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כרז לקבלת שירות אחזקה שוטפת של מערכת הביוב ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ מ

  .גבוה

 07/2021ומבי מס' כרז פמ
 

מזמין בזאת הצעות לקבלת שירותי אחזקה שוטפת של  ()להלן "המזמין" תאגיד מעיינות הדרום .1
בתחומי יישובי תאגיד מעיינות הדרום, דימונה, מערכת הביוב ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה, 

 ערד, ירוחם ומצפה רמון. 
ללא תלות במספר סתימות הביוב בהן  קבועה, מדובר במכרז בו התמורה המשולמת בכל חודש הינה

טיפל הקבלן במהלך החודש. מכרז זה אינו עושה הבחנה בין מערכת ביוב עירונית לפרטית. הקבלן 
התמורה החודשית הקבועה כולל גם שטיפת קווי  מתחייב לבצע הטיפול, בהתאם להנחיות התאגיד.

 לתכנית עבודה מסודרת. ק"מ בשנה( בהתאם 60ק"מ כל חודש )  5ביוב יזומה של 
 מחירון לציוד מיוחד.מכרז זה כולל בתוכו גם 

 

חודשים(, החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות.  36) לשלוש שניםתקופת ההתקשרות הינה  .2
למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם מחדש לשנה נוספת ועד לתקופה 

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

זה אך ורק קבלנים אשר עומדים בכל אחד מתנאי הסף המפורטים במסמכי  להשתתף במכרז םרשאי .3
 המכרז. 

וזאת  כנדרש במסמכי המכרז₪  100,000בסכום של על המשתתף לצרף ערבות בנקאית  .4
 להבטחת קיום תנאי המכרז. 

 שכתובתו: אתר האינטרנט של התאגיד י המכרז בכת מסמאלהוריד לעיין ו/או ניתן  .5

WWW.MAYANOT-HADAROM.CO.IL 

 יערך כנס מציעים. לאלמכרז  .6
 

, ב'המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז(, הינו ביום  .7
עטפות סגורות את ההצעות יש להגיש במסירה אישית )לא בדואר( במ .14:00, עד השעה 20.12.2021

 .המזמיןלתיבת המכרזים שבמשרדי 
 

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המזמין יהא רשאי לנהל  .8
 משא ומתן עם המציע הזוכה.

 
 .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

כרז לקבלת שירות אחזקה שוטפת של מערכת הביוב ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ מ

  גבוה.

 07/2021כרז פומבי מס' מ
 

 תוכן עניינים
 

         :מסמכי המכרז
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א': . 1
 

 .נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז     - 1נספח א' 
 .  הצהרת המציע - 2נספח א' 
 סיון מקצועי.ינ    -  3נספח א' 
 נספח המלצות. - 3.1נספח א' 
  טופס הצהרת כלי רכב - 3.2נספח א' 
 הצהרת רו"ח על הכנסות. - 4נספח א' 
 הצהרת העדר רישום פלילי. - (2) 4נספח א' 
 פרטי המציע ואישור זכויות חתימה.   - 5נספח א' 
 .1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2לפי סעיף     - 6נספח א' 
 .העסקיים הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים - 7נספח א' 

 תצהיר בדבר בעלות ציוד. - 8נספח א' 
 
 

   

לקבלת שירות אחזקה שוטפת של מערכת הביוב התקשרות חוזה  מסמך ב':  . 2
 ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה

 
 

 נוסח הזמנת עבודה. -   1' בנספח 

 .לקיום ביטוחיםאישור   -   3' נספח ב

 הוראות בטיחות. -   5' נספח ב

 .העדר תביעות -   8 'נספח ב
  ערבות ביצוע -  9נספח ב' 

 
   

   מסמך ג': . 3
 

 .מפרט טכני -     נספח ו'
   

   מסמך ד': . 4
 

 הצעת הקבלן. - נספח ט'   

 כתב כמויות - נספח י'   

 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / מצב חרום. - נספח יג'
   

רז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכ .5
 מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.

 כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז. .6
מסמך ממסמכי  ל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווהכ .7

 המכרז.
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 מסמך א'
 ים וביובתאגיד מ - מעיינות הדרום

 07/2021כרז פומבי מס' מ
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 כללי: .1

תאגיד מעיינות הדרום )להלן "המזמין"( מזמין בזאת הצעות לקבלת שירותי אחזקה שוטפת  1.1
של מערכת הביוב ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה, בתחומי יישובי תאגיד מעיינות 

 ון. הדרום, דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמ

מדובר במכרז בו התמורה המשולמת בכל חודש הינה קבועה, ללא תלות במספר סתימות  1.2
הביוב בהן טיפל הקבלן במהלך החודש. מכרז זה אינו עושה הבחנה בין מערכת ביוב עירונית 

התמורה החודשית  לפרטית. הקבלן מתחייב לבצע הטיפול, בהתאם להנחיות התאגיד.
ק"מ בשנה( בהתאם  60ק"מ כל חודש )  5ביוב יזומה של הקבועה כולל גם שטיפת קווי 

 לתכנית עבודה מסודרת.
. התמורה בגין עבודות ותמכרז זה כולל בתוכו גם אפשרות לביצוע עבודות אופציונלי 1.3

ידי הקבלן, בהתאם להצעת -תשולם עבור עבודות שיזמין המזמין ויבוצעו עלאופציונליות 
 המחיר של הקבלן במכרז.

חודשים(, החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות.  36) לשלוש שניםרות הינה תקופת ההתקש 1.4
 או חלקה למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם מחדש לשנה נוספת

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

ן שהתאגיד הוכרז כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת, הקבלן יוכרז מובא בזאת לידיעת הקבל 1.5
הקבלן ירתק את כל  . 1967-כמפעל חיוני כמוגדר בחוק שירות עבודה בשעת חירום תשכ"ז

מלחמה, אירועי טרור,  העובדים הנדרשים לעבודות גם בעת הגדרת מצב משק לשעת חירום,
 .וכו' , משבר נגיף הקורונהרעידת אדמה, מגפה

 
ונת המזמין לבחור זוכה אחד למכרז. יחד עם זאת, המזמין שומר לעצמו את הזכות בכו

בין מספר מציעים בהתאם לשיקול דעתו בלבד. כן יובהר כי המזמין  הלפצל את הזכיי
לחתום על חוזה לא שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או 

לשיקול דעתו הבלעדית של המזמין, לרבות  ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכל בהתאם
העבודות. בנוסף ומבלי לגרוע במקרה שמזמין יחליט, כי אין אף מציע שמתאים לבצע את 

היקף ביצוע מהאמור לעיל, ראשי המזמין, מכל סיבה שהיא, להקטין או להגדיל את 
 העבודות במכרז, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות ו/או במהלכן.

 

 
 

 
 
 

 
 מסמכי המכרז:יון / הורדת ע .2

ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של  02.12.2021החל מהתאריך  2.1
 התאגיד  שכתובתו:

WWW.MAYANOT-HADAROM.CO.IL 
 

 

תחת הכותרת מכרז  hd.co.il-avi@Mעל המוריד  את מסמכי המכרז להירשם במייל  2.2

וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיו"ב , 07/2021

)להלן: "פרסומי התאגיד"(. ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואולם 

מובהר בזאת כי כל פרסומי התאגיד יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות 

לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי 

 .במייל הייעודי האמור, כי לא היה מודע לאיזה מפרסומי התאגיד

 

mailto:avi@M-hd.co.il
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 תנאי סף: .3

 , המפורטים להלן:בכל התנאים המצטבריםרשאי להשתתף במכרז מציע העומד במועד הגשת הצעות 
 

 

כנדרש במסמכי המכרז ₪  100,000מי שצירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של  3.1
 .1ובהתאם לנוסח המצ"ב כנספח א' 

 

 (באופן ישיר ולא באמצעות קבלן משנה)עבודות כלל המוכח בביצוע סיון ינבעלי מציעים  3.2
, 2018שלוש השנים האחרונות )כל אחת מבושטיפות קווים  , פתיחת סתימותלהלן:המפורטות 

, , אשר במועד ביצוע העבודותים וביובו/או בתאגיד מ אזורית/ברשות מקומית(, 2020 ,2019
היה למעלה  אזורית/בתאגיד או ברשות המקומית מספר התושבים )בהתאם לרישומי הלמ"ס(

בעבור העבודות כאמור בכל שנה, שהועברה ממנו אל המציע והתמורה תושבים  40,000-מ
  3נספח א'  ,בכל אחת  )לא כולל מע"מ(,₪  800,000 -מ הייתה גבוהה

על פי חוק רישוי עסקים  שיון עסק בתוקףיר ביום הגשת הצעתם, הינם בעלימציעים ש 3.3
 הסכם תקף עם אתר מאושר לפינוי שפכים.וכן בעלי  ,, להובלת שפכים1968התשכ"ח 

 

טוהר  בתחוםהמציע ו/או בעלי החברה המציעה ומנהלי החברה המציעה נעדרי רישום פלילי  3.4
 (.2א' )4נספח  .מועד הגשת ההצעההמידות, 

הנתונים הנדרשים  הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או 3.5
במכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, 

 אלא אם הותר אחרת במפורש בהוראות המכרז.
 

הציוד המפורט  כל ()כולל ליסינג תפעולי על החברהמציעים שבמועד הגשת ההצעות בבעלותם  3.6
 8נספח א'  :להלן 

לעבודה במקומות מוגבלים, בעיקר בוואדיות  )או דומה( סילברדורטנדר ביובית קטנה /  -
 בערד

 ומעלה 2015משנת ייצור 

 :רגילהביובית  -

 , מ"ק 2.5מיכל מים 

 מטר. 120ובאורך  3/4" – 1" לחץבר, קוטר צינור  130ליטר/דקה,  260משאבת לחץ 

 ומעלה. 2015משנת ייצור 

 משולבת: ביובית -

 , מ"ק לפחות 2.5מיכל מים 

 , מטר 120ובאורך , 1" לחץבר, קוטר צינור  120ליטר/דקה,  300משאבת לחץ 

 . וצנרת יניקה לאורך הדרוש לפי צורך ,לפחות מ"ק 5.0 מיכל שפכיםנפח 

 .ומעלה 2015משנת ייצור 

 :גדולה ביובית משולבת -

 מ"ק לפחות,  2.5מיכל מים 

 מטר,  120ובאורך  ,1" קוטר צינור לחץ בר לפחות, 150ליטר/דקה,  300אבת לחץ מש

 , וצנרת יניקה לאורך הדרוש לפי צורך. לפחות מ"ק 10.0נפח מיכל שפכים 

 .ומעלה 2015משנת ייצור 

 :עם מחזור מים קומבימשאית 

 טר.מ 120, ובאורך 1בר לפחות, קוטר צינור לחץ " 200ליטר/דקה,  500משאבת לחץ 

משולבת של שטיפת הצנרת בנתוני לחץ וספיקה גבוהים, תוך  למשאית יכולת עבודה

שאיבה חוזרת של המים והבוצה מפעולת הניקוי. במקביל לכך, באמצעות מערכת 

פנימית של משאבות, פילטרים ואמצעי מחשוב, מבצעת הפרדה של המים ומהבוצה 

שר בהם נעשה שימוש חוזר חזור המים אבתאים נפרדים לטובת תהליך מ ואחסונם

 .ומעלה 2015משנת ייצור  ורציף בתהליך השטיפה.

 ותספיקו, 8עד "ו 4מ" בעלת מעברים גדולים, יידת עם מנוע בנזין או דיזלנ ת ביובמשאב -
 .מק"ש 500 מק"ש ועד 150בין  של
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 100ובאורך של  8עד "ו 4" -מצינורות סניקה גמישים המתאימים למשאבות בקוטר  -
 .מטר לפחות

יח' מכול  2לפחות  800ועד קוטר  4מקוטר " ביוב פקקים לסתימת קווי -
 קוטר.

אישורים,    מציע אשר לא יעמוד בעצמו, בכל התנאים המפורטים לעיל ו/או לא יצרף להצעתו 3.7
 המעידים כי הוא עומד בתנאים המפורטים לעיל, רשאי המזמין לפסול את הצעתו.

עתו הבלעדי, שיקול ד יל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפימבלי לגרוע מכלליות האמור לע 3.8
עים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ילדרוש, מכל אחד מהמצ

 ו/או אישורים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.
 
 ההצעה הכספית: 4

, פתיחת סתימות לשטיפת קוויםעבודות  ד'  כמסמךטופס ההצעה הינו הטופס המסומן  4.1
 המצ"ב למסמכי המכרז., הביוב

  (.0שיעור ההנחה יכול להיות אפס )% הנחה -הצעת המחיר, תוגש ב 4.2
ממחירי כתב הכמויות. הצעה שתכלול  -20%מובהר בזאת, כי שיעור ההנחה לא יעלה על  4.3

 , תיפסל על הסף.-20%-הנחה מעבר ל
וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות, כולל  המחיר בהצעה יכלול את כל ההוצאות, מכל מין 4.4

פירוק וכל עבודה שטיפה, שאיבה, ניקוי, הוצאות העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, 
 שהיא השייכת באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות. 

 



7 
 

 

 אישורים ומסמכים: 5
 

סמך המצ"ב למכרז ודורש המציע יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים, וכל מ 5.1
 חתימת מציע או עו"ד או רו"ח, חתומים בכל עמוד ועמוד שלהם. 

 

 לנוחיות) אין /יש
 X לסמן יש המציע

 (המתאים במקום

 או המכרז למסמכי מצורף המסמך באם מידע
 מסמכים לצרפו נדרש שהמציע

______/ יש
 ______אין

 מקור ערבות לצרף יש - 1' א נספח מצורף
 .שינוי כל ללא המצורף סחלנו בהתאם

 100,000 של בסכום אוטונומית בנקאית ערבות
 כנדרש 01.03.2021 עד בתוקף( ₪ אלף מאה) ₪

 .7 וסעיף 3.1 בסעיף

______/ יש
 ______אין

 על לחתום יש ,3' א כנספח תצהיר מצורף
בנוסף יש לצרף צילום של עמודים  .התצהיר

 רלוונטיים מחוזים חתומים.
 .3.2 בסעיף כנדרש ניסיון

______/ יש
 ______אין

 על לחתום על רו"ח, 4' א כנספח תצהיר מצורף
 .התצהיר

שקיבל המציע עבור התמורה אסמכתא בדבר 
 .לעיל 3.2 בסעיף כנדרשידו -עבודות שבוצעו על

______/ יש
 ______אין

 על לחתום יש, (2) 4' א כנספח תצהיר מצורף
 .רישום פלילי העדר התצהיר

 ______/יש
 ______אין

והסכם המציע נדרש לצרף צילום רישיון עסק 
 עם אתר לפינוי שפכים מאושר.

עסק והסכם עם אתר מאושר לפינו רישיון 
 לעיל. 3.3כנדרש בסעיף פסולת 

______/ יש
 ______אין

המציע נדרש לצרף צילום רישיונות, ביטוחים 
ומסמכים נלווים לכל סוגי הכלים הדורשים 

ם, וכן הצהרה עבור יתר הציוד וביטוחי תרישיונו
 (.8)נספח א' 

ציוד כנדרש מציעים שבבעלותם או ברשותם 
 3.6בסעיף 

______/ יש
 .חתימה זכויות ואישור המציע פרטי .5' א נספח ______אין

______/ יש
 פרטי על החברות מרשם עדכנית רישום תמצית (.המכרז למסמכי בנוסף) לצרף נדרש המציע ______אין

 התאגיד
______/ יש

 ______אין
 על לחתום יש, 2' א כנספח תצהיר מצורף

  המציע הצהרת טופס .התצהיר

______/ יש
 ______אין

 על לחתום יש, 6' א כנספח תצהיר מצורף
 .התצהיר

  ציבוריים גופים עסקאות תצהיר

______/ יש
 ______אין

 (.המכרז למסמכי בנוסף) לצרף נדרש המציע

 ורשומות חשבונות-פנקסי ניהול על תקף אישור
 אכיפת)  ציבוריים  וגופים עסקאות חוק פי על

 ו"התשל( מס חובות ותשלום חשבונות ניהול
 במקור מס ניכוי על ואישור 1976

______/ יש
 ______אין

 על חשבון מרואה או השומה מפקיד אישור (.המכרז למסמכי בנוסף) לצרף נדרש המציע
 כחוק חשבונות ניהול

 ______/יש
 מטעם מורשה עוסק הקבלן היות על אישור (.המכרז למסמכי בנוסף) לצרף נדרש המציע ______אין

 .מוסף ערך מס שלטונות

______/ יש
 ידי על חתומים כשהם, המכרז מסמכי כל   מצורף ______אין

 .שלהם ועמוד עמוד כלב המציע

יש______/ 
הבהרות שפורסמו באתר האינטרנט של  מצורף אין_____

 תאגידה

 זו בטבלה מופיע ואינו זה מכרז במסגרת נדרש אשר אחר מסמך כל

 

  תוקף ההצעה: 6

יום מהיום האחרון להגשת הצעות במכרז או כל מועד  90של  לתקופהההצעה תהא בתוקף 
נדחה אחר בהתאם להודעת החברה. המחירים יהיו על בסיס מדד המחירים לצרכן )כללי( 

עות במכרז, ועדכונם ותשלומם יעשה בהתאם לאמור בפרק הידוע במועד האחרון להגשת הצ
 ח' של החוזה.

 

 ערבות בנקאית: 7

כביטוי למחויבות לקיום ההצעה וליתר התחייבויותיו כנדרש במכרז זה, על המציע לצרף  7.1
להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק ישראלי, על סך 

במכרז זה. הערבות  1א' בנספחמע"מ(, בהתאם לנוסח המופיע )כולל ₪  100,000-השווה ל
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פי פניה חד צדדית ובלתי -תהא בלתי מותנית, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על
 מנומקת.

 01.03.2021הערבות תעמוד בתוקף עד ליום  7.2

 עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות.  7.3
 הצעתו תיפסל. -ח המצורף מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור ובהתאם לנוס 7.4
של עם חתימת החוזה, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי המזמין ערבות בנקאית על סך  7.5

(, וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו "ביצוע"ערבות ( )להלן: שקלים אלף מאה)₪  100,000
 למכרז זה.   1בנספח א' נשוא החוזה, כדוגמת הנוסח המצורף 

 

 הוצאות המכרז : 8

צאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות כל ההו
 במכרז תחולנה על המציע.

 
 

 כנס קבלנים/מציעים: 9

 לא יתקיים כנס קבלנים.

 הבהרות ושינויים: 10

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

באתר האינטרנט של , יפורסמו, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וכאמורוהתיקונים, 
 התאגיד.

 

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

יהיה מנוע מלטעון  אחרת הוא 12:00שעה  09.12.2021 ה' יאוחר מיום לאיפרטם בכתב עד 
בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל פגמים אחרים כאמור. למען הסר 
ספק, הפרשנות הסופית המחייבת לגבי אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כאמור 

 ה. תקבע ע"י החבר
 

.  מסמכי התשובות, יהוו חלק בלתי נפרד באתר האינטרנט של התאגיד יפורסמותשובות  10.3
 ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף את מסמכי התשובה, להצעה ולחתום עליהן.

 

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

, יחייבו את המזמין. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי באתר האינטרנט של התאגיד
ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.  במקרה של 

 ר.סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יות
 

 

 ביטוח 11
המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(  11.1

 בתוכנם שינוי כל ללא במכרז הנדרש כפי ביטוחים קיום ואישור הפוליסות אתימציא לחברה 
 .המכרז הגשת בטרם אחר הליך או הבהרה שאלות בהליך אושר אם אלא

מכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה ל 11.2
חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של  אצלחשבונו 

 .במכרז הביטוחהתאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות 

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות  –לב המציע  לתשומת 11.3
ור קיום ביטוחים". יהיה על המציע הזוכה למסור לחברה העתקי פוליסות או תמצית "איש

פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע 
 .הזוכה

 :למען הסר ספק מובהר בזאת 11.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת  11.4.1
את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח  להתאים

 . במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו הביטוחשלו לדרישות 



9 
 

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות החברה במועד  11.4.2
הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה לחברה הזכות, לפי שיקול דעתה 

בלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר ה
וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של החברה לדרוש ממנו פיצוי על 

 .הנזקים שיגרמו לחברה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה

 אישור בנוסח שיתבקשו לשינויים להסכים בלעדי דעת שיקול יהיהחברה ל כי בזאת מובהר 11.5
. מובהר, כי לחברה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים (3ב'  נספח) ביטוחים קיום

כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי 
 או ההצעה ערבות חילוט, זכייתו לביטול תביאחברה ההמכרז ואי המצאתו חתום לידי 

 .ועהביצ ערבות
 

 

 שמירת זכויות: 12

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל         12.1
 שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 

אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי להטיל על החברה חובה להעניק למי שנקבע  כזוכה         12.2
 ת החברה בהיקף כלשהו.זכות להתקשרו

 

 הגשת ההצעה : 13

 המועד האחרון להגשת המכרז: 13.1

 20.12.2021תאריך: 

 14:00שעה 

 , דימונה,1, כיכר ז'בוטינסקי בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה

על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, וכן את יתר  13.2
מכרז לקבלת  י החברה, במעטפה סגורה, על המעטפה יצוין: "מסמכי המכרז שנמסרו לו על יד

מכרז פומבי  -שירות אחזקה שוטפת של מערכת הביוב ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה " 
 ".  07/2021מס' 

 .הקבלן ימלא את הצעתו על גבי הטבלה "הצעת הקבלן", נספח ט' 13.3

, כולל התעודות והמסמכים יםחתומ של המכרז שלמים עותקים 2המכרז יש לצרף  ילטפסי 13.4
 .בדיסק און קיועותק נוסף  אותם צרף המציע,

באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה  13.5
 והמועד בהם הוגשה.

 

לא יתקבל ובמקרה כזה ההצעה תחשב כאילו לא משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת         13.6
 הוגשה.

 

 . תתקבל לא דלעיל המועד לאחר גששתו הצעה 13.7

 יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד. 13.8

אין לערוך כל מחיקות ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים, התניות בקשות או  13.9
 הסתייגויות.

