות ומקום ישיבות אלו יקבעו ע"י 

 וסמך מטעמו.הקבלן מתחייב כי בישיבות אלו ישתתף נציג מ

 והעבודה. הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים  20.2

חומרים בהם נעשה שימוש לאופן ביצוע העבודה וההמפקח יערוך ביקורת מתמדת באשר   20.3
 לצורך ביצועה.

 דם, ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על ימהנדס והמפקחהקבלן יהא כפוף להוראות ה 20.4
בקשר עם ההסכם, ובכללן הצורך לבצע תיקונים ופעולות אחזקה שונות הן בתמורה והן שלא 

בכלל זה רשאים המהנדס ו/או המפקח לקבוע את סדרי  כמפורט בהסכם. להכובתמורה, 
לא העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, והקבלן יהא מחויב לפעול בהתאם להוראותיהם. 

קביעת סדרי עדיפויות על ידי המנהל  שלום נוסף, המתבססת עלתישמע תביעה מן הקבלן לת
 ו/או המפקח.

באופן שוטף על ביצוע עבודותיו, על כל בעיה והתפתחות באשר ולמפקח  מהנדסהקבלן ידווח ל  20.5
 להן, וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם.
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 הםויספק למפקח ול מהנדסלעיל, ידווח הקבלן ל (1בפסקה ) מבלי לגרוע מכלליות האמור  20.6

 וההסכם. העבודותאליו בעניין ו/או המפקח תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל 

הרשות בידי המפקח לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודה אם היא לפי דעתו אינה   20.7
מתאימה או אינה יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן הסביר. במסגרת זו רשאי 

כלול וייעול שיטת העבודה או שימוש בציוד מתאים יותר והקבלן מתחייב המפקח לדרוש ש
 לבצע מייד את דרישות המפקח.   

 מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה בגין ביצוע דרישות אלה. 

עוד יובהר אי הצגת דרישות כאמור אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לבצע את העבודה 
 תנים בהסכם. בטיב ובקצב המו

המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה המחייבת תשלום מובהר, כי   20.8

 נוסף ובין חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה.

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

 מנהל עבודה 21

ק מנהל עבודה, מוסמך ומאושר ע"י במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, חייב הקבלן להעסי 21.1
. מנהל העבודה ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל שעות המנהל

או המפקח, יחשבו כאילו  המנהללמנהל העבודה, ע"י  ושיינתנהעבודה. ההוראות או ההסברים 
 ניתנו לקבלן.

שנים לפחות  5ניסיון מוכח של מנהל העבודה יהיה הנדסאי או מנהל עבודה מוסמך שהינו בעל  21.2
 בתחום, והוא יהא אחראי על קיומם של כל תנאי הבטיחות באתר הנדרשים על פי כל דין.

 כל הרשויות המוסמכות.ויאושר ע"י  דבר מינויו של מנהל עבודה ידווח   21.3

הקבלן מתחייב להציג לשרונים לפני התחלת העבודה את אישור מנהל העבודה ע"י הרשויות  21.4
 ואישורו הינו תנאי לתחילת העבודה באתר. המוסמכות

 .פקח ו/או המנהלמנהל העבודה יוחלף רק באישורו של המ 21.5

 

 הנדס/המפקחביקורת ואישור המ 22

רשאי לערוך בכל עת ביקורות ו/או בדיקות שוטפות לבדיקת כל הקשור  המהנדס/המפקח 22.1
במהלך  ותבעבודליקויים כלשהם  המהנדס/המפקחכנדרש מהקבלן בהסכם. גילה  בעבודות

 ה'-בס"ק ג', ויחול האמור המידי, יעביר בכתב לקבלן הוראות לתיקונם ו/או בדיקתו ביקורו
 להלן, בשינויים המחויבים.

לבדיקת ביקורת סיורי  המהנדס/המפקחמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בס"ק א', יערוך  22.2
 טיב העבודה המבוצעת ע"י הקבלן עפ"י ההסכם.

אשר  ליקוייםא' לעיל, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בו, תיקון  על אף האמור בסעיף קטן
שייקבעו ע"י יבוצע ע"י הקבלן תוך פרקי הזמן המהנדס/המפקח ע"י  בסיורי ביקורתנתגלו 

 .המנהל/המפקח

יבדוק  המהנדס/המפקח. המהנדס/למפקחהקבלן על כך , יודיע העבודה הנדרשתבגמר ביצוע   22.3
ויפרט בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על ידו ועל  בודהע השל אות האת עצם וטיב ביצוע

שיש לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין  בעבודהידי הקבלן, את הליקויים והפגמים שמצא 

 שיבוצעו בה.

הקבלן יתקן את הליקויים והפגמים ויבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה, לשביעות רצונו 
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 כאמור. המהנדס/המפקחשל 

יתן י, המהנדס/המפקחוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של לאחר שת
 .עבודהשל אותו  האישור בכתב על סיום ביצוע המפקח/המנהל

או  להלן 33האמורה בסעיף  כי מתן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורה בזאת מובהר
 כל חלק ממנה.

שבוצע ע"י הקבלן  העבודותי העניין גם ביחס לחלק האמור לעיל, יחול בשינויים המחויבים ולפ 22.4
להלן ו/או  48כמפורט בסעיף  –שבעבורו הינו זכאי לחלק התמורה במקרה של ביטול ההסכם 

 מכח כל הסכם או דין.

כדי לשחרר את הקבלן מאחריות  המפקח/מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין באישור המנהל 22.5
אין בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה בדבר היעדר ההסכם, ו חמכוכלשהי ו/או מחויבות 

נשוא  העבודותבקשר עם  במתקניםאחריותו של הקבלן לגבי כל פגם, ליקוי או נזק שיתגלה 
 ההסכם.

 פינוי עודפי עפר ופסולת והחזרת המצב לקדמותו  23

כל עם תום ביצוע העבודות או כל שלב בהן יפנה הקבלן את עודפי העפר לאתר מורשה על פי  23.1
דין. במהלך העבודה ובסופה  ינקה הקבלן את אתר העבודה, יסלק ממנו עודפי חומרים ופסולת 

"עבודות הפינוי"( לאתר הטמנה מוסדר ומאושר, או לכל מקום עליו תורה החברה,  –)להלן 
 וידאג להטמנתם, תוך פרק זמן שיקבע ע"י המפקח. 

 עם הגשת החשבונית.על הקבלן להציג אישורים וקבלות מאתר ההטמנה ביחד 

מובהר בזאת, כי עבודות פינוי  העפר והפסולת וההטמנה על כל הכרוך בהן תעשנה על ידי 
 הקבלן ותהיינה על חשבונו, כולל תשלום היטל ההטמנה. 

במידה ונדרש הקבלן לפנות פסולת אסבסט עליו לפנותה בהתאם להנחיות המשרד להגנת  23.2
הקבלן להציג מסמכים לכך למפקח ולקבל את אישורו הסביבה ע"י קבלן מורשה לצורך כך. על 

 מראש לצורך העסקת קבלן פינוי האסבסט.

לא מילא הקבלן את הוראות ס"ק א' לעיל, תהא החברה רשאית לבצע את עבודות הפינוי ו/או  23.3
ההטמנה בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה ולנכות את מלוא סכומי עלות הפינוי, לרבות 

, מסכומים המגיעים לקבלן מן החברה עפ"י כל דין או 15%בשיעור של תוספת תקורה לעידוד 
 הסכם ו/או לגבות ממנו תשלומים אלה ישירות.

ה להשבת המצב במקום ביצוע העבוד קבלןדאג הי ה או כל שלב בההעבודביצוע עם גמר   23.4

 כמפורט במפרט הטכני. דמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, לק

 מדידת כמויות   24

צעה למעשה וכמויות החומרים בהן השתמש הקבלן בפועל, יקבעו על ידי המפקח העבודה שבו 24.1
על סמך מדידות. כל המדידות תירשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה 

 על ידי המפקח והקבלן.

המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו  ןייתלפני בואו למדוד את העבודה כולה או מקצתה,  24.2
על המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא לעשות כן ו

מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות. כן מתחייב הקבלן 
האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את  -חולספק את כ

 הפרטים הדרושים לכך.
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-הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או באלא נכח   24.3

כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויהיו רואים את המדידות כמדידותיהם הנכונות של 
 הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן.

הודעה  אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך
למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, ידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר 

 '.2ק "שיקבע כאמור בס

ימים על  7רשאי הוא לערער בכתב תוך  –נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות  24.4
גם אחרי כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדש. אם 

והכרעתו  המנהלה יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה יהמדידה השני
 תהיה סופית.

יתה העבודה, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם, יה 24.5

 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו עילה לכך.

י בעבודות עפר והכשרת הקרקע, בכל מקום שקיימת סתירה בין הוראות מוצהר ומוסכם כ  24.6
 שיקבעו על ידי המנהל.  , תחולנה ההוראות בפרשה הטכנית סעיף זה לבין ההוראות המפורטות 

 ביצוע מקצועי   25

. אישורו פקחכל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המ 25.1
ח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו ול עבודה או מטלה מכשל המפקח לביצועה ש

 ואחריותו האמורה לעיל.

מפקח הקבלן עפ"י דרישת ה יחויב, פקחבוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון, לדעת המ 25.2
 .פקחלתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצון המ

אי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם נתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רש  25.3
. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, פקחושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המ
 –. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה חברהיחולו הוצאות החקירה והתיקון על ה

ן על חשבונו הוא את הפגם וכל יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתק
 הכרוך בו.

שמורה הזכות לגבות מן הקבלן, בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול דעת  חברהל 25.4

לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מן הקבלן  המנהל
 לתקנה.

ספים או חלופיים עפ"י כל דין לסעדים נו חברהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של ה 25.5
 או הסכם.

 ואתר התארגנות ושמירה על הבטיחות  ניהול האתר   26

תמרורים ושאר אמצעי זהירות שילוט, לספק על חשבונו הוא: שמירה, גידור,  הקבלן מתחייב  26.1
, בכל מקום שיהיה צורך בכך, ומפעיל המט"ש ועובדי שרונים  לבטיחותו ונוחיותו של הציבור

 אות המפקח ו/או להוראות כל דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.בהתאם להור

כולל למשרד  ההתארגנות מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההתחברויות למים, חשמל וכו' באתר 26.2
 האתר תהיינה על חשבון הקבלן בלבד.

