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 תוכן עניינים
 

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א': . 1
 

 הצעת משתתף למכרז  :1טופס 
 

  מכרזהצעה לנוסח כתב ערבות בנקאית ל:     2טופס   
   

 תנאים כלליים   -כתב כמויות ומחירים  :3טופס  
 

  :      אישור עו"ד4טופס   
 

 הצהרה ואישור רו"ח על הכנסות :5טופס   
 

 :      תצהיר העדר הרשעות6טופס   
 

  תצהיר בעניין ציוד :7טופס   
 

 טופס ביקורת מסמכים :7טופס   
 

    
 התקשרות חוזה  מסמך ב':   .2

 
 אישור קיום ביטוחים  '   נספח א
 עבודה הזמנתצו   נספח ב'
 נוסח ערבות בנקאית.  נספח ג'
 מפרט טכני  נספח ד'

 הצהרת קבלן בטיחות       'הנספח 
 שמירה על סודיות   'נספח ו
הבטחון, במהדורתו בהוצאת משרד   -המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה   'זנספח 

 האחרונה )לא מצורף(.
 נספח איכות הסביבה  'ח נספח

 לעניין העדר ניגוד עניינים התחייבות  נספח ט'
 
 

  .המציע הצעת -ומחירים כמויות כתב–' ג מסמך .3
 

 
 כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל מסמך ממסמכי המכרז

 שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.
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 כל הזכויות שמורות לתאגיד המים והביוב "מי ציונה בע"מ"

 

 מסמך א'

   תנאי המכרז והוראות למשתתפים

  מבוא .1

"( המזמין" או "התאגידנס ציונה, )להלן: " 53ציונה בע"מ, מרח' האירוסים -תאגיד המים והביוב מי .1.1
מגורמים בעלי יכולת מקצועית, ארגונית וכלכלית מתאימה, לביצוע עבודות ומתן מזמין בזאת הצעות 

ת ובמערכצילומים, , ביוב שירותי פתיחת סתימות ושטיפת קווי, בין היתר, שירותי תחזוקה, הכוללים
, על פי דרישה נס ציונה, מועצה מקומית מזכרת בתיה והמועצה המקומית קריית עקרוןהביוב בעיר 

הכל בהתאם למפרט   – הזמנות אשר יוצאו על ידי התאגיד מעת לעת לפי הצורךיאות וקרובהתאם ל
, והתנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז, ובהתאם ב במסמךשירותים כמפורט ה

"שירותי  " אוהשירותים" או "העבודותמסמך ב', והוראות כל דין, )להלן: "ב להוראות המפקח כהגדרתו
 "(. התחזוקה

ה על החוזה. התאגיד יהא רשאי, על פי שיקול חתימהמיום  חודשים 12היא למשך ההתקשרות תקופת  .1.2
חודשים נוספים בכל  12של עד תקופה פעמים נוספות, ל 4עד  להאריך את תוקפו של החוזה דעתו הבלעדי, 

 .המכרז, בהתאם להוראות מסמכי (שנים 5 תקופת התקשרות כוללת אפשרית של עד  )בסה"כפעם 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו והמהווה  .1.3
 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 החלוקה לפי, זה מכרז במסגרת העבודות לביצוע קבלנים בשני בחרי התאגיד, המכרז במסמכי כמפורט .1.4
 : שלהלן

 בתיה וקריית עקרון מזכרת – אשכול ב'. נס ציונה – אשכול א'

נס ציונה ואת  -לביצוע העבודות באשכול א' בחר בהצעה הזולה ביותר אשר עומדת בתנאי הסףהתאגיד י

מזכרת בתיה וקריית  -ב', כהצעה הזוכה באשכול ההצעה הזולה ביותר, אשר עומדת בתנאי הסף, הבאה

 להלן. 5.4-5.7 פיםעקרון בכפוף לאמור בסעי

 

 מסמכי המכרז .2

 את המסמכים הבאים, ויהוו את "החוזה" שבין התאגיד לבין המציע שיזכה במכרז: המכרז כולליםמסמכי  2.1

 מסמך א'. -הוראות למשתתפים  2.1.1

 '.במסמך  -החוזה על נספחיו  2.1.2

 '.גמסמך  -הצעת המציע  - כתב כמויות ומחירים 2.1.3

 במהלך הליכי המכרז.על ידי התאגיד, ככל שיוצאו,  יוצאו, אשר מכרזמסמכי האו תוספת לו/כל מסמך הבהרה  2.1.4

 להוריד באתר האינטרנט של התאגיד.את מסמכי המכרז ניתן  2.1.5
 

 רשאים להשתתף במכרז .3

 מפורטים להלן:הההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים העומדים, בעת הגשת  מציעיםרשאים להשתתף במכרז  3.1

 .או התאגדות רשומה בישראל על המציע להיות תושב ישראל 3.1.1
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 לפחות בשנתיים מערכות ביוב עירוניותניקוי וצילום שטיפה,  בביצוע עבודות אחזקה,מוכח וסיון קודם יבעל נ 3.1.2
 לשנה )לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנתיים הנ"ל.₪  200,000בהיקף כספי של לפחות   2013-2017  מתוך

 הציוד המפורט להלן : ברשותו אוו ו/מציע שבמועד הגשת ההצעות בבעלות 3.1.3
 שפכים כמפורט להלן:לשאיבת  ומעלה בעלות רישיון בר תוקף   2013 שתי ביוביות משולבות משנת יצורלפחות 

 מ"ק לפחות. 6בנפח האחת בעלת מיכל  -

 מ"ק לפחות. 15בנפח השנייה בעלת מיכל  -

 .המכרזבהתאם להוראות מסמכי מציע שצירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית,  3.1.4

אסמכתאות בדבר ניסיון תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל  המשתתףהצעת 
 הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.ו

 
 

 בדיקת נתונים רלבנטיים באחריות בלעדית של המציע .4

מודגש כי על המציע מוטלת האחריות הבלעדית לאסוף את כל הנתונים הרלוונטיים להכנת הצעתו, ולא תישמע  .4.1
ממנו טענה כי הסתמך על מסמך ו/או נתונים כלשהם שהציג התאגיד. התאגיד אינו מתחייב לחשוף ו/או למסור 

יהווה מצג מחייב מטעם התאגיד, כל מסמך או נתון. כאמור, כל מידע ו/או מסמך כאמור שיימסר לא יחשב ולא 
 ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג בפניו ו/או בקשר לנכונותו.  

 17.01.2018פגישת הסבר מקצועית מרוכזת לקבלנים, תתקיים בהנחיית מהנדס התאגיד, במשרדי התאגיד, ביום  .4.2
 , )"פגישת ההסבר לקבלנים"(. 12:00בשעה 

וכי מציע שלא ישתתף  וכן אך הינה בעלת חשיבות חובה אינהההשתתפות בפגישת ההסבר לקבלנים מודגש כי  .4.3
בפגישת ההסבר לוקח על עצמו את האחריות המלאה בקשר עם היעדרותו, ובכלל זה יהא מושתק ומנוע מלטעון 

רכות שגויות או מידע כל טענה בעניין זה או בגין כך, לרבות מבלי להגביל בדבר טעות, אי התאמה, הנחות או הע
חסר.  סיכום ההבהרות העיקריות שימסרו במהלך פגישת ההסבר ירשמו בכתב בפרוטוקול, שישלח לכל 

 המשתתפים במכרז.

או בדוא"ל  , במשרדי התאגידלהבהרות, במידה ותידרשנה, בכתב יוכלו להגיש שאלות ובקשות המכרזמשתתפי  .4.4

 .12.00שעה  28.01.2018 לתאריך, וזאת עד  Ziona.co.il-nir@Mei לכתובת:

היה וימצא משתתף סתירות, שגיאות או אי התאמות במסמכי המכרז, ו/או אם יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן  .4.5
על כך במכתב לתאגיד באופן ובמועד   המדויק של סעיף או פרט כלשהו הכלולים במסמכי המכרז, עליו להודיע

לעיל. תשובות ו/או הבהרות תשלחנה, במידת הצורך, בכתב לכל המשתתפים. אין התאגיד  4.3כמפורט בסעיף 
אחראי לפירושים ו/או הסברים שינתנו ע"י מאן דהוא בעל פה למשתתפים. רק תשובות בכתב על ידי המזמין 

 יחייב את המזמין.

 

 התחרות נשוא המכרז .5

כתב הכמויות במוגדר כ -ליחידה, ו, הכולל "המחיר הקובע"מ תכוללה הנחההשיעור על  נסובההתחרות במכרז זה  .5.1
הצעת המציע )מסמך ג(, )להלן: "ההנחה הכוללת"(. המחירים לאחר ההנחה הכוללת יהוו את  -והמחירים 

וההתחייבויות אותן יהיה חייב הזוכה עבור ביצוע כל העבודות, המטלות, הפעולות  התמורה אותה מבקש המציע 
מובהר כי ההנחה הכוללת הינה רוחבית, היינו: שיעורה שווה ביחס לכל אחד  . במכרז זה לבצע, על פי תנאי המכרז

 מהסעיפים המפורטים במסמך ג' וביחס למחיר הקובע הכולל. 

כל הפעולות וההתחייבויות שיש לקחת בחשבון ולכלול ביצוע מלא, מושלם ועל פי כל דין, של מציע על הצעת ה .5.2
לבצע על פי מסמכי המכרז, וכל ההוצאות הנלוות להן. האחריות המלאה לבצע, לרכוש ולספק, את כל שנדרש, 

לשם השגת התוצאות להן מחויב הזוכה על פי החוזה, הנן של הזוכה, והמימון שיידרש לכל אלה יהיה מימון עצמי 
יחויב אך ורק לשלם את הסכומים עליהם הוא יתחייב בחוזה שייחתם שלו אם לא נאמר במפורש אחרת. התאגיד 

 בין הצדדים.

על שיעור ההנחה להיות  -.  למען הסר ספק אחוזיםבתהיה , וג'ירשם במסמך תציע המציע ההנחה הכוללת אותה י .5.3
מספר חיובי )היינו: לא מתאפשרת הנחה בשיעור אפס או הנחה שלילית שמשמעותה תוספת על מחיר 

 אין לסמן כל תו לפני המספר של ההנחה. תיפסל ההצעה. -המקסימאלי(, אחרת 

 בחר בשני קבלנים לביצוע העבודות במסגרת מכרז זה, לפי החלוקה שלהלן: י התאגיד כפי שצוין לעיל, .5.4

mailto:nir@Mei-Ziona.co.il
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 .מזכרת בתיה וקריית עקרון – אשכול ב' נס ציונה – אשכול א'

נס ציונה ואת  -לביצוע העבודות באשכול א' בתנאי הסףבחר בהצעה הזולה ביותר אשר עומדת התאגיד י
מזכרת בתיה וקריית  -ב', כהצעה הזוכה באשכול ההצעה הזולה ביותר, אשר עומדת בתנאי הסף, הבאה

 עקרון בכפוף לאמור להלן.
( הסף בתנאי עומדת אשר) ביותר הזולה ההצעה את שהציע המציע ידי על שהוצע ההנחה שיעור בין שההפרש ככל .5.5

 ההצעה את שהציע למציע יפנה התאגיד, 10% – מ גבוה יהיה( הסף בתנאי עומדת אשר) הבאה הזולה להצעה
.  10% של ובתוספת( הסף בתנאי שעומד) ביותר הזול המציע שהציע בהנחה העבודות לביצוע בבקשה הבאה הזולה

 אשר) הזולה להצעה כאמור בבקשה התאגיד יפנה שיסרב ככל,  ' ב באשכול העבודה לו תימסר שיסכים ככל
 .וכך הלאה בתור הבאה( הסף בתנאי עומדת

