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 לביצוע דיגום למי שתייה, מכרז

 עיינות הדרוםמבבמערכת המים העירונית 
 07/2019י מס' כרז פומבמ

 
שירותי דיגום מזמין בזאת הצעות לקבלת  ("החברהאו " )להלן "המזמין" תאגיד מעיינות הדרום .1

 בתחומי יישובי תאגיד מעיינות הדרום, דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמון.  במערכת המים העירונית

ל חוזה ההתקשרות. ע מהמועד החתידשים(, החל מחו 12) לשנה אחתתקופת ההתקשרות הינה  .2
פעם מחדש לשנה נוספת ועד לתקופה  מין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כללמז

 מקסימאלית בת חמש שנים בסה"כ, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

פורטים מתנאי הסף המזה אך ורק קבלנים אשר עומדים בכל אחד  להשתתף במכרז םרשאי .3
 המכרז.  כיסמבמ

 שכתובתו: אתר האינטרנט של התאגיד י המכרז בכאת מסמלהוריד לעיין ו/או ניתן  .4

CO.ILHADAROM.-WWW.MAYANOT 
 

 יערך כנס מציעים. לאז רכמל .5

 

, א(, הינו ביום המכרזבהתאם להוראות  מועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהןה .6
את ההצעות יש להגיש במסירה אישית )לא בדואר( במעטפות סגורות  .12:00, עד השעה 16.09.2019

 .המזמיןלתיבת המכרזים שבמשרדי 

 

 א. המזמין יהא רשאי לנהליולה ביותר או כל הצעה שהזה צעהאת הה המזמין אינו מתחייב לקבל .7
 כה.ומשא ומתן עם המציע הז

 
 .בלבד המכרז במסמכי האמור יגבר זו להודעה המכרז במסמכי האמור בין סתירה של במקרה*** 

 
 

________________ 

 מנכ"ל  -שעיה קרפ                                                                                                                                
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 תאגיד מים וביוב  - מעיינות הדרום

 ום מעיינות הדרלביצוע דיגום למי שתייה ב כרזמ
 07/2019מכרז פומבי מס' 

 
  תוכן עניינים

 
 

         :מכרזמסמכי ה
 

 םפישתתאות למתנאי המכרז והור מסמך א' : . 1
 פרוט סוג הציוד : 1טופס  
   

 
 

 
 חוזה ההתקשרות מסמך ב' :  .2
 

 ;הנחיות לביצוע דיגום למי שתיה -מפרט  - נספח א'

 ;מויותכתב כ -  ב'נספח 

 ;הצעת הקבלן -  נספח ג'

 ;מכרזערבות  -  ד'נספח 

 ;ערבות ביצוע - 1נספח ד'

 ;ל תביעותהצהרה על חיסו -  ה'נספח 

 ;ביטוחים קיום אישור    -  ו'נספח 

 הצהרה בדבר היעדר רישום פלילי;  -  ז' נספח

 ייפוי כוח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי; -  ח'נספח 

 ;1976-ים, התשל"וופים ציבוריק עסקאות וגתצהיר לעניין חו -  ט'נספח 

 ;יחות מטעם המציע()+הצהרת בט נספח בטיחות -  י'נספח 
 
 .מכרזמהווה מסמך ממסמכי ה מכרזמכי האו בכל מסמך ממס יןד נקבע בכל כל מסמך אחר אשר .3
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 א'מסמך 

 
 תאגיד מים וביוב  - מעיינות הדרום

 07/2019כרז פומבי מס' מ
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 
 
 

 כללי .1

מונה, ידבישובים  דיגום למי שתייה במערכת המים של התאגיד הינו לביצוע וז מכרז 1.1
יים , הכול על פי ההגדרות המופיעות להלן במפרטים הטכנןרוחם ומצפה רמוי ,רדע

 "(.העבודות" להלן:) וז מכרזל ספחים המצורפיםובנ
 

הנדרשות י המפרטים והנספחים יכללו את כלל העבודות והפעולות על פלן שת הקבעבודו 1.2
כלל ו יםשל החומר םובכלל זה רכישת ו/או השגת חומרי הגלם, אספקתם, עיבוד

 הפעולות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה על פי התוכניות.
 

בוקשות יעמוד בדרישות המ וז מכרזבהנדרש  הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד 1.3
 -. הקבלן יהיה אחראי לבצע ובהנחיות משרד הבריאות נספחים להםפרטים ובבמ

ת עמידתם כחהוהחומרים ל את כל בדיקות הטיב והרכב -ועל חשבונו באחריותו 
 בדרישות כאמור לעיל.

 

מסמכים, ההוראות לפני הגשת הצעתו, באחריות המציע ללמוד ולהכיר היטב את כל ה 1.4
 .מכרזם לרפיוהמפרטים המצו

 

את  , כפי המפורט להלן. הקבלן יהיה חייב לבצעמכרזהעבודה תבוצע בהתאם למסמכי ה 1.5
המזמין, ובהתאם  ת ביצוע מאתראהויקבל  ןרוב, ושעוז מכרזכל העבודות הכלולות ב

 להוראות המזמין.
 

חודשים(, החל ממועד החתימה על חוזה  12) לשנה אחתתקופת ההתקשרות הינה  1.6
 דשופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם מחין שמורה האההתקשרות. למזמ

ות להורא םא"כ, והכל בהתנה נוספת ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש שנים בסהלש
 במסמכי המכרז.ים המפורטים לתנאו

 

מובא בזאת לידיעת הקבלן שהתאגיד הוכרז כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת, הקבלן  1.7
הקבלן  - .1967-תשכ"ז ,בחוק שירות עבודה בשעת חירוםיוכרז כמפעל חיוני כמוגדר 

, םול העובדים הנדרשים לעבודות גם בעת הגדרת מצב משק לשעת חירירתק את כ
 טרור, רעידת אדמה וכו'.ועי איר מלחמה,

 

 במכרז זה ייבחר זוכה אחד, אשר עומד בכל תנאי הסף )להלן: "הקבלן הזוכה"(. 1.8
 
 

 :לוחות זמנים 1.9
 :07/2019במערכת המים העירונית במעיינות הדרום  מכרז לביצוע דיגום למי שתייה, 

 
 תאריכים לותעיהפ 
     29.08.2019 -יום ה'  המכרז פרסום 1
 12:00שעה  – 05.09.2019 -יום ה'  הרההב מועד אחרון להגשת שאלות 2
 16:00שעה  – 09.09.2019 -יום ב'  הרהבה לשאלותועד אחרון למענה מ 3
 12:00שעה  16.09.2019 -ב'  יום הגשת הצעות לתיבת המכרזים 4
 01.10.2019 -יום ג'  עבודהתחילת  5
   

 
 
 
 
 



5  

 
 

 
 מסמכי המכרז:עיון / הורדת  .2

באתר האינטרנט של רז מכלעיין ו/או להוריד את מסמכי ה ניתן 29.08.2019ך החל מהתארי 2.1
 שכתובתו:  התאגיד

HADAROM.CO.IL-AYANOTWW.MW 
 

תחת  batgal@m-hd.co.ilעל המוריד  את מסמכי המכרז להירשם במייל  2.2

וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה , 07/2019הכותרת מכרז 

 ינה(. ההרשמה במייל א: "פרסומי התאגיד"לשאלות משתתפים וכיו"ב )להלן

כל פרסומי התאגיד  כי בזאתם מובהר לוה תנאי להשתתפות במכרז, ואהוומ

יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם 

לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם במייל 

 התאגידדע לאיזה מפרסומי הייעודי האמור, כי לא היה מו

 :ףתנאי הס . 3

 בתאגיד 2017-2018בשנים  י שתיהם מדיגובביצוע  ליבאופן פעהעובדים  מציעים   3.1

 . ו/או רשות מקומית מים      

 המוכרים על ידי משרד הבריאות., בתוקף מים רמה ב' בעלי הסמכה לדיגום מציעים 3.2

 

 :הצעה הכספיתה .4

 ז.סמכי המכרלמ המצורף  'ג חכנספהטופס המסומן טופס ההצעה הינו  4.1

  (.0) היות אפסההנחה יכול לור עיש .% הנחה-תוגש ב  - צעת המחירה 4.2
העבודות, ין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע ת כל ההוצאות, מכל מהמחיר בהצעה יכלול א 4.3

וכל עבודה שהיא השייכת באופן ישיר ו/או פריקה, ת, וסה, הובלה, סבלל הוצאות העמכול
  עקיף, בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות.

 
 ותמסמכים שעל המציע לצרף להצע .5

 בודות שביצע מת עת רשילרבו הסף,ו בתנאי עמידת אות המעידים עלאישורים ואסמכת 5.1
 .2017-2018בשנים  

 רישיון עסק. על המציע לצרף להצעתו 5.2

 על המציע לצרף להצעתו אישור על ניכוי של מס הכנסה במקור. 5.3

 על המציע לצרף להצעתו אישור על היותו עוסק מורשה מטעם שלטונות מס ערך מוסף. 5.4

 חוקמות על פי רשות ופנקסי חשבונו קף על ניהולתו אישור תלצרף להצע מציעה לע 5.5
 .1976-ת ותשלום חובות מס(, התשל"ו)אכיפת ניהול חשבונו -עסקאות גופים ציבוריים   

 
 . זו מכרזב 'זנספח בעל המציע לצרף להצעתו אישור בדבר רישום פלילי כמפורט  5.6

 .'חנספח י המצ"ב כמהמרשם הפלילמידע  תעל המציע לצרף ייפוי כוח והרשאה לקבל 5.7

 ידיו, חתום ומאומת על ידי עו"ד, ולפיו  צהיר חתום עלת תוצרף להצעציע לעל המ 5.8
ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2ל זיקה למציעה )כמשמעו בסעיף ו/או בעהמציעה 
 ,ם( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימו1976-התשל"ו
ים כדין והבטחת תנא סור העסקה שלאבדים זרים )אילפי חוק עו ו/או 1987-זהתשמ"

חלפה  מכרזעבירות, הרי כי במועד ה 2-ואם הורשעו ביותר מ 1991-הוגנים(, התשנ"א
 .'טנספח שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה, המצ"ב כ

 ות הנדרש תועל המציע לצרף להצעתו חתימה על הצהרת בטיחות וקיום הוראות הבטיח 5.9
 .'ינספח , המצ"ב כבתקנותבחוק ו 
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  :תוקף ההצעה .6

ז או כל כרבמיום מהיום האחרון להגשת הצעות  90של  פהקולתההצעה תהא בתוקף 
  דעת החברה.מועד נדחה אחר בהתאם להו

 ערבות בנקאית: .7

 יע צמזה, על הליתר התחייבויותיו כנדרש במכרז ת לקיום ההצעה וכביטוי למחויבו 7.1      

וטונומית )מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק רבות בנקאית אלצרף להצעתו ע

 ד'ח בנספהמופיע מע"מ(, בהתאם לנוסח  )כולל ₪ 5,000-השווה לסך ישראלי, על 

פי -ת הערבות עלבמכרז זה. הערבות תהא בלתי מותנית, והמזמין יהא רשאי לחלט א

 פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.

 עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות., 31.12.2019יום עמוד בתוקף עד לת תוהערב   7.2

 תיפסל. הצעתו -מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור ובהתאם לנוסח המצורף  7.3

 ן ערבות בנקאית על סך עם חתימת החוזה, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי המזמי 7.4

 "(, וזאת להבטחת ביצוע צוע"ערבות בי :ןשקלים( )להל חמשת אלפים₪ ) 5,000של  

 למכרז זה.  1' דהתחייבויותיו נשוא החוזה, כדוגמת הנוסח המצורף בנספח  

 

 הוצאות המכרז : .8

 וג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזמכל מין וס כל ההוצאות, 
 תחולנה על המציע. 

 
 כנס קבלנים/מציעים: .9

 נים.לבלא יתקיים כנס ק 
 

 ות ושינויים:הרהב .01

  החברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים  10.1
, ההבהרות בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או

באתר האינטרנט של  - ויפורסמו הוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרזוהתיקונים, כאמור, י
 יד.אגתה

יע אשר ימצא אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז צמ 10.2 
אי התאמה ו/או פגם אחר בהם, השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל 

הוא יהיה מנוע מלטעון  חרתא ,12:00שעה  05.09.2019יאוחר מיום ה' יפרטם בכתב עד לא 
ו/או כל פגמים אחרים כאמור. למען הסר  ו אי התאמותסתירות ו/א בדבר בעתיד כל טענה

מור ספק, הפרשנות הסופית המחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כא
 תקבע ע"י החברה. 

   חלק בלתי נפרד  ל התאגיד.  מסמכי התשובות, יהוותשובות יפורסמו באתר האינטרנט ש       10.3
 ע לצרף את מסמכי התשובה, להצעה ולחתום עליהן.ל המציממסמכי המכרז וע         

 שינתנו למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פרוש ו/או הסבר,  10.4
הלן: "הבהרות"(, שפרסמו פה ורק שינויים, תשובות ותיקונים )ל-למשתתפים במכרז, בעל

סתירה, בין האמור רה של המזמין. בכל מק תא באתר האינטרנט של התאגיד, יחייבו
במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.  

רות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.במקרה של סתירה בין מסמכי ההבה
  

  :ביטוח .11

במכרז( כזוכה  ל )יבחרבקהמציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תת 11.1
 לכיסויי הביטוח התאגידוח על עמידתו בדרישות ביטאישור מחברת  לתאגידימציא 

 הנדרשים במכרז זה.
 לוודא בעצמו ועל אחריותעה למכרז זה על המציע חלה המובהר בזאת כי לפני הגשת הצ 11.2

 תותסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספירת ביטוח האם חשבונו אצל חב
 , ככל שיש כאלה.התאגידרשותו לדרישות וחי העומד לוי הביטמת הכיסשל התא

 סר ספק מובהר בזאת:ן הלמע 11.3
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מסרבת   לתו ו/או חברת ביטמציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכו 11.3.1
י הביטוח שלו ז ו/או כי עלויות התאמת כיסויסוי הביטוח שלו לנדרש במכרכ להתאים 

 ן בהצעתו.בוחשבלקחו נלא  גידהתא תושילדר
במועד  התאגיד דרישותאת כיסויי הביטוח שלו לים יתאתתקבל ולא  מציע שהצעתו  11.3.2

כות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט הז לתאגידהנקוב במכרז ו/או בהסכם , שמורה 
זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט ש במכרז את הנדר את הערבות שהגיש, לבצע

מעצם  לו רמועל הנזקים שיג לדרוש ממנו פיצוי לרשותות רך חוקית העומדדנגדו בכל 
 .ע בהתחייבות זו כלפיואי עמידת המצי

 
 שמירת זכויות: .12

 ות לחברה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כלמכי המכרז שמורכל הזכויות במס 12.1
 .ך הכנת והגשת הצעה במכרז זהשימוש במסמכי המכרז, אלא לצור

שהו במכרז כדי להטיל על החברה חובה להעניק למי שנקבע  כזוכה זכות ת זוכה כלאין בקביע  12.2
 להתקשרות החברה בהיקף כלשהו.

  

 הגשת ההצעה: .13

 המועד האחרון להגשת המכרז:      13.1
 

 16.09.2019תאריך: 
 12:00שעה 

 .מונהי, ד1, כיכר ז'בוטינסקי יבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברהתב

, וכן את כרזרישות ותנאי המאישית את הצעתו, בהתאם לד רההפקיד במסיעל המציע ל 13.2
                       עטפה יצוין:החברה, במעטפה סגורה, על המרז שנמסרו לו על ידי יתר מסמכי המכ

 ". 07/2019מכרז פומבי מס'  -ת המים גום במערכשירותי דימכרז לקבלת שירות  - "

 .'גספח נה "הצעת הקבלן", הטבלגבי ו על א את הצעתלהקבלן ימ  13.3

התעודות  -, כולל חתומים של המכרז מיםלש עותקים 2יש לצרף  כרזהמ ילטפסי 13.4
 על גבי מדיה מגנטית.ותק נוסף עו והמסמכים אותם צרף המציע,

 רישות המכרז. ת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דמשלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחר 13.5

ר הגשת הצעתו, השעה את דב המאשר הגשת ההצעה, שוברלקבל, במעמד המציע  תבאחריו 13.6
 שה.ועד בהם הוגוהמ

רז והינו על אחריותו משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכ 13.7
 הבלעדית של המציע.

 .תתקבל לא לעידל המועד לאחר שתוגש הצעה 13.8

 עמוד. יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל  13.9

ת בקשות או נאים, התניוף תסי המכרז ואין להוסיים בטפושינוימחיקות אין לערוך כל  13.10
 הסתייגויות.

סר, או כל הצעה שאינה ממלאת  תאגיד מעיינות הדרום רשאי לפסול כל הצעה הלוקה בח 13.11
 ז.טות במסמכי המכראת כל הדרישות המפור

במכרז להאריך את המועדים  ,המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי 13.12
לכל הודעה שתשלח פה נוספת, בלמכרז לתקו עותעד האחרון להגשת ההצאת המוה וכן ז

 רוכשי מסמכי המכרז.

 ,12:00שעה  05.09.2019לתאריך תקבלנה עד שאלות הבהרה לגבי המכרז ת 13.13

 באופן הבא: WORDבלבד על גבי מסמך  את השאלות יש להגיש בכתב 13.14
 פירוט השאלה עיףסמס'  עמוד מס' שאלה

    
 

מגיש על  hd.co.il-@mlbatga יש לשלוח במייל  בהרהת ההשאלות א 13.15
 ודא באמצעות מייל חוזר את קבלת המסמך בתאגיד.לוהשאלות 

של התאגיד  טרנות ההבהרה יופיעו באתר האינטעדכונים, שינויים ומענה שלאל 13.16
HADAROM.CO.IL-WWW.MAYANOT התעדכן לובאחריותו . חובתו של כל מציע

ף להצעתו את כל התשובות לשאלות ע לצרכי על המצי מובהר בזאת כן בשינויים אלו. כמו
 רסמו באתר האינטרנט של התאגיד.ההבהרה שנתנו במהלך המכרז ופ

mailto:batgal@m-hd.co.il
http://www.mayanot-hadarom.co.il/
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במכרז,  ית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשיםשות משפטיהצעת משתתף תוגש על ידי  13.17
 בד.יו על שם המשתתף במכרז בלההבנקאית, יכולל, בין השאר, הניסיון והערבות 

 

 רת המציע:ההצ .14

המכרז הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי  14.1
דע, הכישורים והיכולות את כל הי לו, וכי יש לו ונהיריםומסמכי המכרז/החוזה ידועים 

 עבודות נשוא המכרז.הצע את מקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבה

שתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או של המציע וההגשת הצעתו  14.2
מסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על הנתונים ו/או הפרטים אשר נ

מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין  זמין ו/או מי, וכי למויד
 ו.או פרטים  ו/או מצגים אל/ונתונים 

או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו  טעותסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר ן הלמע 14.3
 המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.או לפרטים כלשהם מפרטי 

 
 בחירת הזוכה: .15

 ר עם קשמובהר בזאת כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות שלא להת .ההנחהאחוז  "יפע  

 בה ביותר מבחינת כספית או על כל מגיש הצעה כלל.ש ההצעה הטומגי  

 :כייה והתקשרותהודעה על הז .16

 . ובדאר רשום דעה במיילהו להם על כך/ובמכרז תימסר להזוכים /ת הזוכהעם קביע 16.1
החוזה ולהחליף את הערבות כרז, מתחייב לחתום על מהמציע, שיקבע כזוכה ב 16.2

ימי עסקים ממועד ההודעה, כאמור או תוך מועד אחר שתורה לו  7הבנקאית תוך 
 .החברה

ה תצורף דואר רשום, אליבכתב במייל, וב מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה 16.3
 שר עם השתתפותו במכרז.ת הבנקאית שהומצאה על ידו בקוברהע

ה מספק לרבות )ומבלי למעט( אי מתן מעניעמוד בהתחייבויותיו, ציע לא מהיה וה 16.4
א החברה רשאית התים או לדרישת הארכת תוקף הערבות, לדרישת מתן מידע / מסמכ

ך יאר, החל בתותוכן לחלט הערב ודעה בכתב למציעלבטל את הזכייה במכרז בה
ה בה נדרש לתקן את עעל ידי החברה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע הוד שייקבע

להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין ת בהתאם המעוות, והמציע לא תיקן את המעוו
 צדדים על פי כל דין.בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות ה

ת הבנקאית רבויש את העהגל החברהרשאית  ז מכל סיבה שהיאבוטלה הזכייה במכר 16.5
למי שייקבע על ידה, ובנוסף  הלגביה וכן למסור את ביצוע המכרז ו/או ההזמנ שבידה

 שיגרם לה בגין כך. ברה על כל הפסדהמציע יפצה את הח

 

 

 ,רב בכבוד                                                                                               

 ל"כמנ, יה קרפשע
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 1טופס  
 

 לכבוד
 מ"בע מעיינות הדרום

 1  קיסנטיבו'ז 'רח
 דימונה

 
 ג.א.נ.,

 
 וג הציודט ספרוהנדון:  

 
 :מכרזנשוא ה ט סוג הציוד וגיל הציוד אשר ברשותי ובו אבצע את העבודותלהלן פירו . 1
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 ן: _______________חתימת הקבל

 תאריך: ____________________
 
 
 
 

 * הערה: במידת הצורך ניתן לצרף דפים נוספים 
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 ההתקשרות סכם ה -מסמך ב' 

 

 2019שנת  ________________ לחודש ________ יום, בדימונהנחתם בש

 

 בין
 

 מ, תאגיד מים וביוב אזורי"ם בערודת המעיינו
 1 ינסקי בוט'ז 'רח

  ימונהד

 "(המזמין" ו/או "החברה)להלן "
 ;מצד אחד

 

 לבין

_____________________________ 

 _____________ח.פ. ___________

 מרח' _______________________

 "(הקבלן")להלן  
 ;מצד שני

 
  ,גידהתא ובייישבה במערכת המים העירונית תיימי שלום לביצוע דיג מכרזוהמזמין ערך   :הואיל

 "(;מכרזה)להלן: "
 

 והמזמין בחר בהצעתו של הקבלן;   :והואיל
 
לביצוע דיגום למי שתייה במערכת את עבודות  והמזמין מעוניין כי הקבלן יבצע עבורו הואיל:ו

ות לביצוע יהנח -מפרט לרבות  מכרז, כמפורט במסמכי היישובי התאגידבונית המים העיר
"( והכל בתנאים תהעבודו")להלן:  נספח א'הסכם זה כ, המצורף ליגום למי שתיהד

 ;מכרזהמפורטים במסמכי ה
 

וח האדם, האמצעים, והקבלן מצהיר כי יש לו את הידע, הכישורים והכשרה המקצועית, כ והואיל: 
כי הוא בדק ובירר ויון הדרוש לביצוע העבודות ן הניסת וההיתרים על פי כל דין וכהרישיונו

האחרים המתייחסים לחוזה ואשר וניים ונתונים העובדתיים, התכנהמצויים בידו כל כי 
 ו לצורך ביצוע העבודות ;לדרושים 

 
 ודות והקבלןן למסור לקבלן את ביצוע העבבהסתמך על הצהרות הקבלן, מעוניין המזמיו והואיל:

 הלן.ם וכמפורט בהסכם זה לכמוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודות, והכל כמוס
 

פי דין ו/או חוזה ו/או מניעה אחרת להתקשרותו  ניעה עלוהקבלן מצהיר, כי אין כל מ והואיל
 בחוזה זה.