 כי הקבלן ישלם בגין צריכת המים והחשמל ישירות לזכיין המתפעל אתמובהר ומוסכם  כן 26.3
המט"ש עבור החברה. קביעת הצריכה תיעשה באמצעות התקנת מונה חשמל ומדי מים תקינים 

 וסכם בין הקבלן לבין זכיין המט"ש.או בכל דרך אחרת שת

או לאתר  הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר, לא יכנס לאתר 26.4
 .םו/או בא כוח /מהנדסמפקח, המנהל, הבמהלך העבודה, למעט ה ההתארגנות
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לא ישמש כמקום דיור לאף אדם בכל זמן שהוא, לא  אתר התארגנות/הקבלן יוודא כי האתר 26.5

יוקמו כל מבנים מעבר למבנים נשוא ההסכם וההכרחיים לביצוע העבודה נשוא ההסכם, 
 והקבלן לא יאפשר לינה באתר מעבר לצורכי השמירה.

כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש  הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה ולא תהא  26.6
המזמין או/ו מפעיל דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש בוהמעבר של כל אדם 

 .המט"ש

, ללא כל תמורה נוספת, אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן ןייתהקבלן   26.7
ע"י המפקח, וכן לעובדיהם הן ה, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה חבראחר המועסק ע"י ה

 במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה. 

הנדרשים  כל התאומיםיהא אחראי, על חשבונו וללא כל תמורה נוספת לעריכתם של  הקבלן  26.8
כולל שכירת הציוד והאנשים הנדרשים   .ותאום תשתיות לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, 

 שה הטכנית.על פי התוכניות שבפר

הקבלן יאפשר למפעיל המט"ש וכל הציוד הקשור אליו להיכנס לאתר על מנת לבצע כל פעולה  26.9
הנדרשת להפעלתו התקינה של המט"ש ו/או לביצוע עבודות אחקה ותחזוקה, ולא יהא בביצוע 
העבודות האמורות על ידי מפעיל המט"ש כדי להקנות לקבלן לדרוש הארכת תקופת ביצוע /או 

 י אחר מאת החברה.כל פיצו

. בנוסף לכך, יסלק בפרשה הטכנית הקבלן יסלק מהאתר עודפי חומרים ופסולת כהגדרתם  26.10
  הקבלן כל פסולת אחרת מהאתר, לפי בקשת המפקח.

ממונה על הבטיחות כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח מנהל עבודה רשום( ו הקבלן ימנה מטעמו 26.11
בכפוף להוראות פקודת הבטיחות  לת העבודה, והכוימים ממועד קבלת צו התחל 7האזורי, תוך 

 .  1970-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

יהא אחראי על תחזוקת ציוד הבטיחות, הדרכה לעובדים ואכיפת אמצעי  מנהל העבודה  26.12
ימצא בכל אתר ויוודא קיום הוראות החוק הבטיחות במקום העבודה. הממונה על הבטיחות 

האחרון לעזוב את האתר מטעם הקבלן, כך ששירותי  בו מבוצעות העבודות, והוא יהיה
 הבטיחות יינתנו עד לסיום העבודות. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהוראות הבטיחות הקבועות בהסכם זה הטכני פרשה  26.13
' 3' להסכם, ימלא הקבלן גם אחר הוראות הבטיחות המפורטות בנספח 5הטכנית, נספח 

 להסכם. 

 שעות וימי מנוחה   27

בלן מצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה כמשמעותם הק 27.1

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

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

הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים )רעש בלתי  27.2
לצרכי חפירה, בניה או כיו"ב באזור מגורים בין השעות  1979-התשל"ט ,סביר מציוד בניה(

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

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

 לן יהיה אחראי לקיומן.על קבלן משנה אשר יועסק ע"י הקבלן והקביחולו גם  הוראות סעיף זה
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 שמירת הסביבה   28

ובאישור הרשויות  המנהלכל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של  תייכרלא  28.1
המוסמכות במידה ונדרש. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, 

ץ אחר במקומו, יהא על הקבלן לנטוע ע ,וכמו כן המנהליהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י 
 המנהל. עפ"י קביעת 

הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי הרשאה  28.2
מפורשת בכל דין או הסכם, ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, סלעים, כורכר 

  מרי תשתית"(.ו"ח: וכיו"ב )להלן

 עתיקות    29

ודות, עתיקות, כמשמעותן עפ"י כל דין, יפסיק הקבלן את עבודתו אם יתגלו, במהלך ביצוע העב 29.1
ולרשות העתיקות. כן ינקוט  למנהלככל שהיא מתקשרת עם אותן עתיקות, ויודיע על כך מיידית 

 הקבלן בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למנוע פגיעה באותן עתיקות.

ים לביצוע העבודות אלא אין בהפסקת העבודה עקב מציאת עתיקות בכדי לשנות את לוח הזמנ
ארכה. הקבלן יהא מחויב להמשיך בכל עבודה אחרת שאינה  המפקח ו המנהל ו/אואם אישר

 קשורה בעתיקות אלו.

אשר ימצאו באתר הינם  םהארכיאולוגיימובהר בזאת, כי כל העתיקות, החפצים והממצאים 
 נכסיה הבלעדיים של מדינת ישראל.

רשות העתיקות ולנקוט בכל אמצעי זהירות שיורו לו, לשם  הקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיות 29.2
 שמירה על העתיקות, ובכלל זה לעבוד תחת פיקוחם של מפקחים מטעם רשות העתיקות.

 הימצאותן של עתיקות. הפרויקט תיתכןלמען הסר ספק, מובהר כי בשטח  29.3

 

 תקופת הרצה, תעודת גמר ותקופת הבדק ,סיום העבודה   30

 .לפחות יום 30ה, ויחל בתקופת הרצה בת על סיומ פקחח הקבלן למידוו העבודה עם סיום 30.1

בפני הקבלן בכתב, ברשימה  מפקחיפרט ה ה. לאחר בדיקתהעבודהשל  הביצוע יבדוק, פקחהמ 
שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה ושיש לתקנם ו/או 

 שיבוצעו בעבודה. ןמעוניישינויים שהינו 

יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה,  הקבלן
, וקבלת אישור מפקח. לאחר תיקון כל הליקויים להנחת דעתו של המפקחלשביעות רצונו של ה

המנהל יתן לרבות הצלחת תקופת ההרצה, יה שהעבודות התקבלו ללא כל הסתייגויות, חברמן ה
 .ביצוע העבודות לקבלן אישור בכתב על השלמת

זכותו של הקבלן לקבלת התמורה בעבור חלק העבודה שבוצעה על ידו, כפופה תהא למתן  30.2
 ה כמפורט בס"ק א' לעיל.חברושל ה פקחאישורו של המ

, או מחמת כל חברה על פי הסכם זהסמכותה של ה חמכוהופסקה העסקת הקבלן והעבודה   30.3
פרוצדורה הקבועה בו בשינויים המחויבים ק א' לעיל וה"סיבה אחרת שהיא, יחולו הוראות ס

 גם ביחס למקרה כגון זה.

עם גמר העבודה יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו, וידאג על חשבונו להשבת המצב  30.4
במקום ביצוע העבודה לקדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, לפי העניין ובשינויים המתחייבים 

אשר נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, שטחי גינון או  , ובכלל זה יתקן כל נזקהפרויקטמהקמת 
 .פקחכל מתקן או פרט אחר במקום ביצוע העבודה על פי הנחיות המ

לאחר ביצוע העבודות לשביעות רצון החברה , קבלת העבודה ע"י נציגי המזמין, קבלת תוכנית  30.5
תביעות  , וחתימה על מסמך העדרGIS –ולמפרט ה  עדות של העבודה בהתאם לפרשה הטכנית
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בה יצוין תאריך השלמת  7השלמה בנוסח נספח לקבלן תעודת המנהל יוציא  6כמפורט בנספח 

 העבודה ע"י הקבלן.

בכדי לגרוע  חברהאו כל גורם אחר, של או מטעם ההמנהל מובהר בזאת כי אין באישורו של   30.6
חריות כל ליצור אאו כדי  או עובדיה חברהמאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או ה

 או שלוחה כלפי הקבלן. חברהשהיא של ה

 תקופת הבדק   31

התקופה שתחילתה ביום סיום לכל המתקנים   –בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת הבדק"    31.1
  .חודשים 12וסיומה כעבור  ההשלמה,קבוע בתעודת כ, )לאחר סיום תקופת ההרצה( העבודה

ידי הקבלן תחול תקופת האחריות הניתנת מבלי לגרוע מן האמור לגבי כל ציוד שיסופק על  31.2
מאת יצרן הציוד. באחריות הקבלן להעביר על שם החברה את כל תעודות האחריות שיתקבלו 

 חודשים ארוכה יותר מתקופת הבדק.  3תהיה ב האחריות תקופת מקרה בכל מאת יצרני הציוד.

, פקח, לדעת המכל ליקוי, קלקול או חוסר שיתגלו במהלך תקופת הבדק בעבודה הנובעים 31.3
משימוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים או מביצוע שלא עפ"י ההסכם, או הנובעים 

יראה את הקבלן כאחראי לה, יתוקנו ו/או יושלמו ע"י הקבלן ועל חשבונו,  פקחמכל סיבה שהמ
 בהודעה בכתב. פקחכפי שיקבע ע"י המ ,שעות 48תוך 

בעצמה, על חשבון הקבלן ולגבות את הסכומים מן  ה לבצע עבודות תיקוןחברלחילופין תוכל ה 31.4
 ה עפ"י כל דין או הסכם.חברהקבלן או לנכותם מסכומים המגיעים לקבלן מן ה

ה רשאית גם לוותר על התיקונים האמורים, ולחייב את הקבלן בסכום שיקבע ע"פ שיקול חברה  31.5
 כשווה לערך התיקונים הדרושים. מנהלדעת ה

, שהועברו אליו במהלך פקחשמילא הקבלן את כל דרישות המבחלוף תקופת הבדק, ולאחר  31.6

כי הקבלן עמד בעבודות הבדק  8בנוסח נספח  תעודת סיוםלקבלן  פקחתקופה זו, יוציא המ
הווה אסמכתא להחזרת ערבות ת תעודת הסיוםהנדרשות במהלך תקופת הבדק האמורה. 