 
  והמחירים הכמויות לכתב הנחה 20%  -הציע' א קבלן:  דוגמה
  והמחירים הכמויות לכתב הנחה 5%  הציע' ב קבלן
 .15%  -ההצעות בין הפער

 הפחתת לאחר והמחירים הכמויות כתב במחירי העבודות את לבצע בבקשה' ב לקבלן יפנה התאגיד כזה במקרה
 מהמחירון. 10%עם הנחה של  –, דהינו 10% של הנחה שיעור

 

 בכתב הנקובים למחירים בתמורה העבודה לביצוע יסרבו( הסף בתנאי עומדים אשר) בתור הבאים שהמציעים ככל .5.6
 רשאי התאגיד 10% של ובתוספת( הסף בתנאי שעומד) ביותר הזול המציע שהציע הנחה הפחתת לאחר הכמויות

 '.ב באשכול העבודות את בנוסף לבצע', א באשכול העבודות בביצוע זכה אשר, ביותר הזול במציע לבחור
 

:  כמו במקריםאשכול השני, בין היתר, ב  קבלן כל להפעיל רשאי יהיה התאגידעל המציעים לקחת בחשבון כי  .5.7
 התאגידהבלעדי של  דעת שיקול לפיוהכל  ' וכו אחד בישוב סתימות עומס, הקבלן של בזמן הגעה אי, חירום

 ולעמוד שלו הזכיה במחיר העבודה לבצע חייב יהיה והקבלן ולקבלנים לא תהייה כל טענה ו/או דרישה בשל כך
 .שלו אשכולב כמו שירות רמת באותה

 

 

 ופן הגשת ההצעות א .6

 הגשת ההצעות למכרז תיעשה כמפורט להלן:

יגיש את הצעתו על טופסי המכרז, כשכל הפרטים והמסמכים הנדרשים כל המעוניין להשתתף בהגשת הצעות למכרז,  6.1
בהשלמה ובמילוי על ידי המציע ממולאים בהם כנדרש, בכתב ברור וקריא, ויצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים 

 על פי מסמכי המכרז.  למען הסר ספק, אין לצרף מסמכים שתוקפם פג ואינם בתוקף במועד הגשת ההצעות.
 

. במקומות בהם, על פי הנדרש המכרז ייחתמו בחותמת וחתימה של מורשי החתימה של המציע, בשולי כל דףמסמכי  6.2
 במסמכי המכרז, על המציע לפרט את שמות החותמים ופרטיהם, יש לעשות כן בכתב ברור וקריא.

 
 -היטב ונטולת כל זיהוי מסמכי המכרז יוגשו למזכירות התאגיד, במסירה ידנית, בתוך מעטפה אטומה, כשהיא סגורה  6.3

"(, בכתובת התאגיד, כמפורט המועד הקובע)להלן במסמך זה:  " 12:00שעה  14.02.2018לא יאוחר מתאריך  וזאת
 .זה במועד, נס ציונה 53במשרדי התאגיד ברחוב האירוסים מוזמנים לפתיחת מעטפות  מגישי ההצעה לעיל.

 
נציג התאגיד יקבל ממגיש ההצעה או מנציגו המורשה את מעטפת המכרז, ירשום על גבי המעטפה את התאריך ושעת  6.4

בתנאי  –המסירה המדויקת שבה קיבל את המעטפה, יחתים את המעטפה בחותמת התאגיד ויכניס את מעטפת המכרז 
 יד.לתוך תיבת המכרזים של התאג -שנתקבלה בתאגיד לא יאוחר מהמועד הקובע 

 
מעטפת מכרז, שתימסר לנציג התאגיד, מכל סיבה שהיא, אחרי המועד הקובע, לא תוכנס לתיבה, והיא תוחזר למוסר  6.5

 המעטפה מבלי לפתוח אותה ומבלי לגלות את תוכנה.

 

על מגיש ההצעה לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז. מובהר כי המציע יהיה מנוע מלטעון כל טענה בעניין אי ידיעה  6.6
 אי הבנה ו/או אי התאמה ו/או טעות, וכיו"ב.ו/או 

 
הבהרות ו/או תיקונים בכל הנוגע לאמור במסמכי מכרז זה, אם יהיו, יישלחו למשתתפים ע"י התאגיד, ובכך מסמכי  6.7

 יהפכו לחלק בלתי נפרד מהמכרז, ויחויבו לכל דבר ועניין בדיוק כמו מסמכיו ו/או חלקיו האחרים של המכרז.
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יקון ו/או תוספת למסמכי המכרז, שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, כל שינוי ו/או ת 6.8
בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ייחשב כאילו לא נכתב, או יגרום 

 .יקול דעתו הבלעדילפסילת ההצעה. ההחלטה בין האלטרנטיבות הללו תהיה של התאגיד על פי ש
 

למען הסר ספק, במקרה של הצעה אשר לא תהיה מושלמת לדעת התאגיד, דהיינו: לא תכלול פירוט מלא של הנתונים  6.6
לפי שיקול  , רשאיהנדרשים ו/או לא יצורפו לה מסמכים נלווים הנדרשים בצירוף על פי מסמכי המכרז, יהיה התאגיד 

 או לפסול את ההצעה.   את הנדרש בתוך פרק זמן קצובלדרוש מן המציע להשלים דעתו הבלעדי,  

 

)ארבעה( חודשים נוספים עפ"י דרישת  4-יוארך ב תוקף ההצעה .14.06.2018 יהיה עד ליוםתוקף ההצעה של כל מציע  6.10
 ימים לפני פקיעת ההצעה. 10 המציעהחברה, בהודעה מוקדמת של החברה אל 

 
 מראש לוודא המציעים על. במכרז שיזכה הקבלן ידי על ביטוחים לקיום החברה לדרישות מופנית המציעים לב תשומת 6.11

 במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל. הנדרשים הביטוחים את לרכוש יכולתם את מבטחיהם עם
 כי יובהר. הביטוח לדרישות הסתייגויות תתקבלנה לא ההצעה הגשת לאחר. לכך שנקבע המועד ובתוך להבהרות פניה
 ידי על צורף אשר הנוסח הוא יחייב אשר והנוסח מהם תתעלם החברה כלשהם הסתייגויות או/ו שינויים שיערכו ככל

 .המכרז למסמכי החברה
 

 הצעה/ הגשה  ערבות .7

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, של בנק ישראלי, בנוסח   7.1
 .(חמישים אלף ש"ח₪ ) 50,000לטובת החברה, בסך של  'א למסמך 2 כטופסהמצורף 

הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. קבעה החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  7.2
 כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל,  תהיה החברה רשאית לפסול את אותה הצעה.

)ארבעה( חודשים  4החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך  .14.06.2018 ה עד ליוםתוקף הערבות יהי 7.3
 נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות.

 החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. 7.4

ברור למציע כי התאגיד יהיה רשאי לממש את ערבות ההגשה, ולחלט את מלוא הסכום, כפיצוי מוסכם שהצדדים  7.5
רואים בו פיצוי סביר והולם וללא צורך בהוכחת  נזק, אם המציע לא קיים את תנאי המכרז, על פי שיקול דעתו של 

 התאגיד.  

לאחר חתימת חוזה בין החברה  לבין  הזוכה במכרז, ולא הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז,  7.6
 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60 -יאוחר מ

 

 מסמכים נלווים  .8

)בנוסף למסמכי מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים  8.1
 :המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו(:

מפקיד מורשה, רואה חשבון, או יועץ מס כי המציע  ,1676-אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  8.2
 מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור. 8.3

 למסמכי המכרז. 2 כטופסבנוסח המצורף להצעה ערבות  8.4

אגף המכס והבלו, בתוקף למשך שנת הכספים הנוכחית. הזוכה מתחייב לחדשו אם אישור שנתי לעוסק מטעם מנהל  8.5
 יידרש לעשות זאת, במשך תקופת ההתקשרות )אישור עוסק מורשה(.
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 למסמכי המכרז. 4כטופס אישור עו"ד בנוסח המצורף  8.6

 למסמכי המכרז. 5כטופס הצהרת המשתתף ואישור רו"ח, בנוסח המצורף  8.7

 .מבוטל 8.8

על העדר הרשעה בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור , 1676-קאות גופים ציבוריים, תשל"וחוק עסתצהיר לפי  8.6
כטופס , בנוסח המצורף 1687-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1661-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

6. 

 .לעיל 3.3וכן רישיונות ואסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי סף  7טופס תצהיר בדבר ציוד, בנוסח המפורט כ 8.10

 . 8טופס דף מידע המתאר את המשתתף, בנוסח המפורט כ 8.11

 

כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, פרוטוקול סיור הקבלנים וכן סיכום מפגש  8.12
 המציעים, חתומים על ידי המציע.

מסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף או כל תנאי אחר לגביו במכרז, ובכלל זה מבלי להגביל:  8.13
להוכחת ניסיונו הקודם, חוסנו הכלכלי וכושרו המקצועי כנדרש במסמכי המכרז, לרבות טפסים שהמציע נדרש למלא 

כל ראייה נוספת שיראה לנכון כדי שיוכח,  בקשר עם נושאים אלה.  מודגש כי, בכל מקרה, התאגיד יהיה רשאי לדרוש
להנחת דעתו, כי תנאי הסף ו/או כל תנאי אחר מתקיים במציע, וכן יהא רשאי לדרוש כי יוצג בפניו עותק מקורי של 

 מסמך אשר העתקו צורף להצעת מציע.   

 המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 

 רת זכויותשמי .9

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא, וזאת  6.1
 .תאגידולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החלטת הבהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והסופי, 

המוחלט ולמציע לא תהא כל טענה  וכל לפי שיקול דעתה -ולהקטין היקף העבודות נשוא המכרז, להגדילהתאגיד רשאי  6.2
 .תאגידו/או תביעה כנגד החלטת ה

 

למען הסר ספק, האמור בפסקה דלעיל אינו מקנה למציע את הזכות להגיש הצעה בלתי מושלמת, וכל הצעה שלא  6.3
 להיפסל.עלולה  –תהיה מושלמת )ראה לעיל( 

 הסתייגויות ושינויים .10

 
בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל שינוי או אין להכניס כל שינוי, 

תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב 
ד יהא רשאי להתעלם מן השינוי ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה, או לחילופין, התאגי -או בכל דרך אחרת  ילווא

ההחלטה בין החלופות הללו יהיה של התאגיד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של  -ההסתייגות, כאילו לא נערכו 
 .התאגיד

 חתימת חוזה ושונות .11

 עם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה בכתב.  11.1
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והכל בהתאם  מובהר כי התאגיד אינו מתחייב להכריז על ההצעה הנמוכה ביותר או על הצעה כלשהי כזוכה במכרז  11.2
   . להוראות הדין

 התאגיד שומר לעצמו את הזכות לדרוש ממציע הסברים, הבהרות, ניתוחי מחירים ואסמכתאות בקשר עם הצעתו.    11.3

הבלעדי, לפסול הצעתו של מציע, לגביו היה לתאגיד ניסיון רע ו/או התאגיד  שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו  11.4
 .כושל במהלך השנים האחרונות

לעיל, מובהר כי התאגיד רשאי לפנות לקבלת חוות דעת  3.1.2לגבי תנאי הסף בדבר ניסיון קודם המפורט בסעיף  11.5
ינים אשר לא צורפו על ידי המציע והמלצות לגבי מציע, ללקוחות ומזמינים שונים של המציע, לרבות ללקוחות ומזמ

 במסגרת הצעתו אישורים מטעמם.

