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 תנאי המכרז

 כללי .1

בזאת  מבקשת( "התאגידאו " "החברה)להלן: "בע"מ ראש העין  מים וביוב תאגיד עין אפק חברת .1.1
בקווי  םבאמצעות שירותי אחזקהוצוע עבודות ולבי רכבי שטיפה ושאיבה להפעלתהצעות לקבל 

 המצורף לו. וההסכםבהתאם לתנאי המכרז  ל, והכ"(העבודות)להלן: " בעיר ראש העיןביוב 

להעמיד לטובת ביצוע העבודות ציוד ועובדים בהיקפים ובתדירות על פי המציע הזוכה יידרש  .1.2
המפורט במפרט הטכני. לחברה שמורה הזכות להפעיל את המציע הזוכה באמצעות קריאות 

 ת, אשר בגינן יזכה המציע הזוכה לתשלום נוסף על פי המפורט במפרט הטכני.נוספו

יימסר אשר ייקבע בצו התחלת העבודות אשר המועד חודשים למן  12-לתקופת ההתקשרות הנה  .1.3

ארבע תקופות ב להאריך את תקופת ההתקשרותלמציע הזוכה מאת החברה. החברה תהא רשאית 
ת בהתאם , וזאשנים( 5 -)סך תקופת ההתקשרות המרבית או חלק ממנה  נוספות, שנה בכל פעם

אין לראות בתקופות האופציה כדי לחייב את החברה לממש אותה, ועל  .הבלעדי הלשיקול דעת
  המציע הזוכה לשקלל נתון זה בהצעת המחיר שלו.

בהתאם להוראות כל דין, לרבות,  וההסכםהמציע הזוכה יידרש לבצע את העבודות נשוא המכרז  .1.4
אם להנחיות, כללים, אמות מידה והוראות רשות המים ו/או הממונה על תאגידי המים בהת

 והביוב )הן משפטיות והן הנדסיות(. 

 תנאי סף  .2

רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים 
 שלהלן, ואלה התנאים:

לצרכי פתיחת סתימות  רכבי שטיפה ושאיבההפעלת שירותי במתן המציע הנו בעל ניסיון  .2.1

כאשר לאחד מן התאגידים  ,2017-2019במהלך השנים וזאת  לתאגידי מים וביוב, במערכות ביוב
והוא מנה בתקופה זו , חודשים לפחות (12ים עשרה )נששל רצופה לתקופה השירותים ניתנו 

 תושבים. 50,000לפחות 

בעל החזקה מכוח חוזה ליסינג, לגבי כל  ו/אורישוי המציע הינו הבעלים הרשום במשרד ה .2.2
 הרכבים המפורטים להלן:

 ;ומעלה 2016שכל אחד מהם משנת ייצור  מ"ק 8שטיפה שאיבה  רכב .2.2.1

 ;ומעלה 2016שכל אחד מהם משנת ייצור  מ"ק 12שטיפה שאיבה   רכב .2.2.2

 ;ומעלה 2016שכל אחד מהם משנת ייצור  מ"ק 12מעל שאיבה   רכב .2.2.3

שכל אחת מהן משנת ייצור  מ"ק/שעה על עגלה נגררת 300צמית עת יניקה ומשאב .2.2.4
 ומעלה 2016

לצרכי פתיחת  רכבי שטיפה ושאיבהשירותי הפעלת בעל מחזור כספי הנובע מביצוע נו יהמציע ה .2.3
, 6201וזאת בכל אחת מן השנים בשנה )לפני מע"מ( ₪  800,000בהיקף של  סתימות במערכות ביוב

 בנפרד . 8201 -ו 7201

 רף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.יצע המצי .2.4

מנהל ספרי  הואנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי יהמציע ה .2.5
 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.
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, או הוגש נגדו )וטרם חלפה תקופת ההתיישנות( , אשר הורשעמציע, ו/או מציע שבעל שליטה בו .2.6
ב אישום או נחקר כחשוד והליכים אלה לא הסתיימו בזיכוי או בסגירת התיק הפלילי, והכל כת

ביחס לעבירות של שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של 
איכות הסביבה, לא יהא רשאי להגיש הצעה במסגרת מכרז זה, אלא אם כן פנה בבקשה מנומקת 

תוך פירוט כל פרטי המקרה/ים,  ימים לפחות לפני המועד להגשת ההצעות 10 ןלמזמיבכתב 
 אישר את בקשתו. והמזמיןויבקש לאפשר לו לגשת למכרז, 

מציע להגיש הצעה במכרז. בחן את פרטי העניין ונסיבותיו, ותקבע, אם לאשר לי המזמין
עניינית למתן השירותים , בין היתר, אם מדובר בעניין שיש לו השלכה מזמיןשקול הי ובהחלטת

מושא מכרז זה, וזאת גם בהתייחס, בין היתר, למועד ביצוע העבירות, לחומרת העבירות 
רלוונטיות לעניין.  ורים, וכל נתון אחר שתא לו להערכתהמיוחסות, לשלבי ההליכים המדוב

לפנות לכל גורם שהוא, לרבות למבקש, כדי לבחון את פרטי העבירות  הא רשאיי המזמין
האירועים וההליכים המצוינים בבקשה, וכל הקשור בהם, כדי לוודא לאמת את פרטי הבקשה, ו

 או לברר פרטים נוספים בקשר אליה או בקשר למבקש.

 ימים לפני המועד להגשת ההצעות במכרז. 5-לפונה לא יאוחר מ וודיע את עמדתי המזמין

י סעיף זה לא פנה בבקשה ולא במקרה ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לגביו תנא
ים מסר פרטים כאמור, או כי מי שהגיש בקשה כאמור מסר פרטים מטעים או לא מסר פרט

רשאי לדחות את ההצעה, ואם כבר נתקבלה לבטל  מזמיןהא הימהותיים ביחס לבקשתו האמורה, 
 .את ההתקשרות עם המציע, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם ובין אם טרם נחתם

לקבל הכרעה בעניין, בין בשל אי קבלת המידע המבוקש  את כי ככל שהחברה לא תוכלמובהר בז
בעניין לאחר הגשת ההצעות ו/או בכל  החברהבמועד, ובין אם מכל סיבה אחרת, כי אז תכריע 

 וכל להגיש הצעה, אך בלא שיהיה בכךי שהמציעמועד מאוחר יותר, בהתאם לנסיבות העניין, כך 
 עקב התנאי האמור. וש לאי פסילתכדי להוות אישור מרא

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל 
שאר תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות 

למעט אם צוין ע, שותפויות וכיוצ"ב, שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המצי
 .במפורש אחרת בתנאי הסף

 

 שעל המציע לצרף להצעתו מסמכים .3

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

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .3.1

השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו אישור תקף מפקיד  .3.2

 לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

שבסעיף  מך כולל שיפרט את כלל ניסיונו בעבודות מסוג זה בהתאם להיקפים ולדרישות הסףמס .3.3
ם, אישורים, , וכן מסמכי1'בהקשר בנוסח נספח וכן פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי , 2.1

 המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.

 -, וככל שהרכבים לא  בבעלות המציעלעיל 2.2רישיונות רכב של כל הרכבים המפורטים בסעיף  .3.4
 .חודשים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז 12שהינו בתוקף למשך  ליסינג םהסכיש לצרף 
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 .2נספח ב' בנוסחלעיל  2.3 ףאישור רו"ח המציע כי המציע עומד בתנאי ס .3.5

 .'דבנוסח נספח ערבות בנקאית אוטונומית  .3.6

 לרבות כל מסמכי הבהרות שהועברו למציעים במהלך המכרזכל מסמכי המכרז על נספחיו  .3.7
 כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. חתומים על ידי המציע

של החברה, כי  לאתר האינטרנטי המכרז הועלו תשומת לב המציעים מופנית לעובדה כי מסמכ
מציע אשר מעוניין ליטול חלק במכרז יידרש להוריד את המסמכים מאתר החברה ולהגיש את 

 הצעתו על גביהם.

רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה  החברההצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה 
ל פי שיקול דעתה של ועדת והבהרות, ע או למחול על הפגם, או לאפשר השלמות מטעם זה בלבד

. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ המכרזים
)תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. ככל שאין התאמה 

 במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

  ערבות .4

מציע לצרף להצעתו ערבות מכרז שתהא ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק על ה .4.1
"(. ערבות המכרז)להלן: " בנוסח נספח ד'חתומה כדין בדיוק  ₪ 50,000ישראלי לטובת התאגיד על סך 

על פי על ידי המציע, ערבות המכרז תוארך  כשמובהר כי 30.06.2020תוקפה של הערבות יהא עד ליום 
 שת התאגיד.דרי

מבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל מובהר כי התאגיד יהא רשאי, אך לא חייב, לקבל הצעה, על אף  .4.2
פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעתו, כי התקיימו כל התנאים הבאים: א. לפגם אין 

גם  נגרם בשוגג משמעות כלכלית של ממש ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות. ג. הפ

ובתום לב . הועדה תהא רשאית במקרה כזה, אם מצאה זאת לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או השלמה 
 או תיקון לרבות מהבנק הערב.

התאגיד יהא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  .4.3

 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או הוא:

 ז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.נהג במהלך המכר .א
 מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .ב
 חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות. .ג
 אחרי שנבחר כזוכה לא פעל לפי ההוראות המהוות תנאי לחתימת ההסכם. .ד

המוערך ע"י הצדדים מראש עבור הנזקים שייגרמו  חילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם מינימאלי .4.4
לתאגיד עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של התאגיד לפיצויים 
במקרה שיוכיח נזקים בסכום גבוה יותר, ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע הפרויקט על המציע ו/או לקבל 

 וט בכל צעד אחר.הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנק

באם המועד האחרון להגשת המכרז ערבות התאגיד יהא רשאי להאריך את מועד מובהר בזאת כי  .4.5
 ההצעות יידחה, בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר מכן.

התאגיד ישיב את ערבות המכרז של מציע שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר ההודעה על  .4.6
ייתה או פסילתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון של הגשת ההצעה או דח

 לעיל, לפי המאוחר מביניהם.  4.1המועד המוארך בהתאם לסעיף 



- 5 – 
 

 
 
 
 

 עבור תאגיד עין אפק בע"מ מכרז להפעלת רכבי שטיפה ושאיבה 79/2020מכרז 
 

ימים מיום שיחתום על ההסכם המצורף )להלן:  7ערבות המכרז של המציע הזוכה תשוחרר תוך  .4.7
אחר שיידרש לעשות כן, זאת בכפוף להמצאת ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, "( לההסכם"

להסכם, וזאת להבטחת  2בנספח , כולל מע"מ, וזאת בתנאים ובנוסח הקבועים ש"ח 120,000בגובה 
 "(.ערבות הביצועמילוי התחייבויותיו )להלן: "

 ת, בדרך של הגשת מספר  מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן הערבויו .4.8
 ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. 

מים מיום י 7משתתף שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך  .4.9
פיצוי שיידרש לכך על ידי התאגיד, יהא התאגיד רשאי לחלט את סכום הערבות לטובתו, וזאת כ

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

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

 ופן העיון וההורדה של מסמכי המכרז מאתר החברהא .5

החל מיום  www.einafek.co.il ניתן לעיין באתר האינטרנט של התאגיד במסמכי המכרז בכתובת  .5.1
 07.01.2020. 

להגיש והתאגיד מאתר  מסמכי המכרזדרש להוריד את נ ,מציע אשר מעוניין ליטול חלק במכרז .5.2
 את הצעתו על גביהם. 

 והבהרות סתירות אי התאמות .6

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

המציע לפנות בכתב יוכל  ותככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירוי .6.2

רוט י, תוך פ14:00בשעה  19.01.2020וזאת עד ליום  info@einafek.co.ilלתאגיד למייל: 
ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל ההתאמות או השגיאות, אי הסתירות, ה השאלות,

 .073-7151150, במספר משתתף לוודא טלפונית קבלת המיילבמכרז. על ה סעיף או כל פרט שהוא

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו  .6.3
באתר האינטרנט של התאגיד. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד 

ם מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקי
אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור. התאגיד יהא 
רשאי להעביר במקביל גם תשובות באמצעות פקס ו/או מייל למציעים ואולם אין באמור כדי 

 לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של התאגיד.

התאגיד לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית לא התייחס  .6.4
או אי ו/סבירות אי יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  ,שלא יפנה כאמור פניית המציע. מציע

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

 .לא יתקיים סיור קבלנים במכרז -השתתפות במפגש מציעים  .7

 עהההצ הגשת אופן .8

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

 התאגיד ו/או פרוטוקול מפגש מציעים.

http://www.einafek.co.il/
mailto:info@einafek.co.il
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יתר המסמכים  ר, וכן כלהצעת המציע, לרבות כל מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע כאמו .8.2
תוכנס לתוך מעטפה סגורה  –הכל בהתאם לנדרש במסמכי המכרז  –הנדרשים מאת המציע 

ולא יצוין על גבה שום פרט מזהה לרבות שם  מספר המכרז בלבדהמיועדת לכך, אשר תישא את 
 "(.מעטפת ההצעההמציע )להלן: "

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

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

עם הגשת הצעתו מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  .8.4
יים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע הרלבנט

מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו. לא התייחסה החברה לפניה 

 .ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע

 2קומה  11/1העבודה רח' רזים של התאגיד, בכתובת על המציע להניח את ההצעה בתיבת המכ .8.5
תתקבלנה הצעות שתשלחנה . לא 14:00 -ל 09:00בין השעות   02.02.2020ביום  ראש העין, וזאת

  לעיל. והשעה הנקוביםלאחר המועד לפני או לתיבת המכרזים מסרנה יאו שתו/בדואר 

ר במסמכי המכרז על נספחיו, הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמו .8.6
 הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 

של המשתתפים או מי  שתתף בשום צורה בהוצאות כלשהןישפה ולא יחזיר ולא ילא  התאגיד .8.7
, בשלב המכרזהכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות לרבות הוצאות , מטעמם

  אחרות שהן. לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק בלתי נפרד   .8.8
 .מההסכם שייחתם עימו

 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .9

בה יוצע מחיר הריטיינר החודשי הנמוך ביותר לביצוע כל מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה  .9.1

וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות או זכות של החברה או של ועדת העבודות מושא המכרז, 
ל הצעה בלתי סבירה ו/או המכרזים, לפי כל דין, לרבות מסמכותן לנהל מו"מ ושלא לקב

 או שלא לקבל כל הצעה שהיא. תכסיסנות,

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לו או לעיריית ראש העין  .9.2
עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, וכן ניסיון שלילי 

הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים 
 אחרים.