 

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 פרשנותמבוא ו

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.הנספחים להסכם בוא להסכם זה והמ .1
 
 זה.ש בהן לצרכי פרשנות הסכם לבד ואין להשתמלצרכי נוחות ב ןם היניותרות הסעיפכ .2
 

 ולת העבודות וביצוען תכ

בהסתמך על הצהרות הקבלן, מוסר בזאת המזמין לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל על  .3
ת כמפורט בהסכם זה כלפי המזמין לבצע את העבודואת ביצוע העבודות, ומתחייב עצמו 

ת נתנו מע, בהתאם להוראות והנחיות המזמין, כפי שיכתב הכמויות נספח ב' תונספחיו, לרבו
 לעת.
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הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה ומילוי כל דיני והוראות הבטיחות והביטחון  .4

רדי, ובהתאם לרבות המפרט הכללי הבין מש , בהתאם למפרטים הרלבנטיים,בהתאם לכל דין
אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים  לנקוט בכלאם למקובל ותלהוראות המזמין, ובה

 אם לכל נוהל וכל דין להבטחת רכוש וחיי אדם.לים בהתוהמקוב
 
על ניקיון יום יומי של הקבלן  מתחייב לבצע את העבודות בצורה זהירה וסבירה, וכן להקפיד  .5

 סר נוחות למזמין ולכלורימת אי נעימויות וח, ולהימנע מגבה שבה הוא מבצע את העבודותהסבי
 צד ג' כלשהו.

 
בדיו ו/או מי מטעמו אין ולא תהיה כל זכות חזקה או זכות אחרת למי מעומובהר כי לקבלן ו/או  .6

מת ביצוע ים ומוצרים וכיוצ"ב. עם השל)לרבות זכות עיכבון( באתרי העבודה ו/או בציוד, חומר
ועובדיו ו/או  מתחייב הקבלן כי הוא ,ודה תופסק לפני כן מכל סיבה שהיאהעבודות או אם העב

 ח העבודה. י את שטמי מטעמו יפנו באופן מייד
 

 הצהרות הקבלן

, הקבלן מצהיר כי יש לו את הידע, מומחיות ומיומנות, כישורים והכשרה מקצועית, כח האדם .7
על ו יתון הדרושים לשם ביצוע התחייבויוים על פי כל דין, וכן הניסיהרישיונות וההיתרים הנדרש

ו הסכים המזמין להתקשר הצהרותיעדן, וכי ידוע לו כי בהסתמך על  מצגיו ופי הסכם זה ובמו
 עימו בהסכם זה.

 
חומרים  הקבלן מצהיר כי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כח אדם, ציוד, .8

בדיקת  ו זו מבוססת עלבמועדן וכי הצהרת ביצוען של העבודות והשלמתן ומוצרים ומימון לשם
מועדן, לרבות ביקור בנכס, ם זה וברים לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכהקשו כל התנאים

בדיקת כלל המסמכים הנחוצים לביצוע העבודות  ובכללם התכניות וכתב הכמויות המצורפים 
 כם זה.  להס

 
ידיעותיו,  בבאופן, בטיב ובאיכות מעולים תוך שימוש במיטלבצע את העבודות הקבלן מתחייב  .9

ומוצרים מטיב ואיכות מעולים,  חומרים מקצועי וכושר עבודתו, ותוך שימוש בציוד,ניסיונו ה
 כם.וכן לעשות את מיטב  מאמציו להפעיל את מלוא כישוריו לקידום התחייבויותיו על פי ההס

 
דים עבהתאם להוראות החוזה בנאמנות, במו נשוא חוזה זה עבודותהאת  הקבלן מתחייב לבצע .10

ם ולמחדלים ולטיב ת למעשיבזהירות והוא אחראי מכל הבחינוומומחיות על פי חוזה זה, ב
  העבודות שבוצעו על ידו או ע"י כל מי שהועסק על ידו או מטעמו.

 

, ואין והבלעדית יותו המלאהנו משחרר את הקבלן מאחרן אילקבלעל ידי המזמין מתן הוראות 
 הקשור בהם והנובע מהם. לן ו/אושירותי הקבלשהי בקשר לאחריות כהמזמין בו כדי להטיל על 

 
מזמינה העבודות ל ביצועההוצאות והתשלומים הכרוכים ב ,יב לשאת בכל המיסיםמתחי לןהקב .11

על  הקבלןלעובדי  לרבות תשלוםו, ביטוח לאומי כאמור בחוזה זה, לרבות תשלומי מס ההכנסה
 י כל דין.יו על פאחר המוטל על םוכן כל תשלו , תשלום לקבלני משנהפי כל דין

 
ת עובדים בהיקף הנחוץ לצורך ביצוע העבודות.  המזמין עת צוו הקבלן מתחייב להעסיק בכל .12

מטעמים סבירים, והקבלן יהיה רשאי להורות על החלפת כל עובד או קבלן משנה של הקבלן, 
 מין.זור מייד עם דרישתו הראשונה של המף כל עובד או קבלן משנה כאמיחלי

 

ישיר עם המזמין לצורך  וד בקשרעם הקבלן למזמין ומי שיעמצוע העבודות מטמי שירכז את בי
ביצוע העבודות על פי חוזה זה, הוא _______________ אשר לא יוחלף על ידי הקבלן  אלא 

 ידי המזמין.ניתן אישור בכתב ומראש על  אם כן
 

סיבה שהיא, לרבות עקב שירותיו למזמין מכל  תהקבלן מצהיר כי אין לו כל מניעה מלהעניק א .13
יגוד אינטרסים וכיוצ"ב, ומתחייב כי במידה ותתעורר איזו שהיא ו/או נ התחייבויות קודמות

נזק העלול  אחראי כלפי המזמין בגין כל מניעה כאמור, להודיע על כך למזמין מיד וכי הוא יהיה
 ך.להיגרם לו עקב כ

 
-וק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ום לחאת האישורים בהתא היר כי יש בידיוהקבלן מצ .14

"חוק עסקאות גופים ציבוריים"(, לרבות אישורים בדבר ניהול ספרים כדין לפי )להלן:  1976
טונות מע"מ; ואישור מהמוסד ; אישור עוסק מורשה מטעם שלםחוק עסקאות גופים ציבוריי

ניכויים ותשלומים כדין עבור  ת מפרישהולביטוח לאומי או מרואה חשבון כי מנהלת החשבונ
  אלו, להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראות כל דין.  ל שיש כעובדיה, ככ
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וכי יהיו תקפים למועד חתימת הסכם זה הקבלן מצהיר ומתחייב כי האישורים הנ"ל עדכנים ו
ם מפעם לפעם הוא יציג רים תקפים כאמור, במהלך כל תקופת ביצוע העבודות, וכיבידיו אישו

, ימציא הקבלן למזמין אישורים בדבר ניהול ספרים הסכם זהבפני המזמין.  במועד חתימת 
 כדין, כאמור לעיל. 

 
שום, בגין עבירה אי חלוט ו/או לא הוגש נגדו כתבהיר כי הוא לא הורשע בפסק דין הקבלן מצ .15

שלא כדין והבטחת תנאים  ור העסקהסשיש עימה קלון ו/או בעבירה לפי חוק  עובדים זרים )אי
 .1981-או בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז/ו 1991-הוגנים(, התשנ"א

 
 תקופת ההתקשרות, לוח זמנים ותיקונים 

עד חתימת ההסכם )להלן: "תקופת ומחודשים מ 12-סכם זה הינה לתקופת ההתקשרות עפ"י ה .16
 ההתקשרות"(.

 

 סכםהה די והמוחלט, נתונה האופציה להאריך אתלא, הבלעמלמזמינה, עפ"י שיקול דעתה ה
"(, וזאת תקופות האופציהבע שנים נוספות, בכל פעם לתקופה של עד שנה נוספת )להלן: "לאר

כל אחת  התקשרות ו/אוימים לפני תום תקופת ה 30ן בהודעה מראש ובכתב שתינתן לקבל
 מתקופות האופציה, לפי המקרה. 

 

 למחירי פת, תתווסףאם לאופציה, בכל פעם בשנה נוסרות, בהתשעם חידוש תקופת ההתק
, מכרזהיחידה, תוספת מדד, לפי מדד המחירים לצרכן.  מדד הבסיס הוא המדד ביום הגשת ה

יו קבועים, לכל אורך שנת יה ת התקשרות.  המחירים החדשיםביחס למדד הידוע, בתום כל שנ
  ההתקשרות הנוספת.

 

 שינוייםיחולו גם על תקופות האופציה, ב מכרזכי הו/או מסמ כל ההוראות עפ"י חוזה זה
 המחויבים.

 

 תקופת ההתקשרות הינה כפופה להוראות הדין ובפרט הוראות דיני המכרזים. 
 

רו לו על ידי המזמין, ולבצען סבודות לפי הזמנות עבודה שימהקבלן מתחייב לבצע את הע .17
 שלם בהתאם להסכם זה.יומן המוסברציפות, בשקידה ובקצב התקדמות ראוי, עד ל

 
למזמין, לפי דרישתו, הסברים, עדכונים ופרטים בכתב בקשר לדרכי להמציא הקבלן מתחייב  .18

מלוח  כל תוקף לשינוי ו/או חריגה הביצוע, שלבי הביצוע ועמידתו בלוח הזמנים.  לא יהא
 ראש ובכתב ע"י המפקח והמזמין.הזמנים אלא אם אושר מ

 
ק לאחר קבלת שלמים רחשבו כגמורים ומוו שלב כלשהו מהעבודות יעבודות אהמובהר כי  .19

אישורו של המזמין כי העבודות או שלב כלשהו מהעבודות בוצעו והושלמו בהתאם לתנאי הסכם 
 "(.השלמת העבודותן )להלן: "ביעות רצונו המלאה של המזמיזה ונספחיו ולש

 
לתנאי ההסכם ונספחיו ו/או אינן מתאימות  מצא המפקח ו/או המזמין כי העבודות אינן .20

:  - תימסר לקבלן רשימה של תיקונים ו/או עבודות השלמה הדרושות )להלןרצונו, לשביעות 
   תוך התקופה שקבע המפקח."( והקבלן חייב לבצען בעבודות השלמה ותיקונים"

 
ע של קופת הביצותלמען הסר ספק מובהר כי תקופת ביצוע עבודות השלמה ותיקונים נכללת ב .21

 ה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודות.בלן ארכהעבודה עפ"י הסכם זה, ולא תינתן לק
 

ים", רשאי על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות הפרק הנושא כותרת "הפרות וסעד .22
י חוזה זה, בהודעה ק את ההתקשרות על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיהמזמין בכל עת לפ

טענות, כספיות או  ות ושארימים מראש, ולקבלן לא תהיינה כל תביע 15לקבלן של  תמוקדמ
אחרות, למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד 

 להוראות הסכם זה.ת ההתקשרות, כאמור, ובכפוף למועד הפסק
 

ו ובין אם סיומו מסיבה ם תום תוקפאבכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי חוזה זה, בין  .23
 קמן:כלשהי, מובהר כדל

 
 

בעצמו או באמצעות אחרים את ביצוע העבודות עפ"י להשלים המזמין יהיה רשאי  23.1
זמין עפ"י כל דין ומבלי שיהא בכך כדי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים למהסכם זה 

 ו/או הסכם זה.
 