תאגיד מעיינות הדרום רשאי לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, או כל הצעה שאינה ממלאת  את  13.10
 רטות במסמכי המכרז.כל הדרישות המפו
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המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועדים במכרז זה  13.11
וכן את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל 

 המכרז.משתתפי 

 

 ,12:00שעה  09.12.2021לתאריך שאלות הבהרה לגבי המכרז תתקבלנה עד  13.12

 

 באופן הבא: WORDיש להגיש בכתב בלבד על גבי מסמך את השאלות  13.13
 פירוט השאלה מס' סעיף עמוד מס' שאלה

    
 

  hd.co.il-avi@Mיש לשלוח במייל  שאלות ההבהרהאת  13.14

 

של התאגיד  טעדכונים, שינויים ומענה שלאלות ההבהרה יופיעו באתר האינטרנ 13.15
HADAROM.CO.IL-WWW.MAYANOT חובתו של כל מציע ובאחריותו להתעדכן .

בשינויים אלו. כמו כן מובהר בזאת כי על המציע לצרף להצעתו את כל התשובות לשאלות 
 .חתומות וחותמת ההבהרה שנתנו במהלך המכרז ופרסמו באתר האינטרנט של התאגיד

תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז,  הצעת משתתף 13.16
 כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 

 הצהרות המציע: 14

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

 המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז.
 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או         14.2
המכרז אומתו ונבדקו על ידו,  הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי

וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או 
 פרטים  ו/או מצגים אלו.

 

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

 
 

 
 
 
 
 

mailto:avi@M-hd.co.il
http://www.mayanot-hadarom.co.il/
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 איכות( %03מחיר,  0%7ירת ההצעה הזוכה )בח .41

 

 הכספית שלהצעה כך, ההצעות לבחינת איכותגם ציון  נקבע במכרז, המחיר לציון בנוסף 14.1

 30% עד של משקל יינתן האיכות ולמדד"( המחיר ציון: "להלן) 70% עד של משקל יינתן

 "(.האיכות ציון: "להלן)

 ולהלן: נספח ט'כמפורט ב מהצעת המחיריהיה מורכב  המחיר ציון 14.2
 

נק'. שאר  70תקבל  . ההצעה הזולה ביותרחה באחוזים, שמוענק על ידי המציעשיעור ההנ
 ניקוד בהתאם לנוסחה הבאה:ההצעות יקבלו 

 X 70ההצעה הזולה ביותר  ההצעה הנדונה / = ציון המחיר
 

 האיכות מורכב מהמשקולות כדלקמן: מיון 3.14

 :נק' 03מדדים לאיכות משקל מרבי עד 

   על בסיס אמות האיכות יתבצע ע"י צוות מקצועי מטעם וועדת המכרזים,  ציוןניקוד                      
 שלהלן: המידה המפורטות בטבלה                     

 
מס' נק'  אמת מידה

 מרבי
 אופן הניקוד תיאור

 

 

 ניסיון
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השנים הנדרשות  3-לבר מעלמציע ניסיון מוכח 
לתאגיד מים  במתן שירות בתנאי הסף

של אחזקה שוטפת של  רשות מקומית/וביוב
מערכות ביוב ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ 

להוכחת האמור , על  ביוביות.גבוה, באמצעות 
' אהמציע לחתום על הצהרה המצורפת כנספח 

למסמכי המכרז, המעידה ומפרטת על  3
 הניסיון כאמור.

/ רשות  שנת עבודה עם תאגיד מים וביובכל 
בביצוע עבודות נשוא המכרז באמצעות  מקומית

האחרונות (  2016-2020)ביובית, בחמש השנים 
  נק'. 10נק', עד למקסימום של  5.0 –מזכה ב 

למען הסר ספק, יובהר כי הניסיון האמור בסעיף 
לניסיון מעבר לדרוש על מנת לעמוד  זה מתייחס

 .ףבתנאי הס

כמות כלי 
רכב מסוג 

יובית ב
משולבת 

גדולה ו/או 
ביובית 
  קומבי

 

5 

משאית ביובית גדולה ו/או  המציעשל  ובעלותב
בהתאם לעיל  3.6כמפורט בסעיף  קומבי ביובית 

לרישיון הרכב ורישיון המוביל ובהתאם לטופס 
למסמכי  3.2 'אההצהרה המצורף כנספח 

, מכרזידו ל ל כלי הרכב המוצעים עלהמכרז ע
 בתנאי הסף. מעבר לנדרש לצורך עמידה

קומבי ביובית משאית משולבת גדולה ו/או כל 
בנוסף לכמות כלי הרכב ואילך  2015משנת ייצור 

נמצא שעונה על הנדרש והנדרשת בתנאי הסף 
נק' , עד למקסימום  1.0 –מזכה ב  בבעלות המציע

 נק'. 5של 

 

עם ראיון 
המציע ומנהל 

העבודה 
המיועד 

וע יצלב
 השירות
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האישי יבוצע על ידי צוות בדיקה של  ןאיוהר
החברה, במסגרתו יידרש המציע להציג את 
ניסיונו ופעילותו כפי שניתנה על ידו לגופים 

אחרים, הצגת מנהל העבודה המיועד כולל ראיון 
  '.וכו, קו"ח אתו

כמות וצוות המציע להתייחס גם ל שיידרבראיון 
דות נשוא המכרז, ניסיונם בעבו ,העובדים

ו זמינות ומהירות תגובה לקריאה, איתנות
 הפיננסית. 

 

על סמך  ןיינתהציון  .נק' באמת מידה זו 15סה"כ : 
כללית, מקצועיות,  התרשמות מראיוןהתרשמות 

 על סמך ןיינת. יובהר כי הציון ניסיון, בטיחות
 התרשמות הצוות המקצועי של התאגיד

 

 הבהרות 

  נק'( במדדי  03)מתוך  נקודות 015. –ם יהיה רשאי שלא לקבל הצעה שקיבלה פחות מ הדרו מעיינותתאגיד
 האיכות.

  נק' בגין כלי  8כל המשתנים בטבלת האיכות. לדוגמה המציע קיבל בגין הניסיון  סיכמתציון האיכות יהיה
 .נק' 20נק' ציון מדד האיכות הסופי יהיה  10נק' ובגין התרשמות צוות הבדיקה  2הרכב 

 מציע שלו הציון המצרפי של ההמלצות הגבוה ביותר יקבל את הציון המרבי בכל אמת מידה, להמלצות ה
 המציעים הבאים בתור יקבלו ניקוד בהתאם לנוסחה הבאה :   
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                                                  X 03הציון המצרפי של המלצות אותו מציע /  הציון המצרפי של המציע לו הציון המצרפי הגבוה ביותרציון האיכות = 
                       

 ."מובהר כי יינתן ניקוד רק עבור ההמלצות שמזכות בניקוד באמת המידה "ניסיון 

 חישוב הציון הסופי של המציע יהיה ציון המחיר בתוספת ציון האיכות . 

  המכרזים במידת הצורך  תהיה רשאית וועדת בניקוד סופי זההשיוגשו הצעות יצוין שבמקרה
לבצע הליך של תחרות נוספת בין ההצעות הזהות כך שיתבקשו המציעים להגיש לתיבת המכרזים 

 הצעה משופרת תוך שלושה ימים מיום קבלת ההודעה על כך, ומבניהם תיקבע ההצעה הזוכה
 ו/או להורות על קיומו של הליך הגרלה בין המציעים .

 

 וההתקשרות: ההזכייהודעה על  .15

 . ובדאר רשום עם קביעת הזוכה/הזוכים במכרז תימסר לו/להם על כך הודעה במייל 15.1
 

המציע, שיקבע כזוכה במכרז, מתחייב לחתום על החוזה ולהחליף את הערבות הבנקאית  15.2
כמו כן  תוך מועד אחר שתורה לו החברה. ימי עסקים ממועד ההודעה, כאמור או 7תוך 

ום ביטוחים בנוסח המורף למכרז כנדרש במסמכי מתחייב המציע להמציא לחברה אישור קי
        המכרז.

 

מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב במייל, ובדואר רשום, אליה תצורף  15.3
 הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

 

לדרישת  לרבות )ומבלי למעט( אי מתן מענה מספקהיה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו,  15.4
תהא החברה רשאית לבטל את מתן מידע / מסמכים או לדרישת הארכת תוקף הערבות, 

על ידי  שייקבע, החל בתאריך וכן לחלט הערבות הזכייה במכרז בהודעה בכתב למציע
החברה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמציע לא 

ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע  תיקן את המעוות בהתאם להודעה
 מזכויות הצדדים על פי כל דין.

 

להגיש את הערבות הבנקאית  החברהבוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא רשאית  15.5
שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע המכרז ו/או ההזמנה למי שייקבע על ידה, ובנוסף המציע 

 ם לה בגין כך.יפצה את החברה על כל הפסד שיגר
 

 

 ,רב בכבוד                                                                                               

 ל"מנכ, יה קרפשע
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 1' א נספח

 
 לכבוד

 תאגיד מים וביוב - מעיינות הדרום
 1ז'בוטינסקי 

 דימונה 
 
 . נ.ג.א 

 

 .ההצעה - ערבות כתב:  הנדון
 

 כלפיכם בזה ערבים אנו"( המשתתפים" להלן. __________)ז.ת. / פ.ח_____________ בקשת פי לע
 ל"הנ הסך מהצמדת הנובעים למדד הצמדה הפרשי בתוספת, ח"ש 100,000 של לסך עד סכום כל לסילוק

 ולהבטחת 7/2021' מס במכרז השתתפותם עם בקשר וזאת( הערבות סכום" להלן) להלן כמפורט למדד
 .המכרז מסמכי תנאי לוימי

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

 או משפטית בתביעה םהמשתתפי מאת תחילה הסכום את לדרוש או, כלשהו באופן או כלשהו בתהליך
 כלשהו לחיוב בקשר למשתתפים לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי, אחרת דרך בכל

 .כלפיכם

 אחת שכל, דרישות במספר או אחת בפעם ל"הנ הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש רשאים תהיו אתם
 .ל"הנ הכולל הסך על יעלה אל דרישותיכם שסך בתנאי, בלבד ל"הנ מהסכום לחלק מתייחסת מהן

 :  זה במכתבנו

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

 :  כדלקמן יחושבו הצמדה הפרשי

( "החדש המדד" - להלן) זו ערבות י"עפ, בפועל תשלום כל לפני לאחרונה שפורסם המדד מתוך יתברר אם
 המדד" להלן)     21.11.15   ביום שפורסם    2021 נובמבר    חודש בגין המדד לעומת עלה החדש המדד יכ

 המצוין הקרן בסכום החדש המדד להכפלת השווה סכום ההצמדה והפרשי הקרן יהיו"( היסודי
אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום  .היסודי במדד מחולק ל"הנ בדרישתכם

 הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 .לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 .בכלל ועד    2021.03.01    עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 .תענה לא    01.03.2021    אחרי אלינו שתגיע דרישה

 .תומבוטל בטלה זו ערבותנו    01.03.2021    יום לאחר

 .שהיא צורה בכל ולהסבה  להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 .   זה ערבות כתב לעניין כדרישה תחשב לא בפקסימיליה דרישה

 : _____________ תאריך

 :  _____________ כתובת

 : _______________בנק
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 2' א נספח

 
 

 לכבוד
 תאגיד מים וביוב - מעיינות הדרום

 1ז'בוטינסקי 
 דימונה

       
 .נ.ג.א
 

 

 07/2021' מס מכרז המציע הצהרת

 בזה ומתחייבים מצהירים, המכרז מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנו בעיון שקראנו לאחר מ"הח אנו
 : כדלקמן

 מסכימים אנו כי, בהתאם הצעתנו את והגשנו המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי בזה מצהירים אנו
 ואנו הבנה אי או/ו ידיעה אי על המבוססות דרישות או תביעות כל נציג לא וכי המכרז במסמכי האמור לכל

 .כאמור טענות על מראש בזאת מוותרים

 כל על עונה זו הצעתנו כי במכרז מהמשתתפים הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו כי מצהירים אנו
 .זה מכרז נשוא העבודות את לבצע עצמנו על מקבלים אנו וכי, המכרז שבמסמכי הדרישות

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

 האחרון מהמועד יום 90 במשך תקפה ותהא לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי היא זו הצענו
 .החברה להחלטת בהתאם נדחה מועד כל או, הצעות להגשת

 וסכום ידכם על תמומש הבנקאית הערבות כי כימיםמס אנו בהתחייבויותינו נעמוד לא כלשהי ומסיבה היה
 פיצוי כל לדרוש מזכותכם לגרוע מבלי וזאת מראש וקבועים מוסכמים כפיצויים ידכם על יחולט הערבות

 .בהתחייבויותינו עמידה אי בגין דין כל לפי נוסף

, ההצעה מוגשת בשמו התאגיד במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר הינה הצעתנו כי מצהירים אנו
 על לחתימתנו הסכם או  דין כל פי על מניעה כל אין וכי זו הצעה על התאגיד בשם לחתום זכאים אנו כי

 .זו הצעה

 

 : ______________ המציע שם

 

 _: _________ וחותמת חתימה

 

 : _______________  תאריך
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  3נספח א' 

  יקוד באמת המידה "ניסיון"ומתן הנ לתנאי הסף 2.3ניסיון מקצועי כנדרש בסעיף 

 

_________________  בשם זה תצהיר על לחתום מוסמך_____________________  מ"הח אני

לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, עבודות  בביצוע ,מוכח ניסיון בעל הנני כי בזאת מצהיר( "המציע": להלן)

  .וביוב מים תאגיד או/ו אזורית/ומיתמק רשות עבור ,קווי ביוב ש וניקוי"תשאיבת בורות שומן, שאיבת 

 :הנדרש הניסיון פירוט להלן

בחברה/גוף  קשר אישפרטי 
, שם :בהם בוצעה העבודה

 טלפון, תפקיד

כספי  היקף
בשנה  ח"בש
 כולל לא)

 (מ"מע

 תיאור העבודה
 תקופת
 ביצוע

  העבודה

 עבורו הגוף שם
 העבודה בוצעה

 ומספר תושבים

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

________________ 

 חתימה+ המצהיר שם

 הערה: יידרש להציג צילום עמודים רלוונטיים מחוזים חתומים.

  מובהר בזאת שהצהרה זו תשמש לצורך הוכחה לעמידה בתנאי הסף ולצורך הניקוד באמת
 המידה ניסיון,
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 13.נספח א' 

 נספח המלצות

 לכבוד,
 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

 

 אישור מטעם החברות שעבורן ביצע המציע עבודההנדון: 

 ____________________  אני הח"מ___________________________________ ת.ז. .1

 מאשר בזאת כי _________________________ ח.פ. _______________להלן )"המציע"(

 ___________________________________ביצע עבורנו עבודות של ______________

 בשנה.בשנים _____________________ ובהיקף כספי של ________________________

 רמת השירות שניתנו באופן כללי )שביעות רצון מרמת השירות שסופק ע"י המציע( .2
 = במידה רבה( 10= כלל לא,  1)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 יםעמידות המציע בלוחות זמנ .3
 (רבה במידה=  10, לא כלל=  1)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 מקצועיות .4
 (רבה במידה=  10, לא כלל=  1)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  אמינות .5
 (רבה במידה=  10, לא כלל=  1)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 בטיחות בעבודה .6
7.  

 (רבה במידה=  10, לא כלל=  1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 כן / לאעם המציע לשם אספקת השירותים  המלצתנו להתקשר .8

 

 

 

_________ ________________ _____________ _________ 
 תאריך טלפון ליצירת קשר מקום עבודה + תפקיד שם הממליץ
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 23.נספח א' 

 טופס הצהרה על כלי רכב

 

שנת  מס' רישוי מס'
עליה על 

 הכביש

קיבולת 
מיכל 
המים 

 מ"ק

קיבולת 
מיכל 
הביוב 

 קמ"

גודל  ספיקה לחץ מים
צינור 
 פתיחה

אורך 
 הצינור

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

 

_________ ________________ _____________ _________ 
 תאריך יצירת קשרטלפון ל מקום עבודה + תפקיד שם הממליץ

 

המציע נדרש לצרף צילום רישיונות, ביטוחים ומסמכים נלווים לכל סוגי הכלים הדורשים רישיונות 
 וביטוח 
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 4' א נספח

 הצהרת רו"ח
 

 

 

 : _________________ תאריך

 
 

 הצהרת רו"ח
 

 

 ("ציעהמ": להלן____________ ) חברת של מבקר חשבון רואה_________________  מ"הח אני

בגין ביצוע עבודות הדומות ₪  800,000הקבלן קיבל תמורה בסך  2018 בשנת כי להצהיר הריני .1
 באופיין לעבודות נשוא מכרז זה. 

בגין ביצוע עבודות הדומות ₪  800,000הקבלן קיבל תמורה בסך  2019 בשנת כי להצהיר הריני .2
 באופיין לעבודות נשוא מכרז זה. 

בגין ביצוע עבודות הדומות ₪  800,000הקבלן קיבל תמורה בסך  2020 בשנת כי להצהיר הריני .3
 באופיין לעבודות נשוא מכרז זה.

 

 

 

 :________________ח"רו חתימת                                                                             

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 (2)' א 4 נספח

 העדר רישום פלילי 
 ומנהלי החברה הצהרת בעלים

 )יש לסמן החלופה הנכונה(

 המשמש____________________,  ז"ת________, _________________________מר אני
 במכרז המציעה_________________, ____________ בחברת______________________ כ

לומר את האמת וכל כי לאר שהוזהרתי כי עלי  בזאת מצהיר( "המציעה: "להלן) 07/2021/מ' מס פומבי
 תב כדלקמן:כוכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בהאמת 

 

 : הריני מצהיר בזאת .1

הורשעתי )וככל שמדובר בחברה, לא הורשעה החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה( כי לא 
 בעבירה פלילית.

 
ליה ו/או מנהליה( בעבירה פלילית הורשעתי )וככל שמדובר בחברה, הורשעה החברה ו/או בע

   :)פרט( 
 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................ 

 הריני מצהיר בזאת כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 
 

              ____________________  

 המצהיר                                 
 

 אימות

 בזאת מאשר__________________  ר.מ____, _________________________  ד"עו, מ"הח אני
 ז.ת נושא ,____________________________ מר את פגשתי__ _____________ ביום כי

 לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר________, _______________
 .ואמיתותו תוכנו את ואישר תצהירו על בפני חתם כן יעשה לא באם בחוק הקבועים

                        _____________________              ___________________ 

 ד"עו      תאריך                    

 

 לתאגיד - דין עורך אישור

 ה"ה  ידי על נחתם התצהיר כי בזאת מאשר, ד"עו____________________________, מ"הח, אני

 חברת את לחייב בחתימתו המורשה___________________,  ז"ת______________________, 

 המציעה תקנון להוראות בהתאם"( המציעה: "להלן___________ )ב המציעה______________ _

 .דין לכל ובהתאם

__________________                                                     ______________________ 

 ד"עו                                                                                             תאריך                         
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 פוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילייי

 

 .........................                  ת.ז........................  .1אנו הח"מ:    

 ................................                  ת.ז.................  .2

 .........................                  ת.ז........................  .3

 .........................                  ת.ז........................  .4

נותנים בזאת ייפוי כוח והרשאה לתאגיד ו/או לכל מי מטעמו לעיין ולקבל מידע אודות עובדי המשתתף 
מבעליו ו/או מי ממנהליו  כפי שקיים במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של ו/או מי 

 משטרת ישראל.

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12למען הסר ספק, ייפוי הכוח וההרשאה זו ניתנים על פי סעיף 
 ח חוק זה.ו, והתקנות שהוצאו מכ1981-התשמ"א

 

 

--------------------               ------------------------        ----------------------- 

 תאריך  וחתימה                תאריך  וחתימה                               תאריך וחתימה                            

                        

 

--------------------- 

 חתימה וחותמת החברה

 רשי החתימה של החברה על ייפוי הכוח וההרשאה.הערה: יש להחתים את מו
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 5' א נספח

 חתימה זכויות ואישור המציע פרטי

 

 המציע פרטי

 ___________________________________________  :המציע שם

 ___________________________________________   :כתובת

 ___________________________________________   :טלפון

 ___________________________________________   :ל"דוא

 ___________________________________________  :קשר איש שם

 ___________________________________________ :הקשר איש תפקיד

 

 חתימה זכויות אישור

 (חברה הינו המציע כאשר)

 

___________________________  מרחוב____________ ______________ ד"עו, מ"הח אני

 כי  בזה מאשר, המציע של משפטי כיועץ המשמש___________________________,  שיוןיר מספר

. ז.ת_____________________ -ו. ___________________ ז.ת_______________________ 

 ההצעה מסמכי יתר כל על וכן בפני ל"נה" המציע הצהרת" על חתמו אשר_____________________ 

 כל על המציע מטעם לחתום מוסמכים הינם(, "המציע": להלן___________________ ) חברת שמטעם

 להשתתף, שלו ההתאגדות למסמכי בהתאם, המציע ידי על כדין החלטה נתקבלה וכי, הללו מסמכים

 שניהם/  בנפרד מהם אחד כל שחתימת באופן, הללו המסמכים כל על לחתום ל"הנ את ולהסמיך במכרז

  .ועניין דבר לכל החברה את תחייב, המודפס שמה או החברה חותמת בצירוף(, המיותר את מחק) יחדיו

 

 _________________ הדין עורךוחותמת  חתימת

 _________________                            תאריך
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 6' א נספח

 ציבוריים ופיםג עסקאות חוק לעניין תצהיר

 

 המשמש____________________,  ז"ת_____________________________, מר אני .1

' מס פומבי במכרז המציעה___________________,  בחברת______________________ כ

 ב2 בסעיף כמשמעו) למציעה זיקה בעל או/ו המציעה כי בזאת מצהיר( "המציעה: "להלן) 07/2021

 עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו לא( 1976-ו"התשל, ציבוריים פיםגו עסקאות לחוק

 כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי או/ו 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי

 ההצעה במועד כי הרי עבירות 2-מ ביותר הורשעו ואם 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת

 .האחרונה ההרשעה ממועד אחת שנה חלפה

 

 . אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .2
 

              ____________________  

 המצהיר                     

 

 אימות

 ביום כי בזאת מאשר__________________  ר.מ, _______________________  ד"עו ,מ"הח אני

 ולאחר________________, __  ז.ת נושא___________________   מר את פגשתי_________ 

 חתם כן יעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו

 .ואמתותו תוכנו את ואישר תצהירו על בפני

___________________                                      _____________________ 

 ד"עו      תאריך                    
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 7' א נספח

 הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תאום מכרז
 

 ___________, מצהיר בכתב כדלקמן:  ____________ מספר ת"ז ________אני הח"מ ______

 שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל. .1

של חברת  "( במכרזהמציע( )להלן: "אני מגיש תצהיר זה בשם חברת ____________ )שם התאגיד .2
ש "תשאיבת בורות שומן, שאיבת לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, לביצוע עבודות  ,מעיינות הדרום

 07/2021מס' , מכרז "(העבודות)להלן: ", דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמוןבשטח העיר  קווי ביוב וניקוי
 "(.המכרז)להלן: "

    בשם התאגיד ומנהליו. אני מוסמך לחתום על הצהרה זו  .3

 1988-המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא פעלו בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח .4
להצעתם בהליך, ובכלל זה "(, בקשר דיני ההגבלים העסקייםודיני ההגבלים העסקיים )להלן ולעיל: "

 )אך לא רק(:

 ופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע ו/או המחירים ו/או הכמויות וכן כל מרכיב נוסף אשר מ
מנהליו ו/או מי מטעמו באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר בהליך זה או 

לעיל, ביחס לתחום  4עם מציע פוטנציאלי אחר בהליך זה ו/או קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 
וככל שהדבר עולה בקנה אחד עם דיני  העבודה/השירות/הטובין בו ניתנת קבלנות המשנה בלבד,

 ההגבלים העסקיים.
   המחירים ו/או הכמויות ו/או כל פרט אחר המופיעים בהצעה זו לא הובאו באופן כלשהו לידיעת

כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות בהליך זה, או בפני כל אדם או תאגיד אשר יש לו פוטנציאל 
אשר צוינו לעיל, ביחס לתחום  להציע הצעות בהליך זה ו/או קבלני המשנה

העבודה/השירות/הטובין בו ניתנת קבלנות המשנה בלבד, וככל שהדבר עולה בקנה אחד עם דיני 
 ההגבלים העסקיים.

  המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום הצעות ו/או מחירים ו/או כמויות
בנוגע להצעתם ובין בנוגע להצעה המוגשת על ו/או כל פרט אחר בהצעות המוגשות בהליך זה, בין 

ידי מציע אחר בהליך זה, ו/או בחלוקת שוק בקשר עם הליך זה, ולא פעלו באופן המהווה הגבל 
עסקי ו/או התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים במסגרת הליך זה, ו/או 

 לא ניסו לבצע אחד מאלו.
 טעמו לא השפיעו ולא ניסו להשפיע על הצעה של מציע אחר, או של המציע ו/או מנהליו ו/או מי מ

מציע פוטנציאלי אחר, בהליך זה, ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע אחר או למציע 
 פוטנציאלי אחר שלא להגיש הצעה בהליך זה.  

 ציע הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מ
או עם מציע פוטנציאלי בהליך זה  ו/או קבלני המשנה אשר צוינו לעיל, ביחס לתחום 
העבודה/השירות/הטובין בו ניתנת קבלנות המשנה בלבד, וככל שהדבר עולה בקנה אחד עם דיני 

 ההגבלים העסקיים.

 במקום המתאים: Vיש לסמן  .5
לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו  [   ] 

  של רשות ההגבלים העסקיים בחשד לתיאום מכרז; אם כן, אנא פרט:
 ______________________________________________________________ 

 המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא הורשעו בארבע השנים האחרונות בעבירות על [   ] 
דיני ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תאומי מכרזים ולא תלוי ועומד כנגדם הליך פלילי 

 בעבירות אלו; אם כן, אנא פרט: 
______________________________________________________________ 

 
__ ___________    ___________________   _______________ _  _______________ 

 + חותמת חתימה         מספר ת"ז                 שם                     תאריך          

 אימות חתימה

במשרדי  ,__________________________הופיע בפני עו"ד _ _____הנני מאשר בזה כי ביום ________ 
אישי / בעל תעודת  ___________, המוכר/ת לי באופן_____________, מר/גב' _________ב___________

_____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים ___זהות _________
 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.

___________________ _______________________ 
 עו"ד חתימת              תאריך  

 שיון(י)חתימה + חותמת + מס' ר 
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 8' א נספח

 ציוד / החזקת צהיר בדבר בעלותת

ז. ___________________________ ת. מרח'____________________ ___________ ני הח"מא

אחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק _________________ ל

 , מצהיר כלהלן:אם לא אעשה כן

תפקיד באני מכהן "(, מציעה" :להלן ___________________________________ )ני נציג א .1
 את המפורט להלן., מציעהאני מוסמך להצהיר מטעם ומציע, _____ ב___________________

 

של התאגיד )להלן:  07/2021צהירי זה מוגש במסגרת הגשת הצעת המציע במכרז פומבי ת .2
 ."(מכרזה"

 

מפורט הש בבעלותו או ברשותו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, את הציוד י .3
 בתנאי הסף 3.6בסעיף 
 

ציוד הוא תקין ומתוחזק בהתאם להוראות היצרן והוראות הדין, והמציע ימשיך לתחזקו באופן ה .4
 האמור כדי שיהא תקין לכל אורך תקופת החוזה, כאמור במכרז.

 
      _____________________ 

 תימהח                                                                                 
 
 
 

 ישור עו"דא
 
 
_________________________, עו"ד , הופיע בפני______________ נני מאשר בזה כי ביום ה

אשר זיהה עצמו ___________ ___________מר ________ ברח' ________________שבמשרדי 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי , מוכר לי אישית_________________/ הע"י ת.ז. 

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
 

 ותמת _________________ח   ו"ד ____________________ע
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 מסמך ב' 
 

 חוזה
 

 

 2021____ שנת ______________ ביום __________ לחודש ______שנערך ונחתם ב__
 

 בין
 

 תאגיד מים וביוב - מעיינות הדרום
 . ___________פ.ח

 , דימונה1ז'בוטינסקי 
 "(החברה" להלן)

 אחד מצד        
 

 לבין
 

__________________ 
__________________ 

 _________________ פ.ח
 "(הקבלן" להלן)

 שני מצד        
 

לקבלת שירות אחזקה שוטפת של מערכת הביוב  עבודות לביצוע פומבי מכרז פרסמה והחברה  והואיל
' מס פומבי מכרז, דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמוןב ,ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה

 :במכרז הזוכה הינו והקבלן 07/2021
 

לקבלת שירות אחזקה שוטפת של מערכת הביוב ע"י  עבודות מהקבלן להזמין החברה וברצון  והואיל
 פי-על לצורך בהתאם, דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמוןב ,שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה

 המפורטים  לתנאים בהתאם, כאמור העבודות את לבצע מעוניין והקבלן, החברה החלטת
 :  להלן זה בחוזה

 
 : כדלהלן הצדדים בין והוסכם הותנה ,הוצהר לפיכך

 
 פרק א'    כללי
 

 החוזה כלליות .1
 צרופותיו כל על המכרז מסמכי כל, כן כמו. החוזה הוראות כדין בו הכלולות וההצהרות המבוא דין

 .אותו ומשלימים זה מחוזה נפרד בלתי חלק מהווים
 

 ופרשנות הגדרות .2
 המפורטים  המשמעות או הפירוש הלןדל הימני בטור המפורטים למונחים יהיו זה בחוזה .2.1

 לשון גם במשמע זכר לשון. אחרת הדברים הקשר מחייב כן אם אלא, דלהלן השמאלי בטור
 : נקבה

 המשמעות                 המונחים

לקבלת שירות  עבודות לביצוע החברה ידי על שהתפרסם המכרז          "המכרז"
טיפה וניקוי בלחץ אחזקה שוטפת של מערכת הביוב ע"י שאיבה, ש

 .07/2021' מס פומבי מכרז ,דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמוןב גבוה
 .המכרז של הכלליים התנאים "          המכרז תנאי"

 .תאגיד מים וביוב - מעיינות הדרום "החברה"         
 

 .דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמון המקומית הרשות שיפוט תחום "הישוב"
 

 המשנה קבלני, מנהליו, מועסקיו, עובדיו לרבות ,במכרז שזכה ,המציע "הקבלן"
 בשמו הבאים וכל החברה אישור קבלת לאחר, ידו על שיועסקו
 .ומטעמו



26 
 

  העבודה ביצוע על לפקח, מטעמה מי או/ו החברה ידי על שימונה מי "               המפקח"
 .זה חוזה במסגרת החברה ברחבי

 התקנים ותקנות 1953-ג"תשי, התקנים חוק פי על תקן של כמשמעותו "            התקן"
 1982-ב"התשמ( השגחה וסימן תקן תו)

 ותקנות 1953-ג"תשי, התקנים חוק פי על תקן תו של כמשמעותו "                  תקן תו"
 .1982-ב"התשמ( השגחה וסימן תקן תו) התקנים

 לרבות, מצורפים שאינם ובין שצורפו בין ,נספחיו כל על, החוזה פירושו "               החוזה"
 לחוזה שיצורף שהוא וסוג מין  מכל, מסמך וכל, התוכניות, המפרטים

 .משנות כניותת או נוספות כניותת או/ו נוספים פרטים לרבות בעתיד
, העבודות של חלק וכל וההתחייבויות והפעולות, העבודות כל פירושה "        העבודה"

 ונספחיו לחוזה בהתאם, לבצע הקבלן שעל ותוההתחייבוי הפעולות
שאיבת בורות לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, עבודות ל עם בקשר

 אם בין העיר ברחבי, העניין לפי ,קווי ביוב ש וניקוי"תשומן, שאיבת 
 על המפקח ידי על שתוטל עבודה כל לרבות, לאו אם ובין מפורשת היא

 או לביצועו הנדרשות ותארעי עבודות ולרבות לחוזה בהתאם הקבלן
 .החוזה של לביצועו בקשר

 דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמון,  המקומית הרשות שיפוט תחום "   העבודה אתר"
 ציבור שטחי, פרטיים שטחים, ציבוריות גינות, חינוך מוסדות חצרות

 סביבתם וכן העבודה תבוצע מעליהם או מתחתם, דרכם, בהם אשר
 לצורך הקבלן לרשות שיועמדו אחרים יןמקרקע כל לרבות, הקרובה

 .החוזה פי על העבודה ביצוע
 או/ו המזמין של רצונם לשביעות זה חוזה פי על עבודה כל של ביצועה "    העבודה ביצוע"

 .מטעמו מי
 כל או/ו, חילוף חלקי, עזר חומריו משאבותכלי רכב, , צנרת, ציוד "והציוד החומרים"

 .העבודה לביצוע יםהדרוש האחריםוהציוד  החומרים
 ידי על ויאושרו הקבלן או/ו המזמין ידי על ויוכנו שהוכנו התוכניות "     התוכניות"

 בכתב שאושר בתוכניות שינוי כל לרבות, מטעמה נציג או/ו" החברה"
 שיאושרו אחרים ומחירון כניתת כל וכן, זה חוזה יןילענ המפקח ידי על

 וכתבי תוכנות וכן, לזמן מןמז זה חוזה יןילענ המפקח ידי על בכתב
 .המפקח ידי על ויאושרו, לזמן מזמן שיתווספו כמויות

 המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם( כללי) לצרכן המחירים מדד                   "המדד"
 .במקומו שיבוא אחר רשמי מדד כל או לסטטיסטיקה

 .רזלמכ הצעות להגשת האחרון במועד הידוע המדד     " הבסיסי המדד"
 .לקבלן עבודה הזמנת כל הוצאת במועד הידוע האחרון המדד "       הקובע המדד"
 

 

 בחוק כמשמעותו כחקוק החוזה את רואים פרשנות לצורך. החוזה על יחול הפרשנות חוק    2.2
 .ל"הנ

 
, ספק, סתירה של במקרה יפורש לא בעתיד יובאו ואשר הקיימים השונים נספחיו על, זה חוזה  2.3

 הזדקקות כל וללא, ממנו העולה הכוונה לפי אלא מנסחו כנגד משמעות דו או, וודאות אי
 .משנה ולסעיפי לסעיפים החוזה ולחלוקת שוליים לכותרות, לכותרות

 
 נספחים .3

 נפרד בלי חלק מהווים, לאו אם ובין בפועל מצורפים הם אם בין, להלן המפורטים המסמכים   3.1
 : זה מחוזה

 .עבודה הזמנת נוסח          1' ב נספח

 .ביטוחים קיום על אישור          3' ב נספח

 .בטיחות הוראות         5' ב נספח

 .תביעות העדר הצהרת         8' ב נספח
 

וחוזה זה, יכונו להלן  פותיוצרוכל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות מסמכי המכרז על כל 
 ."מסמכי המכרז"ולשם הקיצור 

 
 מחוזה נפרד בלתי חלק המהווים המסמכים ברשותו כי הקבלן בזאת מצהיר, ספק כל עתלמני    3.2

 ביקש אשר ההסברים כל את קיבל, תוכנם את הבין, אותם קרא כי, צרפו שלא אלה לרבות, זה
 .בהם האמור כל פי על העבודה את לבצע ומתחייב
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 לקבלן תקנה לא ידו על וב התחשבות אי או הקבלן ידי על החוזה מתנאי כלשהו תנאי הבנת אי
 ןיבעני דרישות או תביעות כל לו יהיו ולא, שהוא סוג מכל נוסף תשלום לקבלת כלשהי זכות

 .זה
 

 הקבלן הצהרות .   4

הוא בדק וקיבל את כל הפרטים והמידע הדרושים לשם מתן השירותים והוא מוותר בזה על כל  4.1

בעניין זה ובמיוחד בכל הנוגע להיקף  הדרום תאגיד מעיינותטענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד 

העבודה שיהיה עליו להשקיע במסגרת מתן השירותים או לגבי סכום התמורה שהוא זכאי לקבל 

 תמורת השירותים.

שורם התנאים יהקבלן מצהיר כי קרא תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לא 4.2

לשטיפה ולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לעבודות והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכ

על פי הדרישות  קווי ביוב ת"ש וניקוישאיבת בורות שומן, שאיבת יזומה, פתיחת סתימות, 

 והתנאים המפורטים בהם, במועדים שנקבעו למסירתם ועל פי כל דין.

ודה  במועדים הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים במספר הדרוש לביצוע העב 4.3

 ובתנאים שנקבעו בחוזה זה.

הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים  4.4

בהתאם להוראות ישובים ח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודה ברחבי הווהטכניים וכ

חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על  חוזה זה וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על

 פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ומתקנים או חומרים שלגביהם  4.5

קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים לעבודות 

אלא אם  ,קווי ביוב ת"ש וניקוישאיבת בורות שומן, שאיבת פתיחת סתימות, לשטיפה יזומה, 

 נקבע במפורש אחרת בחוזה זה או בנספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפורשת זו.

ו/או שלא על פי כל דין, הדבר יהווה הפרה  שבמידה וישפוך פסולת, במקום אסורידוע לקבלן,  4.6

מלוא הסעדים המגיעים לו במקרה כזה בהתאם לחוזה יסודית של הסכם זה ויזכה את התאגיד ב

ועל פי כל דין, לרבות חילוט הערבות וביטול החוזה, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לכל 

 .נזקים שיגרמו לתאגיד ו/או לכל צד ג' בשל שפיכת פסולת כאמור

פתיחת סתימות, לשטיפה יזומה, הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה, יבצע את העבודות  4.7

ין, באופן רצוף, שוטף וסדיר כדי ילפי הענ  קווי ביוב ת"ש וניקוישאיבת בורות שומן, שאיבת 

שוטפת וסדירה לכל הצרכנים ומניעת תקלות ביוב ומפגעים סביבתיים  זרימת שפכיםלאפשר 

ל . מובהר בזאת כי התאגיד אינו מתחייב להיקף כלשהו, כי כששיידרבכל היקף , ובריאותיים

במסמכי המכרז הן הערכה בלבד וכי לא תשמע כל טענה ו/או תביעה של  המצוינותהכמויות 

 הקבלן בנושא היקף העבודות שידרשו בפועל.

יעבוד בשיתוף פעולה מלא ויעיל בכל הקשור למילוי התחייבותו על פי הוראות הסכם זה וכי יהיה  4.8

 מותיו בהתאם להסכם זה.משי לצורך ביצוע זמין לרשות התאגיד, ככל שיידרש, 

על הזוכה במכרז לספק את השירות בכל תקופת ההסכם, כולל התקופות האופציונליות ככל  4.9

שימומשו, בהתאם לתנאי המכרז ולתנאי ההסכם ונספחיו ולהוראות כל דין, הכל ברמה מקצועית 

 גבוהה ולשביעות רצונה המלא של החברה.

 ההסכם בעל כלי רכב, עובדים, יכולת מקצועית, רישיונות על הקבלן הזוכה להיות בכל תקופת 4.10

 ביטוחים בכל עת למתן השירות נשוא ההסכם.

 יהיהימים מיום מסירת הודעת החברה על זכייתו במכרז,  20 -הקבלן מתחייב כי לא יאוחר מ 4.11

 ערוך ומוכן לביצוע השירות באופן מלא לשביעות רצונו המלא של התאגיד.
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ייב כי בכל תקופות ההסכם כל כלי הרכב שמבצעים את השירות במסגרת ההסכם הקבלן מתח 4.12

יעמדו בכל התנאים הנדרשים בהסכם ובמפרט הטכני ויהיו בבעלותו המלאה ובנוסף כל העובדים 

 .שמבצעים את השירות יועסקו על ידו באופן ישיר בכל תקופות ההסכם

 בודות והשירות במסגרת ההסכם   הקבלן מתחייב כי בכל תקופות ההסכם ביצוע הע 4.14

 ינוהל על ידי מנהל עבודה בעל ניסיון בתחום השירות נשוא ההסכם בהתאם להוראות     
 הדין בכל עת.   

 מובהר שהחברה תהא רשאית במהלך כל תקופות ההתקשרות לבחור את העובדים     .4.15

  ולהורות על  בור החברהומנהל העבודה שמועסקים על ידי הקבלן במסגרת השירות ע       

, ועל הקבלן לפעול בהתאם להוראות הקבלן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי החלפתם על ידי      

 החברה באופן מידי. 

 הזוכה במכרז מתחייב לבצע את השירות בעצמו באמצעות כלי רכב שבבעלותו ועובדים   4.16

 חר את ביצוע השירות או כל חלק      המועסקים על ידו באופן ישיר ולא להעביר לקבלן א       

 ממנו, אלא בהסכמת ועדת המכרזים של החברה בכתב ומראש.          

 שלא במסגרת הגלובלית   ,מובהר זמן ההגעה המרבי להגעה לאתר לביצוע עבודה נוספות 4.17

 החודשית הינו שעתיים מזמן הקריאה ועד זמן ההגעה לאתר .      

 מחיר החודשי שיקבע בתעריף בהסכם עם הקבלן הזוכה עבור    מובהר בזאת כי ה 4.18

 השירות הינו גלובלי וסופי וכולל את כל הנדרש במפרט הטכני, מסמכי המכרז ובהסכם         

 ואת כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן עבור השירות כולל אספקת עובדים,             

 רכב, ניקוי, והחזרת האתר לקדמותו שילוט כלי רכב, אספקת שעות עבודה, ציוד, כלי           

 בגדי עבודה והסדרי בטיחות, כולל  אספקת כל הציוד הנדרש לביצוע העבודות בשלמות           

 ומקצועיות מהר ככל שניתן לשביעות רצון החברה ומעבר אליו לא ישולם כל תשלום           

 נוסף.            

 ה יהיה אחראי לביצוע כל העבודות הנדרשות לפי ההסכם זה על כל נספחיו  הקבלן הזוכ 4.19

 שהקבלן אינו רשאי להגביל את מספר העבודות ו/או את מספר התקלות בהם הוא   ,מובהר    

 נדרש לטפל או הגעה חוזרת לאותו אתר עבודה לתיקון תקלה, מובהר שהגעה נוספת      

 י כספי נוסף. הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ויעשה לאתר לא תזכה את הקבלן בפיצו    

 את המרב לצמצם את מספר התקלות ואת התקלות החוזרות באותו אתר. מובהר     

 שהחברה תהא רשאית לחייב את הקבלן בפיצוי כספי מוסכם בגין תקלות ותקלות     

 חוזרות להם לא ניתן מענה.    

ות המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להורא 4.20

הכלכלה המכון לבטיחות וגהות בעבודה, הרשות המקומית וכל הגורמים המוסמכים בכל עת 

הפרה של סעיף זה הינה הפרה יסודית של ההסכם. מבלי לגרוע דין. כל בהתאם להוראות 

ום סביבה או מכל סיבה מובהר בזאת כי במידה והקבלן ייקנס בגין זיהמכלליות האמור לעיל, 

 שהיא גם כאשר הוא מבצע עבודה עבור החברה האחריות הינה עליו והוא יישא בעלויות הקנס.

 ,שניתנים באמצעותו להרחיב את השירותיםמובהר שהחברה תהא רשאית במסגרת ההסכם  4.21

שלא  ,למוגדר בהסכם וכו'( ת נוספות )למשל שטיפת קווים מעברולקבל שירות לביצוע עבודו

  .של החברה כפוף לאישור ועדת המכרזיםבהוגדרו בתעריף האופציונלי 

החברה תהיה רשאית להזמין מהקבלן  עבור התמורה הקבועהבנוסף לעבודות הכלולות כעבודות  4.22

 אופציונליות בהתאם לקטגוריות השירות והמחירים המפורטים בתעריף.    עבודות

 ת להיקף הזמנת עבודות אופציונליות כלשהו מהזוכה  מובהר בזאת שהחברה לא מתחייב       

 ואין בו כדי לחייב את החברה להזמנת היקף עבודות אופציונליות כלשהו.       
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מובהר כי עבודות אופציונליות יבוצעו אך ורק בכפוף לאישור בכתב ומראש של התאגיד ולא  4.23

על ידי הגורמים המוסמכים  כל תשלום עבור עבודה אופציונלית שלא אושרה מראש ישולם

 בחברה.