 : ההצעה הכספית .9.3

על המציע למלא בנספח א' את מחיר הריטיינר החודשי המוצע על ידו לביצוע כלל   .א
 ת.העבודו

 למען הסר ספק מובהר כי קריאות נוספות ישולמו על פי המחירון שבמפרט הטכני. .ב

 כללי .9.4

 המכרז במסמכי האמור כל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה ההצעה הגשת  .א
, והמציע יהא סייג כל ללא להם מסכים והוא אותם  הבין, נספחיו על המצורף וההסכם
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ר זה אלא אם כן הוגשה כדין לבית המשפט זמן מנוע מכל תביעה עתירה או טענה בהקש
 .סביר לפני תום המועד להגשת ההצעות

, תחייב לא אך, תרשאי האת מבלי לגרוע מזכותה על פי כל דין, מובהר בזאת כי החברה  .ב
ו/או  לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז

וסטיות  על פגמים למחול ו/או הסתייגות בה תהאש אוו/תנאי המכרז את תואמת שאינה 
לבקש מן המציע  אוו/, מהותיים אינםר על פי שיקול דעתה יימצאו כפגמים ששא כאמור

לדחות כל הצעה או את ו/או בדרך אחרת,  או /השלמה ואו /לתקנם בין בדרך הבהרה ו
 הה הנראית ללבעל ההצע הםאו רק חלק מ השירותיםלמסור את כל ו/או ההצעות כולן, 

לפסול כל הצעה בלתי , ו/או כדאית ביותר ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר
מפגם ו/או שינוי ו/או להתעלם ה החברה . החליט, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדיסבירה

פגם ו/או , תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו ההסתייגות ו/או סטייה כאמור

 או הסטייה, אלא אם כן החליטה החברה אחרת./השינוי ו/או ההסתייגות ו
החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לערוך כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול   .ג

הלקוחות להם ניתן שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו, וכן תהא רשאית 
ת שלא תהא רשאיולדרוש מן המציע ראיות בדבר ניסיונו הקודם בתחום נשוא מכרז זה, 

  .האת מלוא המידע להנחת דעת לחברהספק לא יהמציע לקבל הצעה אם 
במידה שויתור כזה  שאינם מהותייםפגמים למחול על את הזכות  ושומר לעצמ התאגיד  .ד

או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך , לתאגידלא יגרום נזק 
עות כולן, למסור את כל העבודה או רק לדחות כל הצעה או את ההצאחרת לפי העניין, 

ואפילו אם איננה ההצעה  וכדאית ביותר בשביל וחלק ממנה לבעל ההצעה הנראית ל
  .הנמוכה ביותר

מובהר כי התאגיד יהא רשאי, אך לא חייב, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או   .ה
תיקונו כאמור לעיל, שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש 

לא חייב, לפסול אך , וזאת עפ"י שיקול דעתו והבלעדי של התאגיד. כן יהא התאגיד רשאי
 כבלתי סבירה. ועדת המכרזים תמצא כל הצעה שלפי שיקול דעת

  עבודות נוספות.לאין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס   .ו

רשאית ועדת המכרזים  ,תייגותהס שיש בהשאינה תואמת לתנאי המכרז, או  הצעה  .ז
לפסלה בשל כך בלבד. כן, במקרה של שינוי או תוספת לתנאי המכרז רשאי התאגיד לפסול 
את ההצעה או להתעלם מן השינוי או התוספת, או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות, 

על פי שיקול דעתו הבלעדי. החליט התאגיד להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב  להכו
 .ה את המציע כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגותההצע

 חתימה על ההסכם  .10

מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא את כל המסמכים והערבויות כנדרש בתנאי  המציע הזוכה .10.1
יהא . לא עמד המציע בדרישה זו, התאגידמיום שנדרש לעשות זאת ע"י  עבודה ימי 7המכרז תוך 

מסור העבודה ה הבאה בתור או לבטל את המכרז ו/או למסור את העבודה להצערשאי ל התאגיד

לתבוע כל נזק שנגרם  התאגידאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות . מצא לנכוןילכל גורם אחר כפי ש
 הזוכה. בשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבות הבנקאית שניתנה ע"י המציע ול

או /והטכני ל העבודות במפרט תנאי התשלום לא ישונו גם אם לא יבוצעו כמובהר בזאת כי  .10.2
 .בתכניות

 הוראות נוספות .11
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את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה שהיא  ושומר לעצמ התאגיד .11.1
כאמור לבטל את המכרז ו/או לא  התאגידחליט יאם  המלא והסופי. ובהתאם לשיקול דעת

 .דרישה ו/או טענה מכל סוג שהואלחתום על החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או 

 ., ככל ויראה לנכוןהתאגיד שומר לעצמו את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי .11.2

התאגיד יהא רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות למציע  -דרישת הבהרות  .11.3
שות בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לע

כנדרש לפי תנאי המכרז, ובלבד שכל  ןכן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו
, אישור או היתר יהיו בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. לא פעל המציע בהתאם ןרישיו

 לדרישה תהא הועדה רשאית לפסול את הצעתו.

לאחר הגשת הצעה  - משתתףלעדי, לדרוש מכל הב ורשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעת התאגיד .11.4
והאמצעים העומדים כישוריו  ,כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו –

הא רשאי לדרוש ראיות ילבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן לרשותו 
את מלוא המידע להנחת  גידלתאיהיה חייב לספק  המציע, והמציעבדבר הרמה המקצועית של 

 .ודעת

בעלי שליטה, מנהלים ועובדים המציע, ושל  ו שללבדוק את אמינותאך לא חייב רשאי התאגיד  .11.5
מצא לנכון, לרבות חוקרים יאלו באנשי מקצוע כפי ש ולהסתייע לצורך בדיקותישלו, וכן  בכירים

לשתף פעולה באופן מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ו המשתתפיםפרטיים ורואה חשבון. 
 שיבצע את הבדיקות המצוינות לעיל.  ומטעמ מיו/או  התאגיד מלא עם 

ממצאים  במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו לפסול הצעתו של המציעהא רשאי התאגיד י
שונים מן העולה מן ההצעה של המשתתף, או אם תתגלינה בעיות משמעותיות בתחומים 

איננו בעל איתנות  המשתתףסבר כי  התאגידלעדי, ולרבות אם הב ו, לפי שיקול דעתהאמורים

ו/או אינו בעל יכולת מקצועית ו/או  ולדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עימשפיננסית ו/או 
 בעל ניסיון מספק.

כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים וכל  מחירי ההצעהספק מובהר כי  הסרתל .11.6

על פי תנאי המכרז וכל אלו ייחשבו  השירותיםהוא, בקשר עם ביצוע תשלום מכל מין וסוג ש
 ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות. 

 החברה שומרת על זכותה לפצל את העבודות בין מספר מציעים על פי שיקול דעתה הבלעדי. .11.7

תיאום הצעות: המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא  .11.8
 .1נספח א'עם מציעים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף להצעה תצהיר מטעמו בנוסח 

 ביטוחי המציע .12

 לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז המזמיןתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  .12.1
 "(.הביטוחים הנדרשים" ו/או דרישות הביטוח)להלן: "

 להסכם 42בסעיף ן ביטוחים בתנאים המפורטים המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות לעניי .12.2
ואת  "(אישור ביטוחי הקבלן)להלן: " להסכם 1ובנספח "( סעיף הביטוחלמתן שירותים )להלן: "

מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך 
 .עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן

ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח המפורטות באישור ביטוחי מגיש  .12.3
הקבלן, ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן, והוא מצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו 

 התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל.
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, ולהפקיד בידי וההסכם מכי המכרזמגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במס .12.4
לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את אישור עריכת הביטוחים  המזמין
 .מקורי(ה ונוסחבחתום על ידי המבטח כדין ) (1)נספח 

 המזמיןלדרישת כי בכפוף המציע בנוסף להמצאת אישור עריכת ביטוחים, כאמור, מתחייב  .12.5
  .העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות גם , ימציא לובכתב

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות מובהר בזאת במפורש כי  .12.6
. ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח

 ילת ההצעה.לגרום לפס עלוליםהביטוחים קיום מובהר, כי שינויים ביחס לאישור על 

חתום כדין על ידי מבטחי  ,המציעביטוחי למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת אישור  .12.7

המציע חתומה כדין על ידי רבות  הצהרת הקבלן "פטור מנזקים", ל מקורי(ה ונוסחבהמציע )
היה רשאי למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי י המזמין, )בנוסחה המקורי(הזוכה 

 .כנדרש צגת האישור החתוםה

נספח אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 12.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .12.8
לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את רשאי  יהיה המזמין אישור ביטוחי הקבלן,

 .במכרזהמציע הזוכה זכייתו של 

אלא כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים,  אין דרישה הגשת ההצעותבשלב יודגש כי  .12.9
בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות 

 .לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים

 נספחים .13

 נספח א'. –פרטי המציע , הצעתו והצהרתו  .13.1

 .1נספח א' –כרז הצהרה על אי תיאום מ .13.2

 .1נספח ב' -2.1פירוט ניסיון וממליצים להוכחת עמידה בתנאי סף  .13.3

 .2נספח ב' – 2.3אישור רואה חשבון להוכחת עמידה בתנאי סף  .13.4

 נספח ג'. –תצהיר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  .13.5

 נספח ד'. –נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .13.6

 נספח ה'. –הסכם ההתקשרות על נספחיו  .13.7
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 נספח א'

 פרטי המציע, הצעתו והצהרתו 

 פרטי המציע א. 

 ;_________________     שם:

 ;_________________     כתובת

 ;_________________   שם איש קשר

 ;_________________     טלפון

 ;_________________    פקסימיליה

 ;_________________  כתובת דואר אלקטרוני

 ;_________________   מספר עוסק מורשה

 ;_________________   מספר החברה

 ;_________________   פרטי חשבון הבנק

 

 במשתתף במכרז: שמות בעלי זכות החתימה

 

 מספר זהות שם משפחה שם פרטי דוגמת חתימה
    
    
    
    

 

 הצעת המציע ב. 

אם יוזמן אצלי ביצוע העבודות, לעיל, ולכתב הכמויות, הריני להודיעכם כי ב 9.2בהתאם לאמור בסעיף 
 המוצע על ידי לביצוע העבודות : החודשי הריטיינר מחיר להלן 

 

)ובמילים: ____________________________ שקלים  _ ש"ח__________

 חדשים(. 

תמצא  ןכם אלא או שיבוש יביאו לפסילת ההצעה, א יש להקפיד היטב על תאימות בין הכתוב בספרות במילים. כל שגיאה •

ועדת המכרזים לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחול על כך, אם תשתכנע כי השיבוש נפל בתום לב וכי לא היה בו כדי 

 לפגוע בעקרון השוויון.

ילים לבין הכתוב במקרה של סתירה בין הכתוב במ, וכן כי החברה תהא רשאית לבצע תיקונים אריתמטייםמובהר כי  •

 .בספרותיגבר הכתוב  –בספרות 
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 הצהרת המציעג. 

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

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

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

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

 המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו.

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

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

אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי ככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד,  .5
 כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. .6

 

 

 ימת מורשה החתימה: ____________חת  _________ שם מלא של מורשה החתימה: 

 

 חתימת מורשה החתימה: ____________  _________ שם מלא של מורשה החתימה: 

 

 חתימה וחותמת של המציע :

_____________________ 

 

 אישור עו"ד 

 

מאשר  שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ אני הח"מ, עו"ד _________________

, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת _______הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _____________ ____יום____בבזאת כי 

לאחר שהבינו את משמעותה  תצהיר זההמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/זהות מס' ____

 המשפטית של חתימתם. 

 

_______________      ___________                            ___________ 

 חתימה                  שם עורך הדין                               מס' רישיון                      
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 למכרז 1נספח א'

 
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

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

 ת כי: מצהיר בזא

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

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

מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם ההמחירים  .3
 מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

במכרז זה או תאגיד  יעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  הצעותהמחירים המופ .4

 .או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

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

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

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

  הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא       .8
 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

יב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד אני מתחי .9
 הגשת ההצעות .

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

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
 

 המצהיר ____________ שם המצהיר___________ חתימת
 
 
 

 אישור עו"ד 

 

מאשר  שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ אני הח"מ, עו"ד _________________

, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת _______הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _____________ ____יום____בבזאת כי 

לאחר שהבינו את משמעותה  תצהיר זהים לי אישית, וחתם/מה/ו על המוכר/ת/ֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/זהות מס' ____

 המשפטית של חתימתם. 

 

_______________  ___________                            ___________ 

 חתימה                  שם עורך הדין                               מס' רישיון                      
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 1נספח ב'

 .12המציע בהתאם לתנאי סף פירוט ניסיון 

 

לצרכי פתיחת סתימות  רכבי שטיפה ושאיבההמציע שירותי הפעלת להם העניק המציע  פירוט תאגידי מים וביוב
השירותים לתקופה רצופה של , כאשר לאחד מן התאגידים ניתנו 2017-2019השנים במערכות ביוב, וזאת במהלך 

 : תושבים 50,000, והוא מנה בתקופה זו לפחות ( חודשים לפחות12שתים עשרה )

 

שם איש  שם הגוף  המזמין

הקשר, ומספר 

 טלפון

מתן  תקופת 

 השירותים

 מספר התושבים השירותים שניתנותיאור 

     

     

     

     

     

 
 

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:
 
 

 מציע : ___________________ ת.ז. ___________________מורשה החתימה מטעם השם 
 

 חתימת מורשה החתימה : __________________
 

 מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________שם 
 

 חתימת מורשה החתימה : __________________
 

 
 אישור עורך דין

 
_________ מאשר בזה  ןרישיו_____ מרחוב __________________ מספר אני הח"מ, עו"ד _____________

כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. 

בפני על  מווחתוכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ _________________ 

אשר בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, אם המציע הנו תאגיד, אני מ .מסמך זה

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

 
 _________________ חתימת עורך הדין                
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 3נספח ב'
 .32 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף אישור רו"ח על מחזור כספי

 לכבוד:
 :תאריך

 31.12.2018-ו .201731.12 ,.201631.12ביום  שנסתיימו מהשנים אישור על מחזור כספי לכל אחת ן : הנדו
 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 

 .הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________ .א

  
  31.12.2018-ו .201712.31 ,.201631.12 הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.  .ב

 
 :לחילופין

 
בוקרו על ידי רואי  31.12.2018-ו .201731.12 ,.201631.12 ליום  הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם

 חשבון אחרים. 
 

-ו .201731.12 ,.201631.12  יוםלדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ל וחוות הדעת/דוח הסקירה שניתנ .ג

 1אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד  31.12.2018

 
 :לחילופין

 
-ו .201731.12 ,.201631.12   חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום

 הנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.חריגה מ כוללת 31.12.2018
 

 :לחילופין
 

-ו .201731.12 ,.201631.12 חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום
 מפורט בסעיף ד' להלן.כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע ה  31.12.2018

 

המחזור הכספי 331.12.2018-ו .201731.12 ,.201631.12   בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום  .ד
בהיקף  לצרכי פתיחת סתימות במערכות ביוב רכבי שטיפה ושאיבהשירותי הפעלת מביצוע הנובע של חברתכם 

 בנפרד.2018-ו 2016,2017אחת מן השנים בכל  בשנה₪  800,000של 
                                                                                                 

 רב, בכבוד       
 
 

                                                                   _________________________    
 חתימת רואי החשבון                                                                               

 הערות: 

 . 2009אוגוסט  –בישראל  אי החשבוןועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו ל ידינוסח דיווח זה נקבע ע •

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. •

 

                                                      
או אותן כחוות דעת ללא סטייה יר ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  1

 מהנוסח האחיד.
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 עבור תאגיד עין אפק בע"מ מכרז להפעלת רכבי שטיפה ושאיבה 79/2020מכרז 
 

 'גנספח 
 

 דים זרים כדין ותשלום שכר מינימוםהצהרה/התחייבות בדבר העסקת עוב

 

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

 
 מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  הנני

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

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  )ב(
 השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.  3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  –חוק עובדים זרים 

  –לעניין סעיף זה

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

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

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

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

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

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

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

 -לעניין סעיף זה  

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

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

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

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

 בעל השליטה בו; )א(  

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;  )ב(  

אמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו במהותו להרכב כ
 של נותן השירותים;

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

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)
 ששולט בנותן השירותים; מהותית בידי מי
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 עבור תאגיד עין אפק בע"מ מכרז להפעלת רכבי שטיפה ושאיבה 79/2020מכרז 
 

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

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

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

 

 זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתי זו אמת. 

 

 

 

 שם המצהיר + חתימה   תאריך 

 

 אימות חתימה

 

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

 

 

 

 תאריך  חותמת וחתימה  שם
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 עבור תאגיד עין אפק בע"מ מכרז להפעלת רכבי שטיפה ושאיבה 79/2020מכרז 
 

 'דנספח 

 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 לכבוד 

  עין אפק  בע"מ

 

 כתב ערבות מס' _________הנדון: 

 

₪  50,000בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בערך של לפי 
ע"י  79/2020ס' שקלים חדשים( להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי מכרז מ אלף חמישים)

 ______________)שם המציע(.

 ועד בכלל.  30.06.2020ערבותנו זו בתוקף עד 

( ימים מתאריך דרישתכם הראשונה 5ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך חמישה )
י שתצטרכו לנמק דרישתכם, כל סכום עד לסכום הנ"ל בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבל בכתב 

הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת  או לבסס אותה, או לתת לנו כלל
 הנערב.