 הבדק.

את הקבלן מכל אחריות המוטלת ' בכדי לשחרר 5מובהר בזאת כי אין באישור כאמור בס"ק  31.7
 ח ההסכם או ע"פ כל דין או נוהג.ועליו מכ

תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי  סיוםאחר לנתגלה פגם בעבודה  31.8
תוך פרק זמן קצוב כפי  ,החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו

 ה.חברקון יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים לואם הפגם אינו ניתן לתי המנהלשיקבע 

 רשימת תביעות   32

הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים נוספים שלא  32.1
 הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש החולף.

, רואים את הקבלן כאילו ויתר '1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן  32.2
עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את 

 התביעה.

לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה  32.3
הקבלן כאילו עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את 

 ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

 תמורה   33

לתמורה יהא הקבלן זכאי  על כל נספחיו, וכל מחויבויותיו לפי ההסכםבעבור ביצוע העבודה  33.1

' )חוברת 4 שבכתב הכמויות המצורף כנספחהרלוונטיים אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה 
שבוצעו בפועל בהתאם להזמנת בכמויות , שנקבעו על ידי החברהלהסכם, כפי  נספח ו'( 1
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העבודה שיקבל הקבלן, ובמקדם לאחר ההנחה המתקבל בעקבות ביצוע הפעולה הבאה )להלן: 

 "התמורה"(:

 100 –]אחוז ההנחה )החיובי( שננקב על ידי הקבלן בהצעתו[ המקדם לאחר ההנחה= 

         100  
 . 0.85, המקדם לאחר ההנחה יהא 15%בו שיעור ההנחה שהוצע הינו  במקרהלדוגמא:  

 ווסף מע"מ כשיעורו על פי הדין.תי לעיל 1הנקוב בפסקה לסכום התמורה  33.2

, אינה נספח ו'( 1' )חוברת 4 נספחבמען הסר ספק, מובהר כי כמות היחידות, המפורטות ל 33.3
לכל עניין שהוא. התמורה תשולם לקבלן, במחירי היחידה המפורטים  החברהמחייבת את 

בניכוי אחוז ההנחה שנקב הקבלן בהצעתו )להלן: "תעריפי  נספח ו'( 1)חוברת  '4 נספחב

 , אך ורק בגין עבודה שבוצעה על ידו בפועל ובכמות שבוצעה כאמור."(ההזכיי

הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי העבודה  '1בס"ק  מובהר בזאת כי התמורה כמפורט לעיל 33.4
, לרבות כל הוצאה הנדרשת לצורך מתן במסגרתהולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות 

השירותים בשלמותן, נשיאה בכל הוצאות הציוד, כח האדם והחומרים הנדרשים למתן 
   .(5, נספח 2חוברת השירותים, הסדרי תנועה וכיו"ב, והכול כמפורט בהסכם  בפרשה הטכנית )

לכך  תשולם  על  ידי במידה והקבלן יידרש למען הסר ספק מובהר כי עלות הסדרי התנועה  33.5
 ג' לעיל .  2ס"ק  18.1החברה בהתאם למפורט בסעיף 

זאת ועוד,  במידה ותידרש עבודת לילה כהגדרתה בחוק, לא תשולם לקבלן כל תמורה   נוספת 
 בעדה. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לשלם לעובדיו בהתאם לחוק.

ס"ק א' וח' להלן,  33סעיפים ובעיקר עפ"י זה ם הסכ כל דין ו/או מבלי לגרוע מאחריותו עפ"י  33.6

' לעיל, בעלות 1יהיה על הקבלן לשאת, על חשבונו וללא כל תמורה הנוספת על האמור בס"ק 
תיקונם של תשתיות הקיימות באתר )להלן: "עלויות התיקון"( אשר יגרמו עקב ביצוע עבודתו. 

' 1מן התמורה המפורטת בס"ק  ככל שהחברה תישא בעלויות התיקון היא תהא רשאית לקזזן
 לעיל.

שא בהוצאה כלשהי, תחול ת החברהמוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי  33.7
 ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו.

ללא כל שינוי ו/או עדכון  םבתוקפ ושאריי תעריפי הזכייה של הקבלן אותם נקב בהצעתו למכרז, 33.8
 .כל תקופת ההסכםמהלך ב

מובהר ומוסכם כי, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות,  33.9

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

רמו לעדכון למען הסר כל ספק יובהר כי שינויים במדד מחירי הבניה ו/או בכל מדד אחר לא יג  33.10
 הנ"ל והם יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם.   התעריפי הזכיי

 אופן תשלום התמורה  34

על פי הקבוע בסעיף תמורת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה  34.1
 :התמורה תשולם לקבלן במועדים כדלקמן לעיל. 30

ישולם לקבלן  ,לחודש  5 –ה חשבון שיוגש כל חודש עד  על פיה משווי העבוד 90% .א
ע"י  יום לאחר המצאת חשבון מאושר  +60 בתנאי תשלום שלא יעלו  על שוטף 

  המפקח. 
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קבלת תשולם לקבלן כנגד אשר תנוכה מכל חשבון חלקי,  10%בגובה  ,היתרה  .ב

העדר תביעות לעיל וכן חתימת הקבלן על מסמך  28תעודת השלמה כאמור בסעיף  
 . 6בנוסח נספח 

בהפחתת ההנחה שנתנה ע"י  ,מוסכם בין הצדדים כי המחירים על גבי כתב הכמויות  .ג
 .הינם מוחלטים ואינם מוצמדים למדד כלשהו הקבלן

לקבלן על ידי  השלמהונתינת תעודת  מהנדסהעבודה תסתיים עם קבלתה על ידי ה .ד
 .או ממטעמו המנהל

ישולם לקבלן וזאת במועד  ,בור העבודה נשוא הסכם זהמס ערך מוסף בגין התמורה ע  .ה
 .מס כחוק תשלומו של כל תשלום ותשלום על פי הסכם זה וכנגד המצאת חשבונית 

על  ,או אשר יחולו בעתיד ,החלים ,מכל סוג ,או תשלום חובה ,היטל ,כל מס .ו

הל המנ .יחולו על הקבלן וישולמו על ידו ,העבודות או על העסקה שעל פי חוזה זה 
ובכלל זאת  ,ןיינכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי כל ד 
 .והעברתם לזכאי יהווה תשלום לקבלן ,היטלים ותשלומי חובה ,מיסים 

או /מיסים ו ,שהמנהל ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זה ,כי ידוע לומצהיר הקבלן  34.2
 ,ה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדיןהחברם שאו היטלים בשיעורי/תשלומי מלוות חובה ו

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

שהמנהל ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זה את כל הקנסות  ,כי ידוע לומצהיר הקבלן   34.3
 .עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת החוזה וההורדות שיחולו עליו

 הביוב צנרת בגין התמורה תשלום אופן 34.4

 יידרש והקבלן, החברה ידי על נרכשה הביוב צנרת, ההסכם להוראות בהתאם 34.4.1
 העבודות אתר אל הצנרת ספק ממחסן להובילה

 אופן עלות וחישוב כמות הצנרות הנדרשת יהיה כדלקמן: 34.4.2

פרטי  יפורטוישלח עם תעודת משלוח ובה  הצנרתמשוך ממחסן ספק כל צינור שהקבלן י (1

 וכמויות הצנורות שניתנו לקבלן.

וכן לאשר כי הצנרת  וסוגהשהתקבלה את כמות הצנרת  אשר בחתימתויידרש להקבלן  (2

 "ללא פגמים".ותקינה התקבלה כשהיא 

סוגיו השונים. לאחר סיום הנחת הצינורות ימדד סה"כ אורך הצינור שהונח בפועל, על פי  (3

סופק לקבלן יהיה גדול מהאורך הנמדד בפועל יחויב שבמידה ואורכו המצטבר של הצינור 

הקבלן בהפרש בין עלות הצינור שהונחה בפועל בשטח ואושרה ע"י המפקח ובין עלות 

 הצינור שנלקחה ממחסן הספק. 

 חוק :לחיוב יהיה  כמפורט להלן בתוספת מע"מ כנדרש ב מחיר הצינורות השונים  (4

 1100 במחיר של :מ "מ 800בקוטר  פינמי של  פסקל 10,000בחוזק של GRPצינור  .א

 מטר₪/

 1600 במחיר של :מ "מ 800בקוטר  פינמי של  פסקל 10,000בחוזק של GRPצינור  .ב

 מטר₪/

 במחיר של :ממ  1200ל בקוטר  פנימי ש פסקל  10,000בחוזק של   GRPצינור  .ג

 .מטר₪/ 2200
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 .10%פי מחיר הרכישה מן המפעל בתוספת דמי טיפול בסך מחברים יעודים  על  .ד

( לעיל יקוזז מן הסכומים 4צע על פי האמור בסעיף )ומובהר כי החישוב שיבספק למען הסר  (5

 המגיעים לקבלן בגין ביצוע העבודות.

 

 ח אדם ותנאי עבודהואספקת כ   35

רות התעסוקה הקבלן יקבל עובדים רק באמצעות לשכת התעסוקה ובהתאם להוראות חוק שי 35.1
. הקבלן יעסיק את עובדיו עפ"י ההוראות ובהתאם לתנאי העבודה הקבועים 1959 –תשי"ט 

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

 בדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה.של עו

 הקבלן ינהל עבור עובדיו תיק ניכויים כדין ויפריש בהם את כל ההפרשות הנדרשות ע"פ הדין. 35.2
 

הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש   35.3
 על ידי המפקח. ששיידרבחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי 

 
ן יעסיק מספר מספיק של פועלים מקצועיים ובלתי מקצועיים, לשם ביצוע העבודה באופן הקבל 35.4

להרחיק מהעבודה כל אדם, כולל מנהל עבודה ו/או מנהל  פקחמשביע רצון. הרשות בידי המ
 ביצוע ו/או מודד, שיראה בעיניו כבלתי מוכשר, בלתי חרוץ או בעל התנהגות רעה.