 מובהר שהפעלת הביוביות בשירות האופציונלי הינו בנוסף לכלי הרכב מסוג ביובית  4.24

 שמבצעים את העבודות בשירות עבור התמורה הקבועה.

 מובהר בזאת כי כל העבודות שידרשו במסגרת השירות עבור התמורה הקבועה והאופציונאלית 4.25

 כולל לילות, שבתות וחגים ללא תשלום נוסף.   24/365/7 יבצעו בעת הצורך

 זה. 5נספח ב' פי הוראות הבטיחות והגיהות שבנספח -הקבלן יפעל על 4.26

 להסכם זה. יג'בשעת חרום או בזמן משבר מים מקומי הקבלן יפעל כאמור בנספח  4.27

 
  והוראות במסמכים סתירות .  5

 והמידע הנתונים כל את, ממרכיביו אחד כל או, החוזה קבלת עם מיד לבדוק הקבלן על   5.1
 .בהם הכלולים

 
 דו, התאמה אי, סתירה, אחרת עת בכל ובין 5.1 קטן בסעיף האמור לפי בין, הקבלן גילה     5.2

 שהיה או ממנו אחרת להוראה החוזה מהוראות אחת הוראה בין באלה וכיוצא, משמעות
 הודעה המפקח שמסר או, ממנו חלק כל של וא מסמך של הנכון בפירושו מסופק הקבלן
 תןישי למפקח בכתב הקבלן יפנה, החוזה את כהלכה מפרש הקבלן אין שלדעתו, לקבלן

 על הודעה מתן אי.  לפיו לנהוג שיש הפירוש בדבר, הצורך לפי כניותת לרבות, בכתב הוראות
 לא והיא הקבלן של לפירושו הסכמה משום בה אין החוזה בפירוש מחלוקת בדבר המפקח ידי

 .זה בחוזה מאחריות תגרע

  ביצוע לפני החוזה מסמכי בין סתירה לכל המפקח לב תשומת ולהסב לבדוק חייב הקבלן
 או, בכך  יהיה לא, לחוזה יםמסו פירוש לפי ונהג, כן עשה לא, כאמור הוראות ולקבל העבודה
 דעתו שיקול לפי, אחר ושפיר לפי לנהוג לקבלן להורות המפקח מן למנוע כדי, כאמור בסתירה

 הוראות פי על לנהוג מתחייב הקבלן. דין לכל ובכפוף המפקח של המקצועית הבנתו ומיטב
, פירוש לפי שנהג כך בשל טענות או דרישות או תביעות כל לו יהיו ולא, זה ןילעני המפקח
 .כאמור, המפקח של כלשהי הוראה בגין או, כאמור

 
, העבודה ביצוע כדי תוך, לעת מעת, לקבלן להמציא רשאי, ברההח מטעם נציג או/ו המפקח   5.3

 .העבודה לביצוע הצורך לפי, כניותת לרבות, הוראות
 

 מחייבות 5.3-ו 5.2 קטנים לסעיפים שהתאם שניתנו, החברה מטעם נציג או/ו המפקח הוראות   5.4
 .החוזה פי לע הקבלן של מאחריותו לגרוע כדי זה קטן בסעיף באמור אין אולם, הקבלן את

 
 בכל הכלול והתיאור זה את זה כמשלימים והתוכניות המפרטים את לראות יש כי בזה מובהר 5.5

 .ןיהעני לפי, באחרים הכלולים לתיאורים כתמצית או/ו כהשלמה בא מהם אחד
 

  עדיפויות סדר העבודה לביצוע הנוגע ןיבעני במסמכים סתירות .  6

 הנספחים בין שונה פרוש או המכרז מסמכי בין ב"וכיוצ ההתאמ אי, סתירה של מקרה בכל  6.1
 תיתן והחברה החברה אל לפנות, העבודה ביצוע טרם, הקבלן חייב, עצמם לבין הטכניים
 בשאלת, דעתה שיקול לפי, תכריע החברה, פיו על לנהוג שיש העדיפויות סדר בדבר הוראות

 .הוראותיה פי על ינהג והקבלן העדיפות
 
 
 

 יומן וניהול פיקוח  -'  פרק ב

   פיקוח .  7

 חלקה או כולה העבודה טיב על ולפקח לבדוק, ובמחסנים באתרים, לבקר מוסמך יהא המפקח  7.1
 הציוד איכות, בהם שמשתמשים החומרים טיב את לבדוק וכן ביצועה על ולהשגיח

 בדוקל הוא רשאי כן.  העבודה בביצוע הקבלן ידי על הנעשית המלאכה וטיב בו שמשתמשים
 .  הוא הוראותיו ואת החברה הוראות את, החוזה את כהלכה מבצע הקבלן אם

 

 ניתנה.  חומרים או עבודה של אישורם אי על הודעה לקבלן למסור זכאי המפקח יהא כן
 .חומרים באותם השימוש או עבודה אותה את הקבלן יפסיק כאמור הודעה
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 ולכל העבודה לאתר עת בכל להיכנס, ידו על רשהמו כח בא ולכל, למפקח ויעזור יאפשר הקבלן   7.2
, מוצרים מובאים שממנו מקום לכל וכן החוזה לביצוע כלשהי עבודה נעשית שבו אחר מקום

 .העבודה לביצוע כלשהם וציוד מכונות, חומרים
 

 מעקב אמצעי אלא העבודה ביצוע על למפקח או לחברה שניתנה הפיקוח בזכות לראות אין  7.3
 קונה בין יחס מאשר אחר יחס יוצרת היא ואין, הקבלן ידי על שלביו בכל חוזהה ביצוע אחר

 והן, אחר שלישי צד  כל לגבי החברה באחריות הוא והמדובר במידה הן סחורות של ומוכר
 .הביצוע לתוצאות התחייבויותיו ביצוע לאופן הקבלן אחריות מבחינת

 
 למסמכי מתאים אינו ציוד או/ו אביזר יכ, המוחלט דעתו שיקול לפי, יקבע והמפקח היה  7.4

 את לקבל לסרב רשאית החברה תהא, לשימוש קבלתו מאפשרת שאינה במידה, המכרז
 לאותו עד, שולמו אם, לו ששולמו התשלומים כל את להחזיר הקבלן על יהא ואזי האביזרים

 מועדמה מחושבת, לפעם מפעם שנהוגה המכסימלית חשב ריבית בשיעור ריבית בתוספת מועד
 או/ו האביזרים החלפת את לדרוש או בפועל השבתם למועד ועד לקבלן הכספים  שולמו בו

.   הבלעדי  דעתה שיקול לפי והכל מתאים אביזר או/ו במתקנים, סופקו אם, שסופקו הציוד
 7 תוך האביזרים  את הקבלן יחליף ציוד או/ו האביזרים החלפת את לדרוש החברה החליטה

 .לכך שנדרש מיום ימים
 

 טיב או החומרים טיב בעד ומאחריותו מהתחייבויותיו הקבלן את ישחרר לא ל"הנ הפקוח   7.5
 הקבלן של אחריותו את מקטינה אינה המפקח וביקורת המכרז למסמכי בהתאם העבודה

 ברחבי  קווי ביוב ש וניקוי"תשאיבת בורות שומן, שאיבת לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, 
 .הישוב

 
 שנתגלו התאמות אי או/ו פגמים עקב חוזרות ביקורות לבצע המפקח יידרש בו מקרה לבכ   7.6

 על ששולמו הסכומים בגובה החוזרות הביקורות בגין החברה בהוצאות הקבלן ישא בביקורות
 .החוזרות הביקורות בגין למפקח בפועל ידה

 
 מעבר כלשהו תשלום בתוספת הכרוכים שינויים לבצע מהקבלן לדרוש מוסמך אינו המפקח  7.7

 הכרוך שינוי כל. ןבעניי תביעה או/ו טענה כל מלהעלות מנוע יהיה והקבלן, זה בחוזה למוסכם
 .לקבלן החברה בין ובכתב מראש יסוכם תשלום בתוספת

 
 : ביומן ניהול . 8

לשטיפה יזומה, , העבודות ביצוע עם בקשר, החברה י"ע יופץ אשר, עבודה יומן ינהל הקבלן 8.1
 הפרטים את וירשום קווי ביוב ש וניקוי"תשאיבת בורות שומן, שאיבת סתימות,  פתיחת
 :  הבאים

 

 .העבודה בביצוע ידו על המועסקים, לסוגיהם העובדים של מספרם .   א

 .ממנו והמוצא העבודה לאתר המובא הציוד .   ב

 .העבודה .      כתובת מדויקת של המקום ו/או האתר בו טופלה התקלה /ג

 .קריאה דף בכל הנדרשים הפרטים יתר  .  ד
 

 נציג ידי ועל המוסמך כוחו בא או/ו הקבלן ידי על, קריאה כל סיום עם, ייחתם יומן העבודה  8.2
 הקבלן ברשות ריישא, שני העתק, החברה לנציג יימסר בו מהרישומים חתום העתק. החברה
 .החשבונות הגשת בעת, לחברה יימסר, שלישי והעתק

 
 לא אלה רישומים אולם, העבודה לביצוע בקשר הערותיו את ביומן לרשום רשאי ןהקבל  8.3

 .בכתב החברה אותם אישרה כן אם אלא, החברה את יחייבו
 

 צידוק משום, הקבלן ידי על הערה או/ו הסתייגות ברישום אין, לעיל האמור מכל לגרוע מבלי  8.4
, המפקח הוראות מילוי אי או/ו לשהיכ עבודה ביצוע אי או/ו ביצוע לעיכוב סיבה או כלשהו
 .החוזה הוראות או החברה, המנהל

 
              והמפקח החברה רצון לשביעות העבודה ביצוע .  9

 וימלא  והמפקח החברה של המוחלטת רצונם לשביעות, לחוזה בהתאם העבודה את יבצע הקבלן
 .בחוזה מפורטות שאינן ובין הבחוז מפורטות שהן בין, המפקח של הוראותיו כל אחרי זה לצורך
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 התחייבויות   כלליות   -'  גפרק   

  פינוי וסילוק . 10

, לאחר טיפול בסתימה ו/או בכל מטרד שהוא, יבצע שטיפה בכביש / מדרכה, במים הקבלן   10.1
פסולת, חומרים נלווים תשטיפים, משקעים וכל חומר שהוא מאתר העבודה  נהיפ זורמים,

 ובהתאם להוראות המפקח. שר,לאתר שפיכה מאו

ו/או מטרד מגרימת נזק  מנעות עד כמה שניתןייעשה בזהירות ותוך ה השאיבה והפינוי    10.2
 .כלשהו

לאתרי  הפסולת והמשקעים וכל חומר וציודאת  ללא כל תוספת מחיריפנה ויוביל הקבלן     10.3
 אחסנה ו/או פסולת, הכל כפי שיורה לו המפקח.

יה רשאי, תוך כדי עבודה, להורות לקבלן, מזמן לזמן, לפנות חומרים ו/או ציוד המפקח יה  10.4
כלשהו ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן שתיקבע מההוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח 

חומרים ו/או ציוד  אין החומרים מתאימים לתפקידם. המפקח יכול להורות לקבלן על הבאת
 זמן שיקבע המפקח.מתאים במקום הציוד שסולק, בתוך פרק 

המפקח יכול להורות לקבלן על פינוי ו/או חידוש מרכיב של כל חלק מהעבודה שבוצעה בציוד  10.5
שאינו מתאים ו/או באופן בלתי מקצועי ו/או בניגוד להוראות החוזה. באם לא יבצע הקבלן 

ע"י  את האמור בתוך פרק הזמן שייקבע לו, תהיה רשאית החברה לבצע העבודה בעצמה ו/או
 הוצאות משרדיות ינוכו ו/או ייגבו מהקבלן. 25%+ אחר והוצאות העבודה 

    
     תשלומים וביצוע אחריות . 11

 העבודה אתר את להחזיק אחראי הקבלן יהא הקבלן לרשות העבודה אתר העמדת ממועד   11.1
 .בעלים כמנהג עליו לשמור, תקין במצב

 

כל סוג  העבודה ביצוע עם בקשר הכרוכים והתשלומים האגרות את וישלם אייש הקבלן 11.2
 .שהוא

 
  וחומרים מתקנים, ציוד אספקת .  12

 האחרים והדברים, המתקנים, הציוד, החומרים כל את הוא חשבונו על לספק מתחייב הקבלן  12.1
 .הדרוש בקצב העבודה של היעיל לביצועה הדרושים

 של היעיל לביצועה הדרושים קניםוהמת הציוד, החומרים כל ברשותו כי מצהיר הקבלן  12.2
 .הדרוש בקצב העבודה

 התאמות אי, החריגות, והליקויים המגרעות, הפגמים לכל אחראי שהקבלן, במפורש מוסכם   12.3 
, העבודה לביצוע בהם שהשתמש ובמוצרים בחומרים שיתגלו ולאלה ההסכם מתנאי והסטיות

 מכון מפרטי הישראליים ניםהתק בבדיקות עמדו האלה המוצרים או החומרים אם אף
 .המפקח ידי על ואושרו, זרים תקנים או, התקנים

 מן לקבל הקבלן חייב, העבודה לביצוע הנדרשים, למוצר או לחומר אחריות שניתנת מקום   12.4
 .מתאימה אחריות תעודת מוצר או חומר אותו של הספק או היצרן

 
 

    העבודה באתר ומתקנים ציוד, חומרים .  13

 ביצוע למטרת העבודה לאתר הקבלן ידי על שהובאו חומרים: פירושו" חומרים" זה בסעיף  13.1
, אלקטרוניקה, ומכשור בקרה ציוד, חשמלי ציוד, מכונות כלי רכב, ,מכני ציוד לרבות, העבודה

 .מוגמרים בלתי אם ובין מוגמרים אם  בין חילוף חלקי, מוצרים, אביזרים
 

 המתקנים או הציוד, שהחומרים, בכתב המפקח הורה או, וציוד ריםחומ שנפסלו אימת כל   13.2
 נקבע. העבודה מאתר להוציאם הקבלן חייב, העבודה לביצוע עוד נחוצים אינם הארעיים
 או/ו המבנים או החומרים, הציוד, המתקנים לסילוק מועד זה קטן סעיף לפי בהוראה

, חשבונו על, אחראי הקבלן. האפשרי בהקדם להוציאם הקבלן חייב, הארעיים המתקנים
 להשתמש רשאי והוא הארעיים והמתקנים המבנים, החומרים, הציוד של הבטוחה לשמירתם

 .    העבודה ביצוע לצורך בהם
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 והמלאכה החומרים טיב .  14

 ובכמויות לאמור ובהתאם ביותר המשובח מהמין ומוצרים וציוד בחומרים ישתמש הקבלן  14.1
 . במחירון, בתוכניות, במפרטים החוזה מסמכי ובשאר מספיקות

 יתאימו והם הישראלי התקנים מכון מטעם מפרטים או תקנים קיימים שלגביהם חומרים  14.2
 יותר בתקן מצויים אם, המוצר או החומר של המובחר ולסוג, האמורים לתקנים בתכונותיהם

 ומוצרים לחומרים, תקנים  בהעדר או/ו אחר סוג המכרז מכיממס באחד צוין ולא אחד מסוג
 .החברה י"ע שיאושרו, לדוגמאות שיתאימו ומוצרים חומרים אלה ויהיו כלשהם

 זו חובה. תקן תו בעל יצרן של בחומרים אלא העבודה בביצוע ישתמש שלא מתחייב הקבלן   14.3
 יש תקן תו בעל יצרן להם איןש מוצרים, תקן תו קיים שלגביהם ומוצרים חומרים על חלה
 .השגחה בסימן צורך

 הקבלן של מאחריותו גורעת כשלעצמה זו עובדה אין החברה ידי על מסוימים מוצרים סופקו   14.4
 .העבודה של טיבה לגבי

 לפי, רשאית החברה. החברה של ובכתב מפורש באישור רק תעשה מוצר או חומר החלפת    14.5
 לגרוע מבלי מקרה בכל. המוצר או החומר להחלפת להסכים שלא, הבלעדית דעתה שיקול

 : הבאים בתנאים אלא, כאמור, להחלפה החברה אישור יינתן לא הרי לעיל האמור מכלליות

 שווה, החברה של הבלעדית דעתה שיקול לפי ,לפחות הינו החדש המוצר או/ו החומר .  א
 .המקוריים המוצר או לחומר ערך

 על עולה טיבם אם גם החדשים המוצר או החומר בגין מחיר תתוספ כל תשולם לא .  ב
 .המקוריים המוצר או החומר

 
 השנה ימות בכל עבודה .  15

הותנה  אם  ובכל שעה משעות היממה ככל שנדרש עפ"י קריאה אלא , בכל יוםהעבודות יבוצעו בכל עת
 . בחוזה במפורש היפוכו של דבר

 
 נציג הקבלן . 16

 מקצועית רמה בעל, מאושר עבודה מנהל החוזה תקופת אורך לכל להעסיק במתחיי הקבלן   16.1
 איש יהא אשר זה חוזה נשוא לעבודה במהותןת דומו עבודות בביצוע מוכח ןוניסיו גבוהה
 "(.הקבלן נציג: " להלן) זה חוזה של לביצועו הנוגע בכל מטעמו הקשר

 כאילו ייחשבו, הקבלן לנציג החברה ידי על וא/ו המפקח ידי על שיינתנו הודעה או/ו הוראה כל   16.2
 .עצמו לקבלן ניתנו

 לפי מהתחייבויותיו הקבלן את לשחרר כדי עבודה מנהל בהעסקת יהא לא כי בזאת מובהר 16.3
 של הבלעדית מאחריותו כלשהי בדרך לגרוע כדי או, מקצתן או כולן, דין כל פי ועל זה חוזה

         .זה לחוזה בהתאם העבודה של ומלא נכון לביצועו הקבלן
 

 עובדים הרחקת .  17

 ידיו על המועסק אדם כל של העבודה מאתר הרחקתו בדבר המפקח מטעם דרישה כל ימלא הקבלן
 אדם אותו התנהג המפקח לדעת אם, מהם מי להעסקת בעבר החברה הסכימה אם אף, העבודה בביצוע

 אדם, תפקידיו בביצוע רשלנות מעשה הגנו שהוא או, תפקידו למלא מוכשר שאינו או, כשורה שלא
 או העבודה באתר, בעקיפין ובין במישרין בין, להעסיקו הקבלן יחזור לא כאמור דרישה לפי שהורחק

 .העבודה בביצוע
 

  ואחסנה זהירות אמצעי, גידור, שמירה, בטיחות . 81

  וחיי רכוש הבטחתל הנדרשים הזהירות אמצעי  בכל, והוצאותיו חשבונו על, ינקוט הקבלן   18.1
, שמירההסדרי תנועה,  ויתקין ויספק העבודה ביצוע בעת ובסביבתו העבודה באתר אדם
 זהירות אמצעי ושאר זמניות גדרות, בטיחות מעקות, פיגומים, אזהרה שלטי, אורות, גידור

 או המפקח ידי על שיידרש או בכך צורך שיהיה מקום בכל, הציבור של ולנוחיותו לביטחונו
 פי על או 1970 ל"תש( חדש נוסח) בעבודה הבטיחות פקודת פי ועל דין פי על דרוש השיהי

 .כלשהי מוסמכת רשות מצד הוראה
 

 ופעילות שיגרה חיי מתנהלים בהם בשטחים תבוצענה שהעבודות לו ידוע כי מאשר הקבלן   18.2
 ותהתחשב תוך העבודות את לבצע מתחייב והוא והלילה היום שעות כל במשך שוטפת
 לתנועה להפריע כדי בהם שיש ציוד או/ו חומרים להניח שלא מתחייב הקבלן.  מירבית
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  יבנה, ששיידר ככל.  לעסקים או/ו לבתים כניסות לחסום ושלא ורכבים רגל הולכי של חופשית
. בטוח מעבר לאפשר כדי פתוחות תעלות מעל וגשרונים מיוחדים ומעברים מעקפים הקבלן

 .האפשר ככל קצר זמן פתוחות תעמודנה הן הרי, לותתע פתיחת שתידרש ככל
 

 הנדרשים הזהירות אמצעי בכל ינקטו מטעמו הבאים כל כי אחראי ויהא ינקוט הקבלן 18.3
 העבודה ביצוע בעת ובסביבתו העבודה לאתר בדרך, העבודה באתר אדם וחיי רכוש להבטחת

 תמרורי, אורות, גידור ,שמירה ויתקין ויספק העבודה לאתר חומרים הובלת בעת לרבות
 זמניות גדרות, בטיחות מעקות, תעלות דיפון, פיגומים, מהבהבים פנסים לרבות - אזהרה

, באתר העובדים ושל הציבור של ולנוחיותם ביטחונם להבטחת וזאת זהירות אמצעי ושאר
 יפ על או דין פי על דרוש שיהיה או המפקח ידי על שיידרש או/ו בכך צורך שיהיה מקום בכל

 המכשולים כל את ולסלק העפר ערימות את ליישר עליו יהיה מוסמכת רשות מצד הוראה
 .העבודה באתר שנשארו והמפגעים

 
 כל הוראות אחר הקבלן ימלא, בעבודה הבטיחות ןלעניי לרבות, העבודה בביצוע הכרוך בכל  18.4

 .  ואגרות מיסים ותשלום תרישיונו קבלת, הודעות מתן בדבר הוראות לרבות, דין
 

 ובמתן בתשלומים חשבונו על נשיאה לרבות, בעצמו ועל חשבונו הדרוש כל ויעשה יטפל הקבלן
 על המוסמכות מהרשויות העבודה לביצוע הנדרשים ואישורים תרישיונו השגת לשם, ערבויות

 תחילת לפני כאמור והאישורים תהרישיונו את הקבלן לו יציג, המפקח דרישת לפי.  דין כל פי
 העבודה התאמת על מוסמכת רשות כל מאת בכתב אישור כל לו ימציא וכן, העבודה צועבי

 . רשות אותה של להוראותיה או/ו דין כל לדרישות
 

 כוננות בשעת חירום .   19

הקבלן מתחייב להמשיך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, כפי שהוטלו ו/או יוטלו עליו ע"י החברה, לפי 
יב, רעידת אדמה, פעולת יינו בעת מלחמה, פלישת אוגם בשעת חירום )דהמסמכי החוזה והמכרז, 

וכיוצ"ב(, אלא אם ניתן צו מהרשויות המוסמכות  גיף הקורונה, מצב חרום לאומינ, משבר , מגפהטרור
       המונע ממנו להמשיך את העבודה, ובאישור החברה בכתב.