בקשר עם כל עניין הקשור  ר כלשהוי, או תשלום אחוזכאי לפיצוי, שיפיהיה  אל הקבלן 23.2
 ו/או צמצומו. זה ו/או הפסקתו הסכם או הנובע מ
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  התמורה

ין ומילוי התחייבויות הקבלן אן לשביעות רצונו המלאה של המזמבתמורה לביצוע העבודות במלו .24
להצעת  םות שבוצעו בפועל, ובהתאתמורה, לפי כמוי "י הסכם זה, ישלם המזמין לקבלןעפ

 )להלן: "התמורה"(.  נספח ג' לחוזה ההתקשרותבמפורט הקבלן, כ
 

ל כל תוספת ו/או שינוי התמורה תשולם לקבלן לאחר שהקבלן סיים את כל העבודות בפועל )כול .25
ל את אישורו של המפקח והמזמין על ביצוען שקיב שעליהם הורה המזמין, ככל שהורה(, ולאחר

 המלאה.   םל העבודות לשביעות רצונש
 

בכל חודש, יגיש הקבלן למזמין חשבון, שבמסגרתו יפורטו  10ש בחודשו, עד ליום מדי חוד .26
ככל שבוצעו.  החשבון יכלול רק עבודות שהושלמו על הפעולות והכמויות שביצע בחודש שחלף, 

  7 ע"י המפקח והמזמין תוך פ"י הזמנת העבודה שהוציא המזמין.  החשבון ייבדקידי הקבלן, ע
  ימים. 30ולם על ידי המזמין, בכפוף לאישורו כאמור, בתנאי שוטף + ים, וישימים קלנדארי

 התמורה תשולם לקבלן כנגד הצגת חשבונית מס. 
 

של הקבלן על טופס  שבון הסופי לקבלן, בתום תקופת ההתקשרות, ישולם בכפוף לחתימתוחה
 לו כל לא יהיוהסך הנקוב בו,  ם, שלפיו עם תשלו'הספח נכהעדר תביעות, בנוסח המצורף 

דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה בקשר לביצוע 
 . השירותים ו/או התשלום בעדם

 
דין ותשלומים אחרים המתחייבים מכל סכום שישלם המזמין לקבלן ינוכו סכומי המס במקור כ .27

במקור כאמור. למען   יכוי מסור בדבר פטור מנשכן יומצא ע"י הקבלן אי על פי חוק אלא אם
 הסר ספק מובהר כי האמור מתייחס לניכויים המתחייבים מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד.

 
ו/או טובות  מאשרים כי הסכם זה, על נספחיו, ממצה את כל התשלומיםמסכימים ו הצדדים .28

בת ו/או טוידרוש כל תשלום  הקבלן לא יהיה זכאי ולאההנאה להם זכאי הקבלן מהמזמין וכי 
 הנאה ו/או החזר  הוצאה מהמזמין, אלא אם פורטו מפורשות בהסכם זה.

  

או ההוצאות ו/או העלויות מסוג כלשהו התמורה כאמור לעיל כוללת את כל הפעולות ו/
ת ובכל הכמויובכתב  ,תכניותב ים,הנזכרים במפרט מילוי התנאיםוות בביצוע העבודות, הכרוכ

עים ממנו, לרבות עלויות חומרים, ציוד, הובלה, מיסים או הנוב זהבחוזה לולים כהמסמכים ה
 קבלני משנה, וכיוצ"ב.  ואגרות, הוצאות הקבלן בהתאם להתקשרויות שערך עם יועצים ו/או

 
 שינויים, תוספות והפחתות

, מעבר תאו הקטנה בהיקף העבודו בכל עת, להורות לקבלן בכתב על הגדלהיהיה רשאי, המזמין  .29
רט הטכני, להורות על שינויים בעבודות שכבר בוצעו ו/או שטרם בוצעו וכן על קוב במפלהיקף הנ

 היחידה שבהצעתו של הקבלן.  שינויים נוספים, וזאת ללא שינוי במחירי
 

ובה בהסכם עבר לתמורה הנקבודות יהיו כרוכות בתשלום נוסף מככל שההגדלה ו/או שינויים בע .30
 ם הנקובים בהצעת הקבלן, נספח ג' להסכם זה. למחירי ינן ייקבע בהתאםגזה, התשלום ב

 
 אחריות בנזיקין

כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או  הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין .31
או למי \למזמין ו וסוג שהוא בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו, מכל מין ו/או אובדןחבלה ו/או נזק 

או לרכוש  בשל \ו/או מי מטעמו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף והקבלן  או למי מעובדי\ו מטעמו
או מי מטעמו בקשר \או שלוחיו ו\יו ואו עובד\מעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהוא, של הקבלן ו

ויותיו על פי הסכם קיפין, מביצוע העבודות ו/או מילוי איזו מהתחייבובכל הנובע, במישרין או בע
 זה.

 

ראש את המזמין ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין וטין ומהקבלן משחרר לחל
כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל  ושאירעכל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, נזק כספי או נזק כנ"ל 

 כל עילה שהיא.או לרכוש, ב\אדם, לגוף  ו
 

תביעה ו/או  כנגד כלכל נזק וין  על מאו לשפות בשלמות את המזהקבלן מתחייב בזה לפצות  ו/ .32
או מי שבא מטעמו, בגין \דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי כל אדם ו/או גוף כלשהו, נגדו ו

פטיות שיגרמו או לרכוש, לרבות ההוצאות המש\, חבלה ו/או נזק לכל אדם, לגוף וכל תאונה
בלן א על הקמהאמור לעיל, יה ו על נזק, שנגרם כתוצאהאו מי מטעמ\להם. אם יתבע המזמין ו

או לחובת מי מהם על ידי בית \לסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם ו
 משפט.   
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ית של הקבלן ת המזמין בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה מקצועאחראי וישפה א הקבלן יהיה .33
לגבי חול גם יותו של הקבלן תראח מחובותיו המקצועיות.או הזנחה במילוי איזו \או מחדל ו\ו

 מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם.
 

לטענות ו/או לקבלן, בגובה סכומים אשר יהיו נושא המזמין יהיה רשאי לעכב תשלומים  .34
דלעיל, עד אשר תיושבנה הקבלן כאמור בפרק זה למחלוקת ו/או לתביעה כנגד לדרישות ו/או 

מחלוקות ו/או תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון ת ו/או ענות ו/או דרישוט
 המזמין.

 
 ביטוח .35

לנזקים להם הוא יהיה  פי הסכם זה ומאחריותו-מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על 35.1
פי כל דין. הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור קיום -אחראי על

להסכם זה כנספח ה' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: "אישור  בביטוחים המצ"
ות יחלו על הקבלן בלבד. מוסכם קיום ביטוח"(. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמי

הנדרש באישור היא חלק מהסכם זה ואי החתמת חברת בזאת כי הסדרת הביטוח 
 ם הביטוח הנדרש.והביטוח או שינויים באישור לא יגרעו מהתחייבותו של הקבלן לקי

 
כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני 

)  ההתקשרות בין הצדדים על מנת שהמבטח יוכל לחתום על אישור קיום ביטוחים
 נספח ה'(  ללא ביצוע שינוי כלשהו.

 
שונה  מוסכם בזאת כי אם יקבע על ידי רשות מוסמכת נוסח אישור קיום ביטוחים

חים שנקבע . מכפי אישור קיום ביטוחים הרשום בהסכם זה, יחול אישור קיום ביטו
באישור שנקבע ירשמו הביטוחים, ההרחבות לביטוח והסכומים כפי שרשומים באישור 

יטוחים בהסכם  זה וכל מה שלא ירשם באישור קיום ביטוחים ירשם בפוליסה קיום ב
 של הקבלן . 

 
רשומים באישור קיום ביטוחים , אחריות וסכומי הביטוח הההביטוח הנדרש, גבולות 

הנם מיזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין  או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון 
בוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לק

 הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי.
 

ני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המזמין על הסכם זה, ודה לפבימי ע 14
ידי חברת ביטוח -ימציא הקבלן למזמין את אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על

 לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. בעלת רישיון של מדינת ישראל 
 

ציא מימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים , י 14
 ביטוח נוספת .הקבלן למזמין שוב את אישור קיום ביטוחים כשהוא מתוארך לתקופת 

 
 הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. 

 
בהמצאת אישור קיום ביטוחים כאמור לעיל, אין משום מתן פטור מוסכם בזאת כי 

על פי דין, בין אם חברת הביטוח  וכלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/א
י המזמין התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח ליד

היקפו וטיבו של כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לגבי 
 הביטוח.

 
 םמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום ביטוחי

 אך לא יהיה חייב לעשות כך .
 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין  יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את 
בקשה לתיקון אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. ה

או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על 
 ות כל שהיא.  יהמזמין אחר

 
מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי 
המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , יישא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או נזק 

 העיכוב כאמור . שיגרם עקב 
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הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת 
 גבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.ל
 

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק , אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים 
או ההשתתפות   בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה

 העצמית .
 

ן  ו/או יהקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמ
יטוח אחר שהסדיר, הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוח  הנ"ל וב

והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות 
 לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

 
ורף צהלן תוכן מחייב לאישור קיום ביטוחים בן אם הוא מוגש כפי נספח ה' המל

 .להסכם  ובין אם הוא מוגש בנוסח אחר שיקבע על ידי מי שהוסמך לכך 
 

אישור הביטוח יכלול את הפוליסות : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות 
 מעבידים . ביטוח אחריות מקצועית .

 
נה : את המזמין כמבוטח נוסף בכל הקשור בביצוע ההסכם על ידי כל הפוליסות תכלול

סעיף סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן  .  .הקבלן
לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין.  הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי 

יטען לטענת ביטוח כפל כלפי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן . סעיף לפיו המבטח לא 
אשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי רמבטחי המזמין והביטוח של הקבלן  הינו 

לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, המזמין . סעיף לפיו הפוליסות 
יום  60אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין לכל הפחות 

מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין מראש. סעיף לפיו 
 י על פי הפוליסה.ולקבלת שיפ

 
 ביטוח צד שלישי יכלול סעיף "אחריות צולבת" .