 

לן מתחייב בזאת להוסיף עובדים מקצועיים או שלא מקצועיים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקב 35.5
ומן הסוגים  המנהל, בכמות אותה ידרוש המפקח ו/או המנהלעל פי דרישתו, של המפקח ו/או 

 והמקצועות אותם ידרוש.

 כל העלויות של עובדים נוספים אלה יהיו על הקבלן בלבד.
יסור על הקבלן להעסקת עובדים חל א 15.07.2010מיום  2003על פי החלטת ממשלה מספר  35.6

זרים, למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן, ובין אם באמצעות 
תהווה  18.2קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר הקבלן. הפרת סעיף קטן 

 הפרה יסודית של הסכם זה. 
 

 אי קיום יחסי עובד ומעביד   36

  מהווה הקבלן קבלן עצמאי. החברה  ביחסיו עם 36.1

 

הקבלן מצהיר בזה כי אין בהסכם זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הקבלן ו/או עובד  36.2
יחסי  הו/או מי מטעמ החברהמעובדיו ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין 

רך ביצוע התחייבויותיו על עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצו
יחסי עובד ומעביד,  החברהפי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין 

  מכל מין וסוג שהוא. 

 

כל התשלומים לעובדי הקבלן ולקבלני המשנה מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור,   36.3
ם למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומי

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

בלן על פי הסכם זה יחולו ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הק
  לכך, בכל אופן וצורה. תהא אחראיתלא  והחברהעל הקבלן וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, 

 

היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין  36.4
שפה ויפצה את לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או כל מי מטעמו, מתחייב הקבלן כי יהחברה 
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בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה  הו/או כל מי מטעמהחברה 

הראשונה של  הו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור, מיד עם דרישת
  . חברהה

 

כי על  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, 36.5
לבין הקבלן, יראו את הצדדים כאילו החברה אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין 

להסכם זה )להלן:  30בסעיף מהתמורה הקבועה  55%הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה 
"התמורה המופחתת"(, והקבלן מצהיר בזה כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור 

יותיו על פי הסכם זה במידה שייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד ביצוע מלוא התחייבו
  כאמור. 

 

את מלוא הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר  לחברהבמקרה כזה, הקבלן יחויב להשיב  36.6

 מחירי הבניהלתמורה המופחתת )להלן: "סכום ההשבה"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד 
 תהא זכאית והחברהם ועד למועד ההשבה בפועל, , ממועד תשלומחשב כללי פיגוריםוריבית 

חוב לקבלן על פי הסכם זה ו/או כל דין, לרבות כל סכום תלקזז את סכום ההשבה מכל סכום ש
לו יהא זכאי הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה 

 מוסמכת כאמור.

 

 איסור המחאת ההסכם    37
את זכויותיו או חובותיו עפ"י הסכם זה לאחר או לאחרים, כולן או  הקבלן אינו רשאי להמחות 37.1

 בכתב ומראש לכך. החברהמקצתן,  אלא בהסכמת 

ומעלה מהון מניות התאגיד ממי  25%לרבות העברת  –היה הקבלן תאגיד תיחשב "המחאה"  

 שהחזיק בו במועד חתימת הקבלן על ההסכם, לאחר או לאחרים.

ישאר יחובותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים, המחה הקבלן זכויותיו או  37.2
הוא אחראי להתחייבויות המוטלות עליו עפ"י ההסכם, על אף ההמחאה האמורה, ומבלי שיהא 

 כלפי הגורם הנמחה. החברהשל  בזכויותיהבכך כדי לפגוע 
שנה בתנאים מ ני/למסור את ביצועו של חלק מסוים מתוך העבודה לקבלןיהא זכאי הקבלן  37.3

 הנ"ל:
 .המפקחהמשנה טעונה תהא אישור מראש ובכתב מאת  ני/מסירת חלק העבודה לקבלן .א
במעמד חתימתו על ההסכם יגיש הקבלן לאישור המפקח רשימת קבלן/ני משנה אשר  .ב

בכוונתו להעסיק לצורך ביצוע עבודות מכוח הסכם זה. הרשימה תכלול את שם/מות 
ומות לעבודות נשוא הסכם זה שביצע/ו בשנים האחרונות, קבלן/ני המשנה, פירוט עבודות ד

היקפן הכספי וכן שמות של ממליצים )מתכננים או מפקחים( אשר היו ממונים על ביצוע 
 העבודות. 

קבלן/ני המשנה שיוצע/ו על ידי הקבלן עפ"י הסכם זה, יהיה/ו בעלי ותק וניסיון מוכח  .ג
ומים בפנקס הקבלנים במקצוע אותו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, וכן יהיה/ו רש

, באותם מקצועות בהם יש רישום ברשם הקבלניםהוא/הם נדרשים לבצע מטעם הקבלן 
 ויהיה/ו בסיווג ובדירוג הקבלני הנדרש. 

רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )ערעור תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות  
האוסרות על מסירת עבודה לקבלני  ,1988-תשמ"ט מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל(, 
 משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה.  

המהנדס יהא הפוסק האחרון בדבר קבלתו/ם של קבלן/ני המשנה. המהנדס רשאי לפסול,  .ד

 בלא צורך במתן הסבר, כל קבלן משנה אשר אינו נראה לו כמתאים לביצוע העבודות. 
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לכל התחייבויות הקבלן בהסכם זה, לרבות מחירי  פים/כפוף ו/המשנה יהיה ני/קבלן .ה

 ני/כפיפות זו תעוגן בהסכם שבין הקבלן לקבלן –עבודה, ותנאי עבודה הוגנים לפועלים 
 המשנה.

( לעיל, מתחייב הקבלן לכלול בכל ההסכמים אותם 2מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ) .ו
ח הסכם ומכ החברהו, תנאים בדבר הבטחת בטוחותיה של ני המשנה מטעמן/יערוך עם קבל

 ם להפקיד בידיו ערבויות וביטוחים אשר תנאיהם לא יפחתו מאלו הקבועיםו/זה ולחייב
 . בהסכם זה

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

 .חברההמשנה, כלפי ה ני/הישירה של קבלן ם/ן באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותואי 

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

המועסק על ידו במסגרת הסכם  קבלן משנה, כל המפקח, לפי דרישת יחליף לאלתר הקבלן .ט
אינו המפקח ת ו/או שלדעת צוע העבודוימתאים לב קבלן המשנהאין  המפקחאם לדעת זה, 

ו/או אינו מבצע את העבודות  זה הסכםמבצע את העבודות בהתאם לנדרש על פי 
לא ישעה הקבלן להוראות המפקח בעניין זה, תהא רשאית החברה  .במקצועיות הנאותה

לבטל את ההסכם ולהפסיק באופן מיידי את עבודת הקבלן ללא מתן הודעה מראש, ויחולו 
 להלן.  28ת סעיף בעניין זה הוראו

על פי  הו/או התחייבויותי יהלהמחות לאחר או לאחרים את כל זכויות תהא רשאיהחברה ת 37.4
ההסכם או חלקן, מבלי צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך, זאת בכפוף לשמירה על זכויותיו של 

  ח הסכם זה.והקבלן מכ

  
 אחריות הקבלן לנזקים   38

יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודות  עבודותטופס סיום מיום חתימת הסכם זה ועד מתן  38.1
ידי הקבלן, -ומתחם העבודות שבוצעו קודם לחתימת חוזה זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על

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

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

קן את הנזק טפונות, רוחות, סערות, שלגים וכיוב' יהיה על הקבלן לתיהאמור, כתוצאה מש
יימצא  מתן טופס סיום העבודותחשבונו הוא ללא כל דיחוי ולגרום לכך שעם -ו/או האובדן על

ל במצב תקין וראוי לשימוש ומתאים בכל פרטיו להוראות חוזה זה, ולשביעות רצון והכ
ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או -. הוראות סעיף זה יחולו גם על כל נזק שייגרם עלחברהה

  ידם בתקופת הבדק.-יהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק עלעובד

 

ה לקבל מהקבלן, חברפי פרק זה, רשאית וזכאית ה-בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על 38.2
לפי דרישתה הראשונה בכתב, פיצויים מתאימים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה 

החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם  החברה ועבור נזקים שהחברה
ה וקביעותיה תהיינה סופיות חברידי ה-ל בסכום או בסכומים שיקבעו עלוניתנים לתיקון, והכ

  ובלתי ניתנות לערעור. 

 
 אחריות לגוף או לרכוש   39

ג שהוא, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסו  39.1
ה ו/או לכל רשות חברלרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות ה

עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי במתחם העבודה ו/או כל 
מבנה המצוי מחוץ למתחם העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, 

רה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו כתוצאה ישי
ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או 
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עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודה ובין בתקופת הבדק. 
ס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו הקבלן ישא בתשלום כל קנ

ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל 
נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי 

ה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות ברחכל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור ל
  בתקופת הבדק. 

 אחריות לעובדים ולשלוחים   40

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים  40.1
בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר 

מצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות לרבות הנ
ה מאחריות כלפי עובדים חברבמהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק, והוא פוטר בזאת את ה

המועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני 
ה תהא חברים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. המשנה ועובדיהם, ספקים ועובד

רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק 
  ה.חבראו תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון ה

 אחריות לרכוש ציבורי   41

נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,  הקבלן יהיה אחראי לכל 41.1
-תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת

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

ה ושל כל אדם או רשות המוסמכים חברשל ה העל חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונ
לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות 

 העבודות.קרקעיים העוברים במתחם -תכניות עדכניות על כל הקווים התת

 אחריות מקצועית   42

הקבלן יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות  42.1
ו/או הזנחת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו/או משימוש בחומרים או באביזרים לקויים 

 או מטיב לקוי.

מקצועית שתתגלה לאחר  אחריותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות 42.2
אמורה להתבצע על ידי הקבלן או  הסיום תקופת החוזה ותחול על כל פעולה שבוצעה או היית

 על ידי קבלני המשנה מטעמו, או על ידי מי מעובדיו ו/או שליחיו.

 אחריות לנזק סביבתי   43

רך הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה פגיעה שלא לצו 43.1
באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר 
וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או הרכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים  

 הדרושים, כדי להבטיח את האמור לעיל.