מציע שייקבע כזוכה, מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא לתאגיד את כל המסמכים אשר יידרשו בהמצאה טרם  11.6
ימים ממועד קבלת ההודעה, או במועד מאוחר יותר, לפי החלטת התאגיד אשר  7חתימת החוזה וכתנאי לכך, תוך 

 תימסר לזוכה. 

 -למימוש עם דרישה  -ל הזוכה במכרז להמציא, במעמד חתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית ע -ערבות ביצוע  11.7
₪(, ילים: שישים אלף )במ₪  60,000ציונה בע"מ",  על סך של -צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן, לטובת "מי

חודשים לפחות ממועד חתימת החוזה, אשר תשמש להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו בהתאם לתנאי  14-לבתוקף 
 , )להלן: "ערבות הביצוע"(. תנאים נוספים בעניין ערבות הביצוע יובאו במסמך ב'.' למסמך ב'גבנוסח נספח החוזה 

כנספח א' ל פי הנוסח המצ"ב , עמת החוזה, אישור על עריכת ביטוחעל הזוכה במכרז להמציא לתאגיד, במעמד חתי  11.8
 למסמך ב'. 

הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור לעיל ו/או לא יחתום על החוזה במועד, יהיה רשאי התאגיד לבטל  בו במקרה 11.6
את המעוות בתוך את זכיית הזוכה במכרז ע"י הודעה בכתב, זאת לאחר שתינתן לו הודעה מקדימה, בה יידרש לתקן 

שעות, והוא לא ישעה לה. למען הסר ספק, מובהר כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות התאגיד עפ"י כל דין  24
 בנסיבות אלו.

לבטל  אורשאי התאגיד להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה שנייה, וכך הלאה   יהא, כאמור לעילבוטלה הזכייה  11.10
 תאגיד.לפי שיקול דעתו של ה הכל -את המכרז 

מסמכי המכרז ותוכנם הנם רכושו של התאגיד וקניינו הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות    11.11
לתאגיד על פי מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.  על המציע להחזיר את מסמכי המכרז עד למועד הקובע, בין אם הגיש 

רשה לאחרים להעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא הצעה ובין אם לאו. מקבל מסמכי מכרז זה לא יעתיק אותם ולא י
 למטרת הגשת הצעתו.

מודגש כי התאגיד לא יחזיר ולא ישתתף, בשום צורה ואופן, בהוצאות כלשהן, לרבות בדיקות מוקדמות, עריכת  11.12
 או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות או הנובעות ממנה. תכניות, הוצאת ערבויות

 החברה של פעילותה שטחי והרחבת עבודות כמות הגדלת 11.13

 

 וקריית בתיה מזכרת, ציונה נס את כיום כוללים אשר) החברה של פעילותה שטחי כי אפשרות ישנה כי, בזאת מובהר
 בדרך או/ו אחר וביוב מים תאגיד עם החברה של מיזוג של בדרך, נוספות מקומיות רשויות לכלול בעתיד יורחבו( עקרון

 .    כלשהי אחרת בדרך או/ו בת חברת הקמת של בדרך או/ו לחברה נוספות מקומיות רשויות צירוף של

 החוזה נשוא העבודות את לבצע הקבלן מן לדרוש, והמוחלט המלא דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך רשאית תהא החברה
 על שהוצעו למחירים בתמורה, נוסף תשלום ללא וזאת, לעיל כאמור, לחברה שיתווספו הפעילות בשטחי גם, חלקן או, דנא
   .המחויבים בשינויים יחולו דנא ההסכם הוראות. המחויבים בשינויים, המכרז מסמכי להוראות ובהתאם הקבלן ידי

 
 בברכה,

 ציונה בע"מ-מי
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 טפסי המכרז  
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 1טופס 

 מספר מציע: ______________
 )ימולא ע"י החברה(                     

 לכבוד
 מ"ציונה בע-מי

 נס ציונה
 
 

 01/2018הצעת משתתף למכרז מס' הנדון: 

, בין המצורפים ובין שאינם מצורפים 01/2018אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' 
 אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת  נו מסכימים לתנאים המפורטיםא .1
"(, והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז" -בכתב )הנקראים ביחד 
 העבודות נשוא המכרז.

 
אתר, ראינו את מקום העבודה ותנאי הגישה ננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כי סיירנו בה .2

לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך 
"(. כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או העבודותביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן: "

 ת של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. ות על טענדרישות המבוססו
 

נו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, א .3
ועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו והיכולת לביצוע העבודות  נשוא המכרז באופן מקצ ןברשותנו הידע, הניסיו

כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא 
 .שהמכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידר

 

חייבויותינו על פי מסמכי המכרז במהימנות הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל הת .4
ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה 

 מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.
 

ננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז, בסך כמפורט המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .5
בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר,  חוזה ההתקשרות במסגרתו, והננו מקבלים על 

 עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש. 

 
הצעתנו תזכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידיכם לא יאוחר אנו מתחייבים, ככל ש .6

ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, בנוסף לאישור עריכת הביטוחים ובכפוף לקבלת דרישה בכתב, גם את 
ת הוראות הביטוח הנכללות ידיעת מבטחינו אל באנוהפוליסות הביטוח הנדרשות בנוסף ומבלי לגרוע, הננו מצהירים כי 

במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים 
הנדרשים על ידכם. במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט 

 במסמכי המכרז. 

  
הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות ננו מצהירים בזאת כי ה .7

קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה 
לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות  על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים

מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מתן צו 
 התחלת עבודה.

 

 
 4צעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה של ה .8

)ארבעה( חודשים, עפ"י  4ה( חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של )ארבע
 דרישת החברה.  במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם. 

 
חיה, חוזה המחייב יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספ, יד עם קבלת אשורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהמ .6

 אותנו.

 
ם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקיד בידיכם ערבות א

בנקאית לביצוע החוזה, כנדרש במסמכי המכרז, את אשור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי החוזה )עותק מקור( ואת כל 
מכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על  מסמכי החוזה המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מס

 המהווה חלק ממסמכי המכרז .
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תחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו התחלת עבודה מ אנו .10
קצרה ביותר ומצהירים כי אנו  שיינתן על ידכם, וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה

 נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית. 
 

 במסמכי המכרז(.  2מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז )בנוסח שצורף כטופס  .11

 
המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך כלשהי נו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו א .12

מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך 
מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול 

 המכרז.

 
נו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גלוי אמצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ו אנו .13

 פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז.

    
ת העבודה אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאו .14

ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא 
 .המכרז, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז

 

 במסמכי המכרז. מסמך ג', "הקבלן הצעת"הצעתנו מוגשת על גבי  .15
 

 להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז.  .16
 
 

אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה, וכי אנו  .17
 הצעה זו.זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו על 

  
 

       _____________________ _____________________ 
                                                                 הקבלן                                                                                תאריך    

 חתימת מורשי חתימה וחותמת הקבלן( )

                                           שם הקבלן )באותיות דפוס(

          שמות מורשי החתימה 

       נא לפרט(-אישיות משפטית )חברה/שותפות/אחר

          כתובת

          כתובת דואר אלקטרוני

          מס' טלפון

          מס' פקס

          מספר עוסק מורשה 

          ברשם הקבלניםמס' רישום 

 

 אישור חתימה

אני הח"מ ____________________________ עו"ד של _________________________        מס' מזהה 

"( מאשר בזה כי חתימות ה"ה הקבלן_____________________________ )להלן: "

חתמו על הצעה זו,  בצירוף חותמת _______________________, אשר  -_______________________________ ו

 הקבלן, מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.

___________________ _______________________ 
 חתימת עו"ד              תאריך  

 )חתימה + חותמת + מס' רשיון( 
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 2טופס 

 נוסח ערבות בנקאית להצעה/הגשה
 

 לכבוד
 מ"ציונה בע-מי

 53האירוסים  רח' 
 ציונהנס 

 
 ערבות בנקאית מספר                             .הנדון: 

 
 

"( אנו ערבים בזה המבקשיםעל פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ )להלן: "
שירותי מתן )במילים:  חמישים אלף ש"ח(, זאת בקשר עם השתתפותם במכרז ₪  50,000עד לסך כל סכום  קכלפיכם לסילו

, ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם 01/2018 מס'פומבי , מכרז ובהבי פתיחת סתימות ושטיפת קווים במערכות -תחזוקה 
 על פי מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות במסגרתו. 

 
הראשונה בכתב שתגיע ימים מיום קבלת דרישתכם  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 
מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 לל.ועד בכ 14.06.2018ערבות זו תישאר בתוקפה עד  

 לא תענה. 14.06.2018דרישה שתגיע אלינו אחרי  
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  14.06.2018לאחר יום  

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

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

 
 

 בכבוד רב,    
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 3טופס 

 תנאים כלליים -01/2018' ם למכרז מסריכתב כמויות ומחי
 

רואים את הקבלן המשתתף במכרז זה כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים במכרז זה על כל  .12
 מסמכיו.

בכתב  ,תכניותב ים,הנזכרים במפרט את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאיםהצעת הקבלן המשתתף כוללת 
 .זהבמכרז המסמכים הכלולים הכמויות ובכל 

 

        התחשבות בו. או מאיבמכרז תנאי כלשהו או טעות בהבנת הנובעת מאי הבנת  טענהלא תכיר בכל  החברה
את  למחיר העבודה ייחשב על ידי הקבלן ככולמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות המפרט הטכני,  .2

 ערך:
 הקשורים בה, והפחת שלהם. וחומרי העזר הנכללים בעבודה או כל החומרים, המוצרים לסוגיהם .1.1
 זה. העבודות נשוא מכרזהשלם של ן כל העבודה הדרושה לשם ביצוע .1.2
 , וכד'. השימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד, בדרכים זמניות .1.3
תנועה, הכוונת   מחסומיכל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך ביצוע העבודה בהתאם למסמכי המכרז, לרבות  .1.4

 .וכד' תנועה ושילוט
לאתר  וכן הובלת עובדיםהחזרתם  ,שמירתםאחסונם, פריקתם, , הובלת כל הנ"ל למקום העבודה, העמסתם .1.5

 העבודה וממנו.
 . והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד' המסים .1.6
  עבודות המדידה, הסימון והתכנון שיידרשו. .1.7
והשגת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות הדרושים לצורך ביצוע  תיאום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין, .1.8

 העבודות. 
 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, שבת וחג. .1.6

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  .1.10
 ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות.  .1.11
 ם על פי המכרז. כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרי .1.12
 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.  .1.13
 דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז.  .1.14
התקנה מושלמת, מכלולי הרכבה ואביזרי עזר, דיווח, עדכון מערכות המידע הרלוונטיות עפ"י הנחיות החברה,  .1.15

 תיעוד ושירותים הנדסיים. 
הוצאות  ןוהמקריות וכ המוקדמות הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאותיוההוצאות הכלליות של כל  .1.16

, ובכלל זה כל התקורה של מחייבים אותן המכרז ו/או מסמכיואחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי 
 הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים, ובין שהן

 .תיוודענה להם בעתיד

 בדיקות .3
. המוצעים על ידי הקבלןאו יחידה וציוד  לדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל פריט תרשאיחברה ה

 את הוצאות הבדיקה למכון התקנים. על חשבונו הקבלן ישלם 

 ספרות טכנית .4
 כל ציוד, תוכנה ועבודה שיסופקו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקת ספרות טכנית מלאה ותיעוד.  