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

 

 ____________________ שם המוסד הבנקאי                             _________________ תאריך
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 עבור תאגיד עין אפק בע"מ מכרז להפעלת רכבי שטיפה ושאיבה 79/2020מכרז 
 

 'ונספח 

 
 הסכם 

 
 

 2020 ביום ______ בחודש ______ שנת בראש העיןשנערך ונחתם                                
 
 

  
 עין אפק בע"מ בין:  
 ראש העין 11/1 העבודהמרח'    
 ("המזמיןאו " "החברה)להלן: "   

 מצד אחד  
 
 
 

 _________________________ לבין:
  _________________________ 

 ת.ז./ח.פ./ח.צ.______________ 
 מרח' ___________ מס'______ 
 ישוב ____________ מיקוד _________ 
 טלפון __________ פקס ___________ 
 ע"י מורשי החתימה מטעמו: 
 שם:___________________ ת.ז.:_____________ .1 
 _____שם:___________________ ת.ז.:________ .2 
 "(הקבלן)להלן: " 

 מצד שני 
 

 

)להלן: בראש העין להפעלת רכבי שטיפה ושאיבה  79/2020 מס' מכרז פומבי מהפרסוהחברה  הואיל:
 ;"(המכרז"

 לחברה, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי המכרז, הגיש ההסכםאחרי עיון ובחינה זהירה של והקבלן,  והואיל:
 רז, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז;ומילוי כל האמור במכהצעה, לביצוע 

 וועדת המכרזים החליטה בישיבתה מיום ________ כי הצעת הקבלן תוכרז כהצעה הזוכה במכרז ; והואיל:

 נים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;יוהצדדים מעוני והואיל:
 
 

 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא  .1

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

 אישור ביטוחי הקבלן -' 1נספח 
 הצהרה על מתן פטור מאחריות -'א 1נספח 
 נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם -' 2נספח 
 נספח בטיחות –' 3נספח 
 ברת עין אפק בנושא עבודות האחזקהמדיניות חמפרט טכני ו – ב'-כרך - '4נספח 
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 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם. .1.2

 הגדרות .2

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המוגדרת בצידם: .2.1

 בע"מ.עין אפק תאגיד מים וביוב ראש העין   -"החברה"/"המזמין"

 .בה בראש העיןלהפעלת רכבי שטיפה ושאימכרז    -" המכרז"
 
לצורך  , לרבות כל אדם שהוסמך על ידוהמזמיןמנכ"ל   -"  המנהל"

 .  ולו או מקצתוכ ,הסכם זה
 
 .המזמיןמטעמו כנציג שמונה או מי  המזמיןמהנדס   - ""הממונה/"המהנדס"
 
נציג מחלקת האחזקה של התאגיד שימונה לצורך פיקוח על עבודות     -"המפקח "

  מכרז זה.      
 

שירותי וצוע עבודות ולבי הפעלת רכבי שטיפה ושאיבה  -"השירותים"/"העבודות"
רבות כל, לבעיר ראש העין בקווי ביוב  םאחזקה באמצעות

העבודות, הפעולות, התחייבויות והמחויבויות שעל הקבלן 
לבצע על פי האמור במסמכי המכרז/חוזה זה, על נספחיהם, 

 בין אם הם מפורשים ובין אם לאו. 

המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן )כולל קבלני  -"  קבלןה"
המשנה מטעמו(, עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו 

מקצועיים, ולרבות כל  המוסמכים, יועצים ומתכננים

שאושרו על  קבלן/ני משנה בשמו או בשבילו הפועל, ובלבד
 מראש ובכתב. המזמיןידי 

 
מכונה, מכשיר, התקן, מתקן זמני או כל דבר , רכב, ציודכל   -"ציוד הקבלן"

אך שאינו נשאר או מיועד   אחר הדרוש לביצוע העבודות,
 .להישאר חלק מהמבנה או הציוד

 

כל מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא  -" ההסכםמסמכי "
צורפו, לרבות מפרטים, שרטוטים, תוכניות, הודעות 

, וכן הצעת הקבלן, על כל הבהרות לקבלנים, מסמכי
נספחיה, וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף 

 לחוזה בעתיד.

 הודעות למציעים"

, בין המזמיןמסמך שהוצא לפני הגשת ההצעות, בין ביוזמת  " ומסמכי ההבהרות
על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות שאלות 

או משנה הבהרה של המשתתפים במכרז, אשר מבהיר ו/
 ו/או מתקן את מסמכי המכרז.

וזאת  הוצע על ידי הקבלן כריטיינר חודשיאשר הסכום   -" שכר החוזה"
כתמורה לביצוע העבודות לרבות כל תוספת שתתווסף 
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כל הפחתה  ולהוציא לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה 
 החוזה. שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות 

 יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את  -" 1981-חוק הפרשנות, התשמ"א"
 החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.            

הרלוונטי הינו מחירון דקל  מחירון דקל לעבודות קבלניות -" מחירון דקל"
והוא יעודכן אחת לשנה עם הארכת  ,חתימת ההסכם ביום

 .ההתקשרות הסכם

בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות  לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא .2.2
ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. כמו כן,  המזמיןבעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי 

כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין להן נפקות 
 כלשהי בפרשנות החוזה.

 מהות ההסכם .3

 םשירותי אחזקה באמצעותוע עבודות צולב ל רכבי שטיפה ושאיבהיהפעחייב לספק ולמתהקבלן  .3.1
 בעיר ראש העין.ביוב הבקווי 

פירוט  .על נספחיו הכללי המיוחדבמפרט את המטלות והמרכיבים המפורטים  יכללו ותהעבוד .3.2
, , ובכל מצב של סתירה בין הוראת המפרט הכללי המיוחדהאמור מדויק ומפורט מופיע במפרט

 להוראת הסכם זה בכל הנוגע לביצוע העבודות, יגבר האמור בהוראות המפרט הכללי המיוחד.

בציוד המפורט במפרט הכללי המיוחד, ולהחזיק לשם ביצוע העבודות מתחייב הקבלן להצטייד  .3.3
על פי  –בכל הרכבים שהוצגו על ידו במענה למכרז )בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו 

 המענה למכרז(.

דין, וכן בכפוף למפרט  ועל פי כל  םרלוונטייוחוק  תקנה אבכפוף לכל תקן, תבוצענה  ותעבודה .3.4
קבע עבור הקבלן סדרי המזמין יעל נספחיו. יודגש בזאת כי  הכללי המיוחדהבין משרדי והמפרט 

 עדיפויות לביצוע העבודה. 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

 הקבלן מצהיר ומתחייב כי:

, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה כי הוא בעל ידע .4.1
 .בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה

ביעילות, הכל לשביעות כי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות ובמיומנות נאותה, בקפדנות ו .4.2
 . המזמיןשל  רצונו המלא

"י ורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו עפכי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצ .4.3
והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או ות עם תנאי העבודה הספציפיים היכרהסכם זה, לרבות 

 בקשר עם כך. המזמיןדרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 

ה, שיומצא בתאריך שנקבע לכך בצו התחלת עבודעבודות הבביצוע כי יש לו את היכולת להתחיל  .4.4
ולשיקול דעתו  שנה או יותר, בהתאם להחלטת המזמין, והוא יבצען לתקופה של על ידי המזמיןלו 

 .הבלעדי
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כי הוא מעסיק ו/או כי יש בידו להשיג ולהעסיק את כוח האדם הנדרש על פי תנאי הסף והמפרט  .4.5
שים לשם , ואשר הוצע על ידו בהצעתו, בהכשרה, ברמה האישית ובכמות הדרוהכללי המיוחד

 ביצוע העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, בתנאים ובאופן הקבועים בהסכם זה. 

 אם אלא אחר למועד העבודה ביצוע את לדחות מקרה בשום רשאי אינולו וידוע לו ש ובהרכי ה
 ור המנהל מראש ובכתב.איש את קיבל

הות ולא יעסיק כי ידאג להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנושא בטיחות וג .4.6
 עובדים, אשר לא עברו הכשרה מתאימה. 

כי בבעלותו הכלים, הרכבים והאמצעים הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף ובכמויות  .4.7
 . הכללי המיוחדהנדרשות על פי הסכם זה על כלל נספחיו, לרבות המפרט 

על נספחיו  הכללי המיוחדכי ברשותו נמצאים האמצעים, הציוד והחומרים הנזכרים במפרט  .4.8
 להסכם זה, כחלק בלתי נפרד הימנו, בהיקפים ובכמויות הנדרשים בנספח זה. 

כי במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן, כי במהלך כל תקופת הסכם זה ו/או  .4.9
התקופה המוארכת, לפי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו תקפים, וכי הוא יציגם מפעם 

 :החברה לפי דרישתהלפעם בפני 

  רישיון עסק  .1

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות   .2
 .1976 –ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.  .3

דין אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים ותשלומים כ  .4
 עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראות הדין. 

 והיתרי נהיגה כנדרש בחוק. תרישיונו  .5

הקבלן מתחייב לדאוג לקבל את כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לשם ביצוע העבודות עפ"י  .4.10
 כל דין.  הסכם זה, לרבות אישורי העירייה, המשטרה וכל רשות סטטוטורית אחרת כנדרש עפ"י

כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד  .4.11
מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבודות עפ"י 

 הסכם זה, כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון. 

לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כי למיטב ידיעתו  .4.12
בשנה שקדמה למועד חתימת  1991 –כתב תביעה בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א 

 הסכם זה. 

כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או מחדל, של כל  .4.13
 ווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/או כפוף לו. הסכם אשר הקבלן מה

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים להגיש את כל המסמכים, הרישומים והטפסים ולנקוט בכל  .4.14
 הפעולות הנדרשות לפי הדין החל. 

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס למתן הודעות,  .4.15
 נות ותשלום מסים ואגרות. קבלת רישיו
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על פי הסכם זה שירות מרכזי  למזמיןרואה בשירות המוענק על ידי הקבלן  המזמיןכי ידוע לו, כי  .4.16
עניין מובהק להבטיח, כי ביצוע העבודות ייעשה ע"י  למזמין, וכי יש ראש העיןוחשוב לתושבי 

גרימת מטרדים הקבלן ברמה מעולה, במהירות המירבית בהתחשב בנסיבות בשטח, ותוך 
 מינימאליים ככל הניתן לציבור. 

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי ישלם כל תשלום ו/או קנס ו/או עיצום כספי שיוטל על  .4.17
, לרבות המשרד המזמיןסמכא כלפי -מידי העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם בר המזמין

ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ו/או להגנת הסביבה, בגין כל מעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן, ב
אי ביצוען בהתאם לאופן ולסטנדרטים הנדרשים בהתאם להסכם זה ו/או ע"י רשויות הפיקוח 
המוסמכות לרבות המשטרה, משרד התחבורה בית המשפט, רשויות איכות הסביבה, משרד 

 עבודה. הבריאות וכל רשות סטטוטורית אחרת וכן לרבות בגין עיכוב ו/או איחור בביצוע ה

לבצע את העבודות נשוא המכרז וההסכם בהתאם להוראות כל דין,  הקבלן מצהיר ומתחייב .4.18
לרבות, בהתאם להנחיות, כללים, אמות מידה והוראות רשות המים ו/או הממונה על תאגידי 

 המים והביוב )הן משפטיות והן הנדסיות(. 

והוא יבצע את העבודות תוך הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן הראשי של העבודה,  .4.19
שמירה מוחלטת על כל הוראות הבטיחות, ותוך עמידה בכל כללי וחוקי הבטיחות בעבודה בשים 

 לב למהות העבודות נשוא ההסכם.

 smart"חכם" ) יסלולארבמכשיר טלפון כי בכפוף לדרישה מאת המזמין הוא יצייד את עובדיו  .4.20
phone )ולתקשר ישירות  בכל עת םת שניתן יהיה להשיגמכשיר קשר על מנאו /ו/או איתורית ו
 מולם.

ימים  7-ו שעות ביממה 24להעמיד לרשות המזמין איש קשר אשר יהיה זמין הקבלן מתחייב  .4.21
מזמין אודות עצם ההחלפה ל. במקרה של החלפת איש הקשר באחריות הקבלן להודיע בשבוע

 וזהות המחליף.

הנדרש במפרט, לרבות הציוד ות את כל הציוד הקבלן מתחייב להחזיק לכל אורך תקופת ההתקשר .4.22
 .שהוצע על ידו בהצעתו על פי תנאי הסף

הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות ולהתייצב לכל קריאה בהתאם לזמנים הנקובים במפרט  .4.23
 הטכני.

 זה תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.סעיף הפרה של מובהר כי  .4.24

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .5

 ביצועה, לפקח ואת , כולה או חלקה,בכל זמן שהוא את העבודה אי לבדוקרשיהא המפקח  .5.1
ובאיזו  הקבלן בביצוע העבודה , וכן לבדוק את טיב המלאכה שנעשית על ידיהולהשגיח על ביצוע

 הוא.  הוראותיו הוראות החברה ואת מידה הוא עומד בתנאי החוזה ומבצע

 הקבלן.   אתהוראות המפקח, בכפוף לאמור בחוזה זה, תחייבנה  .5.2

לכל מקום שבו נעשית רשה על ידו, להיכנס בכל עת הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מו .5.3
עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד 

 כלשהם לביצוע החוזה.

ולסייע להם בכל  ידוהקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח, או עם כל בא כוח מורשה על  .5.4
הדרוש לשם ביצוע עבודתם. כן על הקבלן לדאוג לכך, שכל עובדיו ו/או כל המועסקים על ידו, ו/או 

 קבלני המשנה מטעמו, ישתפו גם הם פעולה עם המפקח, או עם כל בא כח מורשה על ידו.
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י מעקב אלא אמצעעפ"י חוזה זה על ביצוע העבודה  אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח .5.5
 .אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן

לא ישחרר את הקבלן אחריות כלשהי ו וו/או מי מטעמ המזמיןלא יטיל על הפיקוח הנ"ל  .5.6
 מסמכי החוזה. מלואלמילוי  המזמיןמהתחייבויותיו כלפי 

 איסור הסבת החוזה .6

את החוזה , המזמיןאשר לא אושר על ידי  , לרבות לכל קבלן משנהאין הקבלן רשאי להסב לאחר .6.1
או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או  למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

 מראש בכתב. המזמין

כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו הוא לא  ,במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת .6.2
אשר יחזיקו במניות שמקנות זכות יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים 

מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות, או המקנות זכות למנות  25%-ליותר מ
 לכך מראש ובכתב. המזמיןרבע או יותר מהדירקטורים  בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת 

 העסקת קבלני משנה .7

הציגו , אלא אם שנה לצורך ביצוע העבודותרשאי להעסיק קבלן משנה ו/או קבלני מ אינו הקבלן .7.1
. העסקת קבלן משנה המזמיןהתקבל אישור מראש ובכתב מאת במסגרת הצעתו ו/או אלא אם 

תתאפשר רק  היאו שנקבעו במסגרת מסמכי המכרז,מותנית בעמידת קבלן המשנה בתנאי סף 
המשנה, ולגבי מראש ובכתב לגבי העסקת קבלן/קבלני  המזמיןיקבל את אישור  שהקבלןלאחר 

  .זהות קבלן/קבלני המשנה המוצע על ידו

 ה פוטרבמפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמור ואת הסכמתן המזמין נת .7.2
באחריות מלאה לכל מעשה או  איישאת הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן 

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

בלבד, לאשר לקבלן להחליף קבלן  הא רשאי, אך לא חייב, וזאת על פי שיקול דעתוי המזמין .7.3
משנה, וזאת על פי בקשה מפורטת בכתב, שתכלול את פירוט הסיבות להחלפה, ואת כל הפרטים 

 הנחוצים לגבי קבלן המשנה המחליף. 

יוחלפו על ידי הקבלן  קבלני משנה אשר אושרו על ידי המזמין בעת קבלת הצעת הקבלן למכרז לא .7.4
אלא באישור מראש ובכתב מאת המזמין, הן לגבי עצם ההחלפה, והן לגבי זהות קבלן המשנה 

 המחליף.

 ניהול יומן .8

 הפרטים את , מדי יום ביומו,רשום בולו "(היומן": מתחייב לנהל יומן עבודה )להלן הקבלן .8.1
 :הבאים

 .יצוע העבודותמספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בב .1

  שהופעל לביצוע העבודה.הציוד  .2

 .תקלות והפרעות בביצוע העבודות .3

 .השוררים במקום ביצוע העבודות רהאוויתנאי מזג  .4

 .התקדמות בביצוע העבודות במשך היום .5
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 .הוראות שניתנו לקבלן על ידי החברה או על ידי המפקח .6

 .העבודות הערות החברה או המפקח או הסתייגויותיהם בדבר מהלך ביצוע .7

, העבודות ביצוע מהלךבבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי כל ד .8
 לרבות הנושאים המפורטים במפרט הטכני.

, הקבלן והמפקח על ידי שבועיחתם כל יפי שידרוש המפקח וכהיומן יהיה במספר העתקים  .8.2
 והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח מדי שבוע.

או  להוסיף ביומן הערות ה חופשית אל יומן העבודה והוא או נציגיו יהיו רשאיםלמפקח תהא גיש .8.3
יחשבו כהודעות י ליומן העבודה כנ"ל שיוכנסו שומיםיהוראות לקבלן כפי שימצאו לנכון. כל הר

 יהם.הוראותאחר  לתנאי חוזה זה, והקבלן מתחייב למלא שנמסרו כדין לקבלן בהתאם

 .יחייבו את החברה שר לביצוע העבודות אולם רישומים אלה לאהקבלן רשאי לרשום הערותיו בק .8.4

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק  .8.5
מילוי הוראות המפקח או -כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 .את החברה באופן כלשהו, והערות הקבלן לא יחייבו הוראות החוזה

הקבלן יהא חייב לנהל, כדי הנחת דעתו של המפקח, רשימות או פנקסים מתאימים אחרים,  .8.6
 שידרשו על ידי המפקח, בהם ירשום מזמן לזמן את כל הפרטים שידרשו ע"י המפקח. 