, דרך, שביל, מדרכה, וכן לרשת הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש 43.2
, החשמל, הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת )להלן: להמים, הביוב, התיעו

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

באחריותו ועל חשבונו, ובאופן היעיל ביותר ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית 
שניזוקה. אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר המכון, 
מתחייב הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית, כגון: חברת 

חברת מקורות, מע"צ וכיו"ב, ולנקוט בכל אמצעי ההגנה  הדרושים, בהתאם  חשמל, בזק,
 להוראות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות.
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 אחריות לעבודה    44

מיום מתן צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה לעבודות, ולמשך כל תקופת וההפעלה  44.1
רבות המבנים הארעיים ביצוע העבודות, יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה, ל

שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודה מסיבה כלשהי 
, רוחות, סערות, שלגים וכיו"ב יהא תלרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משיטפונו

תה תהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו, ובמהירות המרבית, ולהביא לידי כך שעם השלמ
העבודה במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות 
החוזה. הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או 

 עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות. 

ל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי החברה לכ 44.2
לחומרים ו/או לציוד ו/או לעבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה 
הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את החברה ו/או את עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, 

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

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג  ותאור הנמצא בשימוש  44.3
בקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, 

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

זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק  44.4
הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה 
החברה ו/או עבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם 

תהיינה סופיות  בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותיה לניתנים לתיקון, והכו
  ובלתי ניתנות לערעור.

 אחריות, פיצויים ושיפוי     45

לכל אבדן ו/או נזק שהוא מאחריות ה ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה חברהקבלן פוטר את ה 45.1
  פי כל דין. -לעיל ו/או על 38בסעיף באחריותו כאמור בהסכם זה, לרבות האמור 

הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן,  קבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעיםה 45.2
פי כל דין, ולרבות ומבלי -פי החוזה ו/או על-החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על

   לעיל. 38בסעיף לגרוע מכלליות האמור, אלה הנזכרים ומפורטים 

ת מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, בנוסף יהא הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריו 45.3
כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין ו/או לפי כל חוק ו/או דין אחר, לנזקים שיגרמו תוך 

ה תחויב לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, חברכדי ביצוע החוזה ובקשר לביצועו. אם ה
ידו ואת אותו סכום יראו כחוב המגיע -ה את הסכום שישולם עלחברמתחייב הקבלן להחזיר ל

ה תהיה רשאית לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע לקבלן ממנו חברי החוזה, והה מהקבלן לפחברל
  בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחר. 

ה בגין כל נזק שיגרם לו חברבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ישפה ו/או יפצה הקבלן את ה 45.4
ימוש עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב ש

בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה 
  .הסכםלאחר תום תקופת ה

ה בכל העניינים חברשל ה האו מטעמ השום אדם או גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמ 45.5
ות אישית זה או לביצועו או לאופן ביצועו, לא ישא בשום אחרי הסכםהמפורטים או הנוגעים ל

כלפי הקבלן והקבלן מוותר מראש על כל העלאת תביעה ו/או דרישה נגד הנ"ל, הנובע 
ה ו/או מי מטעמה חברידי ה-מהעניינים כמפורט לעיל. מובהר, כי כל מתן היתר ו/או הרשאה על

פי כל דין, ולא יהיה בכך כדי -לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כאמור בהסכם זה ו/או על
ה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות עבודות התכנון רחבלהטיל על ה

  ו/או התכניות ו/או הביצוע. 

בנוסף ומבלי לגרוע מאמור לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח   45.6
ל, כלליות האמור לעיבלאומי וכל צווים, תקנות וכו' שהותקנו לפי החוק הנ"ל ומבלי לפגוע 

באופן שכל עובדיו, שליחיו ומשמשיו שיהיו מועסקים בביצוע העבודות, יהיו בכל עת, במשך כל 
  פי החוק הנ"ל. -תקופת ביצוע העבודות, זכאים לכל הזכויות שעל
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ה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה חברהקבלן מתחייב לפצות ולשפות את ה  45.7
ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי -, עלשהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש

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

ה חברן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את הכמו כן, הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופ 45.8
ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים 

, בהסכםאשר הקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנזקים הנזכרים 
ן בתביעה כאמור או ה תיתן לקבלן הזדמנות להתגונחברלרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. ה

  נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד  45.9
ה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה צו מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את חברה

מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת 
כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה 
חובה כלשהי לפצות את הקבלן בין הוצאת הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה 

  כתוצאה מצו כנ"ל. 

ה ו/או עובדיה חברבוא, על חשבונו, בנעלי המבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן ל    45.10
הו שו/או שלוחיה ו/או כל הבא מטעמה, במידה שכולם ו/או אחד מהם יתבעו בגין נזק כל

ל לפי קביעת וזה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכ הסכםב
  ה ועל פי שיקול דעתה המוחלט. חברה

ה ו/או חברידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד ההקבלן מצהיר בזאת, כי במ 45.11
ידי -מי מטעמה כאמור, הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על

ה ו/או מי מטעמה ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד שלישי חברה
פי -ה תמצא לנכון לעשותו עלחברשר הכאמור, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה א

  שיקול דעתה המוחלט ולשאת בתשלומים. 

ה לקבל מאת חברזה, רשאית וזכאית ה הסכםבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים לפי  45.12
ם מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה יהקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוי

לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם  ה החליטהחברה ו/או עבור נזקים שהחברה
ה וקביעותיה תהיינה סופיות חברל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי הוניתנים לתיקון, והכ

  ובלתי ניתנות לערעור.

ה תהיה רשאית לתקן בעצמה ו/או חברזה, ה הסכםמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ב
י לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחרא

הוצאות   20%והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 
  ה. חברכלליות של ה

ה חויבה כדין לשלמו, חברכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו, לפי הוראות פרק זה, וה 45.13
פי כל דין, לגבותו -זה ו/או על הסכםפי -עלה רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה חברתהיה ה

ה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית חברו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגע לקבלן מאת ה
 לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

  ביטוח  .46
 

מוסכם בזאת כי שם המבוטח בהתייחס לסעיפי האחריות , השיפוי והביטוח בחוזה זה ייקרא 
ו/או עיריית רמת השרון ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או  שרונים בע"מכדלקמן : 

 גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

זה ו/או עפ"י כל דין, הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו  חוזהמבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י  46.1
)אישור קיום  1נספח   –רי הביטוח, לכל הפחות עפ"י המפורט באישואת הביטוחים הבאים

תקופת משך כל בולקיימם  שרונים( המצורף להסכם זה, ועפ"י המפורט בהמשך, –ביטוחים 
 כדלקמן: החוזה וכל הארכה שלו

ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה וכל עוד קיימת אחריות שבדין יערוך  הקבלן .א
בד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים כלפיו, את הבטוחים לפי שיקול דעתו, ובל
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)להלן: "טופס האישור על  ,1על קיום ביטוח עבודות קבלניות המצורף כנספח בטופס האישור 
 , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  (שרונים -ים" קיום ביטוח

חברה ל הקבלן עם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתו ולתשלום שכרו ימציא  .ב
כשהוא  ידי חברת הביטוח מטעמו -עלם חתומים על קיום ביטוחים, כשהים האישורי ת טופסא

המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים מהווה תנאי  החברה.ולשביעות רצון אינו מסויג 
 מהותי בהסכם.

וסכם כי אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי הקבלן והקבלן לא יערך את מ  .ג
רשאית, אך  החברהזה ו/או לא יאריך אותם כנדרש, תהיה  הסכםלבצע לפי הביטוחים שעליו 

לא חייבת, לפי שיקול דעתה, לערוך את הביטוחים כאמור, כולם או מקצתם, על חשבונו  של 
, מבלי שיהיה בכך בכדי להטיל אחריות כלשהי 15%הקבלן בתוספת דמי תקורה בשיעור של 

את קבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליהם על פי  ו/או על  מי מטעמה או לפטור חברהעל ה
, מיד עם דרישתה הראשונה, בכל סכום החברהזה ו/או על פי כל דין. הקבלן ישפה את  הסכם

כדמי ביטוח עבור הקבלן כאמור, וסכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע  חברהששילמה ה
  זה. הסכםמאת הקבלן על פי הוראות  חברהל

אישור על קיום ביטוחים  חברהלהמציא ל הקבלןת האמור לעיל, מתחייב מבלי לגרוע מכלליו  .ד
חליפי, חתום בידי מבטחיו, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או חלקם 
ו/או על אי חידושם. האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים המפורטים לעיל וכן את כיסוי 

 מתחילתם. עבודותם ביצוע הבקשר ע הקבלןאחריותו המקצועית של 

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

לבדו יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו  הקבלן .ו
יפי הסכם זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה מכוח סע
  .או נזקים העולים על היקף הכיסוי הביטוחי בפועל בפוליסות

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים   .ז
מהתחייבויותיו  קבלןלשחרר את ה על פי ההסכם ועל פי דין, ואין בהם כדי הקבלןכנגד   חברהל

  לפי הסכם זה.