 
גבולות האחריות באישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח: ביטוח אחריות 

₪35.21 . ביטוח  ₪20,000,000 . ביטוח אחריות מעבידים  1,000,000 –כלפי צד שלישי 
רותים ן כלפי המזמין בגין השידי יישא באחריותו על פימובהר בזאת, כי הקבלן  

רותים אשר יינתנו על ידי הקבלן סכם זה, לרבות שיר עם ההניתנים למזמין בקש
משנה, והקבלן הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין בגין כל אובדן ו/או 

די מי מקבלני נזק שייגרם לו, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על י
רטות בסעיף זה מור מכוסה באיזו מהפוליסות המפוק כאבין אם אובדן ו/או נז המשנה,

 (  ובין אם לאו.'ונספח יטוח( ו/או בנספח אישור ביטוחי הקבלן ))ב
 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל  
 דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,

ר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור וקים הנ"ל, ובעיקהתקנות וכדומה, שהותקנו לפי הח
ן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במת

ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים 
  לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

 

לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  אה בסעיף זה בקשרמובהר בזאת, כי כל הור 
זמין לנזקים באם יגרמו כאמור של המהוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית 
 בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

 
וה הפרה זה )ביטוח( הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהו 35ובהר, כי הוראות סעיף מ 

 יסודית של ההסכם.
 
 

  זהערבות לקיום החו  36

חתימת מועד  ד, עו על פי החוזה, ימציא הקבלן לחברהיתיולהבטחת מילוי התחייבו  36.1
המחירים לצרכן הידוע מדד ל הבלתי מותנית צמודמקורית בנקאית  ערבות ,החוזה

נוסח המצורף ב אלפים ש"ח(חמשת )  ₪ 5,000סך של בבמועד האחרון להגשת ההצעות 
 . שחודד לתום תקופת החוזה, בתוספת ף עבתוקרבות תהא הע לחוזה. 1'ד נספחכ
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מור לעיל, תהא, בין השאר, להבטחת לחברה, כא כל ערבות שתימסר על ידי הקבלן
 :תשלום ההוצאות והנזקים כמפורט להלן

 

 יו אלחברה עקב או בקשר עם כל הפרה א םלהיגרל נזק או הפסד העלול כ  36.1.1
 ת הבדק/האחריות., לרבות בתקופוזהמתנאי הח מילוי תנאי כלשהו

 

להתחייב  או לשלם אוכל ההוצאות והתשלומים שהחברה עלולה להוציא   36.1.2
 עם חוזה זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בה בקשר בהם

  .הקבלןל לביצוע העבודות או למעשה או למחדל ש והקשורה בדרך כל שהיא
 

או כל חלק  ,העבודותשל ובדק  השלמות, שיפוצים כל הוצאות, תיקונים,  36.1.3
 .ד בהןלעמו עמדה או שהיא נדרשתהחברה מהן, אשר 

 

מקצתו,  בכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או  36.2
 םמהערבות סכו השתמשה החברה בזכותה לגבות. במספר פעמים בפעם אחת או

המקורי. לא עשה הקבלן  לסכוםאת סכום הערבות  כלשהו, חייב הקבלן להשלים מיד
לנכות מתוך התשלומים ו/או  גבותהוראה בלתי חוזרת לחברה ל אתכן, ניתנת בז

סכום השווה לסכום  אחרת כלשהי לקבלן בהתאם לחוזה זה ו/או מסיבה המגיעים
 .זה יהא כדין הערבות כנזכר לעילדין סכום . קדון בידהישגבתה מהערבות ולהחזיקו כפ

 

 ת וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד.כל העלויו 36.3
 

 ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנק. רבות תהיה הע 36.4
 

הקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה, 
רת.  סירב הקבלן ל ידי החברה, או בשל כל סיבה אחבין אם בשל הארכת החוזה ע

חרת להאריך את הערבות הבנקאית, יוכל המזמין לחלטה, מבלי לפגוע בכל זכות א
 לחברה עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין. הנתונה

 

הערבות לקיום החוזה או כל יתרה בלתי מחולטת שלה, ישוחררו לקבלן רק לאחר  36.5
על חיסול כל  לאחר שהקבלן ימציא לחברה הצהרה תשלום יתרת החוזה לקבלן,

, וכן לאחר שהקבלן המציא לחברה את כל 'הנספח עותיו, בנוסח המצורף כתבי
 ם את כל התנאים הקבועים בחוזה, לרבות במפרט הטכני. סמכים וקייהמ

 

הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי החברה בקשר לעבודות, הנובעות  36.6
ת תוקפן של איזו מן ה רשאית להאריך אה ו/או מחדל של הקבלן, תהא החברממעש

של ההליכים  ילוקם המלאהערבויות שיהיו בידה באותה עת, וזאת עד לסיומם וס
 הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה. 

 
 קבלן עצמאי

ינו ו/או מי ואין בכקבלן עצמאי  קבלןביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הב .37
על כל הנובע מעביד  -לבין המזמין כל יחסי עובד ו/או  מי מטעמו  מטעמו לרבות עובדיו

 משתמע מכך. הו
 

ן האמור לעיל, נדרש או חויב המזמין לשאת בהוצאה או לשלם כל תשלום בעילה לי לגרוע ממב .38
ו/או מי מטעמו של  הנובעת מטענה לקיומם של יחסי עובד ומעביד בינו לבין מי מעובדי הקבלן

בכל התשלומים אותם נדרש לשלם, לרבות הוצאות משפט הקבלן את המזמין הקבלן, ישפה 
 של הקבלן תחול גם במקרה של פשרה ללא הודאה בחבות. . חובתו זובקשר עם דרישה כאמור

 

ו הקבלן ישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או חוזה ו/או נוהג לתשלום שכרם ו/א .39
כל הוצאותיו של הקבלן בקשר לביצוע בביצוע חוזה זה. תקבוליהם של המועסקים על ידו 

ל ידו, והמזמין לא יחוייב בכל דרך שהיא , ישולמו עהעבודות, לרבות תשלום לעובדי הקבלן
 בגינם.

 
 אספקת ציוד, חומרים ומוצרים

ים והמוצרים, כח אדם, וכל הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא ובמועד, את כל הציוד, הכל .40
ם  לביצוען  של העבודות ו/או עבודות השלמה והתיקונים, ברמה, ים האחרים הדרושיהאמצע

 ובקצב הדרוש. כות מעוליםטיב  ואי
 

ובדרישות התקן  בתקנות משרד הבריאותכל הציוד, החומרים והמוצרים יתאימו ויעמדו  .41
 הישראלי, ובהיעדרו בהתאם לקביעות המפקח.
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 הסבת זכויות וקבלני משנה

 ,להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו ו/או חיוביו שמכוח הסכם זה לא יהיה רשאי בלןהק .42
 מראש ובכתב.המזמין  אלא אם ניתנה לכך הסכמתמשנה,  בות לקבלנילר

 

נתן המזמין את הסכמתו כאמור דלעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהי על המזמין  .43
ויותיו על פי הסכם זה ולפי כל דין ו ומאיזו מהתחייבאין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו

של מבצעי  העבודה, באי כוחם ועובדיהם ו/אן מחדל והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה 
וכן לביצוע תשלומים לכל צד ג' שיבצע עבודה כלשהי וכן ישא באחריות מלאה לכל עבודה 

 חומרים ומוצרים וכיוצ"ב. שתבוצע, טיבה, לציוד,
 

 ת וסעדיםהפרו

, 35, 34, 33, 32, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4כם בין הצדדים כי סעיפים מוס .44
תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד  הינם 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36א, 35

  הם תיחשב הפרה יסודית של ההסכם.
 

כי האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של  מוסכם בין הצדדיםמבלי לגרוע  מהאמור לעיל,  .45
המוקנות לו, אם על פי ההסכם ואם על פי כל דין,  כל הזכויותההסכם המזכים את המזמין ב

 במקרה של הפרה יסודית:
 

לגבי נכסי הקבלן, הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל  45.1
יום ממועד נטלתו ו/או עשייתה,  20לא בוטלו בתוך  והעיקול או הפולהכולם או חלקם 

 בהתאמה.
 

ן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע לנכסי הקבלמונה  45.2
 יום ממועד המינוי. 20ואיזה מהמינויים לא בוטל בתוך 

 

בלה בידו החלטה או חלקם, או נתק ו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולםניתן נגד הקבלן צ 45.3
וק או מונה לו מפרק גדו צו פירעל פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נ

זמני או כונס נכסים או מנהל קבוע או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או 
לא המינויים ו/או המקרים האמורים  חלקם, ואיזה מהצווים ו/או ההחלטות ו/או

 יום ממועד קבלתם. 45בוטלו בתוך 
 

עמו נתן או הציע שוחד, ן או מי מטכשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו כי הקבל 45.4
 מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה וביצועו.

 

הקבלן ו/או נגד מי מבעלי אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד  45.5
 או מי מעובדיו הבכירים.ו ו/או מנהליו ו/מניותי

 

תימת הסכם זה אינה נכונה, בקשר עם ח התברר כי הצהרה  כלשהי של הקבלן שניתנה 45.6
או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המזמין היה בה כדי להשפיע על 

 ההתקשרות עימו. 
 

ות רצונו או חלק מהן לשביעל איזו מהתחייבויותיו של הקבלן במקרה של אי ביצוע ש 45.7
 ים.הפרת אמונ המלאה של המזמין ו/או במקרה של ניגוד עניינים ו/או במקרה של

 

במקרה של אי התחלה בביצוע העבודות ו/או הפסקת העבודה ע"י הקבלן לתקופה  45.8
 ימים. 3העולה על 

 

לאחר  הסכם זה וההפרה לא תוקנה על ידובכל מקרה שהקבלן הפר איזו מהוראות  45.9
 ימים בכתב. 3התראה בת 

 

שרות עם הקבלן לאלתר טל את ההתקהפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית, יהא המזמין זכאי לב .46
ע"י מתן הודעה בכתב לקבלן, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית למזמין על פי כל 

 דין ו/או הסכם. 
 

 שונות

קות למשא ומתן, הצהרה, מצג, , ולא תהיה כל נפם זה ממצה את המוסכם בין הצדדיםהסכה .47
פה, בין במפורש ובין משתמע, -ין בעלין בכתב ובהתחייבות או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, ב

 בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.
 

קבלן, בין קצוב ובין המזמין יהיה זכאי לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לו מה .48
י ההסכם ונספחיו ובין מכל עילה אחרת שהיא, לרבות כל סכום , בין על פי מסמכשאינו קצוב

 לשהו.ב לצד ג' כאשר הקבלן ח
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למרות האמור בכל דין, לקבלן לא תהא זכות עכבון כלשהי על אתר העבודה ו/או ציוד ו/או  .49
"י חוזה המזמין, ו/או המגיעים למזמין עפחומרים ו/או מסמכים הנמצאים בבעלות או ברשות 

 זה. 
 