סיכול ו/או כח עליון, והוא מתחייב  במקרים כאמור לעיל לא תישמע כל טענה מצד הקבלן בדבר
להמשיך ולפעול בהתאם למסמכי החוזה/המכרז, וכן בהתאם להוראות החברה, כפי שיינתנו לו מעת 

   לעת בקשר להיערכות בשעת חירום.

בחתימתו על הסכם זה מצהיר ומתחייב הקבלן כי הוא מסכים לאמור לעיל, כי לקח בחשבון את כל 
כי יש באפשרותו להיערך לכך ולבצע את כל הפעולות הקשורות בכך, ככל הנתונים הקשורים לכך, ו

הדרוש. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יתחייב ויחתום על הוראות התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / 
 לחוזה זה. נספח יג'מצב חרום, 

 
 וכדומה פטנטים, זכויות .  20

, ב"וכיוצ היטל, הוצאה, נזק, הליך, דרישה ,תביעה כל על אותן ויפצה מהחברה נזק כל ימנע הקבלן
 דומות זכויות או יוצרים זכות, מסחר סמלי, מדגמים, פטנטים בזכויות מפגיעה כתוצאה שיתעוררו

 על שיסופקו בציוד או בחומרים  או במכונות, העבודה במתקני העבודה ביצוע כדי תוך, השימוש בדבר
 .הקבלן ידי

 
  עתיקות .21

 בתוקף שיהיה עתיקות בדבר דין בכל או 1978-ח"תשל, העתיקות בחוק עותןכמשמ עתיקות  21.1
 יתגלו אשר ארכיאולוגי או גיאולוגי ערך בעלי כלשהם אחרים חפצים וכן גתות, לזמן מזמן

 או/ו בהם הפגיעה למניעת מתאימים זהירות באמצעי ינקוט והקבלן הם המדינה נכסי - במכון
 .לצורך שלא הזזתם

 
 כן.  התגלית על להחברה הקבלן יודיע, ןממקומ ןהזזת ולפני העתיקות גילוי רלאח מיד 21.2

 הקבלן.  העתיקות לרשות וכן עתיקות בדבר המדינה חוקי הוראות את לקיים הקבלן מתחייב
 העתיקות רשות והנחיות הוראות לרבות, עתיקות בדבר דין כל הוראות את לקיים מתחייב
 חפירות ביצוע כשל לרבות, כאלה יהיו אם, לכך ורותהקש והעלויות ההוצאות בכל ולשאת

 .הצלה
 

 הנאה זכויות תמורת תשלום .  22

 עפר נטילת או חציבה לצרכי:  כגון כלשהו שימוש או הנאה זכות בקבלת העבודה לביצוע צורך יהא אם
 בלןהק יהא - דומה זכות כל או, ופסולת אשפה לשפיכת זכות או, שימוש או מעבר זכות או, חול או

 .הקבלן לבין הבעלים בין שיוסכם כפי תמורתה ותשלום מבעליה האמורה הזכות לקבלת אחראי
 

 והכוונה תאום, לתנועה הפרעות מניעת, אנשים של ובזכויותיהם  הציבור בנוחות פגיעה . 23
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 דבר  ופעיל מאוכלס העבודה שאתר בעובדה בהתחשב העבודה את לבצע מתחייב הקבלן  23.1
 יהא לא והוא, הלילה בשעות או/ו מאוחרות בשעות או בפיצול העבודה את לבצע אותו שיחייב

 לצורך מים הפסקת או חשמל הפסקת כל בנוסף. כך בגין פיצוי או נוסף תשלום לכל זכאי
 .החברה של מראש באישור יבוצע, חלקה או כולה, העבודה  ביצוע

 ולא, הציבור בנוחות לצורך שלא יעהפג תהיה לא העבודות ביצוע כדי שתוך מתחייב הקבלן  23.2
 שביל, דרך, בכביש אדם כל של וההחזקה המעבר, השימוש בזכות לצורך שלא הפרעה כל תהא

 .לעיל האמור את להבטיח כדי הדרושים אמצעים בכל ינקוט והוא, כלשהו ציבורי ברכוש או

 קיימים כבישים פני על תנועה  323.

 יתפזר לא עליהם המועמס החומר כי יובטח כאשרות, בבטיח תבוצע אספלט בכבישי תנועה כל
 תקופת כל לאורך, רציף באופן, הנסיעה דרכי ניקיון על לשמור יידרש הקבלן.  הנסיעה בשעת

 .מחיר תוספת כל ללא, העבודה

 מעבר חופש מתן   423.

 שיועדו במקומות יוחנו ואלה בדרכים העבודה לאתר המגיעים, רכב כלי החניית ימנע הקבלן
 יהיו הציבוריים השטחים וכן העבודה באתר העוברות הדרכים כי מתחייב הקבלן. לכך

 הוא וכי המפקח להוראות ובהתאם הצורך לפי, אחרים קבלנים או/ו החברה לשימוש פתוחים
 .כלשהי פסולת עליהם ישפוך ולא ציוד או/ו חומרים עליהם יאכסן לא

 
 

 ישראל משטרת ואישור תאום   523.

 רכב כלי של מאד סואנת תנועה ישנה בהם ברחובות יתבצע מהעבודה חלק כי לקבלן ידוע
 ומועדי תנאי את עמה ולתאם לביצוע ישראל משטרת באישור להצטייד הקבלן על.  רגל והולכי
 עבודות ביצוע יתכן, המשטרה דרישת פי על או/ו המפקח להחלטת בהתאם. העבודה ביצוע

 .כך בגין תשלום תוספת כלל זכאי יהיה לא והקבלן הלילה בשעות
 

 תנועה והפרדת מיגון אמצעי, זמני תמרור, שילוט   623.

 שבתחום הדרך ועוברי הרכב כלי של מירבית בטיחות הבטחת לשם כי מתחייב הקבלן
, בודד) מהבהב אור מחזיר מחומר מתאימים ותמרור סימון, שילוט וחשבונ על, יציב, העבודה
 השלטים סוגי.  טוב תחזוקה ובמצב ערך שווה או" ספקו" מסוג( עצמאי כח ספק בעל משולש

 להוראות, החוק להוראות בהתאם יעשה העבודה באתר ומיקומם מספרם, והתמרורים
 תמרור לסכמת ובהתאם התחבורה ומשרד צ"מע, ישראל משטרת של ןהרישיו ולתנאי

, אחר רלוונטי םגור כל או העירייה לאישור להגיש מתחייב הקבלן.  המשטרה ידי על שתאושר
 בביצוע יחל בטרם, האמור והשילוט התמרור, הציוד כל להמצאות ולדאוג התמרור סכמת את

 .באתר העבודות
 

 לילה עבודת בעת זמני ותמרור שילוט   723.

 בנוסף, חשבונו על, יוצבו, העבודה באתר לילה עבודות ביצוע של במקרה כי מתחייב הקבלן
 : להלן כמפורט ושילוט סימון עיאמצ, 623. בסעיף האמור לשילוט

 .ונקיים רחוצים INTENSITY HIGH מסוג אור מחזירי תמרורים יהיו התמרורים .א
 

 בפני החסומים העבודה אתר תחומי את שיסמנו( קונוסים) חרוטים גבי על נצנצים יוצבו .ב
 .תנועה

 

 .כביש תאורת תופעל .ג
 

 .תאורה בנורות או/ו ידניים בפנסים יצוידו העובדים כל .ד
 

 למשטח מטה כלפי ויכוונו שישאירו מיוחדים בפנסים יצוידו הכבדים הכלים לכ .ה
 .העבודה

 
 

 תנועה הכוונת    823.

 במספר שוטרים לרבות, תנועה מכווני, העבודות ביצוע זמן כל במשך להציב מתחייב הקבלן
 יםשוטר להציב יידרש והקבלן במידה.  אזהרה ודגלי שילוט עם, באתר המפקח ידי על ששיידר
 שכירת הוצאות.  בהתאם שוטרים לשכירת הקבלן ידאג, העבודה בזמן ושיטור הכוונה לצורך

 .בלבד הקבלן על תחולנה השוטרים
 וביצוע לתכנון אחראי הקבלן יהיה, תנועה הסדרי תוכניות נדרשות, העבודות ולצורך במידה
 .לעיל םשנרש כפי, ההסדרים לביצוע הנדרש כל לרבות, חשבונו ועל תנועה הסדרי

 

 ואישורים שיונותיר    923.
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 ,דימונה עירייתלרבות  העבודות לביצוע, המוסמכות הרשויות אישורי להשגת אחראי הקבלן
 תקשורת חברות, חשמל חברת, ממשלה משרדי, ערד, מועצה מקומית ירוחם ומצפה רמון

, וכל רשות הרלוונטיים חלקיה כל על, ומשטרה העתיקות אגף, מקורות'(, וכו סלקום, בזק)
, והרשיונות האגרות כל להוצאת מהפעולות המתחייבת, הכספית העלות כל  רלוונטית נוספת.

 לאחזקת עבודות לצורך.  השונים היחידה במחירי כלולים אותם ויראו הקבלן חשבון על יהיו
 .שנתי לאישור לדאוג הקבלן על יהיה, שבר

 
 למובילים נזקים תיקון .  24

 המים לרשת, לשביל, למדרכה, לדרך, לכביש שייגרם קלקול או נזק שכל אחראי הקבלן   24.1
 למובילים  או לתשתיות או גז להעברת לצינורות, לטלפון, לחשמל, לתיעול, לביוב, והביוב
 נגרמו הקלקול או  שהנזק בין, העבודה  ביצוע כדי תוך"( מובילים: "להלן) ב"כיוצ אחרים

 באופן הוא חשבונו על יתוקן, העבודה לביצוע  מראש ויוצפ הכרחי מעשה שהיו ובין באקראי
 הטיפול על לפקח המוסמכים רשות או אדם כל ושל המפקח  של רצונו ולשביעות ביותר היעיל

 .כאמור במובילים
 

 נזק לגרום עלולה שההעברה במקום כלשהו חפץ להעביר צורך יהא החוזה ביצוע לשם אם   24.2
, למפקח בכתב הקבלן יודיע, מיוחדים הגנה באמצעי ישתמשו לא אם, לעיל כאמור, למובילים

 .מתאימים הגנה אמצעי להבטחת תכניתו ועל, להעבירו שיש החפץ פרטי על, העברה לפני
 

 לתנועה הפרעות מניעת .  25

 שלא נתונות העבודה לאתר המובילות הדרכים תהיינה לא, העבודה ביצוע כדי שתוך אחראי הקבלן
 מיוחדים משאות של הובלתם ושלצורך, האמורות בדרכים הרגילה התנועה על שהשתק לתנועה לצורך
 של בחירתם  לרבות, האמצעים כל ויינקטו המוסמכת מהרשות לכך הדרוש ןהרישיו תחילה יתקבל

 בדרכים הרגילה לתנועה ההפרעה האפשר ככל שתמעט כך, ההובלה זמני של הרכב כלי של, הדרכים
 .לדרכים נזק רהאפש ככל ויימנע האמורות

 שייועדו במקומות יוחנו ואלה בדרכים, העבודה לאתר המגיעים, רכב כלי החניית הקבלן ימנע כן כמו
 פתוחים יהיו, הציבוריים השטחים וכן, העבודה באתר העוברות הדרכים כי מתחייב הקבלן. לכך

 יאחסן לא אהו וכי, המפקח להוראות ובהתאם הצורך לפי, אחרים קבלנים או/ו החברה לשימוש
 .כלשהי פסולת עליהם ישפוך ולא ציוד או חומרים עליהם

 
 וצמחיה עצים על הגנה .  26

 הדבר דרוש אם אלא ובסביבתו העבודה באתר טבעית צמחיה או עצים יעקור ולא יפגע לא הקבלן
 .כן לעשות ומראש בכתב לו תתיר והחברה העבודה לצרכי

 
 העבוד ותנאי רישומו, אדם כח אספקת . 27

 ההשגחה את, העבודה לביצוע הדרוש האדם כח את, הוא חשבונו על, לספק מתחייב הקבלן  27.1
 .בכך הכרוך אחר דבר כל וכן, עבורם התחבורה אמצעי את, עליהם

 
 יהיה, לפחות מהם אחד כאשר, ישראל אזרחי ורק אך יהיו, העבודות באתרי שיועסקו, עובדים  27.2

 כניסתם תותר לא, ישראלית אזרחות בעלי שאינם עובדים  .העברית בשפה מלאה שליטה בעל
 .עובדיו של הזהות תעודות את, בפניה הקבלן יציג, החברה י"ע יידרש באם. העבודות לאתרי

 
 תוך עבודה ביצוע לשם הדרוש במספר, ואחרים מקצועיים עובדים להעסיק מתחייב הקבלן  27.3

, דין כל לפי היתר או ןרישיו, ברישום צורך יש שלביצוע בעבודה. בחוזה לכך הקבוע המועד
 .כאמור, תקף היתר או ןרישיו בעל או שרשום מי רק להעסיק הקבלן חייב

 
 אדם  כוח פנקסי, המפקח של רצונו לשביעות, ינוהלו העבודה שבביצוע מתחייב הקבלן  27.4

 .עבודתו ימי וכך, עובד כל של במקצוע וסווגו מקצועו, שמו בהם שיירשם
 

, התעסוקה  שירות חוק להוראות בהתאם ורק אך עובדים הקבלן יקבל, העבודה לביצוע 27.5
 ויקיים, העבודה בביצוע ידו על שיועסקו לעובדים עבודה שכר ישלם הקבלן. 1959-ט"תשי

 עובדים של ביותר הגדול המספר את המייצג האיגוד ידי על לקבוע בהתאם, עבודה תנאי
 .זורא  באותו דומה עבודה עבור ענף באותו במדינה

 
 ביטוח לקרנות מיסים העבודה בביצוע ידו על שהועסק עובד בעד לשלם מתחייב הקבלן   27.6

 הגדול המספר את המייצג העובדים ארגון ידי על עובד אותו לגבי שייקבע בשיעור סוציאלי
 .אזור באותו דומה עבודה עבור, ענף  באותו במדינה עובדים של ביותר

 
 הביטוח חוק אחר למלא וכן, עובדיו של סוציאלי לביטוח חובותיו כל את לבצע מתחייב ןהקבל   27.7

 .1968-ט"תשכ( משולב נוסח) הלאומי
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 תאונות למניעת הדרושים הזהירות אמצעי כל ולנקוט בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן   27.8

 הפיקוח ארגון בחוק כנדרש ורווחתם העובדים בריאות לשמירת תנאים להבטיח וכן, עבודה
 .1954-ד"תשי, העבודה על

 
 אכילה ומקומות נוחיות סידורי העבודה בביצוע המועסקים לעובדים לסדר מתחייב הקבלן   27.9

 .  העבודה באתר נאותים
 

 את ינהל אשר, עבודה מנהל, השנה כל לאורך, היממה שעות בכל, קבוע באופן, יעסיק הקבלן 27.10
, כן כמו.  הודעות וקבלת תאום לצורך, והמפקח החברה עם מידמת בקשר ויהיה העבודות

 .  הבטיחות ממונה הנחיות פי על, הבטיחות הסדרי על אחראי יהיה, העבודה מנהל
 מעביד - עובד יחסי העדר .  28

 ולא תלוי ובלתי עצמאי כקבלן הקבלן יחשב לקבלן החברה בין היחסים למערכת הקשור בכל  28.1
 מטעמו הפועל או ידו על המועסק, אחר אדם  כל לבין או לבינו החברה יןב אין וכי, כעובד

, המפורשת בצדדים לכוונת ובניגוד לעיל האמור אף על אם.  מעביד עובד יחסי, החוזה בביצוע
 וכן, כאמור, מתביעה כתוצאה תחויב היא בו סכום בכל החברה את הקבלן יפצה אחרת יקבע

 .ד"עוה  ט"ובשכ  משפט בהוצאות
 

 פי על התחייבויותיו  את הקבלן מטעם שיבצעו העובדים כי בזה ומאשרים מצהירים הצדדים   28.2
 והשגחתו פיקוחו, להוראותיו נתונים יהיו הם וכי בלבד הקבלן של עובדיו הינם זה חוזה

 לרבות, בהעסקתם הכרוכים והתשלומים ההוצאות בכל אייש והוא, הקבלן של המלאים
 .בהעסקתם הכרוכים דין כל פי  על הניכויים בתשלום

 
 

 התקשרות וייחוד סודיות    382.

 כל על, זה חוזה של לתוכנו הנוגע מידע כל בסוד לשמור בזה ומתחייב יסכים הקבלן    28.1.1
 לצד לגלותו ולא זה חוזה של ביצועו עקב לידיעתו יגיע אשר מידע וכל מרכיביו

 .זה חוזה של ביצוע לצורך אלא בו להשתמש ולא כלשהו שלישי
 

 החוזה להוראות בהתאם, לחברה תביעה יגיש לא כי בזה ומתחייב מסכים הקבלן  28.1.2
 .כלשהו שלישי צד עם ביחד, אליו בקשר או

 

 בביצוע מטעמו או/ו הקבלן ידי על שמועסק מי כל על אף יחולו זה סעיף הוראות   28.1.3
 הקבלן ידי על נעשתה אילוכ ועניין דבר לכל הקבלן את תחייב ופעולתו זה חוזה
 .   עצמו

 
 

 אחריות  וביטוח  -'  דפרק 
 

    העבודה לאתר אחריות . 29

 אתר לשמירת אחראי הקבלן יהא, החוזה תקופת לתום ועד הקבלן לרשות העבודה אתר העמדת מיום
 תרלא שיגרם נזק כל, המירבית ובמהירות חשבונו על יתקן הקבלן. עליהם ולהשגחה והעבודה העבודה
 .מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו הקבלן של  מחדל או/ו מעשה בשל ולעבודה העבודה

 
  לרכוש או לגוף נזיקין .30

 ביצוע  כדי תוך שיגרמו סוג מכל, אובדן או נזק לכל אחראי הקבלן יהיה דין בכל לאמור בנוסף    30.1
 לגופו מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו הקבלן של מחדל או/ו מעשה בשל, עמה בקשר או העבודה

 רשאית תהא החברה. למניעתם האמצעים  בכל ינקוט והוא, כלשהוא אדם של לרכושו או
 או נזק בגין הקבלן כנגד לתביעה נושא יהיו אשר  הסכומים בגובה לקבלן תשלומים לעכב

 .החברה רצון לשביעות ומוחלט סופי באופן אלה תביעות  ייושבו אשר  עד, כאמור, אובדן
 

 להם אובדן או נזק בגין, תשלם או, לשלם שתחויב סכום כל על החברה את ישפה הקבלן    30.2
 . 30.1 קטן סעיף פי על הקבלן אחראי
 במסגרת מטעמו מי או/ו הקבלן של מחדל או מעשה עקב כלשהו סכום לשלם  החברה נדרשה
 משפטיותה ההוצאות בגין לרבות, שתשלם סכום כל על הקבלן אותן ישפה, העבודה  ביצוע

 .כאמור, לדרישה בקשר בהן שתשא השונות
 

 כנגד לתביעה נושא  יהיו אשר הסכומים בגובה לקבלן תשלומים לעכב רשאית תהא החברה
 ומוחלט סופי באופן אלו תביעות תיושבנה אשר עד, כאמור, אובדן או נזק בגין הקבלן

 להצטרפותו נגדתת ולא התביעה של העתק לקבלן תעביר החברה. החברה רצון לשביעות
 .המשפטי להליך
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 הזנחה או/ו הקבלן של מקצועית שגיאה עקב לה שיגרם נזק כל בגין החברה את ישפה הקבלן  30.3
 של אחריותו. לקויים אביזרים או בחומרים  שימוש עקב או/ו המקצועית חובתו במילוי
 .החוזה תקופת תום לאחר שיתגלה רשלנות של מקרה כל לגבי גם תחול הקבלן

 
 ולשלוחים לעובדים נזיקין.   13

 אדם לכל או לעובד דין פי על מהקבלן המגיעים פיצוי או נזק דמי כל לשלם מתחייב הקבלן   31.1
 או העבודה  ביצוע כדי תוך כלשהם נזק או מתאונה כתוצאה הקבלן  של בשרותו הנמצא אחר

 משנה קבלני, צריםמו או חומרים, שירותים המספק לאדם שנגרם נזק לרבות, אליה בקשר
 תהא החברה. המשנה קבלני של והן הקבלן של הן עצמאיים ועובדים ספקים, ועובדיהם

 נזק בגין הקבלן כנגד לתביעה נושא יהיו אשר הסכומים בגובה לקבלן תשלומים  לעכב רשאית
 .החברה רצון לשביעות ומוחלט סופי באופן אלה תביעות ייושבו אשר עד, כאמור, תאונה או

 

  התחייבותו קיום מאי כתוצאה לשלם שתחויב תשלום כל בגין החברה את ישפה הקבלן  31.2
 להליך להצטרף לקבלן ותאפשר התביעה הגשת על לקבלן תודיע החברה. 31.1 קטן שבסעיף
 .המשפטי

 במסגרת מטעמו מי או/ו הקבלן של מחדל או מעשה עקב כלשהו סכום לשלם החברה חויבה
 המשפטיות ההוצאות בגין לרבות, שתשלם סכום כל על הקבלן ותהא יפצה, העבודה  ביצוע

 לקבלן תשלומים לעכב רשאית תהא החברה. כאמור, לדרישה בקשר בהן שאישת השונות
 אשר עד, כאמור, אובדן או נזק בגין הקבלן כנגד לתביעה נושא יהיו אשר הסכומים בגובה

 .החברה  רצון לשביעות ומוחלט סופי באופן או תביעות תיושבנה
 

 הקבלן ידי על ביטוח .  23

המזמין בסעיף זה )ביטוח( יקרא: תאגיד מעיינות הדרום בע"מ ו/או הרשויות החברות  32.1 32.1

 מי שמממן את העבודות ו/או משרד הביטחון.בתאגיד ו/או גופים הקשורים לתאגיד ו/או 

וא יהיה אחראי מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם ה 32.2

 פי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בחוזה זה.-על

עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות  32.3

 בחוזה זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים.

ותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. הקבלן הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו א 32.4

מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המזמין  בגין כל נזק או 

אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות 

 תחלוף מחברות ביטוח.