מובהר, כי הביטוחים שפורטו לעיל, הינם דרישת מינימום. הקבלן רשאי לערוך ביטוחים  .ח
פי -נוספים ו/או לערוך את הביטוחים הנ"ל בכיסוי נרחב יותר, ובכל הפוליסות שיערוך על

ולבת וייכלל סעיף ויתור על ה כמבוטחת נוספת, לרבות סעיף אחריות צחברהסכם זה, תיכלל ה
 , למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון".ה ועובדיהחברזכות התחלוף של חברת הביטוח כלפי ה

 עבודות הביטוח בעת ביצוע  46.2

פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם על הקבלן לרכוש  .א
 .עד תחילת הביטוחהעדכנית למו פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט"

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

 כולל ציוד בסכום ביטוח השווה למלוא היקף העבודה, –ביטוח הרכוש  –פרק א'  
 על ידו לאתר העבודה. יםהמובא וחומרים 

  עלאירו$  1,000,000  ת :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחו –פרק ב'  
 $ סה"כ לתקופה. 1,000,000 -ו 

  -ו לעובד 1,500,000$ בגבולות אחריות של לפחות : ביטוח אחריות מעבידים, –פרק ג'  
 $ למקרה ולתקופה.  5,000,000 

" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, עבור הקבלן]מובן שעל " 
 העובדים[. 
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בגבול  המתקנים ו/או המבנים,אחריות מקצועית בקשר עם כל הקשור לתכנון  ביטוח  .ג
 לתקופה.  ₪  1,000,000 -למקרה  ו ₪  1,000,000 אחריות של לפחות : 

 חודשים. 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של  .ד

, סייג אובדן מסמכים וכו'או שם רע או פגיעה בפרטיות, סייג הוצאת דיבה בפוליסה יבוטלו :  .ה
 ו/או העיכוב.סייג אובדן השימוש ו

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

בגבולות אחריות  .1980 –ביטוח אחריות המוצר עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ  .ז
 סה"כ לכל תקופת הביטוח. ₪  1,000,000  -ו עלאירו ₪  1,000,000    של לפחות :

 טוח בכל התקופותבי 46.3

 הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן : יהמכאנלכל הציוד 

i. .ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק 

ii. לכל כלי עלאירוש"ח  600,000 -ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ ,

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

iii. רכב.ביטוח "מקיף" לכלי ה 

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

 פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 הוראות לכל התקופות –כללי  46.4

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

סעיף אחריות צולבת . כן יתווסף ו/או עובדיהם  שלהם ותהכלכלי ותרמת השרון ו/או החבר

ואחריות המוצר. כמו"כ, בכל הביטוחים  אחריות מקצועית, בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי

 יתווסף סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד גורמים אלו.

כי כל הביטוחים הנזכרים לעיל הינם ראשוניים לכל  הלכל הפוליסות תתווסף פסק .ב
להפעיל את  ולא ידרשלעיל, אשר  34הגורמים הנזכרים בסעיף ח הנערך ע"י ביטו

 .םביטוחיה

 המצאת אישורי עריכת ביטוח 46.5

לפני תחילת ביצוע עבודות, הקבלן ימציא למזמין, אישורי עריכת ביטוח בגין עבודות  .א
 ב  להסכם זה.1 –א ו 1התכנון ובגין עבודות ההקמה, עפ"י הנוסח שבנספח 

מזמין, לפני תחילת ההפעלה השוטפת, אישור עריכת ביטוח עבור הקבלן ימציא ל .ב
' ואת אישור עריכת ביטוח אחריות המוצר 1ההפעלה השוטפת עפ"י הנוסח שבנספח 

' ימציא הקבלן לפני קבלת טופס מסירת העבודות. המצאת 1עפ"י הנוסח של נספח 
 דיםהאישור יהווה תנאי מוקדם לטופס המסירה וסיום ההתחשבנות בין הצד

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

רשאי לבצע ביטוחים  הקבלןהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו .ד
 נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו, כנזכר לעיל.

הוות עילה לתביעה וכן ישתף הקבלן יודיע למזמין מיידית על כל אירוע העלול ל .ה
 פעולה עם המזמין לשם טיפול יעיל בכל תביעה.
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הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות  .ו
 מקרה ביטוח לפעול למימושן של הפוליסות. 

הקבלן יישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י הפוליסות הנ"ל. .ז
  

 .בלעדי כמוטב המזמיןקבע יי ס"ק ב'  37בסעיפים בפוליסות המוזכרות  .ח

עביר יא וה – המזמין תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסות לשביעות רצון  .ט
 תגמולי הביטוח שקיבל מחברת הביטוח. לו את 

 

 ביצוע וערבות בדק ערבות .47

על במעמד חתימתו חברה להבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה, ימציא הקבלן ל 47.1
מערך העבודה בהצעתו  10%בסך של אוטונומית בלתי מותנית הסכם זה, ערבות בנקאית 

ערבות . 2 מע"מ )להלן: "ערבות הביצוע"( עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה כנספח בתוספת
או עד גמר כל העבודות  יום לאחר סיומה 90ועד הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם 

 .ה, עפ"י המאוחר מביניהםהמתבצעות מכוח הסכם ז

לקבלן את ערבות הביצוע, וזאת מבלי  ' לעיל, תחזיר החברה1בתום התקופה האמורה בס"ק  47.2
' להלן, ומבלי לגרוע מכל סעד או 4לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט הערבות כמפורט בס"ק 

 .ח כל דין או הסכםומכ חברהתרופה הקיימים ל

 .2, כקבוע בנספח על פי מדד הבסיס חירי הבניהמצמוד למדד  הערבות הביצוע יהי םסכו 47.3

, ללא הגבלות ו/או התניות החברהימים מדרישתה ע"י  7ניתנת למימוש תוך  הערבות תהא 47.4
 כלשהן.

  המנהל יחליט, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, אם יש מקום לממש הערבות, כולה או מקצתה.

 :ידי החברהלתוחזר לקבלן, כאשר יומצאו המסמכים הבאים  ערבות הביצוע 47.5

 לתשלום; המאושרבסכום החשבון הסופי החשבון הסופי וחשבונית המס  .א

 השלמה;העתק מתעודת  .ב

ערבות בנקאית חדשה, להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק, אשר תוקפה  .ג
מן החשבון הסופי  5%חודשים מיום מתן תעודת הגמר, ושיעורה  12 -יהיה ל

תנאי ערבות  .)להלן: "ערבות בדק"( כולל מע"מ ע"י החברה המצטבר המאושר
 להסכם זה. א' 2הבדק יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף כנספח 

   הוארכה תקופת הסכם זה: 47.6

, ולדרוש מן הלעדכן את גובה ערבות הביצוע, לפי שיקול דעת החברההא ת תרשאי  .א
 את הערבות המעודכנת. והקבלן למסור לידי

לפני תום תוקפה של ערבות  ימים 7עד עודכנת את הערבות המ חברההקבלן ימציא ל .ב
 הביצוע כאמור בס"ק א' לעיל.

את ערבות הביצוע  החברה לקבלןחזיר תנגד מסירתה של הערבות המעודכנת כ .ג
 ת. לא נמסרה הערבות המעודכנת ע"י הקבלן, רשאיההקודמת אשר מצויה בידי

גרוע , וזאת מבלי להלחלט את ערבות הביצוע הקודמת שבידיהחברה הא ת
' לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד או דהכללית לחילוט ערבות כאמור בס"ק  המסמכות

   מכח כל דין או הסכם. חברהתרופה הקיימים ל
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 ביטול ההסכם ותוצאותיו .48

 במקרים הבאים: מידיתלבטל את ההסכם  תהא רשאית החברהמוסכם בין הצדדים כי  48.1

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

נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או  .ב
 קלון. עמההורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש 

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

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

שעות ממועד קבלת  48הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן אותה בתוך  .ה
 הודעת החברה על כך בכתב.

 להלן. 52.1יף הפרה יסודית משמעה הפרת אחד או יותר מן הסעיפים המנויים בסע

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

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

ילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כע
כל עילה שבדין,  חמכולבטל ההסכם  החברהסגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות 

 ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

ח כל דין או הסכם, תחולנה ההוראות ובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ 48.2
 הבאות:

מטעמו לא יפגעו, כל אלה  תוהביטחונוותיו  של הקבלן , חובהחברהשל  הזכויותי .א
 שארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.יי

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

 ותטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשויכל מ יהלעכב ביד תהא רשאית החברה .ג
 ח ההסכם.ווזאת עד מילוי מלוא מחויבויותיו מכ

 לחברההאמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים 
 עפ"י כל דין או הסכם.

לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י הקבלן ולרבות עפ"י האמור  לעיל,  החברה ההודיע 48.3
אשר בוצעו על ידו בפועל עד להודעת  העבודותבגין  יהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים

עקב הפרת לחברה ו/או יגרמו  כאמור, וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו החברה
 . , לרבות פיצויים מוסכמיםההסכם ע"י הקבלן

קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז )להלן: "הזוכה  48.4
ם זה, והקבלן מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר. המאוחר"(, יבוטל הסכ

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

שה כלפי החברה, למען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרי
 בגין ההליך שבוצע. 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .49
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 .1975 -הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  49.1

הקבלן ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי  49.2
 את במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה ז

הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין   49.3
 וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

אישור  לחברהבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן  49.4
במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא  על גובה ניכוי מס

בגין סכומי ניכוי שנוכו  החברהאישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מ חברהל
 בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן. מהתמורה

 

 פרשנות .50

 

בין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר במקרה של סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה ל 50.1
מהמסמכים המהווים את ההסכם יכריע המנהל בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות תהא 

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

 

הנכון של מסמך גילה הקבלן סתירה בין הוראות ההסכם או שהיה הקבלן מסופק בפירושו  50.2
 ממסמכי ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג.

 

הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת כי   50.3
המנהל וכי הקבלן  יההכרעה בעניינים המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי ביד

 יב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.יהא מחו

 

 ו י ת ו ר .51

דין  חמכוויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע  51.1
כאמור משום  רבוויתוגורף במקרה עתידי דומה ולא יהא  רלוויתואו הסכם לא ייחשב הדבר 

  תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

כה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב כל ויתור, אר 51.2
 ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

 הפרה יסודית .52

בבחינת תנאים עיקריים  ןלהסכם זה הינ 35-47, 31, 25-29, 23, 21, 15, 13, 3סעיפים  הוראות 52.1
 בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 כתובות והודעות .53

  הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.כתובות  53.1

כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך  53.2
שעות מתאריך  72שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 

 המשלוח.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 תימה בשם הקבלן:מורשה הח      :החברהבשם 

 

 

 ________________________   _______________________ 

 הקבלן                             

 

 

________________________ 
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 1נספח 

 

 אישור לקיום ביטוחים

 ) עבודות קבלניות (

 לכבוד:

רוניים ו/או חברות עירוניות שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ ו/או עיריית רמת השרון ו/או תאגידים עי
 .ג.א שירותים וניקיון בע"מ כמפעילי המט"שו/או רו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 5אוסישקין 

 רמת השרון

 ("החברה")להלן:  

 

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

קבלניות, צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וחבות המוצר אשר כוללות את הסעיפים והתנאים 
 המפורטים להלן במלואם והמתייחסת לעבודות נשוא ההסכם ההתקשרות )להלן: "העבודות"(. 