 אחריות .5
מחירי היחידה לציוד ו/או מוצרים ו/או מכלול יכללו אחריות לתקופה כפי שיוגדר במפרט ובמסמכי המכרז.  אין 

 עפ"י דין ו/או עפ"י אחריות יצרן. באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהאחריות של הקבלן למוצרים ו/או לעבודות

 עדכונים טכנולוגיים .6
מחירי יחידה לציוד ו/או למוצרים יכללו עדכונים טכנולוגיים, כל זאת ללא תשלום נוסף מעבר למחירי היחידה  

 המוגדרים במחירון.
 

 
 חתימת הקבלן: _______________
 תאריך: ____________________
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  4טופס 

 
 ______________מספר מציע: 
 )ימולא ע"י החברה(        

 לכבוד
 מ"ציונה בע-מי

 53האירוסים רח' 
 נס ציונה

 
 

 שם המשתתף במכרז( )                                              -אישור עו"ד הנדון:  
 
 
 

 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן:"הקבלן"כעורך דינו של הקבלן )להלן: 

 )כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות(: שמו המלא של הקבלן .1

 מס' ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה: .2

 שמות השותפים הכלליים והמוגבלים( : -שמות בעלי המניות של הקבלן )ובמקרה של תאגיד שהינו שותפות  .3

 הקבלן:שמות המנהלים של  .4

 הקבלן:שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את  .5

 החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן: הרכב .6

מ, שעליה חתמו מורשי החתימה של הקבלן, "ציונה בע-, אשר פורסם על ידי מי01/2018הגשת הצעה למכרז מס'  .7

וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען, הינן במסגרת סמכויות הקבלן, בהתאם למסמכי 

 הקבלן הינו צד להם, ועל פי כל דין.ההאגד של הקבלן,  להסכמים ש

 
 
 

___________________________   ______________________ 

 _________________  עו"ד          תאריך 

 _________________מ.ר. 
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 5טופס  

 (01/2018 הצהרת משתתף ואישור רו"ח על הכנסות )מכרז

         לכבוד

 מ"ציונה בע-מי

 נס ציונה

 

בעל ניסיון קודם ומוכח בביצוע עבודות אחזקה, שטיפה, ניקוי וצילום מערכות ביוב עירוניות להצהיר כי הנני  הריני
 מהשנתיים כל אחתבלשנה )לא כולל מע"מ( ₪  200,000בהיקף כספי של לפחות ,   2013-2017לפחות מתוך השנים  בשנתיים

 הנ"ל.
 להלן פירוט המצביע על עמידתי בתנאי הסף שלעיל:

 

מועדי  תיאור העבודה
 עבור מי בוצעה היקף כספי לא כולל מע"מ ביצועה

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 חתימת המשתתף______________________________

 תאריך: _______________

 אישור רואה חשבון

ביצוע "( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר המשתתף)להלן: " ___________________לבקשת 
כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על העבודות 

 ביקורתנו.

במידע ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ו
שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו 

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

העבודות שביצע המשתתף, לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 
  .כמדווח לעיל

 ____________________________________________________רואי חשבון __________תאריך:__
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 6טופס 

 תצהיר

 2/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ולפי 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו לפי
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  _________________ת.ז. _________________ מרח'  ________________הח"מ  אני
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 
במשתתף, ואני מוסמך  ________________"(, אני מכהן כהמשתתף)להלן: " ___________________ נציג אני .1

 להצהיר מטעם המשתתף, את המפורט להלן.

ב)א( לחוק עסקאות גופים 2הצעות במכרז, המשתתף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף למועד האחרון להגשת  עד .2
"(( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי עסקאות גופים ציבוריים חוק)להלן: " 1676-ציבוריים, התשל"ו

"( או לפי עובדים זרים חוק: ")להלן 1661-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 "(. שכר מינימום חוק)להלן: " 1687-מינימום, התשמ"ז שכרחוק 

ב)א( לחוק עסקאות 2, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף לחילופין .3
ם זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדי

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

"חוק שוויון  –)להלן  1668-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 6כן אני מצהיר, כי הוראות סעיף  כמו .4
לחוק שוויון  6זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המשתתף. לחילופין, ככל שהוראות סעיף 

 יים אותן, בין היתר כמפורט להלן:הרי שהנני מצהיר כי הוא מק –זכויות חלות על המשתתף 
 עובדים לפחות, המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  100המשתתף מעסיק  אם

לשם קבלת  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  6והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 הנחיות בקשר ליישומן;

 המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כאמור לעיל,  אם
אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המשתתף מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל  הונעשת

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; 6הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  המשתתף

 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

ן יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובי לא .5
 בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר.

בתנאי הסכם ההתקשרות,  עמידהלי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי  ידוע .6
 ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 

 זה: בתצהיר .7
זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה,  יםעובד 7.1

שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם 
 .1664-בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה

 חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: מומחה 7.2
או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב  דםעל ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח א הוזמן 7.2.1    

 ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
 בישראל כדין. שוהה 7.2.2 
 בתחום מומחיותו הייחודית. תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בכל 7.2.3 

עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר הממוצע  בעד 7.2.4
 במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.

 
________________________ 

 חתימה
 

 עו"ד אישור
מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי שברח' _____________________  הנני

מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. _________________/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 
 ה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש

 
 ___________________ חותמת   "ד ____________________עו
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  7טופס 

 תצהיר

 
_________________ ת.ז.  ____________________________ מרח' ________________________ אני הח"מ

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
בתפקיד אני מכהן  ,("המציע" :)להלן ___________________________________אני נציג  .1

 את המפורט להלן. ,המציעואני מוסמך להצהיר מטעם במציע,  ________________________

 "(.המכרזציונה בע"מ )להלן: "-של מי 01/2018תצהירי זה מוגש במסגרת הגשת הצעת המציע במכרז פומבי  .2
המפורט מטה )להלן: או ברשותו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, את הציוד ו/יש בבעלותו  .3

 "(:הציוד"

 ומעלה בעלות רישיון בר תוקף לשאיבת שפכים כמפורט להלן: 2013שתי ביוביות משולבות משנת יצור 
 מ"ק לפחות. 6 האחת בעלת מיכל בנפח .א

 מ"ק לפחות. 15השנייה בעלת מיכל בנפח  .ב

והוראות הדין, והמציע, ככל שיזכה במכרז, מתחייב לתחזקו  הציוד הוא תקין ומתוחזק בהתאם להוראות היצרן .4
 באופן האמור כדי שיהא תקין לכל אורך תקופת החוזה, כאמור במכרז.

 למסמך א' )תנאי המכרז והוראות למשתתפים(. 3.1.3מצ"ב רישיונות ואסמכתאות המעידות על עמידתי בתנאי סף  .5

_____________________ 

 חתימה

 אישור עו"ד

שברח' במשרדי  ,____________________________עו"ד  ,______ הופיע בפני________הנני מאשר בזה כי ביום 
/ ______________________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. _________________________ מר ________________

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  ,המוכר לי אישית
 אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 ___________חותמת ______   עו"ד ____________________
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  8טופס 

  ביקורת מסמכים
 )להשלמה ע"י הקבלן(

 חתימת הקבלן פרוט שם המסמך מס'

   אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות. 1

   אישור על ניכוי מס הכנסה במקור 2

3 
ערבות בנקאית להצעה כמפורט בתנאי 

 המכרז 
 , בתוקף עד לתאריך₪ 50,000ע"ס 

14.06.2018. 
 

   אישור על רישום כעוסק מורשה  4

   .4טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ 5

6 
הצהרה ואישור רו"ח על הכנסות, בנוסח 

 .5טופס המצורף כ
 

 

7 
 7טופס תצהיר על ציוד בנוסח המצורף כ

ואסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי 
 .3.3סף 

 
 

8 
תצהיר על העדר הרשעות, בנוסח המצורף 

 . 6טופס כ
 

 

6 
כל ההבהרות, ההודעות, העדכונים ו/או 
השינויים שנשלחו למציעים, לרבות סיכום 

 מפגש המציעים, חתומים על ידי הקבלן.
 

 

10 
מילאתי את הצעתי על גבי "הצעת הקבלן", 

 , ביחס לכל הסעיפים.מסמך ג'
 

 

 חתימה על מסמכים והשלמתם 11
ממסמכי המכרז,  כל אחדחתמתי על 

והשלמתי את כל הטעון השלמה ו/או 
 מילוי במסמכי המכרז.

 

 
 

המסמכים הנ"ל או לא הושלמו  ידוע לי כי החברה רשאית לפסול את הצעתי, וזאת בין היתר במידה ולא צורפו איזה מן
 איזה מן הפרטים הדרושים, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

אך ורק לצרכי יעילות ועל מנת להקל על המציעים, ואין בו כדי לגרוע מכל דרישה ו/או כמו כן, ידוע לי כי טופס זה נועד 
 הוראה אחרת לפי מסמכי המכרז, ו/או כדי לפגוע בכל זכות העומדת לטובת החברה לפי מסמכי המכרז או לפי כל דין.

 
 שם המציע ___________________   תאריך    _____________________

 
 חתימה  _____________________   ________________חותמת  _____
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 מסמך ב'

 

 חוזה
 שנערך ונחתם ביום ______ לחודש ______ שנת______

  

 ציונה בע"מ"-תאגיד המים והביוב "מי   בין:

 53מרח' האירוסים 

 נס ציונה

 (תאגיד")להלן: "ה

 מצד אחד
 

 

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

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

 )להלן: "הקבלן"(

 מצד שני
 

, נס ציונה, מועצה מקומית מזכרת בתיה והמועצה המקומית קריית עקרוןוהתאגיד מחזיק במערכות הביוב בעיר  :הואיל

  "(.מערכות הביוב)"

לביצוע עבודות ומתן שירותי תחזוקה, הכוללים, בין היתר, שירותי והתאגיד מעוניין להתקשר עם גורם מקצועי והואיל:  

, באשכול______________)יושלם לאחר הזכייה(פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב, צילומים, במערכות הביוב 

הכל כמפורט בחוזה זה,  - על פי דרישה ובהתאם להזמנות אשר יוצאו על ידי התאגיד מעת לעת לפי הצורך

  "(.העבודות" או "השירותים"" או עבודות התחזוקה" " אוהתחזוקהשירותי )"

 "(.המכרזהתחזוקה )"מתן שירותי ל 01/2018מספר  פומביכרז והתאגיד פרסם את מוהואיל:  

 .באשכול_______________ וזכה ,מכרזה בוהקבלן הגיש הצע :והואיל

  

 אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  ועקרונות רקעמבוא,  .1

המבוא לחוזה זה על ההצהרות הכלולות בו; הנספחים לחוזה; מסמכי המכרז השונים; וכן  .1.1

הצעת הקבלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לקראם יחד ובכפוף לכל סעיפי החוזה. )כל 

 (."החוזה"אלה ביחד ייקראו להלן : 

  צרכי פרשנות חוזה זה.כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן ל .1.2

הקבלן זכה במכרז והוא מחויב ומתחייב לבצע את כל העבודות והמטלות הקשורות והנחוצות  .1.3

 -למתן שירותי התחזוקה לגבי מערכת ביוב , ולתת את כל השירותים הקשורים והכרוכים לכך 
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 תמורהעל אחריותו ועל חשבונו, בתמורה ל -הכול כמפורט בחוזה ועל פי הוראות המפקח 

 להלן.   בהסכם זה מפורט כ

הקבלן מצהיר, כי יש לו היכולת, האמצעים, הכישורים והידע ליתן את השירותים בהיקף  .1.4

 ובאופנים המפורטים במסמכי החוזה.

הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את כל התנאים, התקנות והחוקים הרלוונטיים לעניין ביצוע עבודות  .1.5

ובכלל, בישראל, וכי הוא מכיר את כל התנאים, וינהג בדיוק  תחזוקה לגבי מערכות ביוב עירוניות

 נמרץ בהתאם  לכל אלו.

 /ליתן את השירותים עליו לבצע את העבודות לגביושטח בו/הקבלן מצהיר בזאת, כי ביקר ב .1.6

 וכי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודה. ,נשוא חוזה זה

ת הביוב ו/או בתכולתן, ו/או בקרקע ו/או בכל נכס אין ולא יהיו לקבלן זכויות כלשהן במערכו .1.7

שהוא בתחומן וסביבתן, למעט הזכות )והחובה( ליתן את השירותים לגביהן ולמלא אחר 

 ההתחייבויות נשוא המכרז, ואף זאת כל עוד החוזה תקף. 

מוסכם כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם ביניהם במלואו וכי התאגיד אינו קשור  .1.8

הבטחה, פרסום, הצהרה, מצג, חוזה בכתב או בעל פה, שאינם כלולים בחוזה זה ואשר נעשו, בכל 

 אם נעשו, קודם לחתימתו.

שירותי תחזוקה  הזמין מהקבלןהבלעדי ל דעתו במסגרת מכרז זה התאגיד יהיה רשאי על שיקול .1.6

  גם למערכות הניקוז העירוניות הנמצאות בנס ציונה, קריית עקרון ומזכרת בתיה.

 סירת העבודהמ .2

 -כהגדרתה להלן  -, במשך תקופת החוזה בזאת לקבלן, והקבלן מתחייב בזה לבצעהתאגיד מוסר  .2.1

/או מי שימונה על התאגיד ו דרישות והוראותהוראות חוזה זה, בהתאם ל, התחזוקהאת עבודות 

 ."(פקח"המ -)להלן ח על ביצוע העבודות על פי חוזה זה ולצורך פיק ידו

 כאמור לעיל. -וכל הפעולות הדרושות התחזוקה ותפעול הביצוע עבודות הקבלן מקבל בזאת את  .2.2

 יוהתחייבויותו ת הקבלןוהצהר .3

הקבלן מחויב לבצע את כל הפעולות והעבודות הנדרשות לצורך תחזוקת מערכות הביוב, לרבות  .3.1

לרבות אדמה, פסולת ) מבלי לגרוע: שטיפת קווי ביוב, פתיחת סתימות, צילום קווי ביוב, פינוי

(. בהתאם להוראות מסמכי המכרז וכל שיירים אשר נותרו באתר העבודה עם סיומה ,מסלע

ובפרט בהתאם להוראות המפרט הטכני, וזאת על פי דרישה ובהתאם להזמנות ו/או קריאות 

הכל כמפורט  -)צו הזמנת עבודה(  'ב נספחאשר יוצאו על ידי התאגיד מעת לעת לפי הצורך בנוסח 

 בנספח ד' ולפי הוראות המפקח

הקבלן מחויב לבצע את עבודות התחזוקה הנדרשות, באופן מיידי ביעילות, במקצועיות  .3.2

ובמהירות, בהתאם לקריאה טלפונית או בכל אמצעי אחר, אשר תינתן על ידי התאגיד לקבלן 

 באופן הבא ומבלי לגרוע מהוראות המפרט הטכני: 

עבודת תחזוקה  מראש.  שעות 24 תינתן -ה רגיללביצוע עבודת תחזוקה במתכונת  קריאה .3.3

  במתכונת רגילה הינה עבודה יזומה שאין חשש שאי ביצועה המיידי יגרום לנזק או מפגע סביבתי. 

 מראש. שעתיים תינתן -ריאת חירוםק .3.4
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 כאמור, בהתאם לצורך את העבודות הקבלן  מחויב לבצע לעיל,  5בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .3.5

הכל  - לרבות שבתות וחגי ישראל ,ימים בשבוע 7ביממה שעות  24 משךכל עת , בולדרישה כאמור

  כמפורט בחוזה זה ולפי הוראות המפקח.  

 24 משך, באופן ישיר, בכל עת עמו טלפונית ולשוחח הקבלן מתחייב להעמיד אפשרות להתקשר  .3.6

 שבתות וחגי ישראל., לרבות ימים בשבוע 7ביממה שעות 

הקבלן מחויב לבצע את העבודות במומחיות, במיומנות ובקפידה מרבית, ובכפוף לכל דין.   .3.7

"דינים", לעניין זה, פירושו: לרבות ומבלי לגרוע: חוק, תקנות, תקנים, צווים והנחיות המשרד 

ת להגנת הסביבה, משרד העבודה, משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד הפנים, ורשויו

התכנון ובניה המוסמכות. אי עמידה בתנאים המפורטים לעיל, בכל עת, תיחשב כהפרה של תנאי 

 מהותי בחוזה, אשר מקנה לתאגיד, בין היתר, את הזכות לביטול החוזה לאלתר. 

)לרבות מבלי לגרוע  שיונותיש בידו את כל הרלאחר בדיקה משפטית שביצע, יהקבלן מצהיר כי  .3.8

 /ההיתרים/האישורים(וים על פיוווהתקנות והצ 1668-תשכ"ח לפי חוק רישוי עסקים,

וכי הוא  ,המתאימים והדרושים לפי כל דין לעסוק בעבודות שהתחייב לבצען על פי חוזה זה

ממלא וימלא אחר כל תנאי הקבוע בכל דין המוטל על מי שמתקשר עם התאגיד בחוזה לביצוע 

 עבודות מסוג העבודות נשוא חוזה זה.

, ויוודא כי יהא תקף מאושר שפיכה מקום על כדין אישורלהשגתו ולקיומו של  ידאג הקבלן .3.6

גבי כל הובלה במשך כל תקופת חוזה זה. הקבלן ימציא את האישור האמור לתאגיד. כמו כן, ל

הכל להנחת דעתו של  -רשמי על ביצוע שפיכתם אישור הקבלן של שפכים ו/או פסולת, יציג 

 המפקח.

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי, לעשות כל פעולה, להשתמש בכל כח אדם נחוץ ובכל ציוד  .3.10

וכל נחוץ ובכל חומר נחוץ, הכל על חשבונו ובאחריותו המלאה, על מנת לבצע את העבודות 

 –במועד, באיכות, ובהתאם לחוזה, לתקנות, לתכניות, ובהתאמה התחייבויותיו על פי חוזה זה,  

התאגיד אשר הורשה על ידו לפקח על ביצוע חוזה זה )"המפקח"(, כפי שיימסרו לו להוראות נציג 

מעת לעת.  למען הסר ספק, את המענה לכל תקלה מכל סוג ומין לרבות, אך מבלי להגביל, תקלת 

כ"א, תקלת ציוד, תקלת מזג אוויר,  וכיוב', ייתן הקבלן על אחריותו ועל חשבונו.  מובהר כי 

חובה לתגבר את מערך הציוד וכוח האדם לפי הצורך על מנת לקיים את כל מוטלת על הקבלן ה

 תנאי החוזה.

הקבלן מתחייב להישמע ולציית להוראות המפקח, לעבוד לפי הנחיותיו והוראותיו ולדווח  .3.11

לתאגיד ביוזמתו, בכתב, ובפירוט מלא, על כל אירוע החורג ממהלך העבודות השגרתי, בלי יוצא 

דיווחים שוטפים. מוסכם ומוצהר בזאת כי אין באמור לעיל משום יצירת  מהכלל, זאת נוסף על

מעביד" בן התאגיד ו/או מי מטעמו לבין התאגיד, ומעמדו של הקבלן עפ"י החוזה -יחסי "עובד

 הינו "קבלן עצמאי".

  . העסקת עובדים מקצועיים .3.12

 מבלי לגורע מכלליות כל הוראה אחרת בחוזה זה: 

 מיומן ומקצועי, אשר יהוו צוות ניהול והפעלה עובדיםהקבלן מתחייב להעסיק  .3.12.1

כללם, מבלי להגביל: למלא התחייבויותיו על פי החוזה,  ובביותר, על מנת 

 אשר יהיו כולם  -מקצועי  ומכונאי רכבמקצועי  ראינסטלאטומנהל עבודה, 

בעלי הרישיונות המתאימים, הכשרה מתאימה וניסיון מעשי קודם בעבודות 

 זה. נשוא חוזה 
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שישגיח  ויקפיד על אורח ביצוע הקבלן מתחייב להעסיק מנהל עבודה מטעמו  .3.12.2

לצורך קבלת פקח העבודות הנדרשות מעת לעת ואשר יעמוד בקשר עם  המ

על ביצוע העבודה, תקלות שנתגלו פקח הוראות והנחיות ולצורך דווח שוטף למ

למנהל העבודה, ניתנה הוראה מאת המפקח   בביצועה ובעיות שיש להסדירן.

 בכתב או בעל פה, תחשב ההוראה כאילו ניתנה לקבלן עצמו.

הקבלן מתחייב, כי במשך כל תקופת החוזה יעסיק לצורך ביצוע העבודות  .3.12.3

 רישיון. העסקת עובדים זרים בעלי ותעובדים בעלי תעודות זהות ישראלי

 .פקח מראשתהא כפופה לאישור המ , כדין, עבודה בישראל

לדרוש מהקבלן להחליף עובד, שרמת עבודתו אינה  ,כל עתב ,רשאימפקח ה .3.12.4

ו/או מכל סיבה עניינית אחרת, זאת, מבלי שהדבר יהווה עילה  משביעת רצון

לתביעה/טענה כלשהיא מצד הקבלן, וזאת מבלי שיהא התאגיד מחויב לנמק 

המתאים לביצוע  בעובד חדשעל ידי הקבלן העובד יוחלף מיידית החלטתו. 

 . העבודה

הקבלן חייב למלא בכל עת אחר כל הוראות החוק בקשר להעסקת עובדים ו/או  .3.12.5

ע"י חויבים בתשלום מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המ

 .המעביד

כדי למנוע כל ספק, מצהירים הצדדים כי בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  .3.12.6

ביד, ואין הקבלן ו/או כל יחסי עובד ומעולא יקשרו לא נקשרו תאגיד ובין ה

עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג 

חויב בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו תאגיד ים הא מגיעים לעובד ממעביד.

ו/או עקב קביעה כי התקיימו  ו/או למועסקיו, המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו

לעובדיו ו/או למועסקיו, ישפה הקבלן את ו/או יחסי עבודה בין התאגיד 

חויב כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. הקבלן יהתאגיד בכל סכום בו 

מתחייב לספק ולהעסיק על חשבונו הוא את העובדים הדרושים לביצוע 

העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך 

 בכך.

בכל עבודה מהעבודות נשוא המכרז חרת בחוזה, מבלי לגרוע מכל הוראה א .3.12.7

הקבלן  מחויבשלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר עפ"י כל דין, 

 האמור. הרישיוןלהעסיק רק מי שרשום ו/או בעל 

 

ת ומשאי מבלי לגרוע:  לרבות) ציוד מכנייהא בשליטתו וברשותו כל הקבלן מתחייב לכך ש .3.13

 או ביוב קווי לצילום ניידת מעבדה (,ציוד מכני הנדסי אחרוכל , ולפתיחת סתימות לשאיבת ביוב

הנדרשים על מנת לספק את שירותי התחזוקה  כלי הרכבכלים, ו ,זו כגון מעבדה עם התקשרות

בהם הקבלן מתחייב כי הציוד והכלים  באופן מקצועי ויעיל ביותר, בהתאם להוראות חוזה זה. 