מי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכו 32.5

)להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי נפרד  3ב' ביטוחים המצ"ב כנספח 

מחוזה זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי מטעמו להיקף וגודל 

ככל האפשר וכפי הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח 

 הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי.

לא נועד לצמצם את התחייבויות   בהסכם זה םמובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשו 32.6

התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחים  התוכןעל פי ההסכם, ו

יהיה ללמוד הקבלן נוסח אישור קיום ביטוחים. על  לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי

דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן 

 .בביטוחיו ללא הסתייגויות

הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות  32.7
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ם שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל המזמין, יהא הקבלן אחראי לנזקי

תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין 

 והבאים מטעמו כל טענה כאמור.

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  32.8

 בה בפוליסה.ההשתתפות העצמית הנקו

ימי עבודה לפני החתימה על החוזה וכתנאי לחתימת המזמין  על החוזה, ימציא הקבלן  14 32.9

למזמין את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי 

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי -חוזה זה, כשהם חתומים על

 דרשים.הביטוח הנ

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות,  14 32.10

 ימציא הקבלן למזמין  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום  32.11

פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח  מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על

התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המזמין כאמור לעיל, אין בה 

 כדי להטיל על המזמין  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

יטוחים ו/או מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הב 32.12

הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי 

 המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי דין או אחריות על פי חוזה זה.

הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המזמין,  32.13

 ירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב.לרבות מח

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את  32.14

הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי החוזה. 

ינות אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתק

 ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי החוזה  32.15

עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או נזק 

 מור.שיגרם עקב העיכוב כא

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת  32.16

 ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה. 

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או הבאים  32.17

זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה 

הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור 

 לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לקבלן.

ת ביטוח אחריו .אחריות כלפי צד שלישיהפוליסות ואישור קיום הביטוחים יכללו: ביטוח  32.18
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 ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח אחריות המוצר.  מעבידים.

בנוסף לביטוחים לעיל יסדיר הקבלן, פוליסות לביטוח כלי רכב וציוד מתנייע וממונע אחר  32.19

 אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע עבודות על פי החוזה זה.

ל הקבלן. כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו ע 32.20

סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו. וויתור כאמור לא 

יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל 

כלפי מבטחי המזמין  והביטוח של הקבלן הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי 

יסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע המזמין. כ

צפוי. -בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי

סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה  60רשום לידי המזמין  לכל הפחות הודעה כתובה על כך בדואר 

 או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין  לקבלת שיפוי.

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי תאונתי  32.21

השימוש ועיכוב עקב נזק  צפוי. אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן-ובלתי

 מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים.

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו: 32.22

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה  .א

 מאוחר מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.

חודשים לאחר ביטול או אי  6. תקופת גילוי של סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת" .ב

חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן, ובתנאי שאין ביטוח 

 אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.

 בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ירשמו: 32.23

יסוי הרטרואקטיבי לא יהיה סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכ .א

 מאוחר מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.

חודשים לאחר ביטול או אי  12סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של  .ב

חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן, ובתנאי שאין ביטוח 

 ח כפי הפוליסה שפקעה.אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטו

 כלפי העובדים מכל סוג לרבות חברות כוח אדם, עובדים זרים ואחרים. 32.24

הפוליסות למעט ביטוח אחריות מקצועית, תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר  32.25

 הדומה לו בכיסוי הביטוחי.

ת שיבוב של צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעוכלפי הפוליסה לביטוח אחריות  32.26

המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. 

שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל 
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 .רכוש כולל רכוש בבעלות המועצה. שימוש במכשירי הרמה

 הרחבות שיפוי: 32.27

תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המזמין בגין  ריות מעבידיםלמעט ביטוח אחהפוליסות  .א

אחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" 

 לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.

 הקבלן.עובדי חשב כמעביד של יבאם  מזמיןביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את ה .ב

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום הביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן:  32.28

פרק ג' ₪.  10,000,000–בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי 

כפי שרשום בפוליסת קבלן הזוכה. בפוליסה לביטוח אחריות  –ביטוח אחריות מעבידים 

 ₪.  2,000,000 –בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ₪.  2,000,000המוצר 

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים  32.29

ו/או משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף 

 לאמור לעיל.

ריות המוצר יהיו בתוקף, כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי כל ביטוח אחריות מקצועית ואח 32.30

 דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בחוזה זה לעיל, ולאורך כל תקופת החוזה, מתחייב  32.31

הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הקבלן חלה 

א כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא החובה על פי החוק ועל פי חוזה זה לווד

 אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב  32.32

ח. כן מעת לעת ע"י המזמין ו/או ע"י המבט-אם יקבעו-לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו

מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק 

 לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  32.33

הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת  האמור, לשמור על כל

 המזמין לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה  32.34

ומובהר בזאת במפורש, כי אין זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר 

בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו קיימות 

כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט המזמין( מאחריות 

 בגין נזק שנגרם על ידו.

 .י מהותי של החוזההפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנא 32.35
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 ליותאעבודות אופציונ   -'  הפרק  

 

 ליותאעבודות אופציונ .33

בהתאם לאמור )אופציונאליות( לבצע מדי פעם עבודות נוספות  שיידרכאמור לעיל, הקבלן  

בכתב הכמויות. יובהר, כי הזמנת עבודה נוספת תהא באמצעות הוצאת הזמנה מפורשת בכתב 

יובהר, כי הקבלן לא יקבל כל תמורה בגין עבודה שנעשתה  .1ב'  , נספחמטעמו של התאגיד

 שלא בעקבות קבלת הזמנה בכתב.

 
 

 

 תשלומים וערבויות  -'  ופרק  
 

 כללי  -  לקבלן תשלומים  .  34

בסיום כל חודש קלנדארי יגיש הקבלן חשבון מפורט עבור השירות שבוצע על ידו בחודש      34.1
החברה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להגיש את החשבון בכל שהסתיים למנהל התפעול. 

 :כדלקמן לקבלן תשולם התמורה.  שפורמט שיידר
 

 על  יעלו שלא תשלום בתנאי לקבלן ישולם, לחודש 5-ה עד חודש כל שיוגש חשבון   34.1.1
 החברה וחותמת  בחתימה וחתום מאושר חשבון המצאת לאחר יום 45+  שוטף

 . והמפקח
 

 תביעות העדר על הצהרה הקבלן ימלא, תשלום קבלת ובטרם החשבון אישור אחרל  34.1.2
 . ששולם לחודש נוספת תביעה כל תתקבל ולא'( יא נספח)

 
 

 מחירים ותכולת סופי מחיר.   35

 התשלומים את מקרה בכל יראו, המכרז ממסמכי במסמך אחרת במפורש נקבע לא אם     35.1
 הפעולות, העבודות כל ביצוע עבור המלא התשלום את םככוללי לעיל 35 בסעיף המפורטים

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

תכניות העבודה  פי ועל דין פי על כנדרש, ברשת הביוב הביובסתימות כל פתיחת  .א
 .והוראות המזמין המפרט לדרישות בהתאם, וההתפתחויות מעת לעת בשטח

 ק"מ כל חודש. 5קווים יזומה של שטיפת  .ב
 

 אמצעים זה ובכלל, הפחת לרבות, והחומרים הציוד, והרכבה התקנה, העבודה כל .ג
 השונים המוצרים חלקי לכל ומתאמים ומחברים עזר וחומרי לוואי עבודות, מכניים

 .החוזה פי על העבודה לביצוע הדרושים
 

על פי דרישות הרשויות , כולל הסדרי תנועה, המוסמכות הרשויות כל עם תיאום .ד
 .דין כל פי עלוהמשטרה 

 

 אמצעי הזהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות קיימת באתרי העבודה. כל .ה
 

 וכלספירלה משאבות, צנרת מעקף, , עבודה כליכלי רכב, , מכני בציוד ושימוש אספקה .ו
 . העבודה באתר החזקתם, הרכבתם הוצאות לרבות אחר ציוד

 

 הנוזלים שישאבו לאתר שפיכה מאושר.החומרים ו כל הובלת .ז
 

 וסילוק הפסולת. , בכביש / מדרכה, במים שפיריםניקוי אתר העבודה .ח
 

 .עפ"י הסכם זה העבודה כל לביצוע הנדרשות, שהוא וסוג מין מכל, הוצאות כל .ט
 

 .כדין מורשים לאתרים ממנו ועודפים פסולת וסילוק העבודה אתר ניקוי .י
 

, בלו, מכס, קניה מס, סוציאליות והטבות ביטוח קרנותל מיסים, למיניהם הביטוח דמי .יא
 .שהוא וסוג מין מכל והיטלים אגרות, מיסים

 

 האחריות בתקופת התיקונים פעולות כל .יב
 

 הקבלן רווחי .יג
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 כל על, ממנו חלק המהווים המסמכים או החוזה מתנאי המתחייבות ההוצאות יתר כל .יד
 כל זה ובכלל, העקיפות והן ירותהיש הן, מהם הנובעים או, עמם הקשורות או, פרטיהם
 כולן האמורות שההוצאות בין והערבויות המימון הוצאות לרבות, הקבלן של התקורה

 .בעתיד להם תיוודענה שהן ובין לצדדים עתה ידועות
 

 ,לחלט, לעכב המפקח או/ו החברה של כוח או סמכות מכל לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין     235.
 .דין כל פי ועל החוזה הוראות פי על כלשהם סכומים וסיףלה או להפחית, לקזז

 
 תנאי הצמדה.  36

 תשלום וכל, התשלום ביצוע ביום שיהיה כפי, כדין מ"מע יתווסף לקבלן שישולם תשלום לכל 36.1
 .כדין מס חשבונית כנגד יעשה

 המחירים הקבועים בתעריף יהיו צמודים כמפורט להלן: 36.2
 לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד מחירים –"המדד"  * 
 מדד חודש ______________)תחילת ההסכם( –"המדד היסודי"  * 
 המדד הידוע בסוף כל חודש קלנדארי בגינו ניתן השרות. –"המדד הקובע"  * 

עדכון המדד יתבצע כל שנה בתחילת השנה )ראשון לינואר( אם בכל שנה יתברר כי המדד  36.3
ו ירד לעומת המדד היסודי יגדלו /יקטנו המחירים בהתאם למידת עליה / ירידה הקובע עלה א

 של המדד הקובע לעומת המדד היסודי.
 החברה לא תשלם הצמדה בדיעבד. על הקבלן להגיש את ההצמדה בחשבונית המס לתשלום. 36.4

 
  ערבויות.     37

 ₪ 100,000-ל השווה סך על בנקאית ערבות, זה חוזה חתימת במעמד, לחברה ימציא הקבלן       37.1
 וזאת, יום 30 בתוספת ההתקשרות תקופת כל למשך(, "ביצוע ערבות": להלן( )אלף מאה)

 .זה למכרז  1' א בנספח המצורף הנוסח כדוגמת, החוזה נשוא התחייבויותיו ביצוע להבטחת
לביצוע בכל החברה תהיה רשאית לחלט או להציג דרישת תשלום על פי או מכח הערבות  37.2

מקרה בו  הפר הקבלן תנאי מתנאי ההסכם. החברה תהיה רשאית לגבות מסכום הערבות 
לביצוע, בין היתר, את כל הסכומים אשר  הקבלן יהיה חייב לחברה, לרבות בגין הנזקים, 
ההפסדים וההוצאות שיגרמו לחברה ,לרבות נזקים, הפסדים והוצאות בגין עריכת מכרז חדש, 

רע מזכותה של החברה לגבות או לנכות את הסכומים  האמורים לעיל בכל דרך מבלי שהדבר יג
  אחרת.  

אין במתן הערבות לביצוע או בחילוטה כדי למנוע או להגביל את החברה מלהיזקק לכל סעד  37.3
אחר העומד לרשותה עפ"י דין או הסכם או להגביל את זכותה לקבלת פיצוי מעבר לסכום 

 .ל הפרת הסכם ע"י הקבלןהערבות לביצוע בגין כ
 

 קנסות.   38

מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, בכל אחד מהמקרים המפורטים  38.1

נזק כפי שנקבע להלן, וזאת מבלי שיהיה על החברה להוכיח תשיט החברה על הקבלן קנסות להלן 

 כלשהו:
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 תיאור  הקנסגובה 

  ₪ 1,000 
 העבודה. עבור כל שעה )מעל לשעה הראשונה( איחור בהתחלת

 )בהתאם לזמני התגובה שהוגדרו בהסכם(

1,000  ₪ 
  (שעות 4מעל )שרות אופציונלי לכל שעה לאיחור התייצבות 

 )בהתאם לזמני התגובה שהוגדרו בהסכם(

 (10.5)בנוסף לאמור בסעיף אי ביצוע שירות אופציונלי  10,000 ₪  

500  ₪  לכל יום עבודה העבודהמנהל  תהיעדרו 

  ₪ 1,000 
ו/או אי ניקוי השטח בגמר בגין השארת פסולת בשטח 

 ועל כל יום נוסף. , לכל מקרה בנפרדהעבודה

2,000  ₪  בגין אי הצבת הסדרי תנועה וציוד בטיחות כפי שנדרש 

  העסקת עובד שלא אושר על ידי החברה  1,000 ₪ 

3,000  ₪  ודשיתאי עמידה בתכנית השטיפה הח 

1,000 ₪  בגין עבודה לקויה 

  לתושבי התאגיד, ללא אישור התאגידביצוע עבודה פרטית בגין  2,000 ₪ 

4,000  ₪  בגין עברה בטיחותית 

2,000  ₪  אי ציות להוראות המפקח 
 

 הבהרות:

 כחוק. מלסכומים המצוינים בטבלה מעלה יש להוסיף מע" *

שיושת קנס כספי כנגד החברה בגין מפגע ביוב כתוצאה  המצוינים לעיל, ככל הקנסותבנוסף על  *

 של אי טיפול במועד, יושת מלוא הקנס על הקבלן.

בנוסף לקנסות כל למען הסר ספק, מובהר כי אין האמור לעיל גורע מזכות החברה לגבות מהקבלן  *

 ידו.-נזק שנגרם לה כתוצאה מהפרת ההסכם על

 

 

 

 שונות  -  ז'פרק 
 

  וחשמל םבמי שימוש.    39

 מים אספקת    139.

.  העבודה לביצוע ותהדרושויבצע את כל העבודות  המים למערכת חשבונו עליתחבר  הקבלן
 החברה של מים אספקת מקווי מוצא לנקודת להתחבר הקבלן יורשה, הדבר וניתן במידה

 נוחשבו על, יעשה הקבלן. המפקח באישור זאת וכלומז"ח  מדידה שעוני שיתקין בתנאי וזאת
 הפעלת: כגון, בהם השימוש למקום המים להעברת הדרושים הסידורים כל את, הוא

 הקשורות ההוצאות כל'. וכו מכוניות, רזרביים מיכלים, מיכלים, צינורות הנחת, משאבות
 ישולמו ולא במחירון הנקובים היחידה במחירי יכללו הנקובים, ובהובלתם המים באספקת

 .בנפרד
 

 חשמל אספקת     239.
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 גנרטורים דיזל הפעלת ידי על העבודות לביצוע הדרוש החשמל את חשבונו על יספק הקבלן
:   כגון הסידורים כל את ויעשה העבודה לאתר בשכנות הנמצאים חשמל לקווי התחברות או/ו

 .המפקח באישור זאת וכל' וכד, חשמל מחברת אישורים קבלת

 הנקובים היחידות במחירי כללוי, לעיל כאמור, חשמל באספקת הקשורות ההוצאות כל
 .בנפרד ישולמו ולא במחירון

 
 

 

 

 
 החוזה הסבת.    40

 או, חלקו או/ו כולו, החוזה את להעביר או/ו להמחות או/ו לשעבד או/ו להסב רשאי אינו הקבלן      40.1
 או/ו להמחות או/ו לשעבד או/ו, בתמורה שלא ובין בתמורה בין, לאחר פיו על הנאה טובת כל
 .חלקן או כולן זה חוזה פי על זכויותיו את סבלה

 

, בחלקים נעשתה אם ובין אחת בבת נעשתה ההעברה אם בין, בקבלן מהשליטה 25% העברת     40.2
 .לעיל 53.1 בסעיף לאמור המנוגדת כהעברה תחשב

 

 החברה בהסכמת אלא משנה לקבלן מקצתה או כולה, העבודה את למסור אין כי בזה מובהר     40.3
 ההסכמה אין, זה בסעיף לעיל לאמור בהתאם הסכמתה את החברה נתנה. ובכתב מראש

 מאחריותו הקבלן את פוטרת היא ואין החברה על כלשהיא חבות מטילה האמורה
 מעשה אי או מעשה לכל מלאה באחריות אייש והקבלן דין כל ולפי החוזה לפי והתחייבויותיו

 זמן לפי משתלם ששכרם בין, עובדים העסקת. ועובדיהם כוחם באי, העבודה מבצעי של
 ביצוע מסירת משום כשלעצמה בה אין, העבודה שיעור לפי משתלם ששכרם ובין העבודה

 .לאחר, כאמור, העבודות או האספקה
 

 הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק חל עליה עבודה כל לגבי, לעיל האמור מן לגרוע מבלי     40.4
 רשום שאיננו משנה לקבלן ביצועה את למסור לא הקבלן ייבמתח, 1969-ט"תשכ, בנאיות

 .זה חוק להוראות בהתאם
 

, וביוב   מים לתאגיד, זה הסכם פי על, זכויותיה את להמחות, עת בכל, רשאית תהא החברה     40.5
 .החברה תצטרף אליו

 
 קיזוז .   42

, קצוב שאינו ובין קצוב בין, חוב כל זה חוזה פי על לקבלן המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאית החברה 
 אינן זה סעיף הוראות. דין כל פי על או אחר חוזה כל פי על או זה חוזה פי על מהקבלן לה המגיע
, כאמור, הקיזוז ביצוע על הודעה. אחרת דרך בכל האמור החוב את לגבות החברה של מזכותה גורעות
 .לקבלן תשלח

 
  החברה ידי על ביצוע .   42

 נמנע והוא זה חוזה פי על לבצע הקבלן על היה אשר, בהוצאות נשיאה לרבות, התחייבות לכ     42.1
 אף על להן מלציית נמנע ואשר החברה או/ו המפקח מאת קיבל אשר והוראות, מלבצעה

 .אחרים באמצעות או בעצמה, לבצען רשאית החברה תהיה, זה בחוזה לכך שהתחייב
 

 נגרמו אשר בהוצאות 42.1 קטן בסעיף כאמור במקרים הקבלן תא לחייב רשאית תהיה החברה     42.2
 מימון, כלליות כהוצאות שייחשבו 17% בתוספת, הוראות או התחייבויות אותן כל בביצוע לה

 שבין ביחס הכפלתן ידי על למדד ההוצאות יוצמדו כאמור הקיזוז או החיוב בחישוב. ותקורה
 ידוע היה אשר האחרון המדד לבין הקיזוז או בהחיו ביצוע ביום ידוע היה אשר האחרון המדד
 לעיל כאמור לקבלן שניתנה הוראה או התחייבות כל בביצוע הכרוכה ההוצאה התשלום ביום

 .החברה ידי על
 

 מתן לפני 42.1 קטן בסעיף האמורות ההוראות או ההתחייבות בביצוע תתחיל לא החברה      42.3
 .לקבלן ימים 15 של התראה

 

  את לגבות החברה מזכות או החוזה פי על הקבלן מהתחייבויות לגרוע כדי לעיל באמור יןא      42.4
 .אחרת דרך בכל הקבלן מן האמורים הסכומים

 
  וארכות סטיות, בזכויות שימוש -אי או שימוש.     43

 או/ו מסוים במקרה החוזה פי על לה המוקנות בזכויות שימוש מלעשות החברה הימנעות     43.1
 ואין, בכלל או מקרה באותו זכות אותה על כויתור אופן בשום תפורש ולא בה אין -לבכל

 . זה חוזה לפי זכויות על כלשהו ויתור זו מהתנהגות ללמוד
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 ולא תקדים תהיה לא מסוים במקרה זה חוזה מתנאי לסטות המפקח או/ו החברה מצד הסכמה    43.2
 .אחר למקום שווה גזרה ממנה ילמדו

 
 יפגעו לא מטעמה או החברה ידי על פיו על שניתנו להוראות או החוזה לתנאי וארכה ויתור כל     43.3

 מצד קיום אי או הפרה אם בקשר הגנה או צידוק לקבל ישמשו ולא החברה של בזכויותיה
 .מזכויותיה זכות על החברה מצד כויתור יחשבו ולא, הקבלן

 
  החוזה  שינוי.    44

 והקבלן הצדדים שני ובחתימת בכתב נעשה אם אלא תוקף כל לו יהא לא זה חוזה מהוראות שינוי כל
 .האמורה בדרך נעשה אם אלא לשינוי טענה כל מלהעלות מנוע יהא

 

  החוזה תקופת.    45

ביום____________ ועד ליום , החברה אישור קבלת עם לתוקף יכנס זה חוזה    45.1
.__________________ 

 "(.החוזה תקופת: "להלן) כאמור האישור ממועד  חודשים 36 לש לתקופה בתוקף יהא 
 

לכל היותר בכל  חודשים 12היה האופציה להאריך את החוזה בתקופות נוספות בנות לחברה ת   45.2
 (.  ההסכם הארכות כ"סה) שנים 5 של מקסימלית לתקופה עד וזאת פעם

 
 סירוב.  45.2לאמור בסעיף קטן  בהתאם, פעם בכל, החוזה את להאריך בזאת מתחייב הקבלן    45.3

 בכל החברה את ויזכה הקבלן מטעם, ההסכם של הפרה יהווה, ההסכם את להאריך הקבלן
 .בהסכם הסעדים

 

 סיום לידי זה חוזה להביא רשאית החברה תהא לעיל 45.2 -ו 45.1 קטן בסעיף האמור אף על    45.4
 הפסקת בגין תביעה או/ו טענה כל תהא לא ולקבלן לקבלן יום 30 של מראש בהודעה