י כל דין זה או על פתנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם ה .50
ו/או כוויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, 

 מפורש ובכתב.ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת, נעשו ב
 

סכם זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי וקף לכל שינוי בהא יהיה כל תל .51
כי לא ניתן לשנות תנאי  ,הצדדים. למען הסר ספק מובהר בזאת חתימתאת א מסמך בכתב הנוש

 התנהגות, נוהג וכו'.של מתנאי ההסכם בדרך 
 

שלח בדואר רשום פורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמכ .52
עות מעת ש 72צד אחד למשנהו, לפי הכתובת האמורה, תחשב כאילו התקבלה אצל הנמען מ

 ירתה למשלוח בבית דואר בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.מס
 

 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 

 

________________________ 
 בע"מ מעיינות הדרום

 
____________________ 

 הקבלן
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 ' אנספח 
 

 הנחיות לביצוע דיגום למי שתיה.   - מפרט
 

 
 רא :מק

 
 : כללי .1

 הנחיות לביצוע דיגום.  1.1

 תקנות בריאות העם )סעיפי דיגום(. 1.2
 

 .2019כנית דיגום לשנת ודוגמה לת .2

 כוננות בשעת חרום  .3
 

 ' :בספח נ .4

 חירים.מחיר סופי ותכולת מ 4.1

 כתב כמויות. 4.2
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 כללי : .1

 .  יישובי התאגידבה, ם למי שתיי, מעוניינת לקבל הצעת מחיר, לביצוע דיגומעיינות הדרום
 

 הנחיות לביצוע דיגום למי שתיה : 1.1

 ום.הדיג ומשרד הבריאות, לעמידה בתוכניותהדוגם יהיה בקשר עם החברה 

יר הציוד הנדרש לדיגום, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, מכש הדוגם יחזיק את כל
 .מבער גז ומקרר נייד וכו'מד עריכות נייד,  ,לבדיקת כלור נותר

בכל נקודות  PH-, טמפרטורה ועכירות, כלור נותרה מיקרוביאלית, כלול בדיקהעבודה ת
בקבוק , בהתאם לכללים ומילוי יגוםביצוע חיטוי לברז הד, ני הבדיקההדיגום, לפ

.  הדוגם עפ"י הנחיות התאגיד למעבדה מוכרת הדיגום, רישום מתאים והעברת הדיגום
התאריך ושם הנקודה ויעביר , PH -רה וטמפרטו, ותעכיר, ירשום את נתוני הכלור הנותר

יקה וכל בדכן יבוצעו בדיקות כימיות  .  כמומוכרת את הבדיקות, באופן אישי, למעבדה
  .תש בתקנובהתאם לנדררת אח

 

 תקנות בריאות העם )סעיפי דיגום( : 1.2

 מאותנטילת דוג ( א)

היות בעל לה, חייב להנוטל דוגמאות מי שתיה, לשם עריכת בדיקות, כאמור בתקנות א
 שאושרה לכך בידי רשות הבריאות.דוגם רמה ב', הכשרה מתאימה, 

 

 מועד הבדיקה ( 16)

בשבועיים  ת של פעםה בתדירומיקרוביאלית תבוצענת מי שתיה לבדיקה דוגמאו (א)
נית וכ, ובהתאם לתמצפה רמוןב ובתדירות של פעם בחודש וירוחם ערד, בדימונה

 . בריאותהדיגום שתפורסם ע"י משרד ה
 

רך לא יאוחר מתום שש שעות מנטילת בדיקה, כמפורט בתקנות משנה )א(, תיע (ב)
 גמא.הדו

 

שלא לפסול בקשת הספק או מעבדה מוכרת, רשות הבריאות, במקרים חריגים ולפי  (ג)
הדוגמא ובלבד שנערכה לפני תוצאות בדיקה כאמור, שנערכה שש שעות מנטילת 

 תום עשרים וארבע שעות מנטילתה.
 

 טים בנוגע לדוגמארישום פר  (17)

 .המצ"ב את הפרטים, המפורטים בטופס נוטל הדוגמא, ימלא (א)
 

 ישאו סימן זהה.הטופס וכלי הקיבול, המכיל את מי הדוגמא,  (ב)
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 : 2019דיגום מים לשנת  כניתודוגמה לת .2

 דיגום
 כמות עיר

 תדירות בדיקה תדגימו

 חודשפעמיים ב 8+  8 דימונה מיקורוביאלית

 פעמיים בחודש 7+  7 ערד 

 מים בחודשפע 5+  5 ירוחם 

 פעם בחודש 7 מצפה רמון 

 פעם בשנה 6 דימונה מתכות

 פעם בשנה 6 ערד 

 בשנה םפעמי 4 1 מונהדי פלוארויד

 פעמים בשנה 4 1 ערד 

 פעמים בשנה 4 1 ירוחם 

 פעמים בשנה 4 1 מצפה רמון 

 פעם בשנה 1 דימונה טריהלומתנים

 פעם בשנה 1 ערד 

 פעם בשנה 1 ירוחם 

 פעם בשנה 1 מצפה רמון 
 
 

    : ותהער

 ה או חרום.במצב שגר ו/או אירועים הבריאות כנית הדיגום ע"י משרדושינויים בת •
 
 
 
 

 כוננות בשעת חרום: .3

י יוטלו עליו ע"ו/או שהוטלו  הסכם זה, כפיע מתחייב להמשיך בביצוע השירותים נשוא המצי 3.1

אי, רעידת צב מבצע, מלחמהינו בעת פי מסמכי ההסכם והמכרז, גם בשעת חרום דהיהחברה, ל

 .דהעבוך את ההמונע ממנו להמשי אלה אם ניתן צו מהרשויות המוסמכות וכיוצ"ב, אדמה

תקופת ביצוע העבודה הנדרשת תכלול את השפעות מזג האוויר מכל סוג או רמה שהיא,  3.2

עלים או שביתה מכל סוג ומין שהוא. לא יתקבלו של חוסר פוהשפעות מדיניות או מעשיות 

 השפעות אלו כפירוש לכוח עליון.
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 ב כמויותכת  -'  בנספח  .4

 מחיר סופי ותכולת מחירים 4.1

, יראו בכל מקרה את מכרזממסמכי הבע במפורש אחרת במסמך אם לא נק  4.1.1
כל  ביצוע המלא עבור התשלומים המפורטים בסעיף לעיל ככוללים את התשלום

את  העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ובין היתר
 כל האמור להלן:

 

 .עבור ביצוע דיגום .א

 .עבור בדיקה חוזרת .ב

 ., דוח חודשי, רבעוני ושנתיתאגידיםמפורט על פי ההנחיות לר הוצאת דו"ח ועב .ג

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין. .ד
 

 חזקתם באתר.אהוצאות  לרבות מכל סוג שהוא, דיגום מוש בציודאספקה ושי .ה
  

, המוצרים הציוד האחר דוגםי ההובלת כל המוצרים והחומרים שסופקו על יד .ו
ידרש ובכלל זה יכפי שהובלתם לצורך ביצוע,  , החזרתם, וכןהלאתר העבוד

 העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.
 

 .ורתציוד ושמיהאחסנת  .ז
 

 .הובלת הדגימות למעבדה .ח
 

 .כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות .ט
 

סוציאליות, מס קניה,  ביטוח והטבות ת, מיסים לקרנוםלמיניהדמי הביטוח  י. 
 מכס, בלו, מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

 

 רווחי הקבלן. יא. 
 

ות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק יתר ההוצא כל יב. 
הם, הן הישירות והן ממנו, על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מ

מון בלן, לרבות הוצאות המיהתקורה של הק להעקיפות, ובכלל זה כ
והערבויות בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן 

 הם בעתיד.תיוודענה ל
 

או בא  מעיינות הדרוםזכות של מכל סמכות או לגרוע אין באמור בסעיף זה כדי    4.1.2
לחלט, לקזז,  לעכב,לרבות, בין היתר, ו/או המפקח  דרוםמעיינות השל  הכוח

 ם כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין.הפחית או להוסיף סכומיל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :תכתב כמויו 4.2

 יח' תאור מס'
 כמות

רת עמשו
 בשנה

מחיר 
 יח'
)₪( 

 סה"כ
)₪( 

1. 

)פעם  מיקרוביאלידיגום ביצוע 
פעם וערד, בשבועיים בדימונה 

, לפי (מוןבחודש בירוחם ומצפה ר
הדיגום  נקודות הדיגום הקיימות

מקומית לכלור נותר, כולל בדיקה 
כולל , פלואריד PH, עכירות, טמפ'
 ש.במידה ונדרבדיקה חוזרת 

  105 570 יח'

2. 
דיגום  תוספת לדיגום עבור,

 טריהלומתנים.
  105 4 יח'

  210 12 יח' .תוספת לדיגום עבור דיגום מתכות .3

  -שב  שה, בבית התודיגום עפ"י דרי .4
  200 5 יח' .ביצוע תוך יום

5. 
דיגום עפ"י דרישה במערכות 

התאגיד קווי מים בריכות מים וכו' 
 ות.שע 4ע תוך ביצו -

  250 5 יח'

6. 

תוספת מחיר, עבור נסיעה והובלת 
דגימות ו/או עבור קבלת בקבוקי 
דיגום, במבדקה מרכזית, באזור 

 .המרכז

  450 6 יח'

     וסכמים מראשפיצויים מ

אי ביצוע דיגום, עפ"י תוכנית  .7
 לא לסיכום -1,000  יח' הדיגום.

 יכוםלא לס -1,000  יח' אי עמידה בלוחות זמנים. .8

9. 
אי עמידה בהנחיות משרד 

 הבריאות, באופן הדיגום
 לא לסיכום -1,000  יח'

  דיגום לשנהסה"כ 

  18%מע"מ 

  סה"כ
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 'גנספח 
 

 הצעת הקבלן
 

 לכבוד
 מ"בע ות הדרוםמעיינ

 1בוטינסקי 'ז 'רח
 דימונה

 
 ג.א.נ.,

 
 

 /201907ממכרז  המהווה חלק בלתי נפרד הקבלןהצעת הנדון: 
 
 

 '.בהצעת המשתתף מבוססת על כתב הכמויות המצ"ב כנספח  .1

 המחירים בכתב הכמויות הינם בשקלים ואינם כוללים מע"מ. .   2

 פי ההנחהם בפועל יחושב על התשלו יידוע לנו כ הרינו מצהירים כי .3
 שנתנה על ידינו. 