במצב תקין בכל משך ביצוע העבודות וכי יהיו להם  הוא ישתמש לצורך ביצוע העבודות, יהיו

הרישיונות והביטוחים המתאימים הנדרשים על פי דין, וכי הם יהיו בתוקף במשך כל תקופת 

החוזה. הקבלן יעביר לידי התאגיד העתק מהביטוחים והרישיונות הנדרשים על פי סעיף זה, לפי 

  דרישת התאגיד.
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ת תקלה לציוד הנדסי המועסק על ידו, לתיקונו המיידי או הקבלן מתחייב לדאוג, מיד עם קרו .3.14

להחלפתו המיידית בציוד אחר שווה ערך.  מובהר כי לתאגיד לא תהיה כל אחריות שהיא על 

 . ביצוע העבודות ציוד, כלי עבודה ורכוש אחר של הקבלן אשר יוצב בשטח

 

בות כלשהי לגבי כל נזק למען הסר ספק, מובהר כי התאגיד לא יישא בכל אחריות שהיא או בח .3.15

גוף ו/או אבדן ו/או נזק רכוש, מכל סוג שהוא, אשר ייגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או ללקוחותיו 

ו/או למבקריו ו/או לכל אדם ו/או רכוש אשר יימצא בשטח, והקבלן מתחייב לפצות את התאגיד 

ן זה וכנגד כל הוצאה כנגד כל דמי נזק שהוא עלול להתחייב לשלמו או שיאלץ לשלם עקב נזק מעי

 שהתאגיד יוציא בקשר לכל נזק כנ"ל.

 

הקבלן מתחייב לאפשר לנציג התאגיד לבקר באזורי ביצוע העבודות בהם הוא פועל, זאת ללא  .3.16

הודעה מראש. בעניין זה מתחייב הקבלן ליצור את התנאים הדרושים והנחוצים, לצורך השגת 

כל הסיוע והעזרה שיידרשו על מנת לאפשר  מטרות ביקורו של נציג התאגיד, ולהושיט לו את

 ביקור מועיל ועל מנת לאפשר בדיקה ופיקוח על ביצוע העבודות.

 

נציגיו, שלוחיו, קבלני משנה שהוא מעסיק ע"י )לרבות  באתר העבודותהקבלן מתחייב לא לבצע  .3.17

 ., פרט לעבודות נשוא החוזה(וכד ועובדיהם,

 

 .הןו/או איזה חלק מהביוב  תערכומבלי לפגוע במעבודות התחזוקה הקבלן מתחייב לבצע את  .3.18

 
, לסידורים ואמצעים מתאימים אשר חוזההביצוע במשך כל תקופת הקבלן מתחייב לדאוג  .3.16

, לרבות שהייה של גורמים אשר אינם מורשים יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא

גידור, שילוט ותאורה סביב . סידורים ואמצעים אלה יכללו להימצא בשטח ביצוע העבודות

, אי השארת מכשולים ללא סימון כולל עגלות חץ חפירות בורות פתוחים, שלטי ותמרורי עבודה

, הצבת עובד מטעמו אשר תפקידו יהיה להשגיח על אזור העבודות ולוודא תנועה בטוחה ותאורה

ן ו/או המפקח הורה וכן כל סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י די של כלי העבודה בשטח,  

להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה,  במתחייהקבלן .  עליו

ונוחיותו של  ולביטחונושאר אמצעי זהירות ובטחון העבודה,  , עגלות חץלרבות פנסים מהבהבים

או שיהיה  הציבור, בכל מקום שיהא צורך בכך, או שיידרש ע"י המהנדס, בא כוחו או המפקח

הקבלן מתחייב לחתום במעמד החתימה על חוזה זה, על התחייבות בנושא דין  "ידרוש עפ

, ולדאוג כי מנהל העבודה מטעמו יחתום אף למסמכי המכרז השצורף כמסמך בטיחות, בנוסח 

 הוא על כתב התחייבות זה.  

 

נס ציונה, האזור הרלוונטיים לביצוע העבודות )תחום שיפוט העיר הקבלן מצהיר כי גבולות  .3.20

 .נהירים לו (מועצה מקומית מזכרת בתיה והמועצה המקומית קריית עקרון

 הקבלן מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין או חוזה להתקשרותו עם התאגיד בחוזה זה. .3.21

 
חד מעובדיו ו/או נציגיו ו/או הקבלן יחתום על התחייבות לשמירה על סודיות, וכן יחתים כל א .3.22

ממועסקיו שיפעלו מטעמו לביצוע חוזה זה, על התחייבות כלפי החברה לשמירה על סודיות 
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לחוזה, זאת כתנאי מקדמי לחשיפתם  'ונספח בנוסח )מסמך יא' למסמכי המכרז( אשר  יצורף כ

סודיות לרבות למידע כאמור על ידו. התחייבותו של הקבלן ו/או מי מטעמו בדבר השמירה על ה

כל האמור לעיל בסעיף זה, תהיה תקפה גם לאחר סיום ההתקשרות עם החברה עפ"י חוזה זה 

מכל סיבה שהיא וללא מגבלת זמן. ברור לקבלן והוא מודע  לסודיות, לחשיבות ולרגישות 

הגבוהה של הנתונים והמידע אליו הוא נחשף מכח ובמהלך תקופת ביצוע עבודות חוזה זה, וכי 

התחייבויותיו לשמירת סודיות מוחלטת עשויה להסב נזקים ממשיים, חמורים וכבדים הפרת 

 .לתאגיד  ו/או לסביבה

 

 פיקוח על הקבלן .4

התאגיד יפקח על עבודות הקבלן בכל דרך שתיראה לו. לעניין זה מחויב הקבלן לבצע ביעילות,  .4.1

באופן ישיר או עקיף במקצועיות וללא דיחוי כל הוראה, הנחייה ודרישה של התאגיד הנוגעת 

 לעבודות.

טען הקבלן כי הוראה או הנחייה או דרישה אינם מובנים או ברורים, יהיה רשאי לדרוש כי יוצאו  .4.2

לו בכתב בחתימת מנכ"ל התאגיד או מי שהמנכ"ל הסמיכו לטפל בשמו ובמקומו ולפקח על 

 ביצוע העבודות על ידי הקבלן.

כאמור, יהיה הקבלן חייב לבצעה, אך תישמר לו  נמסרה ההוראה או ההנחיה או הדרישה בכתב, .4.3

הזכות, אם יחפוץ בכך, לבצעה תחת מחאה, או אז, הוא יהיה רשאי לתבוע אך סעד של פיצוי 

כספי, בטענה כי החוזה אינו מחייבו לבצע את ההוראה או ההנחיה על חשבונו. את זכותו זו יהיה 

שונה, ההוראה או ההנחיה שבמחלוקת. על הקבלן לממש תוך חודש  מהמועד בו ניתנה לו, לרא

)היינו: תקופת ההתיישנות המוסכמת בעניין זה תעמוד על חודש בלבד ממועד מתן 

 ההוראה/ההנחיה לראשונה(.

אין בהוראות סעיף זה ו/או בטכניקת הפיקוח כדי להסיר אחריות או כדי לגרוע או להקטין  .4.4

 מאחריות הקבלן לקיום החוזה.

 ופיצויים, נזקים אחריות .5

כלפי המזמין לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד הקבלן בלבד יהיה האחראי  .5.1

ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי  וו/או למי מטעמ וו/או לעובדי לתאגידהעלולים להיגרם 

בכל הנובע ו/או קשור  הקבלן ו/או לקבלני משנה מטעם הקבלן ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם

ו/או  ושל הקבלן ו/או עובדיו/או טעות ו/או השמטה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל לשירותים ו/או 

 .בקשר לשירותים כל מי מטעמו 

יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, הקבלן  .5.2

קרקעיים -מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תתתיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או 

וכיו"ב, תוך כדי העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי 

יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים כאמור על חשבונו, באופן יעיל הקבלן מראש לביצוע העבודות. 

וג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות לדאהקבלן ביותר ולשביעות רצונו של התאגיד. על 

 קרקעיים העוברים במתחם העבודות.-עדכניות על כל הקווים התת

אין באמור בחוזה זה לעניין חובת הביטוח המוטלת על הקבלן, בכדי לגרוע מאחריותו של  .5.3

 הקבלן, ומחובותיו כאמור בסעיף זה, בחוזה ו/או בכל  דין.
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. הקבלן זקים כאמורנמכל אחריות לגבי  והפועלים מטעמואת  התאגידהקבלן פוטר בזאת את  .5.4

מתחייב לפצות ו/או לשפות את התאגיד בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או 

 –הוצאה, שיחולו על התאגיד ו/או שהתאגיד יהיה חייב לשאת בהם, אף שטרם נשא בהם בפועל 

, ואשר -ות משפט ושכר טרחת עו"ד בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ובתוספת הוצא

 האחריות להם ו/או לפיצוי בגינם על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין , מוטלות על הקבלן.  

מוסכם בזה, שכל סכום העשוי להגיע לתאגיד מאת הקבלן בהתאם לחוזה זה, לרבות, אך מבלי  .5.5

ום אחר, שעל התאגיד להגביל, על פי פיסקה ג  דלעיל, ניתן יהיה לקזזו מהתמורה או מכל סכ

לשלם לקבלן, וכל ערבות שניתנה ע"י הקבלן בקשר לחוזה זה תשמש, בין השאר, גם לכיסוי 

 סכומים, כאמור בפסקה ג לעיל.

מוסכם ומוצהר בזה, שכל סכום ו/או פיצויים, אשר יגיעו לתאגיד מהקבלן על יסוד האמור לעיל  .5.6

ע ע"י צד ג' בגין מעשים ו/או מחדלים של ו/או כל סכום שעל התאגיד יהיה לשאת בו מחמת שנתב

הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, יהיה התאגיד רשאי לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן מהתאגיד 

 על פי חוזה זה.

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לכל אובדן ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו  .5.7

התאגיד ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשירותו מכל בקשר עם ביצוע העבודות והוא פוטר את 

 אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש, כאמור.

  ביטוח .6

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל  .6.1

תקופת מתן השירותים לתאגיד, למשך כל דין מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו הוא, לפני תחילת 

ביטוחים מתאימים להבטחת  ההסכם ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצא אחראי על פי דין

בנספח אישור על להלן ומפורט מה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפחתו אחריות כאמור

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן:  'אנספח קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כ

"(. במעמד חתימת ההסכם ימציא הקבלן את האישור על קיום יםאישור על קיום ביטוח"

. הפרה של סעיף המורשית בישראל כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו תאגידביטוחים ל

הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת  תנאי מהותי בהסכם.ת זה, מהווה הפר

 הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהתאגיד.

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין הקבלן  -ביטוח כלי רכב .6.2

י כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות לביצוע  העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפנ

ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין 

נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא 

רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, למען ספק מוסכם כי המונח "כלי ₪ .  600,000 -יפחת מ

 מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם  .6.3

 ש"ח למקרה. 2,000,000-ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

דו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות הנזכרות בטופס האישור ולתשלום הקבלן לב .6.4

ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי 

 תנאי הפוליסות.

למען הסר ספק, אין באמור בחוזה זה לעניין חובת הביטוח המוטלת על הקבלן, בכדי לגרוע  .6.5
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לנזקים בלתי ן, ומחובותיו על פי חוזה וכל  דין, ובכלל זה מבלי להגביל מאחריותו של הקבל

 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות התאגיד יהא הקבלן  .6.6

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות  תאגידאחראי לנזקים שיגרמו ל

 או אחרות, כלפי התאגיד והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפי התאגיד.