 היקף החוזה .9

יוד, אדם, החומרים, הכלים, הצ-חוהוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כ .9.1
 המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

נוספות אשר יתברר כי יש ו/או קריאות את הזכות להזמין מהקבלן עבודות  ושומר לעצמ המזמין .9.2
אם נוכח דחיפות ביצוע אותן  צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה, המזמיןלדעת 

 .עבודות ואם מכל טעם אחר

 .הכללי המיוחדהקבוע במפרט המפורט על פי המנגנון  וספת תיקבעהנה תמורה  .9.3

 וסדרי עדיפויות בין המסמכים הוראות מילואים, סתירות במסמכים .10

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר מהמסמכים  .10.1
באה להוסיף על זכויות המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה ה

 המזמין, לפי שיקול דעת המזמין. 

יכריע המנהל בשאלה איזו הוראה מבין ההוראות תהא עדיפה על רעותה,  ככל וקיימת מחלוקת, .10.2
 הכרעת המנהל תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור .)אשר על כן יש לנהוג על פיה(

שהיה הקבלן מסופק בפירושו  גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או .10.3
הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש 

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

לרבות תכניות לפי  -תוך ביצוע העבודה, הוראות  רשאי המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, .10.4
 לביצוע העבודה. -הצורך 
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 סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז )לצורך ביצוע העבודה( הינו כדלקמן: .10.5

 מחירון. .1

 מפרט מיוחד. .2

 חוזה ההתקשרות. .3

 מפרטים כלליים. .4

 תקנים ישראליים.  .5

משמעות בין המסמכים הטכניים  בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה דו .10.6
  לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג לפי הוראותיו.המפקח לבין עצמם, יכריע 

 והמפקחהמהנדס לשביעות רצון המנהל  ותביצוע העבוד .11

ל, הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנה
ושל  , של המהנדס,הוראותיו של המנהל והמפקח וימלא לצורך זה אחרי כל המהנדס

 המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה  ובין שאינן  מפורטות בחוזה.

 תקופת ההתקשרות .12

חודשים למן המועד אשר ייקבע בצו התחלת העבודות אשר יימסר  12-לתקופת ההתקשרות הנה  .12.1
 מאת החברה.  לקבלן

ת נוספות, שנה בכל פעם או החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופו .12.2
שנים(, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אין  5 -חלק ממנה )סך תקופת ההתקשרות המרבית 

לראות בתקופות האופציה כדי לחייב את החברה לממש אותה, ועל המציע הזוכה לשקלל נתון זה 
 בהצעת המחיר שלו. 

ינה יסודית של ההסכם שלא במקרה של הפרה יסודית של ההסכם, או במקרה של הפרה שא .12.3
ימים ממועד קבלת הודעה אודותיה, תהא רשאית החברה לבטל את ההסכם עם  14תוקנה בתוך 

 הקבלן, ותקופת ההתקשרות עמו תסתיים.

 אור האתר לביצוע העבודותית .13

)להלן:  ראש העיןב בקווי הביובבאזורים שונים, לפי הצורך ועל פי קריאה, העבודות מתבצעות  .13.1
 "(.האתר"

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן באתר לרבות  .13.2
ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו. מעמדו של הקבלן יהיה  1972-זכויות מכוח חוק הגנת הדייר

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

אתר לרשות הקבלן, הופך זה ת זאת, כי עם העמדמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר ב .13.3
 להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר.

הקבלן מצהיר, כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך למתקנים קיימים ו/או בהקמה, וכן  .13.4
בשטחים ו/או בסמוך לשטחים בהם קיימים תשתיות מים וביוב , צנרת, תאי ביקורת, שוחות, 

ביוב, ניקוז, כבלים, חשמל וטלפון, וכן מערכות ומתקנים נוספים, הן מעל הקרקע והן  תשתיות
 מתחתיה.
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לשטח התארגנות וזאת על פי קביעת המהנדס, על הקבלן מידה ויידרש הקבלן במהלך עבודתו ב .13.5
לתאם את קבלת שטח ההתארגנות מול גורמי העירייה השונים כולל ביצוע התאומים הנדרשים 

לא שטח התארגנות לא ניתן יהיה להתחיל בעבודה אלא אם התקבלה הוראה אחרת בגין זאת. ל
בכתב ע"י המהנדס. בסיום העבודה עליו להחזיר שטח זה לידי בעליו נקי וללא כל מפגעים. הקבלן 

ימים מקבלה ראשונית של העבודה או על פי הוראת  10מתחייב לפנות את שטח ההתארגנות תוך 
ק כל העלויות  הכרוכות בשטח ההתארגנות כלולות במחירי היחידה המפקח. למען הסר כל ספ

 שבכתב הכמויות ואין הקבלן רשאי לקבל כל תמורה נוספת בגינן. 

 העבודה ביצוע את לדחות מקרה בשום רשאי אינו הקבלן כי, ספק כל הסר למען בזאת מובהר .13.6
 ור המנהל מראש ובכתב.איש את קיבל אם אלא אחר דלמוע

 ומן בו ירשום את העבודות לביצוע ומועד ביצוען בפועל.הקבלן ינהל י .13.7

 העבודה תפסקה .14

קבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב ה .14.1
ינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי מהנדס, בהתאם לתנאים ולתקופה שצומאת ה

 המהנדס הוראה בכתב על כך.

יום  90ן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על קבלה .14.2
 רצופים.

הוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי הגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה נ .14.3
 מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.

צו התחלת עבודה,  המזמיןשניתן על ידי ופסק ביצוע העבודה כולה או חלקה, לצמיתות, אחרי ה .14.4
בפועל והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה שביצע 

 ולפי המחיר שהוצע על ידו.

יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב כאמור  60ישולם לקבלן תוך שלום חלקי כאמור לעיל ת
 לעיל.

פי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או שלום כאמור יהווה סילוק סות .14.5
, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי המזמיןהן כלפי שטענות כל

 הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה.

לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום  -אשמת הקבלן ב גרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור לעילנ .14.6
 כלשהו. 

 מזמין חופשיהא הייה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, ובאשמת הקבלן, ה .14.7
המשך ביצוע העבודות, במלואן או בחלקן, אם בדרך של הזמנה ללהתקשר עם כל קבלן אחר 

, המזמיןהבלעדי של  ול דעתום בכל דרך אחרת, על פי שיקלקבלת הצעות לביצוע עבודה וא
בקשר עם הפסקת  מהמזמיןוהקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שהיא 

 ת על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור.זאהעבודה וההתקשרות עם קבלן אחר. הקבלן מוותר ב

 מובהר בזאת הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של כוח עליון. .14.8

" פירושו: קרבות הכרזת מצב חירום על ידי ממשלת ישראל החל על כוח עליון"לצורכי החוזה 
, המפקחככוח עליון, או אשר לדעת  המזמיןאיזור העבודה, וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי 

לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד שתנאי מזג האוויר לרבות ימי 
ות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/או גשם, שלג, רוח ו/או שיר

השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה 
מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בישראל 
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החרפת המצב האמור, לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו את ו/או ברשות הפלסטינית לרבות 
 העבודות. תקופת ביצועהקבלן בארכה כלשהי לכל 

 הקבלן רשימת  תביעות .15

נוספים ם רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומי כל חודשמיד לאחר סוף הקבלן יגיש למפקח  .15.1
 .עבודות במשך החודש החולףה שלא הותנה עליהם ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע

לא נכללו אשר  המזמיןבדרישות מיוחדות של  רק בתנאי כי תשלומים אלה מקורם ,זאת
 .המזמיןבהתאם לחוזה זה על ידי ואושרו כדין  חוזה זה ואשרתמורה הנקובה במלכתחילה ב

 .איאת הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנ תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות רואים .15.2

 הבלעדי דעתו ולפי שיקול מהנדס והמפקחהיהיה רשאי, לאחר התייעצות עם  המזמיןמנכ"ל  .15.3
יכלול הקבלן את הסכומים  ,התביעות אתנכ"ל המ שרילאשר או שלא לאשר תביעות אלה. א

 .על ידו על פי חוזה זה שאושרו על ידו בחשבונות המוגשים

, המזמיןביעה או טענה כלשהי שיש לו כלפי הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודות מחמת דרישה, ת .15.4
 . ובכל מקרה יהא המפקח פוסק אחרון אם מגיעה לקבלן תוספת כלשהי עבור שינויים או לא

 חומרים וציוד .16

העבודות  שהובאו למקום פירושו כלים, מתקנים, מכונות, אביזרים וכלי עזר -" ציודזה, " פרקב .16.1
בנין שהובאו למקום  פירושו חומרים וחומרי - "יםחומר" .למטרת ביצוע העבודות כולן או מקצתן

 בלתי ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין העבודות, למטרת
. כל הציוד, החומרים והמלאים יהיו מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות

 בהתאם למפורט במפרט הטכני.

בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע המפקח רשאי לתת לקבלן,  .16.2
העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים ולשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר 
החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו, ניקוי האתר ופינוי פסולת בכל שלב ושלב בעת ביצוע 

 ת המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו של הקבלן.העבודה וסיומה.  הקבלן ינהג לפי הוראו

שהציוד או  המפקח בכתב כל אימת שנפסלו ציוד או חומרים על פי הוראות חוזה זה, או הורה .16.3
העבודה ועם פסילתם  ממקום הקבלן להוציאם , חייבהחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה

לסילוק  רה. נקבע בהוראה מועדהחב כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות או מתן הוראה
  .יאוחר מהמועד שנקבע כאמור הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא

 להשתמש בהם לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים והוא רשאי , על חשבונו,הקבלן אחראי .16.4
 .זה צורך ביצוע העבודה בכפוף לאמור בחוזהל

 ציודאו של ההחומרים  תן אישור על ידי המפקח לטיבם שלהוראות סעיף זה ממאין להסיק   .16.5
הקבלן לסלק  הוא ובמקרה כזה חייב לפוסלם בכל זמןווהמפקח רשאי לבדוק כל ציוד וחומרים 

 .העבודה ממקוםשנפסלו כאמור את הציוד או את החומרים 

מרים בתום העבודה ו/או כל חלק ממנה יסלק הקבלן מאתר העבודה את כל עודפי הציוד והחו .16.6
מהבורות הרטובים או שוחות בעניין חומרים הנשאבים ויחזיר את מצב אתר העבודה לקדמותו. 

לפנות את  החומר שנשאב ולרוקן אותו בתא ביוב עירוני מוסדר לקליטת  ג.מתחייב הקבלן ביוב, 
 .שפכים המפונים על ידי מכליות ביוב
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 הגנה על חלקי העבודה .17

בתהליכי והציוד מצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל הא .17.1
טפונות, יהעבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, ש

רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן 
בודה וחלקי העבודה מפני גשמים או מפני כל יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת הע

מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות  זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות  וכדומה, 
 לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו. -הכל 

, לעיל, לעבודה או לחלקי העבודה, על ידי הגורמים המפורטים לציודכל נזק אשר נגרם לחומרים,  .17.2
בלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות בין שנקט הק

 רצונו של המפקח.

הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים  .17.3
 להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

 ולהסילוק חומרים פסולים ומלאכה פס .18

 :העבודה המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן בכתב, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך

בהוראה, בכל מקרה שתצוין שהם ממקום העבודה בתוך תקופת זמן  חומרציוד ו/או על סילוק כל  .18.1
, ו/או שהם מפריעים לביצוע תקין של העבודות שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם

 באתר.

בסעיף האמורים  חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומריםאו ציוד ו/על הבאת   .18.2
 .המפקח תוך זמן שייקבע על ידי לעיל

המפקח ועל  שנערכה על ידיקודמת  בדיקה לכל דבר על אף כל תהיה בת תוקףשל המפקח  סמכותו .18.3
 .למלאכה אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר

רשאי לבצעה על חשבונו של הקבלן, והקבלן  יהא המזמיןלא ימלא הקבלן אחר הוראות המפקח  .18.4
 מכל סכום שיגיע לנכותן הא רשאיי והמזמיןהכרוכות בביצוע ההוראה  ישא בכל ההוצאותי

 .לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת רשאיהא יכל זמן שהוא ומכל סיבה שהיא וכן ב מהמזמיןלקבלן 

 גידור ושאר אמצעי זהירות ,שילוט ה,שמיר .19

בכל אמצעי הזהירות  ,כי כל הבאים מטעמו ינקטועל חשבונו חראי ויהא א ,הקבלן ינקוט .19.1
הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו, בעת ביצוע 

  .לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ,העבודה

ת ראש עירייעם משטרת ישראל, הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את תאום התשתיות והתחבורה  .19.2
 .חברת חשמל בזק כבלים מקורות רשות העתיקות וכו', העין

זהירות לביטחונו  הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא שמירה, שילוט, גידור ושאר אמצעי .19.3
 , או שיהיה דרוש עלהמזמיןשיידרש על ידי  ולנוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או

 . כלשהי מוסמכת פי דין או הוראה מצד רשות

בנוסף לאמור בסעיף זה, ימלא הקבלן אחר כל הוראות הזהירות והבטיחות המצוינות במפרט  .19.4
 ו/או הנדרשות על פי כל דין. ו/או בנספח הספציפי המיוחד
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 פיקוח .20

, והקבלן מצהיר מסכים ומתחייב מטעמה מפקחהמזמין מנה ילצורך ביצועו של הסכם זה  .20.1
 להישמע לכל הוראותיו.

ו/או למפקח על כל אירוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך  מזמיןללדווח  הקבלן מתחייב .20.2
 ביצוע העבודות. 

ו/או למפקח תעמוד הזכות לבקר בכל עת בזמן ביצוע העבודות, ולקבל מידע החברה לנציג  .20.3
 מהקבלן ו/או מעובדיו בקשר לביצוע העבודות.

ההסכם והמפרט הטכני, כי הן לתנאי  ותמתאימ ןאינו/או כל חלק מהן  העבודותמצא המפקח כי  .20.4
את רצונו, ימסור לקבלן  ותמשביע ןאינכי הן ולא בוצעו ברמה המקצועית והטכנית הנדרשת 

"( הדרושים לדעתו, התיקונים" :ו/או עבודות ההשלמה )להלןו/או פעולות  רשימה של תיקונים
מוסכם, כי בגין ביצוע למען הסר ספק מובהר ו והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח.

לקבלן סכום כלשהו בנוסף לסכום המגיע לו בגין ביצוע העבודה  המזמיןהתיקונים לא ישלם 
 אלמלא נדרש הקבלן לביצוע התיקונים, כאמור. 

לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח, יהיה המזמין רשאי לבצע  .20.5
ת שימצא לנכון, על חשבון הקבלן. המזמין יגבה הוצאות את התיקונים בעצמו, או בכל דרך אחר

 מהקבלן בכל דרך שימצא לנכון, לרבות קיזוז מהתמורה המגיעה לקבלן.  25%אלו, בתוספת 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב לבצע ו/או ליישם כל הוראה הנוגעת לאופן ביצוע  .20.6
ת והוראות לקביעת נהלי עבודה עליהם יהיה על העבודות ו/או התיקונים, לרבות הוראות מנהליו

 עובדי הקבלן להקפיד. 

המהנדס הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה לשביעות רצונו המוחלטת של  .20.7
המפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח בין שהן מפורטות בהסכם ובין אם ו

, לרבות בשבתות, חגים ומועדים ותקופת חירום, יינתנו לאחר מכן ובמשך כל תקופת ההתקשרות
 אף אם לא הוכרזה רשמית. 

 צוע העבודהיקצב ב .21

 2005בכל מקרה, סל השירותים משנת הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות ובקצב הדרוש. 
 ו/או אמות מידה הנדסיות שיפורסמו בהמשך, יהוו אמות מידה ללוחות זמנים סבירים.

 והחזרת המצב לקדמותו םשפכי/פינוי פסולת .22

"( הנוזליםהקבלן מתחייב עם תום ביצוע של כל עבודת שאיבת שפכים או נוזלים אחרים )להלן " .22.1
או במהלכה אם נדרש לפנות את הנוזלים לאתר מורשה על פי כל דין. כל חודש מחויב הקבלן 

מסמכים  להגיש למפקח/מזמין העבודה את כל תעודות קליטת הנוזלים באתר המורשה וכמותם.
 אלה יהוו תנאי לביצוע התשלום עבור השרות לקבלן.