 בפועל ידו על שבוצעו עבודה הזמנות בגין התמורה את לקבל זכותו למעט, כאמור, ההתקשרות
 .זה בחוזה המפורטים התנאים פי על, כאמור, ההפסקה למועד עד

 
 

 ההתקשרות מיצוי.     46

 וכי, במלואו ניהםבי והמותנה המוסכם את נכונה משקפים זה חוזה תנאי כי הצדדים בין מוסכם
 או בכתב, והתחייבויות הסכמים, מצגים, הצהרות, פרסומים, הבטחות בכל קשורה תהיה לא החברה

 .לחתימתו קודם, נעשו אם, נעשו ואשר זה בחוזה נכללים שאינם, פה בעל
 

 שיפוט סמכות.    47

 .בבאר שבע םהמוסכמי המשפט לבתי תהא זה מחוזה הנובעים ועניין דבר כל לגבי השיפוט סמכות
 

 הודעות.    48

 לפי שתישלח הודעה כל. לחוזה במבוא הצדדים כתובות לפי רשום במכתב תהיינה הצדדים הודעות
 .הדואר למשרד ממסירתה שעות 72 בתוך לנמען הגיעה כאילו תיחשב ל"הנ הכתובות

 

 החתום על הצדדים באו ולראיה

                    ____________________          ________________________ 
 החברה                                                                הקבלן                         

 

 אישור החברה

: להלן____________________________ ) של____________________________  ד"עו, מ"הח אני

 ה"ה זה חוזה על בפני חתמו_____________________ ______ ביום כי בזה מאשר"( החברה"

 נתקבלו החברה אצל וכי, החברה בשם______________________  ה"וה_______________________

 החברה להתקשרות דין כל פי ועל החברה של ההתאגדות מסמכי פי על הדרושים האישורים וכל ההחלטות כל

 .זה לחוזה הקשור ועניין דבר לכל החברה את מחייבת לעיל יםהמפורט ה"ה חתימת וכי, זה חוזה פי על

 _______________________ 
 עו"ד   
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 אישור הקבלן

: להלן____________________________ ) של____________________________  ד"עו, מ"הח אני

 ה"ה זה חוזה על בפני חתמו____________________________  ביום כי בזה מאשר"( הקבלן"

 נתקבלו הקבלן אצל וכי, הקבלן בשם______________________  ה"וה_______________________

 הקבלן להתקשרות דין כל פי ועל הקבלן של ההתאגדות מסמכי פי על הדרושים האישורים וכל ההחלטות כל

 .זה לחוזה הקשור ועניין דבר לכל הקבלן את מחייבת לעיל המפורטים ה"ה חתימת וכי, זה חוזה פי על

_______________________ 
 עו"ד   
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 1נספח ב' 

 ( לעבודה אופציונאליתנוסח הזמנת עבודה ) 
 

 
 לכבוד

------------------- 

 ,.נ.א

 .תיאור העבודה:   הנדון

 07/2021 פומבי מכרז

  עבודה:"( ביצוע החברההרינו להזמין בזאת  )להלן : " . 1
 

 שונות
מחיר יחידה         

בש"ח )ללא 
 מע"מ(

 מספר אור העבודהית

    

    

    

    

 סה"כ  
 מ"מע  

 מ"מע כולל כ"סה  

 

 .כדין מ"מע בתוספת                                 העבודה היקף כ"סה .2

 .שבנדון המכרז מסמכי תנאי יחולו זו הזמנה על .3

 .                        :טלפון                        תפקיד                                   בחברה הקשר איש .4

 :                            .הינו העבודות ביצוע על המפקח .5

 

 

                                                   ---------------------------------------- 

 תאגיד מים וביוב - עיינות הדרוםמ                                                                                                         
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 3נספח ב' 

 ביטוחים עריכת אישור 
 
 

 תאריך הנפקת האישור________ אישור קיום ביטוחים 

ת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליס
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים 

 מבקש האישור.הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם 
 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה מבוטחה מבקש האישורמ

תאגיד מעיינות הדרום שם: 
בע"מ ו/או הרשויות החברות 

בתאגיד ו/או גופים 
מי  הקשורים לתאגיד ו/או 

ו/או  שמממן את העבודות
 משרד הביטחון

 שם
 

 

שירות אחזקה שוטפת של 
מערכת הביוב ע"י שאיבה, 

 גבוה שטיפה וניקוי בלחץ

 

 

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ

 מען
 

 מען

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

כיסוי יש לציין קוד  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

 אחריות צולבת  – 302 ₪  10,000,00   ביט  צד שלישי
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
כיסוי לתביעות  - 315

 מל"ל
מבוטח נוסף בגין  -321

מעשי או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור –

 ראשוניות – 328
רכוש מבקש  - 329

 האישור ייחשב כצד ג'
 

ויתור על תחלוף  - 309 ₪     ביט  ים אחריות מעביד
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  -319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח
 ראשוניות - 328

 אחריות צולבת  – 302 ₪ 2,000,000   ביט  אחריות המוצר
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין  -321

ח מעשי או מחדלי המבוט
 מבקש האישור –

 ראשוניות – 328
 12תקופת גילוי  – 332

 חודש
 

 אובדן מסמכים – 301 ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית
 אחריות צולבת – 302
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור –

מרמה ואי יושר  – 325
 עובדים

שיהוי עקב \עיכוב – 327
 מקרה הביטוח

 ראשוניות – 328
 6תקופת הגילוי  – 332

 חודשים
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פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין 

 בנספח ג'(:
 ניקיון - 057
 צנרת והנחת קווי מים וביוב – 068
 תי תחזוקת מערכותשירו - 089

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

יום לאחר משלוח הודעה למבקש  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 5 נספח ב'
 

 וגיהות בטיחות הוראות

 כללי .1

1.1      

 בלן מתחייב לקיים את ההסכם שנחתם עמו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות. הק .א
הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי  .ב

החברה והציבור כפועל יוצא של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות 
 על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

 

 חקיקה .2

מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד הקבלן  2.1

 לרבות: 

 ותקנותיה.  1970 (תש"ל -נוסח חדש )פקודת הבטיחות בעבודה  2.1.1

 ותקנותיו.  1954 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  2.1.2

 ותקנותיו.  1954 -חוק החשמל התשי"ד  2.1.3

 ותקנותיו.  1953 -התשי"ג  חוק עבודת הנוער 2.1.4

 כל דין אחר החל על עבודתו. 2.1.5

 

 גורמי סיכון  תאיתור ובקר .3

ובחן את דרכי בערד,  תבמקום ביצוע העבודות, במיוחד בוואדיוהקבלן מצהיר כי ביקר  3.1
הגישה, והינו מודע לאופי העבודה לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים הנדרשים למען 

 .ביצוע עבודה בצורה בטוחה

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע  3.2
 מכל מעשה העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

 

 
 תאונות עבודה .4

 .נוהל דווח ותחקיר תאונות וכמעט תאונות למציע יהיה 4.1

יר במקרה של תאונה או כמעט תאונה על הקבלן לדווח במידית לחברה, ולהגיש דוח תחק 4.2
 שעות ממועד המקרה. 24והמלצות תוך 

 
 
 

 הדרכה .5

 זה הסכם בטיחותית עפ"י לעבודה הקשור בכל חשבונו על העובדים את להדריך מתחייב הקבלן
 :  ויעביר אישורי הסמכה בתוקף, לכל עובד ועובד ,כך לשם הנדרש המידע את להם ולמסור
 .בטיחות כללית .א

 עזרה ראשונה .ב

 עבודת יחיד. .ג

 חללים מוקפים. .ד

 סיכוני אש. .ה

 כלי עבודה ידניים. .ו

 סיכונים בעבודה בקרבת תנועה. .ז

 עבודה בגובה. .ח
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 ציוד כלים וחומרים  .6

 במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.  וכלי רכבהקבלן מתחייב להשתמש בכלים 

תקינים  הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו -הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני 

 ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף. 

הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר יהיו -הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני

  בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

 וחיסונים בדיקות רפואיות .7

בחינה רפואית ולאחר הקבלן  מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מ

 עפ"י כל דין.  הנדרשים והחיסונים שעבר את כל הבדיקות הרפואיות

 יש לשלוח צילום של החיסונים לכל עובד.

 
 

 גידור שילוט והסדרת תנועה .8

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, לרבות 
ת תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה ולבטיחותם פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירו

ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כוח החברה, 
 משטרת ישראל או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

 משמעת והטלת סנקציות  .9

או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח החברה/הממונה על /הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו 9.1

הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום 

 סיכון אחר לנפש ו/או רכוש. 

הקבלן ימסור לפי דרישת בא כח החברה/הממונה על הבטיחות, את רשימת כל העובדים מטעמו  9.2

ים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד, כלי רכב כולל פרטים אישי

 או מפעיליהם. 

הקבלן מסכים כי הערכת  -נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן  9.3

שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם החברה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום 

 לן לפי הסכם ההתקשרות עימו. המגיע לקב

 -לא מילא הקבלן  ו/או עובדיו ו/או מועסקיו או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה  9.4

להסכם זה, אשר יקוזזו מהסכומים  מחירוןרשאית החברה להטיל קנסות לפי המפורט ב

 המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם. 

 
 
 

  הקבלן הצהרת
 על מתחייב לעבוד אני וכי הבטיחות נספח תוכן את והבנתי קראתי כי בזאת מצהיר הח"מ אני

  .דין כל הוראות ועפ"י  פיו
  
  

_                _______________                  ______________________   
  תאריך                                    הקבלן חתימת                                            הקבלן שם
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 8 נספח ב'

 הצהרת העדר תביעות

 אחיד נוסח

 :                           .תאריך

 לכבוד

__________ 

 "(המזמין__________ )"

 

 ,נ.ג.א

 '                                       .   מס חוזה:  הנדון

 תביעות העדר-סופי חשבון

 

על ידי בתאריך _________________ ואושר סופית ע"י  הריני להצהיר ולאשר בזאת, שהחשבון שהוגש
פיקוח עליון( בסכום סופי של____________________ )כולל -כל הגורמים )המזמין, המפקח/מתכנן

 ₪.מע"מ( ובמילים: ___________________________________________________ 

 .דבר לכל סופי כחשבון עלי מוסכם

ולא תהיינה לי שום תביעות כספיות ותביעות מכל סוג שהוא לסכום הסופי הנ"ל  הנני מצהיר, כי אין לי
 ולסעיפי כתב הכמויות בקשר לחוזה הנ"ל, אשר ביצועו הסתיים.

 

אני מודע לחובתי לעמוד בכל התחייבויותיי שבחוזה במשך שנת האחריות, אשר מתחילה מתאריך 
 ._______________ )מועד הוצאת תעודת גמר לפרויקט(

 

 ,רב בכבוד

 

 שם הקבלן:  _______________________                                                                             

 חתימה + חותמת המזמין                                              חתימה + חותמת הקבלן

                   _________________________                      _________________________ 
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 ערבות ביצוע - 9נספח ב' 

 

         לכבוד:

 בע"מ )להלן: "התאגיד"( מעיינות הדרום

 

 ערבות בנקאית מספר ___________הנדון: 

 

לוק "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסיהמבקשים)להלן: " . __________ז.ת. / פ.ח_____________ בקשת פי על

אלף שקלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים  מאה)במילים:  ש"ח 100,000כל סכום עד 

"(, בקשר עם הסכם למתן שירותים מקצועיים הפרשי הצמדהמהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "

ת ביצוע כל להבטח אחזקה שוטפת של מערכת הביוב ע"י שאיבה, שטיפה, וניקוי בלחץ גבוה, בתחום 

 התחייבויות המבקשים במסגרת חוזה ההתקשרות. 

 

ימים מיום קבלת  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 

רוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון באופן כלשהו, או לד

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"

 במכתבנו זה:

משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי  –" מדד"

 המהווה את מדד הבסיס.  2021נובמבר בחודש 

 :כדלקמן יחושבו זו ערבות לעניין ההצמדה הפרשי

 ההצמדה הפרשי יהיו, היסודי המדד לעומת עלה, הערבות סכום תשלום בעת הידוע, החדש דדהמ כי יתברר אם

 אם. היסודי במדד מחולק, הדרישה בסכום היסודי למדד החדש המדד בין ההפרש למכפלת השווה הסכום -

 רשיהפ כל ללא, הערבות לסכום עד בדרישתכם הנקוב הסכום את לכם נשלם, היסודי מהמדד נמוך החדש המדד

 .הצמדה

 

 

 ועד בכלל. 5202/02/01עד ערבות זו תישאר בתוקפה 

 

 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 בכבוד רב,                                                                             

 בנק _________                                                                                                    
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 מסמך ג'

 מפרט טכני מיוחד

 נספח ו'

 
 תאור העבודות  .   1

 מדובר במכרז בו התמורה המשולמת בכל חודש הינה קבועה, ללא תלות במספר סתימות    1.1
החודש. מכרז זה אינו עושה הבחנה בין מערכת ביוב עירונית  הביוב בהן טיפל הקבלן במהלך

התמורה החודשית הקבועה  לפרטית. הקבלן מתחייב לבצע הטיפול, בהתאם להנחיות התאגיד.
ק"מ בשנה( בהתאם לתכנית עבודה  60ק"מ כל חודש )  5כולל גם שטיפת קווי ביוב יזומה של 

  מסודרת.
מעבר לציוד ולכח האדם  צוע המשימות נשוא מכרז זהלבימיוחד במידה ותידרש תוספת ציוד 

בנפרד  תשלום המיוחדהכלולים במסגרת התשלום החודשי הקבוע, התשלום עבור תוספת הציוד 
ע"י המציע במסגרת מכרז  הניתשנ 'בכתב הכמויות בתוספת ההנחהבהתאם לסעיפי המחירון ש

 דס התאגיד. בלעדית ע"י מהנעל תוספת הציוד הינה והאישור זה. ההחלטה 
 

 :ת הקבועההחודשי התמורהבמסגרת  תיאור העבודה 2.1

שעות ביממה, בכל ימות השנה  24פתיחת סתימות ברשת הביוב העירונית והפרטית במשך  .א
 לרבות שבתות וחגים.

פתיחת סתימות בקווי הביוב, לרבות סתימות פרטיות, תתבצע ע"י פתיחה וסגירת מכסה,  .ב
הקטע הסתום, לפחות עד שוחה אחת מכל כיוון של השוחה שאיבת וניקוי השוחה, שטיפת 

שתנוקה, העבודה תתבצע ע"י ביובית, מכונת לחץ או עבודה ידנית, העבודה תכלול שאיבה 
ופינוי הפסולת והנוזלים, לרבות ניקוי השוחות ואתר העבודה. העבודה תתבצע בכל קוטר 

 ק של צינור או שוחה.של צינור או שוחה, בכל סוג של צינור או שוחה, בכל עומ

ו/או שקיימת בה חסימה מכל  ההקבלן מתחייב לטפל באופן רציף במערכת הביוב, שקרס .ג
 או כל תקלה אחרת עד לסיומה המושלם ולשביעות רצון המזמין.סוג שהוא, 

 הקבלן יטפל בכל סתימה או תקלה במערכת הביוב ללא קשר לסיבה ו/או לגורם התקלה. .ד

בהתאם לרשימה שתימסר בכל תחילת חודש ק"מ בכל חודש,  5 ב,קווי ביו שטיפה יזומה של .ה
 לקבלן

 יקוי פיזי של פסולת משוחות הביוב,לשוחות, עפ"י נוהלי עבודה בחלל מוקף, לנירידה  .ו
ין, גושי בטון, שורשים מקווים יברזל וקרשים,  פסולת בנ הוצאת סלעים, אבנים, מוטות

 ושוחות ביוב

ה, שאיבת בורות איסוף )שיקוע(, שאיבת מקלטים ת תאים רטובים בתחנות שאיבשאיב .ז
 כל שיידרש ויתבקש ע"י המזמין.ו םוחדרים תת קרקעיי

 .טיפול בהסרת מפגעי ריח .ח

 .דיווח מפורט על העבודות, הכולל יומני עבודה וצילום האתר לפני הביצוע ולאחר הביצוע .ט
 

כוללות במקרה   מובהר בזאת שהתמורה, בגין עבודות במסגרת התמורה החודשית הקבועה, .י
ציוד הבטיחות הדרוש כל גלת חץ עתנועה זמניים כולל הצורך גם פריסה וביצוע של הסדרי 

הנחיות הגורמים המוסמכים בכל עת )משרד התחבורה, משטרת ישראל הרשות לפי 
 המקומית וכ"ו( ובהתאם להוראות הדין.

כוללות במקרה ה, במסגרת התמורה החודשית הקבוע , בגין עבודותמובהר בזאת שהתמורה .יא
 .לחללים רטובים כניסהבטיחות בעבודה לרבות ההצורך גם ביצוע סידורי 

 א.לא תשולם כל תוספת בגין קריאת שוו .יב

 

 

 

 תיאור תמציתי של ציוד וכוח אדם נדרש במסגרת התמורה החודשית הקבועה 1.3
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 :ועמידה בלוחות זמנים לתאגיד לצורך מילוי תנאי הסכם ותזמינ  תוביובי .א
  

 :)או דומה( טנדר סילברדורביובית קטנה / * 
 לעבודה במקומות מוגבלים, בעיקר בוואדיות בערד

 .ומעלה 2015משנת ייצור 
 
 ביובית רגילה:* 

 , מ"ק 2.5מיכל מים 
 מטר. 120, ובאורך של 3/4" – 1קוטר צינור סניקה "בר,  130ליטר/דקה,  260שאבת לחץ מ

 ומעלה. 2015משנת ייצור 
 

 ולבת:ביובית מש* 

 מ"ק לפחות,  2.5מיכל מים 

 מטר,  120ובאורך  1בר, קוטר צינור לחץ " 120ליטר/דקה,  300משאבת לחץ 

 מ"ק לפחות, וצנרת יניקה לאורך הדרוש לפי צורך.  5.0נפח מיכל שפכים 

 .ומעלה 2015משנת ייצור 

 

 :גדולה ביובית משולבת* 

 מ"ק לפחות,  2.5מיכל מים 

 מטר,  120לפחות ובאורך  – 1בר, קוטר צינור לחץ " 150ה, ליטר/דק 300משאבת לחץ 

 מ"ק לפחות, וצנרת יניקה לאורך הדרוש לפי צורך.  10.0נפח מיכל שפכים 

 .ומעלה 2015משנת ייצור 

 
א' הינן בהתאם למספר סתימות  7יש לציין ולהדגיש שכמות הביוביות הנדרשות בסעיף קטן  .ב

 .1.12לעמידה בפרקי זמן התגובה הנדרשים בסעיף ובדרישה  ,המתרחשות בו זמניתהביוב 

שנים משנת היצור/  6 –מ קופת ההסכם לא יהיו בשימוש יותר כלי הרכב והאביזרים בכל ת .ג
 מועד עלייה לכביש הרשומה ברישיון העסק.

בעבודה ומחוקי התעבורה,  דרישות המתחייבות מחוקי הבטיחותכלי הרכב יהיו בהתאם ל .ד
 על פי דרישות כל  דין.ובעלי רישיונות תקפים 

 כלי הרכב יסומנו בלוגו של התאגיד. .ה

 מילוי מכלי המים של הביוביות יתבצע דרך מד מים ומז"ח. .ו

 .יח' מכול קוטר 2לפחות  800קוטר  ועד 4פקקים לסתימת קווי ביוב מקוטר " .ז

 .כוח אדם מיומן, מקצועי ומנוסה להפעלת הציוד .ח

 . נהג ביובית ומפעיל ביובית.אנשי צוות 2ת יהיו לפחות יבכל צוות ביוב .ט

הקבלן יעסיק, באופן קבוע, בכל שעות היממה, לאורך כל  השנה, מנהל עבודה, אשר ינהל את  .י
העבודות ויהיה בקשר מתמיד עם החברה והמפקח, לצורך תאום וקבלת הודעות. מנהל 

אי העבודה יקבל את קריאות המוקד ישירות או באמצעות נציג התאגיד. כמו כן, יהיה אחר
מנהל העבודה על סדרי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודות. מנהל העבודה יקפיד על ביצוע 

 תכנית העבודה החודשית.  

תקין ושוטף של  ם וביוביות, במספר הנדרש לביצועהקבלן יעמיד צוותי עבודה מיומני  .יא
 העבודות, לפי דרישה וצרכי המזמין.

ישתנה  , המועסקים ע"י הקבלן,הביוביותו/או מספר  הצוותיםאו גודל ו/מספר הצוותים  .יב
חייב להתאים את צוותי עובדיו, לקצב  שיוטלו על הקבלן. הקבלן יהיהבהתאם למשימות 

ולעומס העבודות, על מנת לעמוד בכל מועדי הביצוע ודרישות המזמין ולא ישולם לקבלן 
 פיצוי כספי, בגין השינוי בכמות צוותי העבודה.

שנים  3ובעלי ניסיון מקצועי של ים לסוג לי רישיון נהיגה מתאנהגי הביוביות, יהיו בע  .יג
 לפחות, בסוג העבודה הנדרש.



56 
 

המפקח יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להורות  על הרחקתו של כל עובד, אשר  .יד
לדעתו, אינו מתאים  לביצוע העבודה והקבלן ירחיק את העובד מביצוע כל עבודה עבור 

 החברה.

יחות, בהתאם להוראות מפקח בטיחות לרבות עגלת חץ מואר, צוות ציוד בטאספקת  .טו
בטיחות, תכנון ואישור בכל המוסדות של הסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות, הצבת 
תמרורים, עגלת חץ מואר ואביזרי גידור, עפ"י התכנון המאושר ועל פי הנחיות העירייה 

 .ומשרד התחבורה, משטרה וכל גורם מורשה אחר

 , מתקן בלימהחצובהמאווררים, בציוד לעבודה בחלל מוקף הכולל וש ספקת הפעלה ושימא .טז
ביגוד, מכשיר למדידת גזים בחללים מוקפים חגורות בטיחות, מסכות גז, לירידה לשוחות, 

וכל הנדרש , מגפיים עם מגן פנים שלטי אזהרה, גופיות זוהרות, כפפות, סרבלים, קסדות
 .לעבודה בטוחה עפ"י כל דין

 יח' מכול קוטר. 2לפחות  800ועד קוטר  4פקקים לסתימת קווי ביוב מקוטר " .יז

 ציוד לניקוי וחיתוך שורשים, בתוך צנרת הביוב ו/או שוחות הביוב. .יח

 דיזות מיוחדות לניקוי קווים, בכל הקטרים. .יט

 אפודים זוהרים  עם לוגו של התאגיד. יצוידו ב עובדיםה .כ

 חות המצורף.ציוד מגן אישי וצוותי לפי נספח הבטי .כא

כלה ועל ידי המכון ציוד עזרה ראשונה וכל ציוד שיידרש על ידי משרד הכל .כב
 .לבטיחות וגהות

המזמין רשאי לפסול כל פריט ציוד, שאינו מתאים, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  .כג
והקבלן מתחייב לספק מידית ציוד מתאים אחר תחתיו, ללא תמורה כספית 

 נוספת.