 ה במכרז.למען הסר ספק לא ניתן לתת תוספת למחירי היחיד .     4

 

האחוזים המוצעים על ידינו הינם הפחתה למחירים הבסיסיים של היחידות שבכתב הכמויות.   -
 " במפורש.0במקרה ואין הנחה, תצוין הספרה "

 

 לןהקבהצעת 
 

 משקלה ראוית מס'
 % הנחה 

 

 מכרז לביצוע דיגום למי שתייה, .1
  100% במערכת המים העירונית במעיינות הדרום

 

 
 
 
 
 

                                                        ________________________ 
                                                                תאריך                                                                                הקבלן

 

 



25  

 

 

 פח ד'נס
 .הההצע - ערבות

 
 

 לכבוד
 תאגיד מים וביוב - ת הדרוםמעיינו

 1ז'בוטינסקי 
 דימונה 

 
 . נ.ג.א 

 
 

 כםכלפי בזה ערבים אנו"( המשתתפים" להלן. __________)ז.ת. / פ.ח_____________ בקשת פי על
 ל"הנ ךהס מהצמדת הנובעים למדד הצמדה הפרשי פתוסבת ,ח"ש 5,000 של לסך עד וםסכ כל לסילוק

 ולהבטחת 07/2019' מס במכרז השתתפותם עם בקשר וזאת( הערבות סכום" ןלהל) להלן כמפורט למדד
 .המכרז מסמכי תנאי מילוי

 מיום ימים 3 תוך הצמדה רשיפה בתוספת ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו
 םדרישתכ את לנמק או לבסס חובה כל עליכם להטיל מבלי, אלינו שתגיע בכתב ונההראש דרישתכם

 או משפטית בתביעה המשתתפים מאת תחילה הסכום את לדרוש או, כלשהו באופן או כלשהו ךבתהלי
 יובלח בקשר שתתפיםמל לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי, אחרת דרך בכל

 .כםפיכל כלשהו

 שכל, דרישות ספרבמ או אחת בפעם ל"נה הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש רשאים יותה אתם
 .ל"הנ הכולל הסך על יעלה לא דרישותיכם שסך בתנאי, בלבד ל"הנ מהסכום לחלק מתייחסת מהן חתא

 :  זה במכתבנו

 לסטטיסטיקה תהמרכזי הלשכה ידי על המתפרסם(, כללי) לצרכן המחירים מדד משמעו -  "המדד"
 .כלכלי קרמחול

 :  כדלקמן יחושבו הצמדה הפרשי

 המדד" - להלן) זו ערבות י"עפ, בפועל תשלום כל לפני הלאחרונ שפורסם מדדה מתוך יתברר אם
 ןלהל)     19.75.1   ביום שפורסם    2019 יולי    חודש בגין המדד לעומת עלה החדש המדד כי( "החדש

 המצוין הקרן בסכום החדש המדד להכפלת השווה סכום דהההצמ והפרשי הקרן יהיו"( היסודי המדד"
 .סודיהי במדד מחולק ל"נה בדרישתכם

 .לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 .בכלל ועד    2019.12.31    עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 .תענה לא    2019.12.31    אחרי ינואל שתגיע דרישה

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו    2019.12.31    םיו לאחר

 .שהיא צורה כלב ולהסבה  להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 .   זה ערבות כתב לעניין כדרישה תחשב לא בפקסימיליה דרישה

 : _____________ תאריך

 :  _____________ כתובת

 _: ______________בנק
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 1ד'נספח 

 ערבות ביצוע
 
 
 

        לכבוד
 ("החברה"מ )להלן: "מעיינות הדרום בע

 1 בוטינסקי'ז 'רח
 דימונה

 
 

 ר                                   .אית מספת בנקערבו הנדון:
 
 

"( אנו ערבים בזה המבקשים)להלן: " ____________ ח.פ/ת.ז_________________על פי בקשת _
רשי הצמדה למדד ₪( בתוספת הפאלפים  חמשת ₪ )במילים:  5,000כל סכום עד לסך  קם לסילוכלפיכ

לביצוע  מכרז"(, בקשר להפרשי הצמדהלהלן: "ורט להלן )הנ"ל למדד כמפהסך  הנובעים מהצמדת
דיגום למי שתייה במערכת המים העירונית יישובי התאגיד, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי 

 תו. וחוזה ההתקשרות במסגר מכרזהמסמכי 
 

ים ימ 14מדה תוך שי הצסכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרכל סכום או  אנו מתחייבים לשלם לכם
תכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם לת דרישמיום קב

המבקשים בתביעה משפטית או  בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת
 ר לחיוב כלשהום בקשגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשילפיכם טענת הבכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כ

 כלפיכם.
 

ו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם תהי
 הנ"ל. ותיכם לא יעלה על הסך הכוללאחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דריש

 
 במכתבנו זה:

ה לסטטיסטיק הלשכה המרכזיתידי  מחירים לצרכן כללי, המתפרסם עלמשמעו מדד ה -" מדד"
 ר כלכלי.ולמחק

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "
היינו  15.7.19ם ביום שפורס 2019 יוליבגין חודש  י המדד החדש עלה לעומת המדד"( כהחדש

ה סכום השווה להכפלת המדד י ההצמדיהיו הפרש "(המדד היסודי" לן:__________ נקודות )לה
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי.

 
 ת לביטול.זרת ובלתי תלויה ולא ניתנערבות זו הינה בלתי חו

 
 ועד בכלל. ___________תוקפה עד ערבות זו תישאר ב

 תענה._ לא ___________נו אחרי _אלידרישה שתגיע 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ____________אחר יום ל
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 זה.שב כדרישה לעניין כתב ערבות לקטרוני ו/או במברק לא תחדרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי א
  
  

 ד רב,בכבו
 

 בנק _________
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 ה' נספח 
 

 תביעות הצהרה על חיסול 
 

 
 לכבוד

 בע"מ עיינות הדרוםמ
 

 א.נ.,
 

 
 הצהרה על חיסול תביעות:     הנדון

 
 

"(, במסגרת החברהלן: ")להבע"מ  מעיינות הדרוםהוזמן מאתנו על ידי  הואיל וביום ___________
)להלן :  ידתאגיישובי הבבמערכת המים העירונית  גום למי שתיהעבודות לדישבנדון, ביצוע  מכרזה
 "(.זההחו"
 

בגין העבודה האמורה )להלן: את החשבון האחרון ום __________________ הגשנו לכם איל וביוהו
 "(.החשבון הסופי" 

 
 

 יבים בזאת כדלקמן:לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחי
 

 החברהמים )גורשהוגש על ידנו ואושר על ידי כל החשבון הסופי מצהירים ומאשרים בזאת, כי ה הרינו
אין לנו ופרט לתשלום המבוקש בחשבון הסופי, חשבון סופי לכל דבר ועניין  (, הינוהנדסח / המהמפק

מכוחכם כלפיכם ו/או כלפי הבאים  ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא
הם ו/או זה ו/או הכרוך בבחוה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או הקשור בעבוד או מטעמכם, בכל עניין

 והכל במישרין או בעקיפין.  ובע מהםהנ
 

אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו 
 כלשהי כלפינו. אנו פוטרים אתכם מכל חבותבעתיד, ו

 
 זה.החוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי עיל כדי לגרוין באמור לא

 
 

 :ום היוםעל החת נו ולראיה בא
 
 

_________________ 
 הקבלן
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 ו'נספח 

 ביטוחים  קיוםאישור 
 

 במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו.
 לכבוד

 יינות הדרום בע"מתאגיד מע
  1סקי ז'בוטני
  דימונה

 "(יצור "התאגיד)להלן לשם הק
 

 
 __________________של:       ים קיום ביטוחאישור  הנדון:
    .פ/צ ____________או  מ.ע.מ______________() ח

 )להלן "הקבלן"( 

 גידדיגום למי שתייה, במערכת המים העירונית ביישובי התאביצוע בקשר להסכם 
 )להלן "ההסכם"(

 
ו ומאשרים בזאת כי ערכנמ, מצהירים ה לביטוח בע"הח"מ, _________________חבר אנו 

 ר להסכם:בקשהביטוחים להלן את  הקבלן ל שם ע

. על פי דין הקבלן וכל הבאים מטעמוחבות את  הפוליסה מבטחת פוליסה לביטוח סיכוני צד שלישי
ים מטעמם מצפה רמון ,ירוחם וכל הבאהפוליסה מורחבת לשפות את  התאגיד ועיריות : דימונה, ערד, 

ון שקלים של מילי אחריות בולו/או הבאים מטעמו. הביטוח הנו בגדל של הקבלן בגין כל מעשה או מח
סעיף אחריות צולבת לפיו יחשבו כל אחד מיחידי  רשוםל בכל מקום בארץ ישראל. בפוליסה חדשים וח

המוסד לביטוח ו מחריג תביעות שיבוב של המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד. הביטוח אינ
 עובדים. שעליופי בו ועליו פועלים למעט החלק הספצימכסה רכוש ש לאומי. הפוליסה

 
הבאים מטעמו על פי דין וכל הקבלן חבות את  מבטחתהפוליסה ת מעביד פוליסה לביטוח חבו

רחבת לשפות את התאגיד הפוליסה מו . הביטוח אינו כולל הגבלה בגין קבלני משנה ועובדיהם. עובדיהם
 .הקבלןם יחשבו כמעבידים של רוחם באויון ריות : דימונה, ערד, מצפה רמועי

 
הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן וכל הבאים מטעמו על פי דין בגין  אחריות מקצועיתלביטוח פוליסה 

₪ לתובע אחד ובמצטבר במשך כל תקופת  2,000,000אחריותו המקצועית בגבולות אחריות של 
 הביטוח.

 : אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אחריות בגיןבביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין
 קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים.  

הפוליסה מורחבת לשפות את התאגיד ועיריות : דימונה, ערד, מצפה רמון וירוחם בכל הקשור בתביעות 
 קבלן נגד התאגיד. הקשורות בהסכם .  הפוליסה אינה מכסה תביעות ה

וח כאמור ע"י חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביט 6תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של 
המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי 

 הפוליסה שפקעה ובתנאי שהפוליסה לא בוטלה עקב מרמה או אי תשלום פרמיה בגינה. 
 ₪ 60,000השתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך ה
 לפוליסות לעיל: התייחסב
או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא כל סעיף המפקיע  .1

יופעל כלפי התאגיד ועיריות : דימונה, ערד, מצפה רמון וירוחם וכלפי מבטחיהם, ולגביהם, 
י", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשונ-הביטוח על

וחיו , מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף תנאיו, ללא זכות השתתפות בביט
. ולמען הסר ספק אנו מוותרים על 1981-בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א

 טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם .
ח, אלא אם בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטו .2

 יום מראש. 60 תאגיד  לפחותובה על כך בדואר רשום לידי הכת תימסר הודעה

 ו על הקבלן בלבד.לום פרמיות יחולותשהשתתפויות עצמיות  .3

והבאים אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי התאגיד, הישובים בתחום הפעילות של התאגיד,  .4
 .י מי שביצע נזק בזדוןלא יחול במקרה כלפמטעמם.  הוויתור 

 ל הקבלן לא יפגעו בזכויות ברי השיפוי האחרים על פי הפוליסות .בתום לב שמעשה או מחדל  .5
6.  
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רש ע"י מפוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו בפוליסות המקואישור זה כפוף לתנאי ה
 יל.האמור לע

 
 

 בכבוד רב,
 
 

          ___________      __________   ________________          ______________ 
 תמת המבטחחותם           חתימת וחותפקיד ה     שם החותם   תאריך                 

 
 
 

 רשימת הפוליסות: מתאריך תאריךעד  פוליסה מס'

   
 ילישביטוח צד ש

 יות מעבידביטוח אחר   

וח אחריות ביט   
 מקצועית

 
 

 : פרטי סוכן הביטוח
 

 __;  טלפון ____________שם _____________;  כתובת ______________
 
 
 

 קמן:שור זה מוארך לתקופה, כדלאנו מאשרים כי תוקף אי
 

חתימה וחותמת חברת 
 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך טוחהבי

 צד שלישיוח ביט   

 טוח אחריות מעבידבי   

ביטוח אחריות    
 מקצועית
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 ז'נספח 

 הינו תאגיד(: פלילי )ימולא על ידי מנהלים אצל המציע, כאשר המציעהצהרה בדבר העדר רישום 
 

משמש כ________________  ,_________________________ ת.ז. _______אני הח"מ ____
 גיד"( )ימולא כאשר המציע הינו תאגיד(____ )להלן: "התא____________גיד ___בתא