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח למען הסר ספק, מובהר כי  .6.7

 ידי מעבידים. -הדן בביטוח עובדים עלו/או כל חוק אחר  1665 -תשנ"ה ה הלאומי ]נ"מ[,

 

 עצמאות הקבלן .7

למען מנוע ספק, מצהירים בזה הצדדים כי בין הקבלן ו/או מועסקיו ובין התאגיד לא נקשרו ולא  .7.1

ייקשרו כל יחסי עובד ומעביד ואין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לכל תשלום 

 נוהג המגיעים לעובד ממעביד.מהתאגיד ו/או לכל זכויות שהן על פי כל דין ו

הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי והינו אחראי כמעביד לעובדיו ו/או מועסקיו ואין  .7.2

 לתאגיד כל אחריות ביחס אליהם.

הקבלן מתחייב לשפות מיד עם דרישה את התאגיד בכל סכום שתפסוק ערכאה משפטית כנגד  .7.3

התאגיד ובין מי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או התאגיד בגין קיומם של יחסי עובד מעביד בין 

 קבלני המשנה, ובתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

 

 ערבות .8

 להבטחת ביצוע תקין ומלא של כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה, יפקיד הקבלן  .8.1

 –ת  בידי התאגיד, במעמד חתימתו של חוזה זה, ערבות בנקאית פיננסית אוטונומית בלתי מותני

)במילים: שישים אלף ₪  60,000צמודה למדד המחירים לצרכן בסך של  -למימוש עם דרישה 

, חודשים  14הערבות יהיה למשך  תוקף. ' לחוזה זהג נספחבנוסח  ש"ח( עשויה לטובת התאגיד

חתימת החוזה. )להלן:  במועד הידוע הכללי המדד יהיה הבסיס מדד. זה חוזה חתימת ממועד

 "(. הביצועערבות "

להלן, יוארך תוקפה של  10.2אם יחליט התאגיד להאריך את תקופת החוזה, כאמור בסעיף  .8.2

 ים נוספים.יערבות הביצוע בהתאמה, עד לתום תקופת החוזה המוארכת ועוד חודש

התאגיד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו  -מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לתאגיד על פי כל דין  .8.3

ערבות הביצוע בכל מקרה בו יפר הקבלן את החוזה, הפרה שלא תוקנה תוך המוחלט, לממש את 

זמן סביר לאחר מתן התראה, זאת מבלי שיהיה עליו להוכיח כי נגרם נזק ו/או את שיעורו של 

נזק שנגרם. בעניין זה מוסכם על ידי הצדדים כי הסכום הנקוב בערבות הביצוע )בתוספת הפרשי 

ע ומוסכם מראש אשר שיעורו הוגן וסביר לצורך זה.  בנוסף, יהא הצמדה(, הנו סכום פיצוי קבו

התאגיד רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, לממש את ערבות הביצוע כדי לגבות כל חוב שהקבלן 

 יהיה חייב לתאגיד.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן דלעיל ומכל הוראה אחרת ומכל זכות העומדת לתאגיד על פי  .8.4

א תומצא ערבות ביצוע במועד כנדרש ו/או לא תחודש ו/או לא יוארך תוקפה, כל דין, במקרה בו ל

יהיה התאגיד רשאי לעכב מתוך סכומים, אשר יגיעו לקבלן בעת ביצוע עבודה, סכומים בשיעור 
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הסכומים שאמורים להיות מובטחים ע"י ערבות הביצוע, זאת למשך כל תקופה שתידרש ועד 

 להמצאת ערבות ביצוע כנדרש.

 

 ת החוזההפר .9

דלעיל או על פי כל סעיף אחר בחוזה זה או על פי כל  33-36מבלי לגרוע מזכויות התאגיד על פי ס'  .6.1

דין, כל אימת  שהקבלן לא יקיים הוראה מהוראות חוזה זה, לרבות אך מבלי להגביל, במקרים 

תאגיד, בהם הקבלן לא יבצע עבודות בהיקף או באיכות כפי שמורה החוזה ו/או כפי שיורה לו ה

זאת מכל סיבה שהיא, יהיה התאגיד רשאי להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר 

ו/או לפעול בכוחות עצמו בסיוע ציוד וחומרים וכ"א שישכור או ירכוש לשם ביצוע עבודות אלה 

 בכל היקף שהוא, זאת על חשבונו המלא של הקבלן.

התאגיד לצד ג' כלשהו לצורך ביצוע משימות במקרה כזה, יחויב הקבלן בתשלום הסכום שישלם  .6.2

במקרה בו התאגיד יבצע את העבודות בכוחות עצמו  15%אלה ו/או בתשלום העלויות בתוספת 

אך בסיוע, כאמור, וכן בכל העלויות הנוספות, אשר תיגרמנה לתאגיד בהקשר זה. התאגיד יהיה 

מתוך כל סכום אחר שיגיע או  רשאי לגבות סכומים אלה, בין אם מתוך ערבות הביצוע ובין אם

הגיע לקבלן מאת התאגיד, לרבות, מתוך תמורה עבור העבודות מושא חוזה זה, המגיעה לקבלן. 

פירוט ההוצאות שיוצג ע"י נציג התאגיד לעניין העלויות כמפורט לעיל, יהווה ראיה מכרעת 

 להוצאתן ולשיעורן. 

יבות המתוארות לעיל, אין בו, כשלעצמו, ביצוע עבודות על ידי התאגיד באמצעות גורם אחר בנס .6.3

 משום ביטול החוזה ע"י התאגיד, והקבלן יהא חייב לעמוד בהתחייבויותיו לפי החוזה בהתאם.  

במקרה בו יסבור הקבלן כי ביטול החוזה  –מוסכם כי הסעד היחיד שיעמוד לקבלן כנגד התאגיד  .6.4

על ידי התאגיד או ביצוע עבודה באמצעות  גורם אחר ללא ביטול החוזה כאמור לעיל, אינו עולה 

יהיה סעד כספי והקבלן מוותר בזאת  –בקנה אחד עם הוראות חוזה זה ו/או עם הוראות כל  דין 

 עה.זמנית או קבו –על כל סעד אחר, לרבות אכיפה או מניעה 

ביקורות איכות על ביצוע  התאגיד יבצע  -בנוסף, ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה  .6.5

מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לתאגיד על פי כל דין,   העבודות המבוצעות על ידי הקבלן.

ו/או כי ניתן שירות על פי תנאי חוזה זה עבודה הבמקרים בהם יתברר למפקח כי לא בוצעה 

 ישולם לתאגיד כדלקמן:חלקי בלבד, 

 

 ., לכל מקרה₪ 500 של  סך - ביצוע שלא על פי תנאי החוזה ו/ או איחור בביצוע העבודות בגין 

 

יגרם לתאגיד בקרות אחד או ימובהר בזאת כי האמור לעיל יהא פיצוי מוסכם בגין הנזק אשר 

התאגיד יהיה רשאי לגבות סכומים אלה, בין אם מתוך ערבות   יותר מהמקרים המפורטים לעיל.

הביצוע ובין אם מתוך כל סכום אחר שיגיע או הגיע לקבלן מאת התאגיד, לרבות, מתוך תמורה 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות  עבור העבודות מושא חוזה זה, המגיעה לקבלן.               

 י חוזה זה או עפ"י דין.עפ" והתאגיד לכל סעד אחר המוקנה ל

מבלי לגרוע מכל זכות של התאגיד, שלא נאמר לגביה במפורש כי היא נגרעת או מצטמצמת, יהיה  .6.6

התאגיד רשאי לתבוע כל סעד, לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין, במקרה של הפרת החוזה ע"י הקבלן.   

או לפי כל דין, במקרה קיימים מספר סעדים לתאגיד או קיימות לו מספר תרופות לפי חוזה זה 
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של הפרת החוזה, הוא יהיה רשאי לבחור את הסעדים ו/או התרופות המתאימים לו, לפי שיקול 

דעתו המוחלט. בעניין זה מובהר כי התאגיד רשאי לתבוע את כל הסעדים ו/או התרופות 

 במצטבר ו/או רק חלק או חלקים מהם.  

ם על הצדדים שתמורה עבור ביצוע עבודות, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי מוסכ .6.7

תשולם אך ורק אם הקבלן מבצע את העבודות כנדרש וכמתחייב על פי חוזה זה ו/או על פי כל 

ושאושרה בידי נציג התאגיד. הנציג יהיה רשאי  בפועלדין, ורק בעד עבודה שבוצעה על ידו 

 להסתמך על דיווחי עובדיו ויועציו לעניין זה.

 

התאגיד רשאי לקזז מהתמורה כל סכום המגיע לה מן הקבלן או כל סכום בגין למען הסר ספק,  .6.8

 כנדרש על פי החוזה.  עבודה שלא בוצעה

 חוזה קופת הת .10

 (."חוזהתקופת ה" –מיום חתימתו )להלן  חודשים 12זה היא למשך חוזה תקופת  .10.1

פעמים  4עד להאריך את תוקפו של החוזה התאגיד יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי,  .10.2

 בסה"כ) ("התקופה המוארכת" –)להלן ים בכל פעם נוספחודשים  12של עד תקופה נוספות, ל

. הארכת החוזה תהיה אוטומטית, אלא אם (שנים 5  עד שלכוללת אפשרית תקופת התקשרות 

 תום תקופת החוזהיום לפני  30אי הארכת ההתקשרות לפחות מוקדמת על ניתנה לקבלן הודעה 

 .בכל פעם

הארכת תוקף החוזה כאמור לעיל, ימשיכו לחול על  אי  הודיע התאגיד לקבלן עלהיה ולא  .10.3

הצדדים כל התנאים וההוראות וההתחייבויות הקבועות בחוזה זה, כאילו נחתם החוזה מראש 

 .  בכל פעם למשך תקופה הכוללת את התקופה המוארכת

, עוד קודם להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיוםהתאגיד רשאי , על אף האמור .10.4

חויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין ימבלי לתת כל נימוק ומבלי ש לעיל, בסעיפיםלאמור 

יום מראש. במקרה כזה יראו את החוזה  30על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן  ,הביטול, בכל עת

יהיה זכאי רק לתמורה בגין העבודות ילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה והקבלן כא

 שביצע, עד למועד הפסקת החוזה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל סוג.

 חברות) וביוב מים תאגידי לכללי בהתאם, 10.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובפרט סעיף  .10.5
 ול עומדת, חוקה לפי אזורית חברה עםו של התאגיד מיזוג של במקרה 2013-ד"תשע(, אזוריות

 זאת ימים 180 עד של מוקדמת בהודעה סיומו לפני זה בהסכם ההתקשרות את להפסיק הזכות
 .בהסכם אחרות הוראות לפי התאגיד מזכות לגרוע מבלי

 הפסקת החוזה .11

התאגיד יהיה רשאי להביא החוזה להפסקה זמנית  -מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה  .11.1

לפני תום התקופה המוארכת  -תום תקופת החוזה, ובמקרה של הארכה ו/או לסיום מוקדם לפני 

אם יידרש הדבר בגלל סיבות ו/או עילות ו/או גורמים, שאין לתאגיד שליטה מלאה עליהם,  -

לרבות, אך מבלי להגביל, סיבות שמקורן ביחסי התאגיד עם משרדי הממשלה השונים ו/או עם 

רשויות הרישוי המוסמכות ו/או שמקורן בצווים ו/או רשויות התכנון, עם הרשות המקומית ועם 

בהחלטות של בית משפט ו/או בצד ג' אחר כלשהו דחייה ו/או עיכוב ו/או הפסקה זמנית ו/או 

ביטול כאמור, לא יהוו הפרה של החוזה ולא יקנו לקבלן זכות לתשלום/פיצוי כלשהו מאת 

 התאגיד.
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 של החוזה הפרה יסודית .12

לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב הקבלן כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית מבלי לפגוע ובנוסף  .12.1

 בקרות אחד מן האירועים הבאים:

מתן צו כינוס נכסים או פירוק או פשיטת רגל, נגד הקבלן, ובמקרה של שותפות  .12.1.1

נגד מי מהשותפים הכלליים, ובמקרה של חברה בע"מ שבעלי מניותיה ערבים 

 נגד מי מהערבים.להתחייבויותיה על פי חוזה זה, 

 כניסה להליך פירוק מרצון או לא מרצון. .12.1.2

הסבת החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסקת קבלן משנה בביצוע העבודה  .12.1.3

 ללא הסכמת התאגיד מראש בכתב.