בעת פעילותו  מט"ש רמת השרוןתוך שטח ם טיפול בהקמה והרצה של מתקן קד מהות העבודות :
 הרציפה

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

פוליסה זו אינה חלק מפוליסה הצהרתית. היה והפוליסה הינה פוליסה הצהרתית, מוסכם כזאת כי גבולות 
ביעות בפרויקטים אחרים המבוטחים ע"פ האחריות והיקפי הכיסוי לא ייפגעו מהודעות על אירועים או ת

 פוליסה זו.

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

 מביצוע העבודות.

 דלקמן:הביטוח כולל פרקי ביטוח כ

 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח עבודות קבלניות:  -פרק א'  .1

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________ 

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

 .                             ש"ח.- שווי העבודות הקבלניות הינו 

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 
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מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק  10%ייכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1
 . (3.6.1ראשון. ) הרחב 

מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. )  30%עליו עובדים עד לסך של  ייכלל נזק לרכוש .1.2
 . (3.2הרחב 

 30%ייכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או לחברה בסך של  .1.3
 . ( 3.3מסכום הבטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. ) הרחב 

ין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים ייכלל כיסוי להוצאות בג .1.4
מסכום  10%אחרים, לרבות מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית, לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 

 . ( 3.6.2הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. ) הרחב 

  munich Re END  115ו/או חומרים לקויים. ) ייכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה  .1.5
 משווי הפרויקט (   40%( ) נזק ישיר בשיעור של    DE  3או נוסח לוידס  

 ייכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע. .1.6

יום בגין שבר מכני  60ייכלל כיסוי לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכניות לתקופה של  .1.7
 בפוליסה(. 1.4.13וקלקולים חשמליים. )סעיף 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.8

. 9.7.2. , וסעיף 5.8.2. , סעיף 1.4.2חודש, ) סעיף  24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.9
) 

החברה, ולמעט כלפי מי הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד   .1.10
 שגרם לנזק בזדון.

מו"מ בזאת כי הכיסוי יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו לחברה או החל השימוש בהם ובכפוף לנוסח 
MR- 116 . 

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

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________  

ש"ח   8,000,000.-ריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של ביטוח אח
 לתקופת הביטוח.₪    8,000,0000.-לאירוע ולא פחות מסכום של  

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו,   .2.1
 שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח. בתנאי

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

 

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי תאונתי. .2.3
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ינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בגבול הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצ .2.4
למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד לסך ₪  2,000,000של 

 . (7.2( ) הרחבה  Endorsement 102ש"ח.     )  2,000,000

מבוטח ע"פ פרק הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר ל .2.5
והמט"ש  (  Endorsement 119ש"ח. ) 4,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 6.1א' לפוליסה וסייג 

 הפעיל ייחשב כצד שלישי.

. ) רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ( לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו ו/או 6.3סייג  .2.6
 שליטתו לתקופת העבודה בלבד.

בתנאי  1ה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד החברה ) הרחבה הפוליס .2.7
 ביט (

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

 . (7.3( ) הרחבה 

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

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

 (  7.5. ו 7.4בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח. ) הרחבות 

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

 

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

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________ 

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

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

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

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

 

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

הפוליסה תכלול סעיף שיפוי וכן ויתור על זכות השיבוב כנגד החברה, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  .3.4
 . (11.9בכוונת זדון. ) הרחב 

 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח אחריות מקצועית  .4
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 לה: _________ תאריך סיום: _________תאריך תחי  

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות 
ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית,  1,000,000.-המבטח שלא יפחת מסך 

 נעשו על ידי מי מיחידי המבוטח. שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה ש

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה  .4.1
 מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. 

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

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

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

שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום במקרה  .4.5
חודשים  6הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך  ניסיוןהפרמיה ו/או 

נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח 
עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת המקורית 

 הביטוח, ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 

מס' פוליסה:    ביטוח  חבות המוצר. .5
______________________________________________________ 

 __ תאריך סיום: _________תאריך תחילה: _______ 

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם  
על ידי או עקב מוצרי הקבלן, בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך 

 ש"ח . 1,000,000

ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר  .5.1.
 תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

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

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר לפוליסה נוספה הסיפא :  3.18בסייג  .5.3
 רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי החברה, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיו בגין נזק  .5.4
 המכוסה בביטוח זה.

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום  .5.5
חודשים  12ן הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך הפרמיות ו/או נסיו

נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח 
המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת 

 , ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.הביטוח

 :הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח .6
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 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .6.1

, המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב .6.2
הורחב כך שהוא כולל גם את החברה כמפורט ברישא למסמך זה, המפקח ) למעט אחריתו המקצועית (, 

 קבלנים וקבלני משנה של הקבלן.

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

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

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם  .6.4
אם כן נודיע לחברה על כוונתנו שלא לחדש את  ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח וגם או החברה, אלא

 )שישים( יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף. 60הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם  .6.5
במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן,  ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח לחברה הודעה,

 )שישים( יום מראש. 60לפחות 

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

ניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי בנזק ליסודות, ב
רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים 

וער כחוק, פגומים, זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נ
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה  -. תתווסף הסיפא 14.7או רכוש של החברה, כ"כ לסייג 

 ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח.

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של   .6.7
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלחברה SUBROGATIONוף )המבטח על זכותו לתחל

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

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

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

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

החברה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לחברה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה 
חויבו להשתתף בכיסוי את החברה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי החברה י

 הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.  .6.10

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי   .6.11
 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

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

 הקבלן, אף במחירים אחרים. 
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כך בכדי לגרוע מחובת הזהירות של חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. אין ב .6.13
 .חוק חוזה הביטוחהמבוטח ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או ע"פ 

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

 

 

 ולראייה באנו על החתום:

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 2נספח 

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם

 

 

 שם המוסד הבנקאי ___________________                        תאריך____________

  

 לכבוד : 

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

__________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בשיעור של לפי בקשת ___
מסכום הצעת המציע כפי שהתקבלה על ידי החברה( לביצוע  10%ימולא כאן לפי ________________ ₪ ) 

הקמה והרצה של מתקן קדם כל התחייבויות הנערב על פי הסכם שנחתם בין המציע לבין שרונים בקשר עם 
 .10/2018במכרז מכוח זכייתו ול במט"ש רמת השרון טיפ

ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפעם לפעם הסכום הנ"ל צמוד למדד מחירי הבנייה, כפי שמתפרסם  
 באופן הבא:

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

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

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.  

( ימים מתאריך דרישתכם 7ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה )
כום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין כל סכום עד לס הראשונה בכתב 

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

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

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

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



 להקמה והרצה של מתקן קדם טיפול במט"ש רמת השרון 10/2018מכרז 

72 

 

 א' 2נספח 

 נוסח ערבות )בדק( אוטונומית בלתי מותנית

 לכבוד

 "מ שרונים תשתיות מים וביוב בע

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר_________

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

ום כולל של "הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכ
סכום _________________ ש"ח )במילים _________________________________( בלבד )להלן: "

 הקמה והרצה של מתקן קדם טיפול במט"ש רמת השרון"( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם הערבות
 .10/2018מכוח זכייתו במכרז 

ם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית כפי שהוא מתפרס מחירי הבניהסכום הערבות יהיה צמוד למדד 
 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדדלסטטיסטיקה  )להלן: "

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____________ שהתפרסם בתאריך ____________ , 
 והעומד על __________________ נקודות.

 דם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו. "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קו

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש 
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד  בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

 י נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.היסוד

ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  מחמישה עשר לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר
המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי 

מדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה הצ
 מאת הנערב.

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת ___________________, כשהיא 
 מנכ"ל החברה  של או ממלא מקומו. דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומומנכ"ל החברה חתומה ע"י 

 .החברהתהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם 

עפ"י הפרטים שיימסרו על  החברההתשלום כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון 
 כם הבלעדי.ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול דעת

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  
 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 .והינה בלתי חוזרת להעברה או להמחאה לביטול, ערבות זו אינה ניתנת

 בכבוד רב, 

 _________________ 

טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.
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 3נספח 

 בטיחות הוראות

הקבלן מצהיר כי הוא זה שאמון על נושא בטיחות עובדיו ובטיחות העבודות ובטיחות צד ג' וכי באחריותו  .א
 ומכח חובת הזהירות הנדרשת.הבלעדית לנקוט בכל האמצעים הנדרשים מכח הוראות כל דין 

 
הוראות אלו אינן גורעות או מבטלות את הצורך בקבלת היתר לבצוע עבודות כנדרש בחוק על פי כל דין, ומהוות  .ב

 תוספת לתנאי היתר העבודה
 

 
הוראות אלו יחולו על כל המבצע עבודה ברשות הרבים, בין אם המבצע הינו רשות מוסמכת ציבורית, פרטית,  .ג

 י ו/או הפועל בשמם.או קבלן פרט
 

תחום כביש או מדרכה וכל שטח ציבורי אחר, או שטח פרטי בו יש לציבור  -לעניין הוראות אלו "רשות הרבים"  .ד
 זכות מעבר.

 
 

 -הינה ביצוע אחת מהעבודות כדלהלן:  -לעניין הוראות אלו  "עבודה" .ה
 

 עבודות בנייה ובנייה הנדסית          

 '.וכד תקשורת, חשמל, ביוב, מים-קווי ןתיקו או/ו הנחת לצורך חפירה

 .גינון או/ו פיתוח עבודות ביצוע לצורך חפירה

 .הרבים ברשות הגובל תומך קיר, קיר בניית

 .הרבים ברשות הגובל בשטח הריסה פעולות

 . פסולת פינוי או/ו ניקיון או/ו שיפוץ עבודות לרבות שהיא קבלנית עבודה כל

מטעמו לפרויקט.  על הבטיחות בעבודה  המחזיק באישור כשירות בתוקף ממונהמנהל עבודה והקבלן יעסיק  .ו
 בהתאם לנדרש בחוק. וממונה הבטיחות יפעלמנהל העבודה ו

 
( וכשירים לעבודה אותם הם 18כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן בפרויקט זה יהיו בגירים )מעל גיל  .ז

 נדרשים לבצע.
 