ינקה הקבלן את אתר העבודה, אשר יוגדר ע"י המפקח  כל שלב בהןבאו כל עבודה עם תום ביצוע  .22.2
הכללי "( בהתאם להוראות המפרט עבודות הפינוי" –פסולת )להלן היסלק ממנו עודפי חומרים ו

 .המיוחד

וההטמנה על כל הכרוך בהן תעשנה על )כולל שפכים או נוזלים(  מובהר בזאת, כי עבודות הפינוי .22.3
או הזרמה למתקן טיפול  היטל ההטמנהעבור ידי הקבלן ותהיינה על חשבונו, כולל תשלום 

 . בשפכים
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דמות ה לקלהשבת המצב במקום ביצוע העבוד קבלןדאג הי ה או כל שלב בההעבודביצוע עם גמר  .22.4
 . הכללי המיוחדכמפורט במפרט ו/או לשלמות ו/או לתקינות, 

 ביצוע מקצועי .23

. אישורו של פקחכל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המ .23.1
ח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו והמפקח לביצועה של עבודה או מטלה מכ

 האמורה לעיל.

לתקן מפקח הקבלן עפ"י דרישת ה יחויב, פקחהמבוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון, לדעת  .23.2
 .פקחו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצון המ

, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם או בדרך ביצועה נתגלה פגם בעבודה  .23.3
פי החוזה, . היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפקחושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המ

 –. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה המזמיןיחולו הוצאות החקירה והתיקון על 
יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך 

 בו.

 הזכות לגבות מן הקבלן, בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול דעת השמור למזמין .23.4
תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מן הקבלן  ועןא טולתיקון עבודה שה המנהל

 לתקנה.

לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י כל דין או  המזמיןאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של  .23.5
 הסכם.

 ים ושמירה על הבטיחות ניהול האתר .24

ר, תמרורים ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו לספק על חשבונו הוא: שמירה, גידו הקבלן מתחייב  .24.1
ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות כל דין ו/או על פי הוראה 

 מצד רשות מוסמכת כלשהי.

במהלך ים לאתר ו, לא יכנסיםהקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר  .24.2
 .םו/או בא כוח ס/מהנדמפקח, המנהל, ההעבודה, למעט ה

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא  .24.3
כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות 

 השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.

פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר  , ללא כל תמורה נוספת, אפשרותןייתהקבלן   .24.4
, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח, וכן לעובדיהם הן במקום המזמיןהמועסק ע"י 

העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה. כמו כן יאפשר להם הקבלן את השימוש במידת 
דיו, ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על י

 מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור מאת הנזקקים בהתאם למקובל בענף.

הנדרשים  אומיםיכל התהקבלן יהא אחראי, על חשבונו וללא כל תמורה נוספת לעריכתם של   .24.5
 לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם. 

. הכללי המיוחדהטכנית במפרט כהגדרתם חומרים ופסולת  נוזלים, הקבלן יסלק מהאתר עודפי .24.6
  בנוסף לכך, יסלק הקבלן כל פסולת אחרת מהאתר, לפי בקשת המפקח.
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 שעות וימי מנוחה .25

 שעות ביום בכל ימות השנה. 24זה הקבלן יהיה מחויב להיות זמין  הסכםמודגש בזה, שבמסגרת  .25.1

במשמרות  הפסק או אהדברים, לל על עבודה שצריכה להיעשות מטבע החלזה סעיף אין הוראת 
 -העבודות  רכוש או לביטחון ובלתי נמנעת להצלת נפש או כל עבודה שהיא הכרחיתעל רצופות, או 

, עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על הנסיבות שבעבודה כמפורט ואולם במקרה של
 להשיג את יתה אפשרותיכאשר לא האם ובכתב, או לאחר מעשה וולקבל את אישורו מראש 

מראש ולא ניתן היה לצפות אותה  תה צפויהיהאישור במועד מפאת דחיפות העבודה וכאשר לא הי
 .מראש

 הקבלן לא יהיה זכאי להוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם בגין עבודה כאמור בסעיף זה. .25.2

 שמירת הסביבה .26

סמכות ובאישור הרשויות המו המנהלכל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של  תייכרלא  .26.1
במידה ונדרש. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהא עליו לשלם 

יהא על הקבלן לנטוע עץ אחר במקומו, עפ"י קביעת  ,וכמו כן המנהלפיצויים בסך שיקבע ע"י 
 המנהל. 

 הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי הרשאה .26.2
מפורשת בכל דין או הסכם, ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, סלעים, כורכר 

  מרי תשתית"(.ו"ח: וכיו"ב )להלן

 תיקונים .27

המפקח או  אשר לדעת פגםנזק או לרבות , או פגמים לאחר ביצוע העבודותנתהוו או נתגלו נזקים  .27.1
מביצוע העבודה שלא ים או פגומ נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים החברה

מכל סיבה אחרת, חייב הקבלן לתקן בהתאם לחוזה או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח, או 
 .רצונו של המפקח דרישת המפקח או החברה ולשביעות הכל לפי ,כאמור פגםכל נזק או  מיד

 .הקבלן בלבד יחולו עלזה כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף 

 לבצע את תיקון הליקויים רשאי יהא המזמיןמילא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין תיקונים, לא  .27.2
את כל ההוצאות, לרבות הוצאות  ושיפוי מלא וישלם ל ועל חשבון הקבלן והקבלן ישפה אות

 משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.

 גמים וחקירה לסיבותיהםפ .28

שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו  דס או המפקח לדרוש מהקבלןנתגלה פגם  בעבודה, רשאי המהנ
המפקח וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו הוא את  המהנדס או לפי שיטה שתאושר על ידי

 למזמין אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים הולמים. הפגם וכל הכרוך בו

 .המזמיןהמפקח או  על ידי במידה וימצא אחראי לפגם הנ"ל

 הקבלן תהתחייבויואי מילוי  .29

במחדל,  במעשה ואם , אםןאו מקצת ןכול ,אם לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי חוזה זה .29.1
הוצאות כל אחר או בכל דרך אחרת, ו קבלן לבצע את העבודה האמורה על ידי המזמיןרשאי 

במקרה הנ"ל, מבלי לגרוע מכל זכות  .הקבלן תחולנה על"( הוצאות הביצועהכרוכות בכך )להלן: "
היה יעל פי החוזה ועל פי כל דין )ובנוסף לכל קנס אחר על פי הסכם זה(,  המזמיןאחרת של 

עבור כל מקרה ₪  2,000הבלעדי, להטיל על הקבלן קנס בסך  , עפ"י שיקול דעתורשאי המזמין
)חמישה עשר  25% בתוספת שלוע את כל הוצאות הביצ למזמיןאת הקבלן להחזיר לחייב ובנוסף 
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על פי  המזמין יהיה רשאי לקזז כל סכום אשר יגיע לוהנהלה וכלליות.  שיחשבו כהוצאות אחוזים(
 .מהקבלן בכל דרך אחרת ולגבות ו/או מהמזמין כל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהואמ סעיף זה

 על ידי הפרת החוזה בגיןלפיצויים  המזמיןשל  וכדי לגרוע מזכותזה קטן בסעיף אין באמור 
 .כל דין על פיואם  , לרבות האמור במפרט הטכני,חוזה זה על פיהקבלן אם 

 תמורה .30

עפ"י לתמורה יהא הקבלן זכאי  על כל נספחיו, וכל מחויבויותיו לפי ההסכםבגין ביצוע העבודה  .30.1
  "(.התמורה)להלן: "כתשלום ריטיינר חודשי הצעתו בנספח א' 

 שיעורו על פי הדין.ווסף מע"מ כתתמורה יל .30.2

תשלם החברה לקבלן על פי ביצוע בפועל, במפרט הטכני בגין קריאות נוספות אשר תמחורן מופיע  .30.3
אתר התשלום יעשה עבור שעות עבודה נטו לטיפול בכל תקלה, לא כולל נסיעות אל כאשר 
להלן: , תוספת בגין קריאה בשעות שונות וריקון מיכליות בנקודות השפיכה המאושרות )העבודה

 "( .התמורה בגין הקריאות הנוספת

לכל עניין  החברה, אינה מחייבת את התמורה בגין הקריאות הנוספת מען הסר ספק, מובהר כיל .30.4
 אך ורק בגין עבודה שבוצעה על ידו בפועל. ,ם המצויניםשהוא. התמורה תשולם לקבלן, במחירי

יבי העבודה ולרבות כל פעולה הינה תמורה כוללת בגין כל מרכ מובהר בזאת כי התמורה לעיל .30.5
, לרבות כל הוצאה הנדרשת לצורך מתן השירותים בשלמותן, ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה

נשיאה בכל הוצאות הציוד, כח האדם והחומרים הנדרשים למתן השירותים, הסדרי תנועה 
 וכיו"ב, והכול כמפורט במפרט הטכני.  

 ולא תשולם בגינן םמחיריבכלולה או ריקון המיכליות הנסיעות ו/למען הסר ספק מובהר כי עלות  .30.6
באחריות  ריקון המיכליות באתרים מורשים הינותמורה נוספת/אחרת. למען הסר כל ספק 

 , כולל מציאת האתרים המורשים לכך.המלאה של הקבלן

למען הסר ספק מובהר כי במידה ותידרש עבודת לילה כהגדרתה בחוק, לא תשולם לקבלן כל  .30.7
 וספת בעדה. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לשלם לעובדיו בהתאם לחוק.תמורה נ

זה, יהיה על הקבלן לשאת, על חשבונו וללא כל הסכם  כל דין ו/או מבלי לגרוע מאחריותו עפ"י  .30.8
תמורה הנוספת על האמור לעיל, בעלות תיקונם של פיצוצים ותקלות בקווי מים וביוב וכן 

רמו עקב ביצוע עבודתו. ככל שהחברה תישא בעלויות התיקון היא תהא בתשתיות אחרות אשר יג
 לעיל. 1רשאית לקזזן מן התמורה המפורטת בס"ק 

שא בהוצאה כלשהי, תחול ההוצאה ית החברהמוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש כי  .30.9
 האמורה על הקבלן בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו.

ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך  ושאר בתוקפיי נקב בהצעתו למכרז,בו של הקבלן הזכייה  תעריף .30.10
 .כל תקופת ההסכם

מובהר ומוסכם כי, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות,  .30.11
 תעריפי הזכייה הנ"ל.תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את 

 יישאר הנ"ל והוא ההזכיי סר כל ספק יובהר כי שינויים במדדים לא יגרמו לעדכון תעריףהלמען  .30.12
 ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם. בתוקפו
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את  הבחוזה זה, מניח ההנקובהתמורה הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי  .30.13
לפי החוזה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד  תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו הוודעתו ומה

 .או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן

 תנאי תשלום .31

על פי הקבוע בסעיף תמורת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה  .31.1
  לעיל.התמורה 

 :קריאות הנוספות הפרטניותוכן עבור ה התמורה עבור שירותי האחזקה השוטפים החודשיים .31.2

 5-וזאת עד לבגין העבודות שבוצעו בחודש שחלף חשבון קבלני  חברההקבלן יגיש למפקח ול  .1
 ., בחלוקה לעבודות שוטפות ועבודות פרטניות עבור קריאות נוספותלכל חודש

ייבדק על ידי המפקח והוא יעביר למהנדס החברה את החשבון  החודשיהחשבון הקבלני   .2
 ידו בצירוף טופס אישור חשבון.  שאושר על

 5-הקבלן יגיש חשבונית מס עבור החשבון הקבלני שאושר לתשלום על ידי המהנדס עד ה  .3
ממועד אישור החשבון  60לחודש, וחשבונית המס תשולם לקבלן בתנאי תשלום של שוטף + 

 על ידי המפקח.

לן וזאת במועד תשלומו של מס ערך מוסף בגין התמורה עבור העבודה נשוא הסכם זה, ישולם לקב .31.3
 כל תשלום ותשלום על פי הסכם זה וכנגד המצאת חשבונית מס כחוק.

יחולו על  ל העבודותיד עאו אשר יחולו בעת, החלים, מכל סוג בה, או תשלום חו היטל, כל מס .31.4
המנהל ינכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי כל  .הקבלן וישולמו על ידו

 .והעברתם לזכאי יהווה תשלום לקבלן ההיטלים ותשלומי חוב, מיסים בכלל זאת ו, ןיד

או /מיסים ו ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זהשהמהנדס  כי ידוע לומצהיר הקבלן  .31.5
אלא  ה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי הדיןהחבראו היטלים בשיעורים ש/חובה ו תשלומי מלוות

ל הוראות בכתב של פקיד השומה על "פני תשלומו של כל תשלום כנאם ימציא הקבלן למנהל ל
 .הקטנת שיעור הניכוי כאמור

נכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זה את כל הקנסות שהחברה ת כי ידוע לומצהיר הקבלן   .31.6
 .שיחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת החוזה והפיצויים המוסכמים

 מוסכמיםפיצויים  .32

מזמין פיצוי מוסכם וקבוע מראש לבכל אחד מן המקרים המנויים במפרט הטכני ישלם הקבלן  .32.1
 בהתאם לקבוע במפרט הטכני.

, אם וככל בכל זמן שהואלקבלן לנכות את סכום הפיצויים מכל סכום שיגיע  ירשאהיה י המזמין .32.2
האמורים לעיל המוסכמים . למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים שיגיע לקבלן

או מכל התחייבות אחרת המוטלת על לבצע את השירותים מהתחייבותו הקבלן משום שחרור 
 .ההסכםעל פי  הקבלן

לפיצויים בגין כל המזמין של  ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות .32.3
 הקבלן.עקב הפרת החוזה על ידי  ונזק שנגרם ל
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משקפים את הנזק המוערך והמשוער מראש הצפוי להיגרם  שבמפרט הטכנימוסכמים הפיצויים ה .32.4
והם ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו של כל נזק, ומבלי לפגוע מההפרות האמורות לעיל, כתוצאה 

 או לפי כל דין. ההסכםבכל תרופה אחרת לפי 

בגינם ייקנס הקבלן,  אין בפירוט הקנסות שבמפרט הטכני כדי להוות רשימה סגורה של אירועים .32.5
 מזמין שמורה הזכות להוסיף קנסות נוספים.ול

 ח אדם ותנאי עבודהואספקת כ .33

הקבלן יעסיק מספר מספיק של פועלים מקצועיים ובלתי מקצועיים, לשם ביצוע העבודה באופן  .33.1
לא תתקבל טענה כלשהי מצד הקבלן  - הכללי המיוחדובהתאם להוראות המפרט  משביע רצון

להרחיק מהעבודה כל אדם, כולל מנהל  פקח. הרשות בידי המר כוח אדם מספיקשמקורה בהעד
עבודה ו/או מנהל ביצוע ו/או מודד, שיראה בעיניו כבלתי מוכשר, בלתי חרוץ או בעל התנהגות 

 רעה.

מינוי אנשי הצוות, מקצועי ולא מקצועי, יהא טעון אישור מראש ובכתב מאת המזמין. המזמין  .33.2
לשהו וכן יהא המזמין רשאי לדרוש את החלפתו של מי מאנשי הצוות, מבלי רשאי לסרב למינוי כ

לנמק את החלטתו. למען הסר ספק מובהר כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר צוות אשר 
 כל העלויות של עובדים נוספים יהיו על הקבלן בלבד. מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.

עובדים, נהג ועוזר, כאשר בטרם תחילת העבודות יעביר הקבלן כל רכב שטיפה יכלול לפנות שני  .33.3
דרש לאישור המזמין את רשימת העובדים להם: תעודת זהות ישראלית, תעודות והסמכות כנ

 )לרבות רישיון נהיגה ג'(. 

בעלי אשר דוברים את השפה העברית על בוריה, כי העבודות יבוצעו רק על ידי עובדים  מוסכם .33.4
 , ובעלי יכולת לעבודה פיזית.דה עם משאיות שטיפה שאיבהניסיון מוכח בעבו

מהתחייבויותיו  מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או אחרים, כדי לשחרר את הקבלן .33.5
לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של 

 ם לחוזה זה.הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתא

 .הקבלן ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה .33.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב בזאת להוסיף עובדים מקצועיים או שלא מקצועיים  .33.7
ומן הסוגים  המנהל, בכמות אותה ידרוש המפקח ו/או המנהלעל פי דרישתו, של המפקח ו/או 

 רוש.והמקצועות אותם יד

הקבלן יודע כי רשימת עובדיו תיבדק באופן פרטני וכי עובדים שאינם מתאימים לעבודה מכל  .33.8
 סיבה שהיא, לא יורשו לעבוד בעבודה נשוא מכרז זה.

או הודעה שינתנו על ידי המזמין למי מהצוות, יחשבו כאילו ניתנו לקבלן \כל הוראה ומובהר כי  .33.9
 עצמו.

חל איסור על הקבלן להעסקת עובדים זרים,  15.07.2010ם מיו 2003על פי החלטת ממשלה מספר  .33.10
למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן, ובין אם באמצעות קבלן כוח 

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

 ידאי קיום יחסי עובד ומעב .34

  מהווה הקבלן קבלן עצמאי.  המזמיןביחסיו עם  .34.1
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הקבלן מצהיר בזה כי אין בהסכם זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הקבלן ו/או עובד מעובדיו  .34.2
יחסי עובד  וו/או מי מטעמ המזמיןו/או קבלן משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין 

קו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועס
יחסי עובד ומעביד, מכל  המזמיןהסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין 

  מין וסוג שהוא. 