והתחייבות לפנות אותן לאתר מורשה לאחר איסוף הפסולת  שקיות שחורות לאיסוף פסולת .כד
 ממערכת הביוב.

כל ציוד, וכח אדם הנדרש לביצוע מהיר, בטוח ומושלם של העבודות נשוא המכרז, ושאינן  .כה
 /1.4כלולות תחת הכותרת ציוד מיוחד כמפורט בסעיף 

 לא ישולם כל תשלום נוסף עבור עבודות שנעשות בשעות הלילהלמען הסר ספק  .כו
 בחגים .  ו/או בשבתות ו/או

 
 :שאינו נכלל במחיר החודשי הקבוע – מיוחדציוד  1.4

במידה ותידרש תוספת ציוד מיוחד לביצוע המשימות נשוא מכרז זה מעבר לציוד ולכח 
האדם הכלולים במסגרת התשלום החודשי הקבוע, התשלום עבור תוספת הציוד המיוחד 

ע"י  נהתיהכמויות בתוספת ההנחה' שנ תשלום בנפרד בהתאם לסעיפי המחירון שבכתב
המציע במסגרת מכרז זה. ההחלטה והאישור על תוספת הציוד הינה בלעדית ע"י מהנדס 

. התשלום עבור הציוד המיוחד כולל הציוד המיוחד חייב להיות ברשות הקבלן התאגיד.
להגעת את התשלום עבור כוח האדם הנדרש להפעלתו המושלמת והתקינה וכל הנדרש 

הפעלת הציוד, למאן הסר ספק לא תשולם כל תוספת מעבר למחיר בסעיף וד לשטח הצי
 . ע"י המציע במסגרת מכרז זה נהתישנ ,בתוספת ההנחהבכתב הכמויות 

להתארגן ולהגיע לאתר הזמנת הציוד המיוחד לרב תתבצע בעת משבר והקבלן מתחייב 
ובכל יום בשנה כולל  שעות  מרגע הקריאה, בכל שעות היממה 4 -לא יאוחר מהנדרש ו

 שבתות וחגים.

 שעות: 8 -התעריף בכתב הכמויות עבור הציוד המיוחד הינו ל

 שעות,  8שעות ישולם עבור  8 -במידה והשימוש יהיה נמוך מ* 

   12עד  9שעות )עבור  4תשולם תוספת בקפיצות של  שעות 8במידה והשימוש יהיה מעל * 

 שעות וכן הלאה(. 16שעות עבודה ישולם  13שעות, עבור  12שעות עבודה ישולמו    
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 * לא תשולם תוספת עבור שעות לילה, שבתות חגים.

 

 

 :עם מחזור מים קומבימשאית  -

 טון,  32משקל 

 בר, 200ליטר/דקה,  500משאבת לחץ 

 מטר,  120ובאורך , 11/4קוטר צינור לחץ "

 .ומעלה 2015משנת ייצור 

פת הצנרת בנתוני לחץ וספיקה גבוהים, תוך משולבת של שטי למשאית יכולת עבודה    

שאיבה חוזרת של המים והבוצה מפעולת הניקוי. במקביל לכך, באמצעות מערכת 

פנימית של משאבות, פילטרים ואמצעי מחשוב, מבצעת הפרדה של המים ומהבוצה 

חזור המים אשר בהם נעשה שימוש חוזר בתאים נפרדים לטובת תהליך מ ואחסונם

 .ומעלה 2015משנת ייצור  השטיפה.ורציף בתהליך 

, 8עד "ו 4" -מבעלת מעברים גדולים , עם מנוע בנזין או דיזל תויידנ ת ביובומשאב -
צינורות סניקה גמישים המתאימים , כולל מק"ש 500 ועד מק"ש  150ספיקות בין 

ביוב  פקקים לסתימת קוויכולל סט , מטר לפחות 100משאבות ובאורך של קוטר הל
 לפחות. 800עד קוטר ו 4מקוטר "

 כולל שטיפה וניקוי הקו. מעבדת צילום ניידת -

המשרד להגנת בהתאם להוראות הדין והנחיות מאושר  הטמנת שפכים לאתר הטמנה -
הסביבה ומשרד הבריאות. התשלום יבוצע רק כנגד הזמנה חתומה ע"י המזמין וכנגד 

איבה וההובלה למען הסר ספק עלות הש הצגת חשבונית עבור עלות ההטמנה בלבד.
 כלולים במחיר החודשי הקבוע.

 :תקשורתמערך  1.5

הקבלן יקיים מערך קשר קבוע, בין משרדו וכל אחד מצוותי העבודה ובין נציגי החברה         1.5.1
 והפיקוח, בכל שעות היממה.

לקבלן יהיה משרד ובו קשר, מחובר לתאגיד / המזמין ויעמיד איש קשר קבוע, לקבלת      1.5.2
 ההודעות.

, ימנה הקבלן נציג, אשר יקבל את ההודעות 24/7/365 זמיןן, יהיה הקבל     1.5.3
 מהמזמין/מוקד תקלות. 

בכל רכב, יותקן מכשיר קשר, מכשירי טלפון סלולרי זמינים ותקינים, לצורך קבלת      1.5.4
 הודעות לביצוע עבודות.

  ציוד בטיחותי וציוד בטיחות: 1.6

ציוד בטיחותי וציוד בטיחות, בהתאם  הקבלן יצטייד ויפעיל בכל עבודותיו, על פי מפרט זה,
להוראות הבטיחות ובהתאם לכל דין. הציוד הבטיחותי כולל פרטי הלבוש, הכלים, האביזרים 
והמתקנים הדרושים להבטחת שלום עובדיו, התושבים, כלי הרכב וכל רכוש אחר העלול 

 להימצא בסמוך לאתר העבודה, בהתאם לנדרש בחוק ובתקנות הבטיחות.     

ד הבטיחות יכלול, בין היתר, בגדי עבודה, נעלים, מגפים, לבוש זוהר, גדרות בטיחות, ציו
 פי דין.חגורות, חבלי משיכה וכד' כנדרש על סולמות, אמצעי פנסים מהבהבים, 

 הקבלן יצטייד בשילוט עפ"י הוראות החברה והמפקח ובהתאם להוראות הדין.

 כרז ולא ישולם בנפרד.כלל בסעיפי המיאספקה ושימוש בציוד בטיחותי י

וכל ציוד  לביצוע העבודה, יתאים לתקן הבטיחות של משרד יחותי, כלי עבודה, ציוד בט
 העבודה.  

, לקבלן תשלום כל תוספתבטיחות כנדרש לביצוע העבודה, לא ה ושימוש בציודעבור אספקה 
 וכל האמור בסעיף זה כלול בתמורה החודשית הקבועה.
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 ת לזמן ביצוע :תמרור ואמצעי בטיחו  1.7

 קיימים כבישים לאורך, זה חוזה/מכרז נשוא, העבודה כי לכך מופנית הקבלן לב תשומת
 .רכב כלי תנועת המשמשים

 לדרישות בהתאם, שונים באמצעים, העבודה קטעי על להגן יהיה הקבלן על כל לצורך
 ימנעולה עובדים על להגן מנת על זאת כל, בהמשך מהמפורט יפחתו שלא אך, הרשויות

 ממנו חלק או נתיב לסגור לקבלן יותר לא שלב בשום.  הסדירה הרכב כלי לתנועת מהפרעות
 .הביצוע שלבי בכל לנסיעה פתוח הכביש את לשמור יש אלא העבודות ביצוע לצורך

, התחבורה משרד, משטרה) הרשויות עם ותאומם אישורים כולל, הביצוע שלבי אישור
 .הקבלן ריותבאח הינו'(, וכו המזמינה הרשות

 הבטיחות אביזרי כל וכן זמני ותמרור שילוט של והצבה אספקההסדרי תנועה,  עבור
 כלול זה בסעיף האמור וכל, לא תשלום כל תוספת לקבלן, העבודה לביצוע כנדרש

 .הקבועה החודשית בתמורה

 

  נוהלי עבודה:   1.9

 .ים עם לוגו של התאגידבכל שעות העבודה, ביום ובלילה, אפודים זוהר ילבשוהעובדים  1.9.1
 הביוביות יצוידו בשלטי התאגיד  עפ"י הנחיות התאגיד על חשבון הקבלן. 1.9.1
  והחזרת האתר סגירת להשלמת עד העבודה אתר את יעזוב לאהקבלן  1.9.2

 .המקום ושטיפת פסולת פינוי כולל, לקדמותו השטח 
  כחלק העבודה יומני את ויצרף יומי יום עבודה יומן למילוי ידאגהקבלן  1.9.3

 .החודשי מהחשבון נפרד בלתי 
  הצוות.  (עובדים 2+  נהג)  צוות אנשי 3 יכלול, יזומות שטיפות לביצועצוות  1.9.4

 מוקף בחלל העבודות.  מוקף בחלל לעבודה, הנדרש הציוד כל את, קבוע באופן, יחזיק
 .הקבלן של העבודה מנהל בנוכחות יתבצעו

 ים מוקף.לשוחות ביוב / חלל מוחלט לרדת/להיכנסחל איסור  1.9.5
תבוצע ולביצוע העבודה נדרש להיכנס לשוחת ביוב / חלל מוקף הכניסה במידת  1.9.6

חלל מוקף ובשעת הביצוע, יהיה נוכח מנהל העבודה של עפ"י נוהל  אך ורק
 הקבלן, שיפקח על ביצוע העבודה בשטח.  

  לצורך, 4X4, מיוחד רכב להכניס הקבלן נדרש, בערד לוואדיות בכניסה 1.9.7
 .הביוב ובמטרדי ביובה בקווי טיפול 

 
 פרקי זמן לתגובה:       1.10

הקבלן יתייצב, באתר העבודה, תוך שעה מקבלת ההודעה ע"י החברה ו/או מהמפקח וזאת  1.10.1
עבור כל סוג של עבודה, בכל שעות היממה, בימי חול, שבתות וחגים. לא עמד הקבלן 

עור הפיצוי, בדרישות, רשאי המפקח, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לחייב את הקבלן, בשי
 המוסכם, עבור כל שעת איחור, ביחס לסכום החודשי.

יימסרו לקבלן, מספר קריאות, באותו פרק זמן )באותה שעה(, מתחייב הקבלן לבצע אם  1.10.2
 את כל העבודות בו זמנית, באתר העבודה, בהתאם ללוח ההתייצבות שלהלן:

משך הזמן וההתייצבות,  קריאה מס'
 למקום האירוע

 עד שעה ונה.לקריאה ראש .1

)תוך כדי הטיפול בקריאה לקריאה שניה,  .2
 עד שעה  וחצי לעיל. 1לאתר שונה מהאתר בסעיף הראשונה( 

3. 
)תוך כדי הטיפול בשתי לקריאה שלישית, 

לאתר שונה מהאתר הקריאות הקודמות( 
 לעיל. 2-ו 1בסעיף 

 עד שעתיים

 

 חם.הטבלה מתייחסת לישובים, דימונה, ערד וירו :  1 הערה

 לגבי מצפה רמון זמן ההתייצבות לקריאה ראשונה הוא עד שעתיים.

לדווח  על הקבלןדקות,  30-מ מתארך מעל  משך זמן הטיפול בסתימהבמידה ו :2הערה 
 למזמין 
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על הקבלן להצטייד באפליקציה מול המוקד, לטלפונים הניידים מול המוקד, לקבלת הסתימות, 
 על זמן ההגעה למקום ודיווח על סיום הטיפול בתקלה.דיווח על זמן קבלת התקלה, דיווח 

קריאות בו זמנית, מתחייב הקבלן להוסיף צוותי עבודה וציוד  3-אם יימסרו לקבלן, יותר מ
נוספים, על פי הצורך ובכל מקרה לא יסטה הקבלן מביצוע העבודות הנוספות, משעתיים וחצי, 

 מרגע קבלת הדרישות.

כל  תשולםלא יוביות וכח אדם לעמידה בדרישות סעיף זה למען הסר ספק, עבור הוספת ב
 תוספת לקבלן, וכל האמור בסעיף זה כלול בתמורה החודשית הקבועה.

 

 

 

 

 קוי  אתר העבודה וסילוק פסולת:ני         1.11

הקבלן ירכז את הפסולת מהקווים, מתאי הביוב או מהקולטנים, בשקיות פלסטיק מתאימות. 
ת למקומות ריכוז, במגרש או מחסן, השייכים לקבלן ומשם יפונו לאחר הוצאתם, יסלקם מיידי

לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה. עבודות הניקוי כוללות שטיפת מקום 
גלישת השפכים. יפר הקבלן תנאי זה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה והחברה רשאית 

פינוי הפסולת כלול בתמורה החודשית כל דין. לפעול על פי כל סעד הנתון לה בחוזה או על פי 
 הקבועה.

 מידע נוסף:        1.12

 GIS –ה בטבלה שלהלן נרשמו אורכי הצינורות של מערכת הביוב הרשומות במערכת  1.12.1
של התאגיד. זו האינפורמציה הטובה ביותר הנמצאת בידי התאגיד. ייתכנו סטיות 

 תונים אלו.מנ

 מצפה רמון ירוחם ערד דימונה עיר

 35,144 54,518 107,932 107,907 )מטר( רך צנרת הביובאו

 

בטבלה שלהלן מופרטים מספר התקלות עבורם בוצע השירות כחלק מהפעולות המוגדרות  1.12.2
 עבור התמורה החודשית הקבוע במערכת הביוב השנים האחרונות

 מצפה רמון ירוחם ערד דימונה עיר

מספר סתימות ביוב 
  2020בשנת 

563 223 180 59 

 

 

 

 :מצב חרום        1.13

התמ"ת.  הקבלן  מובא בזאת לידיעת הקבלן כי התאגיד הוכרז כמפעל חיוני ע"י משרד 1.13.1
. הקבלן ירתק 1967-יוכרז כמפעל חיוני כמוגדר בחוק שירות עבודה בשעת חירום תשכ"ז

את כל העובדים הנדרשים לעבודה גם בעת הכרזת משק לשעת חירום )במצב של רעידת 
 .וכו' , מגפהרועי טרוראדמה, מלחמה, אי

 במסגרת ביצוע העבודות במצב חרום יידרש הקבלן לספק רכבים, ציוד, וצוותי עבודה 1.13.2
לכתב )והתשלום ישולם בהתאם  נוספים על הכמויות במסגרת השירות החודשי הקבוע
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דים שיקבעו ע"י וע( הספק מתחייב לספק את כל הציוד הדרוש בשעות ובמהכמויות
 המזמין.

י מטעמו יקבעו את מספר הצוותים, וסוג הצוותים ע"פ הגדרת אירוע החרום המזמין או מ 1.13.3
 ואת כמות הביוביות והמשאבות שיעמיד הקבלן עם צוותי הפעולה שלהם.

יפר הקבלן את דרישות הפעלת צוותי העבודה במצב חרום, יחשב הדבר להפרה יסודית של  1.13.4
הסכם או על פי כל דין ההסכם והמזמין יהי ראשי לפעול לקבלת כל סעד הנתון לה ב

  ולקנוס את הקבלן בהתאם לסעיפי הפיצוי המוסכם בהסכם.
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 מסמך ד'

 נספח ט' 

 07/2021הצעת המשתתף המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

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

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

 הרינו מצהירים כי ידוע לנו כי התשלום בפועל יחושב על פי ההנחה שנתנה על ידינו.  .3

 למען הסר ספק לא ניתן לתת תוספת למחירי היחידה במכרז. .     4

 

הפחתה למחירים הבסיסיים של היחידות שבכתב הכמויות.   הנחה המוצע על ידינו הינוה אחוז -
 במפורש." 0במקרה ואין הנחה, תצוין הספרה "

 .כתב הכמויות -נספח י' כל סעיפי כתב הכמויות, אחוז ההנחה הינו אחיד עבור  -

 

 הצעת המשתתף
 

 המשקל תאור הפרק מס'
 % הנחה 

 

1. 
כרז לקבלת שירות אחזקה שוטפת של מערכת הביוב מ

 ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה
 

100%  

 

ממחירי כתב הכמויות.  הצעה שתכלול הנחה מעבר  -20%מובהר בזאת, כי שיעור ההנחה לא יעלה על 
 , תיפסל על הסף.-20%-ל

אנו מצהירים כי אנו מבינים שהצעת המחיר לעיל ניתנת גם ביחס לעבודות האופציונליות כפי שמופיעות 
 בכתב הכמויות.

 

                                                                                                         _____________________ 

 חתימה וחותמת המשתתף
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 נספח י'

 

 עבודה בתשלום קבוע – כתב כמויות

 מס' השירות יח' מחיר

 חודש 100,000 ₪

 :עבודה בתשלום קבוע
בהתאם ק"מ בחודש,  5שחרור סתימות ביוב ושטיפה יזומה של 

טפת של מערכת המכרז לשירות אחזקה שולמפרט הטכני ותכולת 
 לאתר פינוישאיבה ו, הביוב ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה

 הטמנה מורשה

.1 

 

 

 

 עבודה אופציונאלית – כתב כמויות

 

,00041  ₪  משאית סופר קומבי: עבודה שעות 8  
 1. 1.4כמפורט במפרט הטכני בסעיף 

,0003  ₪  עבודה שעות 8 
 4משאבה "

 1.4כמפורט במפרט הטכני בסעיף 
.2 

000,4  ₪  שעות עבודה 8 
 6משאבה "

 1.4כמפורט במפרט הטכני בסעיף 
.3 

,0008  ₪  שעות עבודה 8 
 8משאבה "

 1.4כמפורט במפרט הטכני בסעיף 
.4 

,0003 ₪  שעות עבודה 8 
 מעבדת צילום ניידת כולל שטיפה וניקוי הקו.

 1.4כמפורט במפרט הטכני בסעיף 
.5 

ום כנגד הצגת תשל
טמנההר החשבונית מאת   

עלות  (כלול בתשלום הקבוע)הטמנה מורשה  לאתר פינוישאיבה ו
 ההטמנה בלבד תשולם בנפרד

.6 
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 נספח יג'

 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / מצב חרום

  

הקבלן מתחייב להמשיך ולספק את השירותים הניתנים על ידו בשוטף, כפי שמפורט בהסכם זה, גם בעת 
 אם להגדרת הרשות המקומית ,או בעת הכרזת מצב חרום ע"י המדינה. משבר מים מקומי ,בהת

לקבלן ידוע כי החברה הוכרזה כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת ובמסגרת זו, יפעל לריתוק משקי של  
עובדי הקבלן וכן לריתוק משקי של הציוד וכלי הרכב המשמשים את העובדים, לביצוע העבודות, במסגרת 

 הסכם זה. 

להעביר במועד חתימת ההסכם את שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות והאם פטורים הם  על הקבלן 
משירות מילואים, כלי רכב המשמשים את העובדים ומספרי הרישוי.  כמו כן, יעביר הקבלן רשימת הציוד 

 ואת מספרי הרישוי של הציוד העומד לרשות העובדים לביצוע העבודות נשוא השירות בהסכם. 

, יעביר הקבלן במועד חתימת ההסכם את שמות העובדים, אשר ישמשו כתגבור לצוותי העובדים כמו כן 
 הקיימים, עם פרוט מספרי תעודות הזהות ויציין האם פטורים הם משירות מילואים. 

 (.אפוד מגן ושחפץ) –הקבלן יערך למיגון העובדים בהתאם להנחיות פקער 

העבודות במסגרת הסכם זה, יצויידו בווי גרירה המאפשרים  כלי הרכב, המשמשים את העובדים לביצוע 
גרירת מיכלי מים המצויים ברשות החברה ובמערכות כריזה / מגפונים, אשר ישמשו את החברה להודיע 

 לתושבים הודעות שונות בנוגע למשבר המים או הפסקות המים, בהתאם להוראות המפקח. 

 משבר מים מקומי : תפקידי הקבלן בעת הכרזה על מצב חרום או  

במידה ויוכרז מצב חרום או משבר מים מקומי, יבצעו עובדי הקבלן את העבודות בהתאם לסדרי 
 העדיפות, שייקבעו ע"י המפקח. 

הקבלן יתגבר, במידת הצורך, צוותי עובדים, נוסף לקיימים, לשם ביצוע תיקונים דחופים במערכת המים  
לוקת מים לתושבים, במידה ויוחלט כי לא ניתן לספק מים דרך והביוב וכן לשם סיוע בפריסת תחנות לח

 מערכת אספקת המים העירונית. זאת, בכפוף לתוכנית פריסה של החברה. 

במידה ותחליט החברה על הקמת תחנות לחלוקת מים, יסייעו עובדי הקבלן לצוות האחזקה של החברה  
שלטים בתחנה, סיוע בהובלת מיכלי מים,  בפריסת התחנות, כולל הצבת מחסומים וגידור התחנה, הצבת

ניידים או נייחים, ברזיות, מחסומים, או כל ציוד אחר שיידרש לשם הקמת התחנות ובסיום המשבר, 
 פירוק התחנות והחזרת הציוד למחסנים. 

אחת לחצי שנה, או בהתאם לתוכנית שנתית שתיקבע ע"י החברה, יערך תרגיל לבחינת מוכנות החברה 
עובדי הקבלן ייקחו חלק בתרגילים ויסייעו לצוות עובדי החברה ככל שיידרש ובהתאם  לשעת חרום.

למפורט לעיל ,בפריסת תחנות חלוקת מים, הובלת מיכלי מים, הובלת מחסומים, שילוט וכל הנדרש 
 לפריסת תחנות. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

תאגיד _______________________                              __________________                                 
 הקבלן                                                                מעיינות הדרום

  

 

 

 

 