 
 הדרכות והסמכות כנדרש בחוק ובהתאם למאפייני העבודה העובדים המועסקים על ידי הקבלן יקבלו .ח

 
 , תקני ובדוק על פי חוק.כל ציוד בו ישתמש הקבלן , במהלך העבודה, יהיה תקין  .ט

 
עליו להגיש את הערכת הסיכונים למזמין ו"הערכת סיכונים בטיחותיים והנדסיים לפרויקט"   הקבלן יבצע .י

 דה ללא אישור בכתב של המזמין.לפני תחילת העבודה באתר. אין להתחיל בעבו
 

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים וכן לציבור האנשים שבקרבת אתר העבודה. על הקבלן לנקוט בכל  .יא
אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת צנרת, 

התאם להוראות הבטיחות והגיהות הרלוונטיות לנושא הובלת חומרים והפעלת ציוד וכו'. כנדרש בחוק וב
 העבודה באתר.

 
 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת חיי אדם ורכוש באתר וסביבתו בעת ביצוע העבודה  .יב
 ויקפיד על קיום כל החוקים, חוקי העזר העירוניים, התקנות, הוראות הרשות המקומית והוראות כל דין.

 
רכב לרבות -דות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכים ושבים ו/או תנועת כליבעת ביצוע עבו .יג

 כמפורט להלן:
המצורף למכרז זה. על הקבלן לאשר  למפרט הסדרי תנועהכל נושא התנועה, שילוט והכוונה יעשה בכפוף  .1

שים להבטחת את הסדרי התנועה מול הרשויות המתאימות וכן לספק את כל האביזרים ואמצעים הנדר
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שלום הציבור והעובדים. יבקש הקבלן לבצע שינוי מהתוכנית המוצעת יגיש אותה ע"י מהנדס תנועה למזמין 
 העבודה לאישורו.  מובהר כי כל עלויות הסדרי התנועה וביצוען הנם באחריות הקבלן ועל חשבונו בלבד.

הציבור כנדרש כדי להזהיר את הקבלן יתקין פיגומים, מעקות וגדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה  .2
 העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פיגומים ומכשולים אחרים באתר. מתאונות

 באחריות הקבלן לגדר את אתר העבודה במטרה למנוע כניסת אנשים בלתי מורשים לשטח האתר. .3

ור כניסה כל זה בהתאם לנדרש באחריות הקבלן לשלט את האתר בשלטים המודיעים על ביצוע העבודה ואיס .4
 בשטח האתר.

 .העבודות בצוע במשך הסרתם או/ו נפילתם שתמנע ובטוחה יציבה בצורה יוצבו התמרורים כל .5
 .ביממה שעות 24 במשך העבודה אתרל מסביב יוצבו התמרורים .6
 . הפגיע או/ו החלקה מפני  המזהיר שלט העבודות מתבצעות בו במקום יוצב ניקיון עבודות של במקרה .7

 ובכפוף כאמור תופסק באתר והעבודה עבודות לביצוע היתר-תנאי כהפרת ייחשב אלו הוראות קיום אי. יד   
 .נספחיו על ההסכם לתנאי

 

 

   ________________                                      _________________ 

 הקבלן וחותמת חתימה                                                                 תאריך
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 הוראות בטיחות לעבודות קבלנים

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות 
 לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

ת הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הספקים וכל אדם מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות א
 אחר מטעמו.

, פקודת 1954 –הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 
, תקנות 1988 –, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח 1970 –הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

, תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, 1997 –הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז 
, וכן כל והצווים והתקנות 1998 –, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה במקום מוקף( התשנ"ח 1988 –התשמ"ח 

ן כפי שיהיו בתוקף מעת לעת בקפדנות והוא שפורסמו לפיהם; הוא מתחייב לנהוג על פיהם ועל פי הוראות כל די
מים וביוב בע"מ וכל מי מטעמה עקב  תשתיות שרוניםלוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד 

 הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

ל ההוראות וההנחיות בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כ
 ושרוניםמשרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה משרד הכלכלה, שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות 

 מים וביוב בע"מ. תשתיות

הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, תוך 
 העבודות.עמידה בתקנים ישראלים בתחום 

מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות  בגירים, הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים
והם בקיאים במלאכתם,   והדרכת בטיחות מותאמת לסיכונים המיוחדים הנוגעים לביצוע העבודה, כללית

 ואחראים לעבודתם.

בטיחות, שמכירים את נוהלי הבטיחות )שחתמו על הצהרה  כמו כן יעסיק הקבלן רק קבלני משנה שעברו הדרכת
לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה(. בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים 

 ושאינם מקצועיים.

תהליך עבודות שיש בהם סכנה של נפילה מגובה, מקום מוקף, חשמל, חומרים מסוכנים, חפירות והנפות, מחייבות 
 של אישור עבודה של הקבלן לשם וידוא שמתקיימים כל התנאים להקטנה/סילוק של הסיכונים.

 תשתיות -שרונים מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית תהיה 
 קול דעתה המוחלט.מים וביוב בע"מ לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים, לפי שי

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל רישיונות 
הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכאניים או 

ק מוסמך תקופתי בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב חשמליים וכו' תקינים וכל מה שדורש בדיקות בוד
 שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.

הקבלן יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק, 
סוג העבודה נשוא ההסכם )לרבות נעלי התקנות, הצווים  והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מ

 עבודה, בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד'( ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה. 

הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש בביצוע 
נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה  העבודה, וכן יהיה עליו לדאוג לאכסון

 שלו.

 במקום העבודה. וציוד עזרה ראשונה כמו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש
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אזהרה עפ"י  –הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר בו מתקיימת העבודה, כולל הצבת ציוד מגן 
ים, מחזירי אור, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרורי ושלטי אזהרה, פנסים החוק כגון: מחסומ

מהבהבים, ידאג לתאורה במשך הלילה, יכוון את התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות 
יות הכל בהתאם לתוכנית הסדרי תנועה המאושרת ע"י משטרת ישראל והרשו הציבור והעובדים ידרשו זאת

 המוסמכות.

בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכי רגל ותנועת כלי רכב על פי חוקים ותקנות 
 .ומשטרת ישראל משרד התחבורה

___________________ 

 הקבלן וחותמת חתימה
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 הצהרה והתחייבות

 תאריך____________

 לכבוד ,

 שרונים, תשתיות מים וביוב בע"מ

 

 .נ.,א

 

הנני מאשר בזה שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב את משמעות האמור בהן  

 ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.

אני מעסיק ממונה על הבטיחות בעבודה בעל אישור כשירות בתוקף, אשר אחראי על יישום הנני מאשר, כי 

 והבנתי את תוכנה. לי ולעובדים חותהדרכת בטיהוראות הבטיחות ומתן 

הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור 

 לביצוע העבודה נשוא ההסכם.

הנני מתחייב  להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את 

 ן.ההוראות כלשונ

הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות 

הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת 

 למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעתו של יועץ בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי 

מים וביוב בע"מ,  תשתיות - לשרוניםמים וביוב בע"מ, שיכסה כל נזק שייגרם  תשתיות - שרוניםהביטוח של 

 לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמי.

 –שרונים תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י יועץ  הביטוח של  העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על

 בע"מ עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות. מים וביוב תשתיות 

 

 שם הקבלן:__________________________

 

 הקמה והרצה של מתקן קדם טיפול במט"ש רמת השרוןמהות העבודה:  

 

 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:
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 __________ כתובת:_______________שם:____________ ת.ז._

 

 מספר טלפון:______________ מספר פקס:_____________

 

 

 שם חתימה וחותמת הקבלן:___________________  

 

 שם וחתימת מנהל העבודה:___________________
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 4נספח 

 כתב כמויות 
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 5נספח 

 

 )פרשה טכנית ומסמכים נלווים( 2חוברת 
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 6נספח 

 

 תביעותהעדר רת הקבלן על נוסח הצה

 

 לכבוד

 

 בע"מ שרונים תשתיות מים וביוב

 

 א.ג.נ.,

 הצהרה על חיסול תביעותהנדון: 

 

 הנני/אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:

 

בתוספת מע"מ כדין ₪ כי הסכום המצטבר בסך___________________  .1
___ _____________________________שקלים חדשים( שאושר לנו )________________

כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא העבודות, כאמור בחוזה שנחתם ביום _____________ בינינו לבין 
שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ בדבר ביצוע עבודות ____________ )"ביצוע העבודות"( הינו 

לנו מאת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ, תמורת ביצוע התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/
 העבודות.

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות  .2
מכל סוג ומין כלשהם כלפי שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ ו/או כלפי כל הבאים מכוחה ו/או 

 ות ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן החוזה.מטעמה, בקשר לביצוע העבוד

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

חתימת הקבלן                            תאריך:_____________;
 וחותמתו:____________________
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 7נספח 

 

 

 

 לכבוד

 

 _______________ בע"מ

____________________ 

 

 

 תעודת השלמה 

 

 

ננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של העבודות אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי ה
כל הדרישות של ההסכם מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע העבודות, למעט אותן 

את תעודת עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם לבצען לאחר הוצ
 השלמה זאת. 

 

תקופת הבדק ביחס לעבודות תחל במועד ההשלמה הנקוב לעיל. אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם 
 מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 מפקח
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 8נספח  

 

 

 תעודת גמר

 

 

 

 

אריך __________ הושלם ביצוען של העבודות אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי הננו לאשר כי בת
כל הדרישות של ההסכם מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע העבודות, למעט אותן 
עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם לבצען לאחר הוצאת תעודת 

 זאת.  השלמה

 

תקופת הבדק ביחס לעבודות תחל במועד ההשלמה הנקוב לעיל. אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם 
 מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 מהנדס שרונים
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 9נספח 

 

 לוח זמנים לביצוע העבודה

 

 