כל התשלומים לעובדי הקבלן ולקבלני המשנה מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שכר  .34.3
ויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה לעבודה עבודה, זכויות סוציאליות, ניכ

וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר(, כל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה לגבי 
העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה וכל יתר ההוצאות וכל 

תחייבויות הקבלן על פי הסכם זה יחולו על הקבלן הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע ה
  הא אחראי לכך, בכל אופן וצורה.ילא  והמזמיןוישולמו על ידו במלואם ובמועדם, 

הקבלן יעסיק את עובדיו עפ"י ההוראות ובהתאם לתנאי העבודה הקבועים כדין בהסכם קיבוצי,  .34.4
 –ו עובד, ובהעדר הסכם קיבוצי כולל תשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אות

בהתאם לקבוע ע"י האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו 
 ענף, עבור עבודה דומה.

 הקבלן ינהל עבור עובדיו תיק ניכויים כדין ויפריש בהם את כל ההפרשות הנדרשות ע"פ הדין. .34.5

לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים  .34.6
 על ידי המפקח. ששיידרובאין דרישה חוקית, כפי 

היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין  .34.7
לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או כל מי מטעמו, מתחייב הקבלן כי ישפה ויפצה את  המזמין
בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או ו או כל מי מטעמ/ו המזמין

  . המזמיןהראשונה של  ותביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור, מיד עם דרישת

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף  .34.8
לבין הקבלן, יראו את הצדדים כאילו  המזמיןהתקיימו יחסי עובד מעביד בין  האמור לעיל

התמורה הסכם זה )להלן: "במהתמורה הקבועה  55%הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה 
"(, והקבלן מצהיר בזה כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא המופחתת

  יקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור. התחייבויותיו על פי הסכם זה במידה שי

את מלוא הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר  למזמיןבמקרה כזה, הקבלן יחויב להשיב  .34.9
וריבית  מחירי הבניה"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד סכום ההשבהלתמורה המופחתת )להלן: "

הא זכאי לקזז את סכום י זמיןוהמ, ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל, חשב כללי פיגורים
חוב לקבלן על פי הסכם זה ו/או כל דין, לרבות כל סכום לו יהא זכאי תההשבה מכל סכום ש

 הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור.

 אחריות, פיצויים ושיפוי  .35

לכל אבדן ו/או נזק שהוא מאחריות  םמו/או מי מטע הםו/או את עובדי מזמיןהקבלן פוטר את ה .35.1
  פי כל דין. -באחריותו כאמור בהסכם זה ו/או על

קבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, ה .35.2
   .פי כל דין-פי החוזה ו/או על-ם עלהחבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי לה

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

ה תחויב לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב חברביצוע החוזה ובקשר לביצועו. אם ה
 למזמיןידו ואת אותו סכום יראו כחוב המגיע -ה את הסכום שישולם עלחברהקבלן להחזיר ל
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היה רשאי לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע לקבלן ממנו בכל זמן י והמזמיןמהקבלן לפי החוזה, 
  שהוא או לגבותו בכל דרך אחר. 

ה בגין כל נזק שיגרם לו עקב חברבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ישפה ו/או יפצה הקבלן את ה .35.4
הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או  שגיאה מקצועית של

אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום 
  .הסכםתקופת ה

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

והקבלן מוותר מראש על כל העלאת תביעה ו/או דרישה נגד הנ"ל, הנובע מהעניינים כמפורט לעיל. 
ה ו/או מי מטעמה לא ישחרר את הקבלן חברידי ה-מובהר, כי כל מתן היתר ו/או הרשאה על

ה ו/או על מי חברפי כל דין, ולא יהיה בכך כדי להטיל על ה-ה ו/או עלמאחריותו כאמור בהסכם ז
  מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות עבודות התכנון ו/או התכניות ו/או הביצוע. 

בנוסף ומבלי לגרוע מאמור לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי   .35.6
כלליות האמור לעיל, באופן שכל בהותקנו לפי החוק הנ"ל ומבלי לפגוע וכל צווים, תקנות וכו' ש

עובדיו, שליחיו ומשמשיו שיהיו מועסקים בביצוע העבודות, יהיו בכל עת, במשך כל תקופת ביצוע 
  פי החוק הנ"ל. -העבודות, זכאים לכל הזכויות שעל

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

ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה, 
  ה במלואן. חברו/או קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו ל

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

, לרבות בהסכםהקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנזקים הנזכרים 
ה תיתן לקבלן הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה חברת משפט ושכ"ט עו"ד. ההוצאו

  אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

ה חברמבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד ה .35.9
הגורמים הנ"ל  ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה צו מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את

על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט 
בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את 

  נ"ל. הקבלן בין הוצאת הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כ

ו/או  םו/או עובדיה החברמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, על חשבונו, בנעלי ה .35.10
זה  הסכםהו בש, במידה שכולם ו/או אחד מהם יתבעו בגין נזק כלםו/או כל הבא מטעמ םשלוחיה

ל פי ה ועחברל לפי קביעת הוו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכ
  שיקול דעתה המוחלט. 

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

שלישי כאמור,  ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד הו/או מי מטעמ
פי שיקול דעתה -ה תמצא לנכון לעשותו עלחברמסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר ה

  המוחלט ולשאת בתשלומים. 

לקבל מאת הקבלן,  המזמיןזה, רשאי וזכאי  הסכםבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים לפי  .35.12
ה ו/או חברבמועד שקבעה ה ם מלאים עבור נזקים שלא תוקנוילפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוי

המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון,  והחליט לפי שיקול דעת המזמיןעבור נזקים ש
ה וקביעותיה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות חברל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי הווהכ

  לערעור.
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ו/או באמצעות  ון בעצמרשאי לתק יהיה המזמיןזה,  הסכםמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ב .35.13
אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן יישא 

הוצאות כלליות של   20%בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 
  . המזמין

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

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

 אחריות הקבלן לנזקים .36

בהם  העבודותאתרי א הקבלן אחראי לשמירת יהלסיום ההתקשרות מיום חתימת הסכם זה ועד  .36.1
, כן יהיה אחראי על החומרים, הציוד, המתקנים, הקבועים והארעיים, וכל דבר אחר שיובא ישהה

ידי -ידי מי מטעמו למתחם ו/או שהועמד לרשותו לצורכי ביצוע העבודות על-ידו ו/או על-על
גרם באקראי ובין שהיה מעשה ידי המפקח, וזאת אף בין שהנזק או הקלקול נ-או על המזמין

הכרחי וצפוי מראש. בכל מקרה של נזק או אובדן הנובע מסיבה כלשהי, לרבות, ומבלי לגרוע 
טפונות, רוחות, סערות, שלגים וכיוב' יהיה על הקבלן לתקן את ימכלליות האמור, כתוצאה מש

 סיום העבודות מתן טופסחשבונו הוא ללא כל דיחוי ולגרום לכך שעם -הנזק ו/או האובדן על
ל במצב תקין וראוי לשימוש ומתאים בכל פרטיו להוראות חוזה זה, ולשביעות רצון ויימצא הכ

ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או -. הוראות סעיף זה יחולו גם על כל נזק שייגרם עלהמזמין
  דק.ידם בתקופת הב-עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על

לקבל מהקבלן, לפי  המזמין פי פרק זה, רשאי וזכאי-זקים עלבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנ .36.2
ועבור המזמין  בור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעהראשונה בכתב, פיצויים מתאימים ע ודרישת
ל והמוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכ והחליט לפי שיקול דעת שהמזמיןנזקים 

  תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.  ווקביעותי המזמיןידי -סכום או בסכומים שיקבעו עלב

 אחריות לגוף או לרכוש .37

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא,  .37.1
ו לכל רשות עירונית ו/א המזמיןלרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות 

או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי במתחם העבודה ו/או כל מבנה המצוי 
מחוץ למתחם העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה 

ו קבלני משנה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/א
המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 
קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודה ובין בתקופת הבדק. הקבלן ישא בתשלום כל קנס 

ל מעשה ו/או ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כ
מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת 
מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור 

  ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק.  למזמין

 דים ולשלוחיםאחריות לעוב .38

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים  .38.1
בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר 
הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות לרבות 

מאחריות כלפי עובדים  המזמיןהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק, והוא פוטר בזאת את במ
המועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה 

הא רשאי י המזמיןועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. 
ן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה, לעכב תשלומים לקבל

  .המזמיןכאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 
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 אחריות לרכוש ציבורי .39

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,  .39.1
קרקעיים -פון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תתתיעול, חשמל, טל

וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי 
וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים כאמור על חשבונו, באופן 

ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול  מזמיןשל ה ועות רצוניעיל ביותר ולשבי
ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על 

 קרקעיים העוברים במתחם העבודות.-כל הקווים התת

  אחריות מקצועית .40

ה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצא המזמיןהקבלן יפצה את  .40.1
הזנחת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו/או משימוש בחומרים או באביזרים לקויים או 

 מטיב לקוי.

אחריותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית שתתגלה לאחר סיום  .40.2
ה להתבצע על ידי הקבלן או על ידי אמור התקופת החוזה ותחול על כל פעולה שבוצעה או היית

 קבלני המשנה מטעמו, או על ידי מי מעובדיו ו/או שליחיו.

 אחריות לנזק סביבתי .41

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה פגיעה שלא לצורך  .41.1
המעבר באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, 

וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או הרכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים  
 הדרושים, כדי להבטיח את האמור לעיל.

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך, שביל, מדרכה, וכן לרשת  .41.2
קרקעית או עילית אחרת )להלן:  , החשמל, הטלפון ו/או לכל תשתיתלהמים, הביוב, התיעו

"(, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או תשתיות"
מחדל מצידו של הקבלן. הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור, באחריותו 

על התשתית שניזוקה. אם  ועל חשבונו, ובאופן היעיל ביותר ולקבל את אישור הרשות המוסמכת
לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר המכון, מתחייב הקבלן 
להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית, כגון: חברת חשמל, בזק, חברת 

יות מקורות, מע"צ וכיו"ב, ולנקוט בכל אמצעי ההגנה  הדרושים, בהתאם להוראות הרשו
 המוסמכות הרלוונטיות.

 אחריות לעבודה .42

העבודה מסיבה כלשהי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות  יבכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר .42.1
, רוחות, סערות, שלגים וכיו"ב יהא על הקבלן לתקן את הנזק על תהאמור, כתוצאה משיטפונו

העבודה במצב תקין וראוי  חשבונו, ובמהירות המרבית, ולהביא לידי כך שעם השלמתה תהיה
והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה. הוראות הסעיף  המזמיןלשימוש ולשביעות רצון 

תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי 
 כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות. 

ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו  לכל נזק המזמיןהקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי  .42.2
לחומרים ו/או לציוד ו/או לעבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה 

, מכל ורותיו/או כל אדם הנמצא בש וו/או את עובדי המזמיןהכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את 
 אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.
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הנמצא בשימוש ק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור לן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן, נזהקב .42.3
, מכל ורותיו/או כל אדם הנמצא בש וו/או עובדי המזמיןבקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את 

 אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

לקבל מאת הקבלן,  המזמין ה, רשאי וזכאיאחראי לנזקים על פי פרק זבכל מקרה שהקבלן יהיה  .42.4
ו/או עבור  המזמיןלפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבע 

 להמוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכו והחליט לפי שיקול דעת שהמזמיןנזקים 
  היינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.ת ווקביעותי המזמיןבסכום או בסכומים שיקבעו על ידי 

 ביטוח .43

פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן -בלי לגרוע מאחריותו של הקבלן עלמ .43.1
לפני מועד תחילת העבודות נשוא הסכם זה )להלן: לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו הוא 

או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם "( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/העבודות"
המפורטים  את הביטוחיםוהשירותים המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות  מבין

"( אישור ביטוחי הקבלןחלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: " המהווה' למסמכי המכרז 1נספח 
 .בישראללפעול מורשית כדין האצל חברת ביטוח 

משנה  קבלנים וקבלניר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי יכסו בין הית י הקבלןטוחבי .43.2
ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו 
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו 

את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן  "( ויכללויחידי המבוטח)להלן: "
 (.'1)נספח 

יכלול ויתור על כל זכות תחלוף )השיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי המזמין ו/או  ביטוח הקבלן .43.3
, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 . זדוןבשגרם לנזק  זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם 

מוסכם בזה כי פוליסות האחריות כלפי צד שלישי הנערכות על ידי הקבלן  כפופות על פי העניין  .43.4
לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.

הקבלן  הסכם זה,כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא מועד חתימת הסכם זה, ב .43.5
על ידי כדין המצורף כשהוא חתום  בנוסח'( 1)נספח ביטוחי הקבלן את אישור  מזמיןימציא ל

מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל  מקורי(.ה ונוסחבחברת הביטוח )
 מהווה תנאי יסודי לקיום ההסכם על נספחיו.

הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא .43.6
עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר 
יבוצעו על ידי קבלן משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מנהליו ו/או 

גין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ב
במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק 

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. כאמור מכוסה

בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח מתחייב הקבלן מ .43.7
באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע  לפנות

ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח 
 ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

ם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין נזקי נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכב .43.8
פוליסת מוסכם בזה כי א הורה אחרת בכתב למבטח. ו, אלא אם הישירות למזמיןרכוש, ישולמו 

מכוסה לפי פוליסת הביטוח הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק ה
, או שטרם קיבל מטעם המזמין קחהמפמנהל העבודה ו/או בשלמותו, לשביעות רצון  כאמור,
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על תשלום בכתב להורות למבטח  המזמיןתשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב   מהמזמין
 .לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזקישירות תגמולי הביטוח 

נהליו כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או מ .43.9
ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם 

פוליסות איזו מתנאי מתנאי עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום בתום לב של 
 מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.ו/או  הקבלןעל ידי הביטוח 

תנאי  החתום כדין )נוסח מקורי( מהוו "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה .43.10
ים ובהעדר קיום אישור ו/או הצהרות כאמור בהתאם להסכם, המזמין יהא רשאי ומקד מתלה

וזאת בנוסף לכל סעד השמור  נשוא הסכם זה,עבודות הביצוע תחילת ו/או המשך למנוע מן הקבלן 
 .י החוזה או הדיןלמזמין עפ"

ה ו/או אי קיום כי הפרבביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב .43.11
 יפגעולא  מנהליו ו/או עובדיות הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסבתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

מטעמם על פי ביטוחים  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודותבזכויות 
 אלו.

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב .43.12
לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי העבודות על פי 

העדר הרישוי ו/או  , למעט במקרה בואישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים
 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

 ההסכם לקיום ערבות .44

במעמד חתימתו על הסכם מזמין ל הקבלןלהבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה, ימציא  .44.1
(. "ת הביצועערבו)להלן: " ש"ח 120,000בגובה אוטונומית בלתי מותנית ת בנקאית וזה, ערב

תהיה בתוקף לאורך כל היא ו 2 נספחכח המצורף להסכם זה עפ"י הנוס ערבות הביצוע תהא
או עד גמר כל העבודות המתבצעות מכוח הסכם זה,  יום לאחר סיומה 90ועד תקופת ההסכם 

  .עפ"י המאוחר מבניהם

 את רשאי לחלט המזמין יהא ,מהוראותיו הוראה או ההסכם את הקבלן יפר בו מקרה בכל .44.2
 ,הנזקים מתוכה לגבי ולהיפרע ,פעמים במספר או אחת בפעם מקצתה או כולה ,הערבות

 כלפי כלשהן מענות טענות או תהיינה שלקבלן ומבלי כאמור ,והתשלומים ההוצאות ,ההפסדים

 להסכם בהתאם למזמין תרופה המגיעים או/ו סעד מכל לגרוע מבלי וזאת לכך בקשר המזמין

 .דין כל להוראות בהתאם או/ו

ימים טרם  30, וזאת לכל המאוחר חשבונו על הערבות את ,עםלפ מפעם ,להאריך מתחייב הקבלן .44.3
 ,מקצתה או כולה ,הערבות את רשאי המזמין לממש הקבלן כן עשה לא תום תקופת ההתקשרות,

 את ולבטל ההסכם הוראות כל של מדויק ומילוי לקיום כבטחון סכום הערבות את בידו ולהחזיק

 .ההתקשרות

 .הפרת ההסכם עקב למזמין שיעמדו אחרים סעד או/ו תזכו בכל לפגוע בא אינו לעיל האמור .44.4

 או בחידושה/ו הערבות במתן הכרוכות ההוצאות כל כי ,בזאת מודגש ספק הסר ולמען ,כן כמו .44.5
 בלבד. הקבלן על תחולנה

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .45

 הא רשאי לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים:י המזמיןמוסכם בין הצדדים כי  .45.1
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 -הינו תאגיד ו במידה -כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או  חמכוונס נכסים מונה לקבלן כ  .1
 ניתן לגביו צו פירוק.

נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע   .2
 בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון.

 חשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.הקבלן או מי מטעמו נתפס או נ  .3

כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  למזמיןהוכח   .4
 טכנית, או מכל סיבה אחרת.

הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס נכסים   .5
 תפות לא פורקה. או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השו

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

ימים ממועד קבלת התראה על כך  10הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקנה תוך הקבלן   .6
 .המזמיןמאת 

ש הקבלן לא התייצב לביצוע פתיחת סתימה במועד שנקבע במפרט הטכני ו/או עם הציוד שנדר .7
 פעמים. 3וזאת במשך 

מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה, וכי  .45.2
כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל  חמכולבטל ההסכם  המזמיןאין במנייתם בכדי לגרוע מזכות 
 ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

 ח כל דין או הסכם, תחולנה ההוראות הבאות:ובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .45.3

שארו ימטעמו לא יפגעו, כל אלה י תוהביטחונושל הקבלן , חובותיו מזמיןהשל  וזכויותי .1
 בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.

וכל לחלט את פיקדון הערבות של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים למטרת י המזמין .2
 השלמת האמור בהסכם זה.

וזאת עד  הטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותיכל מ יהלעכב ביד תהא רשאיברה תהח .3
 ח ההסכם.ומילוי מלוא מחויבויותיו מכ

עפ"י כל  למזמיןהאמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים 
 דין או הסכם.

לעיל, יהא הקבלן ולרבות עפ"י האמור תו ע"י לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפר מזמיןההודיע  .45.4
, ו/או תשלומים אשר בוצעו על ידו בפועל העבודותתשלומים בגין להקבלן זכאי לקבל אך ורק 

ו/או יגרמו  כאמור, וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו המזמיןעד להודעת  באופן יחסי
 . , לרבות פיצויים מוסכמיםעקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן למזמין

הזוכה קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכרז )להלן: " .45.5
"(, יבוטל הסכם זה, והקבלן מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר. המאוחר

, פרט לשכר עבודתו בתקופה המזמיןבמקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת 
 בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. בה עבד ובהתאם לעבודתו 

, בגין המזמיןלמען הסר ספק מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 
 ההליך שבוצע. 
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 יופגיעה בנוחיות הציבור ובזכויות .46

הציבור ובזכות  בנוחיות תמינימאליהקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות תהיה פגיעה  .46.1
השימוש והחזקה ברכוש ציבורי  שביל וכיו"ב או בזכות ,דרך ,הציבור בכבישוהמעבר של  השימוש

כן מתחייב הקבלן לבצע -כמו , והוא ינקוט בכל האמצעים כדי להבטיח את האמור לעיל.כל שהוא
העוסק בשעות  העבודה כמתחייב מביצוע עבודה באזור מאוכלס ובכפוף להוראות כל דין את

 .וולאחר קבלת הסכמת המזמיןלה תיעשה בתיאום עם פעילות ורעשים מותרים. כל פעו

 ד'ולמבנים אחרים וכ יםתיקון נזקים לכביש .47

מדרכה שביל, רשת , הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לעבודות כלשהם, לכביש, דרך .47.1
דלק  וצינורות להעברת , סיב אופטי, כבלי תקשורת שוניםמים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון

 המזמיןשל  וביותר ולשביעות רצונ באופן היעיל חשבונו הואילים אחרים וכיו"ב יתוקן על או מוב
בשביל, רשת  על הטיפול במבנים, בכביש, בדרך, במדרכה, ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח

 בלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"טחשמל, טלגרף, , מים, ביוב, תיעול
ן אחראי לתיקון נזק כאמור, בין שהנזק נגרם באקראי, ובין שהיה כתוצאה ממעשה . הקבלכאמור

 הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודות. 

והן  המזמין, על הקבלן לברר, לפני תחילת העבודות, הן אצל זהקטן מבלי לגרוע מהוראות סע' 
 שהם כאמור לעיל. אצל כל אדם או רשות, אם קיימים מעל הקרקע או מתחתיה מובילים כל 

נזקים שהקבלן לתקן את ה המזמין רשאיהא לן את התחייבויותיו כאמור לעיל, ילא קיים הקב .47.2
 25%, בתוספת , והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון כאמוראחראי להם על חשבונו

ן ו/או לנכותן מכל סכום המגיע לקבל המזמין יהא רשאי לגבות את כל הוצאותיו. תוספת תקורה
 לפי החוזה ו/או לפי דין. למזמין, וזאת בנוסף לכל סעד הנתון המזמיןמן 

 והסדרי תנועה מניעת הפרעות לתנועה, מניעת מטרדים .48

המובילות  לא תהיינה הדרכים ת,ארעי עבודההקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות, לרבות כל  .48.1
 ושלצורךבדרכים האמורות  הרגילה תקשה על התנועהאשר למקום העבודות נתונות לכל הפרעה 
שיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל יתחילה הר הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל

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

ה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים נקיים כל תנוע .48.2
 וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.

הקבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוחנו במקומות שייועדו  .48.3
דה, וכן השטחים הציבוריים, יהיו פתוחים לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבו

ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח, וכי הוא לא יאחסן  המזמיןלשימוש 
 עליהם מכונות ו/או כלי רכב ו/או חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי.

מאוד של כלי רכב והולכי ידוע לקבלן כי חלק מהעבודה יתבצע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת  .48.4
רגל. על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמה את תנאי ומועדי 
ביצוע העבודה. בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה יתכן ביצוע עבודות בשעות 

בודות דחופות על פי המפורט בכתב הכמויות. ע תוספת תשלום בגין כךלהקבלן יהיה זכאי  .הלילה
תשלום שכר שוטרים ישולם על  .ופתיחת סתימות בשעות הלילה הן במסגרת הריטיינר החודשי

 ידי המזמין בכפוף להמצאת קבלות משטרת ישראל וחתימת מפקח.

ביצוע הסדרי תנועה תוך ביצוע כל התיאומים מול כל הרשויות תכנון ולהקבלן יהא אחראי ל .48.5
 הנדרשות וזאת על חשבונו.
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מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה,  הקבלן .48.6
, מעקות בטיחות, שילוט, סימון Wיציב, על חשבונו, מחסומי "ניו ג'רסי", מיניגארד, מעקות 

ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב )בודד, משולש בעל ספק כוח עצמאי( מסוג "ספקו" 
חזוקה טוב. סוגי השלט, המעקות, התמרורים, מספרם ומיקומם באתר או שווה ערך ובמצב ת

שיון של משטרת ישראל, מע"צ יהעבודה יעשה בהתאם להוראות החוק, להוראות ולתנאי הר
 ומשרד התחבורה, ובהתאם לסכימת תמרור שתאושר על ידי המפקח. 

וטרים במספר שיידרש הקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודה מכווני תנועה לרבות ש .48.7
 , עם שילוט ודגלי אזהרה.רשויות המוסמכותעל ידי ה

במידה והקבלן יידרש להציב שוטרים לצורך הכוונה ושיטור בזמן העבודה, ידאג הקבלן לשכירת  .48.8
 המזמין.שוטרים בהתאם. הוצאות שכירת השוטרים תחולנה על 

 מניעת רעש בלתי סביר .49

נדרש הקבלן לבצע  ,האתר לשכונת מגורים שקטה קרבתבמקרה של מובהר ומודגש להלן כי  .49.1
על ידי מנהל הפרויקט ציודו ופעולותיו וכי יינקטו על ידי מאמץ מיוחד להקטנת הרעשים הנגרמים 

 :בהתאם לדרישות החוק והתקנות שלהלןבין היתר,  ,צעדים לאכיפת נושא מניעת הרעש

 .1961 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  .1

 1990 -)רעש בלתי סביר(, התש"ן  תקנות למניעת מפגעים .2

 .1992 -תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג  .3

 .1979 -תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, תשל"ט  .4

על מנת להבטיח עמידה בדרישות החוק ינקוט הקבלן בצעדים טכניים להורדת רמת הרעש הנפלט  .49.2
 ו.ציודעל ידי 

 שאותאמצעי ההגנה להעברת מ .50

נזק למבנים  עלולה לגרום במקום שהעברה כלשהואם לביצוע העבודות יהא צורך להעביר חפץ  .50.1
צינור, כבל וכיו"ב באם לא ישתמשו באמצעי הגנה , לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי טלפון כלשהם,

 בכתב למפקח לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו יודיע הקבלן -מיוחדים 
 .חת אמצעי ההגנה המתאימיםלהבט

בסעיף נזקים כאמור  הקבלן ינקוט בכל אמצעי ההגנה המתאימים על חשבונו הוא, על מנת למנוע .50.2
 .לעילד 1קטן 

 ובמהלכה ניקוי מקום העבודה עם השלמת העבודה .51

ועל  הוראות המפקח הקבלן יסלק מזמן לזמן ממקום העבודות את עודפי החומרים והאשפה לפי .51.1
העבודות ויסלק ממנו  .  מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן על חשבונו את מקוםדיןפי הוראות כל 

שהוא, וימסור את מקום העבודות כשהוא  והחומרים המיותרים, מכל סוג כל מתקני העזר את
הקבלן את המוטל עליו בהתאם  ביצעלא  .רצונו של המפקח נקי ומתאים למטרתו לשביעות

 ום שקיבל דרישה על כך מאת המפקח, תהיה החברה רשאיתימים מי 4זה תוך  להוראות סעיף
 .לעשות זאת על חשבון הקבלן ולנכות את כל הוצאותיה מהסכומים העשויים להגיע לקבלן
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 ומים אספקת חשמל .52

גנרטורים או -הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודה על ידי הפעלת דיזל .52.1
 לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון: קבלת התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות

   אישורים מחברת חשמל וכד', וכל זאת באישור המפקח.

 כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר לעיל, יכללו בהצעת הקבלן  ולא ישולמו בנפרד. .52.2

שיורכב על גבי כל מיכלית הפועלת ברחבי העיר. הקבלן מתחייב  ספק לקבלן מד מים ת חברהה .52.3
 מלא את המיכלית אך ורק דרך מד המים ובמקומות שאושרו לכך ע"י המזמין .ל

  המזמין לא יחיב את הקבלן בעלות המים הנצרכת על ידו. .52.4

 מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות .53

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות קבלת  .53.1
ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור שתשלומם חל רישיונות  ותשלום מסים 

 כנגד קבלה ו/או חשבונית. החברה, יוחזרו ע"י החברהעל פי דין על 

 מציאת עתיקות  .54

 לזמן, וכןן מזמ עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף .54.1
רכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודה, נכסי חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או א

המדינה  הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה הם או הזזתם שלא 
 לצורך ע"י כל  אדם שהוא.

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן  .54.2
 בר עתיקות.לקיים  את הוראות חוקי המדינה בד

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .55

 .1975 -הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .55.1

הקבלן ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי  .55.2
 של הסכם זה. שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו

הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין  .55.3
 וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

אישור על  למזמיןבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן  .55.4
 חברההאזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לגובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה 

 מהתמורהבגין סכומי ניכוי שנוכו  מהמזמיןאישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר 
 בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן.

 רויתו .56

דין או  חמכוי לבצע ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השנ .56.1
הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים 

  לכל מקרה עתידי כאמור.
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כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב  .56.2
 ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

 הפרה יסודית .57

בבחינת  ןלהסכם זה הינ 50, 34-43, 33, 32, 25, 23, 22, 21, 18, 17, 15, 14, 7, 6, 4 סעיפים הוראות .57.1
  תנאים עיקריים בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 כתובות והודעות .58

  כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. .58.1

של הצד   ם לפי הכתובתכל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשו .58.2
בדואר רשום, דינה  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה

 .שעות מזמן מסירתה בדואר 48כעבור כדין הודעה שנמסרה ביד, 

שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם הפרת  .58.3
 י קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הודעה כזאת. החוזה או אי קיומו או א

כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שנשלח  .58.4
 שעות מתאריך המשלוח. 72בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :וםולראיה באו הצדדים על החת
 

 
 מורשה החתימה בשם הקבלן:      :המזמיןבשם 

 
 

 ________________________   _______________________ 
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 1נספח 
 אישור על קיום ביטוחים

 
 
 לכב'                                                                                                 

 )להלן: "המזמין/ה"/"המבוטח השני"( ו/או עיריית ראש העין וגופיהם וביוב ראש העין בע"מעין אפק תאגיד מים 
 . ................. ח.פ./מ.ז________________________ (שם מלא)

 )להלן: "הספק"/"הקבלן/המבוטח )הראשי("(
 

 ______סניף/מח'____________________ שם חברת הביטוח מאת:

 
 

 א./ג.נ.,

 )להלן: "האישור"(   נספח אישור ביטוחהנדון: 
 )להלן: "השרות/ים"/"נשוא הביטוח"( ביוב ת קווירכבי שטיפה ושאיב להפעלת מכרזסימוכין: 

אנו, המבטח מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח, בתנאים שאינם פחותים מתמליל "ביט" 
 __, לביטוחים כדלהלן:_____ עד ____ -המעודכן לתקופת הביטוח מ

 ביטוחי:  (,במידה שקיים)ציוד מכני הנדסי  .1
הכולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה של כלי הרכב והמתקנים צד ג' רכוש  (2רכב חובה; ( 1

 "נזק עצמי" כולל לציוד.  (3 ;המשמשים לביצוע העבודה

טח זיקת ביטוח, מפני סיכוני "אש מורחב", פריקה, טעינה רכוש: לרבות ציוד בתפעול ומלאי, שלגביהם קיימת למבו .2
 והובלה. המזמין הינו המוטב לרכוש שאינו בבעלות אחרת.

חבויות, שלגביהן בתחילת תקופת הביטוח לא יפחת הכיסוי מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר לתקופת  .3
שלא יפחת מערכי הדולר ₪ לי הביטוח, או ב ביטוח שנתית, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמו

 הנקובים מטה, להלן:

 לביטוח אחריות חוקית על פי דין כלפי הצבור )צד ג' גוף ורכוש(:  א(
הביטוח הורחב בין היתר ואינו מסייג: "אחריות מקצועית" לענין תפעול; כן ישפה את המזמין . ₪ ארבעה מיליון 

המבוטח ומי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות 
כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. רכוש המזמין ייחשב צד ג אלא במידה שתוגמל על פי ביטוח 

 הרכוש.  

 לביטוח חבות מעבידים:  ב(
ידי המבוטחים ו/או קבלני -ועסק עלחבותו החוקית של המעסיק בגין מות, פגיעה גופנית או מחלה של כל אדם המ

הביטוח ישפה את המזמין היה שנטען לעניין קרות תאונת . ₪ חמישה עשר מיליון משנה ועובדיהם במידה ונכללו, 
 עבודה כלשהי כי המזמין נושא בחובת מעביד כלשהי.

 
 : הרחבות ותנאים מיוחדים

ים שערכנו למבוטח נכללו ו/או יחולו התנאים והסעיפים מוצהר ומוסכם בזה כי לענין נשוא הביטוח בלבד, בכל הביטוח
 כדלהלן:

ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב ו/או התביעה )למעט נגד מזיק בזדון( נגדכם ומי מטעמכם, לרבות אך לא  (1
 מוגבל למבטחיכם.

י הענין(, בין היתר בדבר: סייגים והגבלות, שלעניין נשוא הביטוח בוטלו בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים )לפ (2
תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי ופתאומי; חמרים רעילים או  ;רשלנות רבתי

מזיקים )אלא אם ייעודם אינו למטרות שלום(; מנופים, מכשירי הרמה; טעינה ופריקה; העסקת נוער כדין; שעות 
 משנה. -ח הלאומי חל עליהם; קבלנים, קבלניעבודה; בע"ח; עובדים זרים שאין חוק הביטו

 יום מראש במכתב רשום. 60לכם התרעה  לא יהא תוקף לביטול ביטוח ו/או להרעה מהותית, אלא לאחר שנמסור (3

זכויותיכם לא תפגענה מחמת: איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם  (4
ת האיחור האמור ו/או העדר אישור ו/או פגם בהיתר ו/או ברשיון העסק, כעילה והוכח כי נגרם לנו נזק מחמ

ידי המבוטח או מי מטעמו בתום לב ו/או חוב המבוטח לטובתנו ולמען -בלעדית; ו/או הפרת תנאי הביטוח על
טוח, הבהר, לא תמומשנה זכויות קיזוז לגביכם; ו/או אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הבי

 הוצאות תביעה, תנאי מיגון ובטיחות וכן השתתפויות עצמיות )במידה שיחולו(, ואלה לא יחולו עליכם.
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כל סעיף בפוליסות )במידה שקיים(, המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כאשר קיים ביטוח  (5
ם הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל הם אחר, לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו. למען הבהר, לגביה

בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחי 
ואנו מוותרים על כל טענה של  1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59המזמין לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 שיתוף או ביטוח כפל.