 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה

 בזאת בכתב כדלקמן:מצהיר 
 
 .07/2019פומבי מס'  מכרזלעת המציע/התאגיד ושה תצהיר זה בתמיכה להצהנני ע .1
 
 :( לילית מסוג פשע / הורשעתי בעבירה/ות מסוג פשע )פרטהורשעתי בעבירה פ מצהיר כי לאהנני  .2
 

  
 

  
 
 :( ות מסוג עוון )פרט/הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון / הורשעתי בעבירההנני מצהיר כי לא  .3
 

  
 

  

 
יד, מעובדי התאגגד איש ל הידוע לי לא תלוי ועומד כני ועומד נגדי וככתלו לאהנני מאשר כי  .4

תלוי ועומד נגדי או כנגד איש  כן , כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון /מנהליו ובעליו
  :( ג פשע או עוון )פרטהתאגיד, מנהליו ובעליו, כתב אישום בגין עבירה מסו מעובדי

 

  
 

  
 

  
 באחד מהסעיפים()מחק את המיותר בכל 

 
 הירי דלעיל אמת.י, ותוכן תצו חתימתהנני מצהיר כי זהו שמי, ז .5
 
 
 

___________________ 
 חתימת המצהיר

 
 

 אישור:
 

 ________ הופיע/ה בפני_____עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________ __________אני הח"מ _______
המוכר/ת לי  ______________________________ מר/גב' __________בכתובת ___________

____ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה מס' _____________על פי ת.ז. יתיו/ת אישית ו/או שזיה
עים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבו

 צהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.נכונות הה

 
 

   

 עו"ד  תאריך
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 ח'נספח 

 פליליכוח והרשאה לבדיקת רישום  ייפוי
 
 
 

 שום פליליוהרשאה לבדיקת רי ייפוי כוח
 
 
 

  ת.ז.  .1 אנו הח"מ:

   
 

  

  ת.ז.  .2 

 
 
 

ו לעיין ולקבל מידע רשאה לתאגיד מעיינות הדרום בע"מ ו/או לכל הבא מטעמנותנים בזה ייפוי כוח וה
על ידי  שאגור במרשם הפלילי המתנהל_____________ כפי המציע/התאגיד _______ אודות עובדי

 ירושלים.של משטרת ישראל,  מטה הארציה
 

ילי ותקנות השבים, לחוק המרשם הפל 12למען הסר ספק, ייפוי כוח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 
 וח חוק זה., והתקנות שהוצאו מכ1981-התשמ"א

 
 
 

     

 2חתימה   1מה חתי  תאריך

 
 
 
 

 
 ידחותמת המציע / התאג

 
 
 

ההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד ד על ייפוי הכוח וציע/התאגיימה של המיש להחתים מורשי חת
 .מכרזל מכרזעם ה
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 'טנספח 

 צהיר ת

 1976-של"וב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, ת 2פי סעיף ל

 

 

אחר ______________ ל___ז. _________ ת.________ מרח'_______ _________ ני הח"מא
וי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר האמת וכי אהיה צפ י לומר אתרתי כי עלשהוזה

 כלהלן:
 
חברה, _ ב_______________אני מכהן כ"(, חברהה" :להלן_____ )______________ני נציג א .1

 לן.את המפורט לה ם החברה,אני מוסמך להצהיר מטעו
 
ב)א( לחוק 2 יה )כהגדרתו בסעיףל זיקה אלעובחברה ה, מכרזאחרון להגשת הצעות בעד למועד ה .2

לא הורשעו "(( םוק עסקאות גופים ציבורייח" :)להלן 1976-התשל"ו, עסקאות גופים ציבוריים
ה שלא כדין והבטחת פי חוק עובדים זרים )איסור העסקל יותר משתי עבירותבבפסק דין חלוט 

-"זשכר מינימום, התשמלפי חוק  או"( זריםוק עובדים ח" :)להלן 1991-ים הוגנים(, התשנ"אתנא
 "(. וק שכר מינימוםחלהלן: ") 1987

 
ב)א( לחוק 2על זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף ובה חברה, מכרזעד למועד האחרון להגשת הצעות ב .3

ו אים זרים לפי חוק עובד בירותיותר משתי עבדין חלוט ת גופים ציבוריים( הורשעו בפסק עסקאו
 ד ההרשעה האחרונה. נה אחת לפחות ממועלם חלפה שנימום, אולפי חוק שכר מי

 
 
 

       _________________________ 
 תימהח                                                                  

 
 
 
 

 ישור עו"דא
 
 
__, _______________________ד עו", הופיע בפני__ ____________כי ביום  נני מאשר בזהה

אשר _____ ___________________________מר ___ _________________ברח' _שי במשרד

את ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר , מוכר לי אישית_/ה________________זיהה עצמו ע"י ת.ז. 

 הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. שה כן, אישר נכונותהקבועים בחוק אם לא יעהאמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 
 
 

 ___________________ ותמתח   __________________ו"ד __ע
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



33  

 
 'ינספח 
 

 הוראות בטיחות
 

 תנאים מוקדמים :

ל על כ 1988)עבודת בניה(, תשמ"ח  הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה .   1
  לבטיחות. המתייחסיםברשיונות וגם חוקי המדינה נאי העבודה כמפורט פרטיהן וידועים לו ת

נות לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים הקבלן מתחייב לפ
גז וכדומה ולקבל את ן:  כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת תת קרקעיים כגו

כן אני עול על פי הנחיותיהם. כמו לביצוע העבודה ולפ דם של כל הגורמים הנ"לאישורם המוק
 מלאו אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות הבטיחות.וא וצוות עובדיו יחייב כי המת

 
ירו את ו, קבלני המשנה וכל אדם שיבוא בשמו ו/או מטעמו, יכ.  הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכני2

זר של הרשויות החברה, את חוקי הע ואת נוהלי הבטיחות של תקנות הבטיחות של המדינה
 נהגו בהתאם.קובלים במקצוע ושיזהירות המת אמצעי ההמקומיות וא

 
פי הכללים המקובלים .  הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו ל3

 .במועצה ויקפידו על הוראות גהות
 
ו תבוצע העבודה וכי הוא ות השוררים באתר שבוא מכיר את תנאי הבטיחהקבלן מצהיר בזה, כי ה .   4

ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי גיש את הצעתו וכי א לפני שהד את הנושלמ
ועל  1945 -ובפקודות הנזיקין האזרחיות  1981הגהות הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבטיחות ו

 פי כל דין.
 
 ג אותו כלפי החברה.נהל עבודה במקום, שייצהקבלן ימנה מ .   5
 

 ציוד וכלים :

ים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו יוד, המכונות והכלכך שכל הצן אחראי להקבל .   1
י ולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה. כלבמצב תקין ותואמים הוראות הבטיחות כ

 ויוצגו לפי דרישה. ת בדיקת בודק מוסמךדיקה ילוו על ידי תעודהרמה וכל ציוד אחר החייבים בב
 
ן חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי ת"י יגומים ארעיים כגוישתמש בפ הקבלן לא .   2

 .1847ולפי ת"י  1139
 
ליהם מושב למפעיל ולנוסעים או הקבלן לא ייסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן ע עובדי .   3

 תקן מתאים.מ
 
ידי תקפים, כנדרש על  י רשיונותמנים, בעלד יופעל על ידי עובדים מיולן אחראי לכך שהציוהקב .   4

 החוק.
 
 מבצעים. הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם .   5
 
ם נאותים המאפשרים רה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאיהקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעז .   6

 רה של תאונה.יש שירות דרוש, במקלהג
 

 : מהלך העבודה

 ל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם והרכוש., על חשבונו, את כקבלן יספק.   ה1
 
 דה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק..   הקבלן יגדר את אתר העבו2
 
אלא אם  לולה לגרום לשריפה,ה ולא יעסקו בעבודה שעוצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויהקבלן    .3

יצטייד הקבלן, לפני התחלת החברה. במקרה זה  מוסמך של כתב מנציגקיבלו לכך אישור ב
 העבודה.העבודה, בכלי כיבוי מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר 

דות חיבור שאושרו על שמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקו.   הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת הח4
  טיחות בהתאם לחוק.במבחן הב אינו עומדהחברה ולא ישתמשו בציוד ש די חשמלאי מוסמך שלי

 כמו כן לא יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשום.
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 אישור מנהל העבודה בלבד.הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם, אלא ב .  5
 
 ות.בוי אחר לצורך ביצוע העבודהידרנטים ובציוד כיהקבלן לא ישתמש בברזי .   6
 
דיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של פסולת ייב בזה שצוות עובהקבלן מתח.  7

 דה ובסיומה.וגרוטאות במהלך  העבו
 
 ר בכתב מנציג מוסמך שלתר העבודה, אלא אם קיבל לכך הית.  הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לא8

 ציוד לכיבוי אש.לנקודות הביטחון ו בטיח הקבלן דרכי גישה לרכבהחברה. בכל מקרה י
 
 במקרה של תאונת עבודה, ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות:.   9
 

 ולים.א.   יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית ח
 

 ולמשרד העבודה.לנציג מוסמך של החברה ב.   יודיע, ללא דיחוי, 
 

ות והכלים ישאיר במקומם, למשטרה. את המכונ לא דיחוי,יודיע, ל במקרה של תאונה קטלנית,   ג.
 ללא שינוי, עד בוא המשטרה.

 
 מניעת תאונה:

לן, הערות הסתייגות בנושא ציג החברה, יהיה רשאי להוסיף, ביומן העבודה של הקבהמפקח או נ .  1
ה , במקרה זת צעדים מתאימים מצד הקבלןמצעי הבטיחות ונקיטת ולתבוע שיפורים של אבטיחו

 יחוי לתיקון הליקויים.הקבלן לפעול ללא דיתחייב 
 
אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות  המפקח או נציג החברה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן .   2

תקינים,  הקבלן משתמש בהם, אינם, המכונות, הכלים או האביזרים שלקויים, או כי הציוד
הפסקת עבודה ללא תמורה נוספת, קון המצב יחוי, לתייתחייב הקבלן לפעול, ללא דבמקרה זה 

ו אנשיו יעבדו לפי כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן א
 כלשהו. הרכוש של החברה או של צד שלישי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות

 
של הקבלן, שלא  ת העובדיםאדם מצוו רשאי להפסיק עבודתו של כל חברה או המפקח יהיהנציג ה .   3

 על לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל.יפ

 : תקנות בטיחות

מלא אחר הוראות י לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי הדין, על הקבלן לבנוסף לאמור לעיל, ומבל
 ת להלן:הבטיחות המפורטו

 

 .1981 - חדש(יחות וגיהות )נוסח פקודת הבט  -

         .1955 - בניה בר עבודותתקנות בד   -

  .פיגומים הוצאה אחרונה - 1139ת"י    -

 .סולמות מטלטלים הוצאה אחרונה - 1847ת"י     -

 .מעקות הוצאה אחרונה - 1143ת"י     -
 

 : הצהרת הקבלן

זה, בהזמנת העבודה, טיחות המפורטות בחורורות לי כל הוראות הבהנני מצהיר בזה כי ידועות וב
 ן בביצוע העבודות. הן ולנהוג לפיריני מתחייב לקיימפי דין והלעיל ועל בנספח 

 
 
 

                                                                                                                 __________________ 
     חתימה וחותמת הקבלן                                                                                                                   

 
 
 
 