רים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. במקרה של סתירה או התנאים האמו (6
 התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובתכם.-אי

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.

 על החתום: ולראיה באנו

 שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח: _______________________חתימה....................... תאריך.............. 

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 

 אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח,  *
 ד"ר מיכאל מירון
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 )א(" 1נספח " 
 רה על מתן פטור מאחריותהצה

 
 __________תאריך :          

 לכבוד
 עין אפק בע"מ )להלן: "עין אפק"( 

   11/1העבודה רחוב 
 ראש העין

 

 
 א.ג.נ.,

 
העין  להפעלת רכבי שטיפה ושאיבה עבור תאגיד עין אפק בע"מהנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים 

 , "בהתאמה"(.הסכם)להלן: "העבודות" ו/או "השירותים" ו/או ה (לן : )"העבודות" ו/או "ההסכם"לה

 מצהירים בזאת :___________________________ אנו 

הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד מכני ו/או ציוד הנדסי ו/או חשמלי אשר 
  נדון.בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך ביצוע העבודות בקשר להסכם שב

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו להתחייב כדלקמן:

הננו פוטרים את המזמינים ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש ו/או לציוד האמור 
לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו או לשם ביצוע העבודות ו/או ביצוע העבודות 

 ביצועם בהתאם להסכם, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. ובעת 

הננו פוטרים את המזמינים ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר 
לעיל ומוותרים על זכות השיבוב )התחלוף( כלפי המזמינים ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם במקרה שכזה, למעט 

 מי שגרם לנזק בזדון . כלפי

הננו פוטרים את המזמינים ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו 
ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או 

 ל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.עבורנו לשם פעילותנו באתרי העבודות כ

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או 
צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את המזמינים ו ו/או מי מטעמם לרבות מנהליהם ו/או עובדיהם בכל 

 בהם לרבות הוצאות משפטיות מיד עם קבלת דרישתו הראשונה.תשלום ו/או הוצאה שיישאו 

הננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, כאמור באישור עריכת הביטוחים, 
 במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי ההסכם שנחתם בינינו לביצוע העבודות ועל פי כל דין.

 
 חתוםולראיה באנו על ה

 בכבוד רב

 

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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 2נספח 

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם

 

 

 שם המוסד הבנקאי ___________________                             תאריך____________

  

 לכבוד : 

 בע"מ עין אפק

 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

 120,000_ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בשיעור של לפי בקשת ____________
זכייתנו  ( לביצוע על התחייבויותינו על פי הסכם שנחתם ביננו בקשר עםבהתאם להוראות ההסכם ימולא כאן ₪ ) 

 .להפעלת רכבי שטיפה ושאיבה עבור תאגיד עין אפק בע"מבמכרז 

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

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

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

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.  

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

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

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

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

 

________וחותמת הסניף.ת אישית של ה"ה _____________טופס זה חייב בחתימה+ חותמ
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 3נספח 
 

 נספח בטיחות
 

 מטרה. 1

 

בטיחות גבוהה בעבודות  התאגיד, על מנת לשמור על רמת  באתרי קבועים קבלנים לעבודה עם  בטיחותנוהל לפרט 

 .עבודה בתאגידשל קבלנים ומניעת תאונות 

 

  מסמכים ישימים. 2

 .)תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים( . חוק ארגון הפיקוח על העבודה2.1

 .)עבודה במקום מוקף( . פקודת הבטיחות בעבודה2.2

 תאגיד.. הוראות פנימיות של ה2.3

 

 השיטה. 3

על ידי מזמין העבודה  הזמנה  עבודות על ידי קבלנים קבועים תתבצענה רק לאחר הסכם שנתי/קבוע והוצאת. 3.1

 מתאגיד המים "עין אפק".

 

 ":בתאגיד המים "עין אפק להלן הוראות הבטיחות לקבלנים קבועים. 4

 

ים לביצוע המגיע כל הקבלנים, קבלני המשנה ועובדיהםן, מחייבות את הבטיחות המובאות להל וראותה. 4.1

 .י התאגידאתרב עבודות

עוד לא מסרו  כל קיימת  היהת ,באתרי התאגיד מבצע עבודה כל משנה ושלן קבל אחריותו של הקבלן הראשי,. 4.2

 . ההמלא  ורצונ תלשביעוו התאגיד נציגלשבוצעה בו העבודה  ןהמתק/את המקום

 אינןאולם       ותקנות הבטיחות, כולל תקנים רלוונטיים  מתבססות על דרישות החוק ת בטיחות אלהוראוה. 4.3

ימלאו אחר הוראות  מטעמו,  כל הרמות ועובדי קבלני  המשנהבעובדיו  כל כי בלן להבטיחעל הק ,ומםבאות במק

, על הקבלן לפעול זה לבין הוראות החוק והתקנות סמךבכל מקרה של סתירה בין האמור במ, בקפדנותבטיחות ה

 לסתירה הקיימת. תאגידתשומת ליבו של נציג האת להפנות מיד    , כמו כן עליו י הוראות החוק והתקנותעל פ

מטעמו של          ראש צוות/ישיר והמתמיד של מנהל עבודהתתבצענה בפיקוחו ה באתרי התאגידכל העבודות . 4.4

 .הבאתר העבודה במשך כל זמן ביצוע ימצא ראש הצוות/מנהל העבודההקבלן, 

לעבודה )על       כניסתו  : באחריות הקבלן לבצע הדרכות בטיחות לעובדים, לכל עובד חדש עםהדרכת עובדים. 4.5

בטיחות מוסמך מטעם משרד  ידי מנהל עבודה( וכן הדרכה תקופתית )שנתית( לכל העובדים )על ידי מדריך 

כאשר הקבלן יתבקש על ידי נציג התאגיד,   התמ"ת(, כל הדרכת בטיחות תתועד אצל הקבלן, אחת לשנה או 

הדרכה תקופתית/שנתית שביצע לעובדים שלו על ידי  הקבלן ימסור את האישור שביצע הדרכה  לעובד חדש או

 מדריך בטיחות מוסמך.

: באחריות הקבלן להסמיך את העובדים שלו לעבודות בגובה, ההסמכה תהיה על סולמות הסמכת עובדים בגובה

ועל מקום מוקף לפחות, זאת כדי לאפשר להם לבצע עבודות בגובה במקומות הנ"ל, ההסמכה תתבצע על ידי 

 מוסמך לבטיחות בגובה.מדריך 
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על ברור מלא ו  יופרד באופןיסומן ו כי שטח אתר העבודה יוודאהקבלן : תחום/סימון/גידור מקום העבודה. 4.7

בעבודות בכביש או בסמוך  ,אחרים   קבלנים ממשאר השטחים הסמוכים ו העבודה גידור וסימון אזור/ידי תיחום

מחסומים, קונוסים, שילוט מתאים ובהתאם לצורך תאום  על ידי  ה של שטח העבודההפרדלו )במדרכות(, תבוצע 

סיום העבודה, בשעות החשיכה לע"י הקבלן עד  באזור העבודה, ההפרדה תתוחזק עם המשטרה להכוונת התנועה 

תאורה    פנסים מהבהבים אשר יסמנו בבירור את מקום העבודה ובהתאם לצורך שילוב רכב עם יש להציב 

 בשעות החשיכה.    ע עבודות בכביש, כל העובדים יהיו עם אפודים זוהרים ביום וגםהמתריעה על ביצו

 .העבודה שטחגידור כל פתח אנכי ואופקי בעל הקבלן גם בצורך של חלה  גידורחובת ה. 4.8

 הקבלן חייב להבטיח כי אחסנת כל חומר תעשה אך ורק בשטח העבודה המופרד או בשטח . 4.9

באופן כזה שימנע     כי החומר יונח בשטח ,להבטיח חייב כמו כן הקבלן ,תאגידכך ע"י נציג השהוקצה לו לשם        

 .אדם אחר  או  רכושעובד, שלא יסכן בשום נסיבות, ו , נפילתו, קריסתוהתדרדרותו

לרישום  אחריותהקבלן חלה על ה כמו כן ,ום של עובדיו הנמצאים באתר העבודהעל הקבלן לנהל ריש. 4.10

תאונת עבודה שהנפגע נעדר  שהתרחשו בעבודה, מודגש בזה שכל  ואירועים מסוכנים עבודה של תאונות מדוקדק

ימי עבודה באחריות הקבלן לדווח למפקח עבודה אזורי על התאונה, כמו כן יש לבצע תחקיר בטיחותי על כל  3מעל 

 .גע"(חמורה שהתרחשה בעבודה )"כמעט ונפ  תאונת עבודה ועל כל תקרית בטיחותית 

: באחריות הקבלן לסמן את שטח העבודה ביום בשילוט מתאים, קונוסים, שלטים, סרט סימון, נראות יום ולילה

מחסומים וכד', לתיחום אזור העבודה, סימון העובדים יתבצע על ידי לבישת אפוד זוהר, בלילה יש להוסיף תאורה 

 ם וכד'.לעבודה, פנסים מהבהבים לאזהרה, חיצי הכוונה מוארים/זוהרי

: באחריות הקבלן לבצע תדריך לפני כניסה לשוחות ביוב/למקום מוקףומתן הרשאת עבודה תדריך בטיחות 

בטיחות לצוות העובדים ומתן הרשאת עבודה )בכתב( לפני כל כניסה של עובדיו לשוחת ביוב/למקום מוקף, 

הנזק מהתממשות הסיכונים, ציוד /הנושאים שיועברו בתדריך: הסיכונים בכל תהליך העבודה, פוטנציאל הפגיעה

ואמצעי הבטיחות שיש להשתמש/לנקוט בהם, קשר רציף בין העובדים, מצבי חירום העלולים להתרחש, חילוץ 

במקרה הצורך מתן סיוע רפואי והזעקת עזרה. העובדים שקיבלו את התדריך יחתמו על טופס הרשאת העבודה על 

בודה אצלו, בהתאם לבקשת נציג התאגיד, הקבלן ימסור העתק קבלת התדריך, הקבלן יתעד את כל הרשאות הע

 של מסמך התדריך והרשאת העבודה לנציג התאגיד.

בודה מעכבי ע   )לעבודה "חמה" יספק בגדי  עבודה גדיב :ספק לעובדיויקבלן ה :אישי וציוד חילוץ ציוד מגן. 4.13

לעבודות  ,העבודהוסוג בהתאם לאופי כל זאת , שיםושמי עבודה תקניים כלי ,בטיחות , ציוד מגן אישי, ציודבעירה(

כמו כן יפקח חבלי עיגון, קסדות, חצובה וכננת ידנית לחילוץ,  בגובה ולמקום מוקף הקבלן יספק רתמות בטיחות, 

 .בעבודה לתקנות הבטיחותבהתאם    נ"ל משתמש בציוד ה עובדשכל 

עובד לפנות   באחריותו, כמו כן עזרה ראשונה תיקו בצייד את עובדייהקבלן  :ופינוי רפואי עזרה ראשונה. 44.1

  .במקרה הצורךו/או להזמין אמבולנס  בעבודה ניפגעש

 

ומורשה  יםבדוק    , ניםתקי מכונות/יעבוד אך ורק עם ציוד באתר כל מבצע עבודה :מכונות/ציודעבודה עם . 4.15

)תזכיר  תהיה תעודה מתאימה וברת תוקף   ,בודק מוסמך ה שלכלי הטעון בדיקציוד/לכל  וק,בהתאם לח הפעלהל

 העבודה.בשטח  הקבלן  חזיק דות בדיקה תקפים יתעומ . עותקבטיחות(

 שתמשלה  ראמו בו הואציוד /מכונה/על מבצע העבודה חובה לגדר, ולמגן לבטח כל חלק מסוכן של כלי. 4.16

 אדם  שלא הוסמך לכך. ידי   על עלה אפשרות הפ כל כלי למניעתול כל מכונה ובמהלך העבודה, כמו כן יש לנע



- 52 – 
 

 
 
 
 

 עבור תאגיד עין אפק בע"מ מכרז להפעלת רכבי שטיפה ושאיבה 79/2020מכרז 
 

 

שפיכת  אתר   ואל  העבודה רמחוץ לאתאל  יום על ידי הקבלן, דיתסולק מיהעבודה מכל פסולת : פסולת. 4.17

 מעברים .מדרכות ובמכשולים בא /מהשארת פסולת ו, יש להימנע מורשה פסולת

ניעת דליקות מ   גבי עובדי קבלני המשנה לאת ולהדריך את עובדיו הראשי  חובתו של הקבלן :דליקותמניעת . 4.18

 תקניים אש המשנה, מטפי כיבוי חובתו של הקבלן לספק לעובדיו ולעובדי קבלני במהלך העבודה, כמו כן 

בחום, באש ובריתוכים, תתואם מראש עם נציג   כל עבודה העבודה שבו עלולה לפרוץ אש, אזור ל ושמישים

 .מזמין העבודה בתאגידאת בכתב מ בחום ת הרשאת עבודהקבל לאחר ותתבצע אך ורק תאגידה

כל   שהורחקו  את אזור העבודה המיועד ויוודא ,העבודה מבצעעבודה בחום, יבדוק הקבלן/הלפני ביצוע . 4.19

, דליקים/פציציםבבורות הביוב גזים   שאיןממקום העבודה, כמו כן  מ' לפחות 10רדיוס של ב ,החומרים הדליקים

 . ע באמצעות מכשיר גלאי גזים מתאיםהבדיקה תתבצ

העבודה ובסיום   בכל מהלך כמו כן  .ותלא דליק יריעותבעל ידי הקבלן  כוסהלהזזה, י ןיתנלא ש קבועציוד           

חומרים הדליקים ה לסוג יםמתאה ק"ג   6אש אבקה כיבוי  מטף"צופה אש" אשר יהיה מצויד ב יהיה העבודה

לוודא ה ה"חמה" כדי גמר ביצוע העבוד לאחרלפחות דקות  20 -כ העבודה בשטח ישאריאש" ה"צופה , סביבהב

 .חבויים אחרים מקורות הצתהמ תפרוץ דליקה מגיצים ו/או  שלא

 הסיכוניםמפני    ,חובתו של הקבלן להדריך את עובדיו, את קבלני המשנה ואת עובדיהם מניעת התחשמלות:. 4.20

במזג אוויר חורפי או בסביבת מקומות   בעבודה זו קפיד הקפדת יתרכמו כן י, ייםחשמלכלים וכבלים בעבודות עם 

 .העבודה  במהלך  התחשמלות תאונותכדי למנוע  ,רטובים

השייך לעבודה  בציוד בכלים/לא ישתמש ככלל  ,מבצע העבודה/הקבלן :תאגידשימוש בציוד השייך ל. 4.21

 .מנציג התאגיד אלא באישור בכתב תאגידל

 

 : אחריות. 5

 .עבודה י, מנהלנהלים בחברה. מ5.1

 

 :חייבים בידיעה. 6

 .ם בכל הרמותמנהלי. קבלנים ו6.1    

 

 הערה:

בטיחות על ידי  מו כן הקבלן יבצע אחת לשנה הדרכתקבוע של החברה, כמסמך זה ייחתם על ידי כל קבלן א. 

על גבי  תוחדש את חתימד, וכן יהתאגי מדריך בטיחות מוסמך, ישלח עותק מהאישור על הדרכת הבטיחות לנציג

 בצמוד לחידוש החוזה השנתי. מסמך זה 

 

 :וחתימתו הקבלןפרטי 

 

כתובת  מס' ת"ז /מס' חברה _______________ אני הח"מ ___________________

עותק מהן נמסר לי, הבנתי את ו ________________________  מאשר בזאת כי קראתי את ההנחיות דלעיל

 מתחייב לפעול על פיהן. תוכנן והנני
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 :פרטי הקבלן וחתימתו

 

____________                             ____________                       _______________ 

 טלפון             מספר ת"ז                                     שם  ומשפחה                   

 

         ________________                                                       _______________ 

 תאריך                                                                                             חתימה

 

 פרטי המזמין וחתימתו:

 

____________                             ____________                       _______________ 

 טלפון             מספר ת"ז                                     שם  ומשפחה                   

 

_______________                                                                ________________ 

 חתימה                                                                  תאריך                           
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 4נספח 

 
 

 מופיע בכרך ב'  רכבי שטיפה ושאיבהחברת עין אפק בנושא מפרט טכני 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