 הסתלקות חלקית או מלאה מביצוע החוזה. .12.1.4

 הימנעות מהתחלת ביצוע עבודה, או הפסקה חלקית או מלאה של הביצוע. .12.1.5

לביצוע עבירות פליליות ע"י הקבלן או מי מעובדיו או קבלניו, חשד סביר  .12.1.6

 שבגינו הוגשה תלונה למשטרה ונחקרו חשודים תחת אזהרה.

 הפרת אמונים ו/או מעילה באמון. .12.1.7

 פיקוח ודיווח מטעם הקבלן .13

הקבלן מתחייב לפקח באופן אישי או למנות ראש צוות באישורו של המפקח, על ביצוע העבודות  .13.1

 ה.נשוא חוזה ז

על כל קריאת  .לפי חוזה זה הקבלן ינהל יומן עבודה יומי ובו יפרט את סוג העבודות שביצע .13.2

, יחד עם החשבון בסוף כל חודשעבודה יגיש הקבלן אישור ביצוע עבודה חתום ע"י המפקח. 

 דו"חות מפורטים לגבי כל הטיפולים שביצע במהלך אותו חודש.  יגיש הקבלן למפקחהחודשי, 

 .  מתחייב לדווח למפקח באופן מיידי על תקלותהקבלן  .13.3

 חובת ציות למפקח .14

הקבלן ימלא אחר כל הוראה של המפקח בנוגע לביצוע העבודות ובנוגע למניעת תקלות בביצוע  .14.1

העבודות. הקבלן יעמוד בקשר הדוק ויומיומי עם המפקח וידווח לו על מהלך ביצוע העבודות ועל 

 תקלות, ככל שתהיינה. 

ה הגורם המקצועי המוסמך לתת הוראות והנחיות, מוסמך לקבוע שיטות עבודה המפקח יהי .14.2

 ותכנית עבודה, ומוסמך לקבוע כמויות ומידות ומחירים לתשלום במקרה של מחלוקות. 

  תמורה .15

כל התחייבויותיו של ולשביעות רצון התאגיד, וקיום מלא קבלן עבור ביצוע העבודות מורה לתה .15.1

מכפלת המחיר עבור שירות הנקוב בכתב הכמויות לפי נדון חודש  לגבי כל חושב על פי חוזה זה, ת

סך הפעמים בהם סיפק הקבלן ב בהפחתת ______________ אחוזים המחירים המצ"ב

התמורה הנ"ל  לסכום "(.התמורה" -חודש, )להלן הבאותו  בפועלשירות את אותו הלתאגיד 

 יתווסף מע"מ כדין.

בגין העבודות  מפקחל לכל אחד מהישובים יםמפורט נותחשבולכל חודש יגיש הקבלן   1 -ב .15.2
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עבירו לתאגיד ימים וי 10או יתקנו תוך  את החשבונות שביצע בחודש הקודם. המפקח יאשר

 על ידי המפקח כאמור.   נותמועד אישור החשבומ , 30בתנאי שוטף + לתשלום, אשר יתבצע 

)למען הסר בחוזה מתן שירותי התחזוקה כמפורט התמורה תחשב כתמורה מלאה וסופית עבור  .15.3

התמורה כוללת את כל הוצאות הקבלן עקב ו/או בקשר לביצוע ההסכם ללא יוצא מן ספק, 

 . (הכלל, לרבות שכר עובדים, הוצאות רכב, רווח הקבלן וכיו"ב

לצורך חישוב התמורה כאמור לעיל, המחירים הנקובים בכתב הכמויות המחירים המצ"ב, יהיו  .15.4

למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשמדד הבסיס  יםמודצ

התחלת מ חודשים  12-מאשר מניינם יתחיל החל , הידוע בעת חתימת הסכם זההינו המדד 

 .על ידי הקבלן ןוש יחשב המדד הידוע בעת הגשת החשבחדהכמדד  ביצועו של הסכם זה.

 

 שינויים .16

לנכון בעבודה,  עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על כל שינוי שימצא רשאי להורות בכלהמפקח  .16.1

כולה או חלקה, לרבות תוספות לעבודה או ביצוע עבודות נוספות, צמצום העבודה או הפחתתה 

השינויים"( " :גה, גודלה, מימדיה )להלןובאיכות העבודה, ס או ביטול כל חלק של העבודה, שינוי

 ל כפי שימצא לנכון.והכ

 תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב 16.1הוראת המפקח על שינוי העבודה לפי סעיף  .16.2

 . הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם קיבל קודם לכן "פקודת שינויים".ובחתימת המפקח

 פקודת שינויים כדלקמן:  כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי .16.3

וללא שינוי מחירי  תחשב בהנחה שבהצעת הקבלן,הבידה הנקובים בהצעת המחירים לפי מחירי היח

 הכמויות.  הקטנה של הכמות ביחס לכתב היחידה בשל הגדלה או

                                                                             יובא        –השינוי  לא נקבעו בהצעת המחיר מחירי היחידה הדרושים לקביעת ערכו של

שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל  ין,יהענ בחשבון מחיר יחידה דומה הנקוב בהצעת המחיר לפי

מחירי  בהעדר מחירי יחידה דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת החסרים. אחד ממחירי היחידה

. לא ניתן לקבוע את 15%פחות הנחה של  ל פי מחירון דקלע ייקבע ערכו של השינוי  ,היחידה החסר

 יקבע המפקח את ערכו של השינוי. ,15%פחות הנחה  ערכו של השינוי על פי מחירון דקל

מובהר ומוסכם בזה כי . 16.3שנקבע לפי סעיף  שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי  .16.4

עות ודרישות אחרות בגין לא יהיו לקבלן כל תבי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור,

 מתן פקודת שינויים.

שהשינוי מחייב את  קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה .16.5

האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה  בהקדםהעלאת שכר החוזה יודיע למפקח בכתב 

 בלי שהקבלן פנה למפקח)חמישה עשר( מיום מתן פקודת השינויים מ ימים 15עברו  כאמור. 

 החוזה.  לבכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע ע

 לפי סעיף זה מחמת למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו .16.6

יום  מיום מתן פקודת  30השינויים תוך  אי קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך

 ים.שינוי

לא קיים הוראה  מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן .16.7

מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין  במתן פקודת השינויים כדי לגרוע 

 מכל זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל  דין.
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 כוננות בשעת חירום .17

 הבאים ההגדרות כדלקמן:בחוזה זה, יהיו למונחים  .17.1

 מצב שהוגדר ככזה על פי החלטת ממשלה או מי שהוסמך על ידה.   -"שעת חירום" .17.2

 מקרה שהוגדר ככזה על ידי המפקח, על פי שיקול דעתו הבלעדי. -"מקרה חירום" .17.3

הקבלן מתחייב להמשיך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, כפי שהוטלו ו/או יוטלו עליו ע"י החברה, לפי 

, אלא אם ניתן צו מהרשויות המוסמכות המונע ממנו להמשיך כי החוזה והמכרז, גם בשעת חירום מסמ
       את העבודה, ובאישור החברה בכתב.

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

   להיערכות בשעת חירום.

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

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, הקבלן מתחייב, כי אם במהלך תקופת חוזה זה יודיע המפקח 
ו הבלעדי של המפקח(, הוא יבצע עבודות ו/או לקבלן כי המדובר במקרה חירום )יקבע על פי שיקול דעת

יעמיד כלים לרשות התאגיד, על פי דרישת התאגיד ובהתאם לה, בכל שעות היממה ובכל מועד, וזאת בתוך 
 ממועד פניית התאגיד.   שעה

עם חתימת החוזה, יפעל הקבלן יחד עם התאגיד לאישור ריתוק הקבלן, ובכלל זה כוח האדם, הציוד וכלי 
שברשות הקבלן, לטובת התאגיד בשעת חירום. הקבלן יציג במועד חתימת הסכם זה ובכל מועד העבודה 

אחר בהתאם לדרישת המנהל רשימת עובדים ופרטיהם וכן רשימת כלי רכב וציוד  ופרטיהם  העומדים 
  לרשות התאגיד בשוטף ובעיתות חירום לצורך ריתוק.

 כתובות והודעות .18

 יהיו אלה המופיעות במבוא. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה .18.1

שעות  72אר רשום תחשב כאילו נתקבלה תוך וכל הודעה שתשלח ע"י מי מהצדדים למשנהו בד .18.2

 אר רשום.ומשעת מסירתה כדבר ד

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  ______________________ ___________________ 
 מי ציונה בע"מ                                                                                             הקבלן                                 
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 נספח א'

 חוזה -למסמך ב'

 

 לכבוד
 ציונה בע"מ מי

 )להלן: "המזמין" ו/או "המזמינה" ו/או "התאגיד" ו/או "החברה"( 
 

 עבודות בגין"הקבלן"(   אישור על קיום ביטוחים של __________________________________ )להלן:   : הנדון
 עפר עבודות, צילומים, ביוב קווי ושטיפת סתימות פתיחת שירותי, היתר בין, הכוללים, תחזוקה שירותי ומתן

 01-2018,  בקשר עם הסכם  נלוויםו/או שירותי ביובית ו/או עבודות ושירותים  בעיר הביוב במערכת, ופינוי

 (.ו/או "השירותים" ""העבודות )להלן:
 
  

 
 :כדלהלן בזאת מצהירים"מ בע לביטוח חברה"מ ________________ הח אנו

 
 :להלן כמפורט, העבודות ביצוע עם בקשר ביטוחים הקבלן עבור ערכנו אנו .1

 
 __________________ (מספר פוליסה) (שלישי צד ביטוח) הציבור כלפי חוקית אחריות ביטוח .א

 

 : אחריות גבול

 שנתית ביטוח ותקופת מקרה, תובע

2,000,000 ₪  

 

  הקבלן של מחדל או  מעשה בגין  דין פי על הקבלן של אחריותו :כיסוי תאור
 משנה קבלני לרבות ידו על הנשלחים העובדים של או/ו

 כתוצאה, הקבלן של ומטעמו בשמו הפועל וכל ועובדיהם
 .השירותים עם בקשר או/ו מהשירותים

 או מעשה עם בקשר או/ו בגין המזמינה של אחריותה כיסוי .1 נוספות הרחבות
 .מטעמו והפועלים הקבלן של מחדל

 .צולבת אחריות .2
 .לאומי לביטוח המוסד של תחלוף תביעות בגין כיסוי .3
 עם בקשר הרמה ומכשירי וטעינה פריקה בגין כיסוי .4

 .השירותים
 מנועי רכב כלי שהינו הנדסי מכני בציוד שימוש ויש ככול .5

 לבטחו חוקית חובה שאין, התעבורה בפקודת כהגדרתו
 סך עד  ל"בנ משימוש הנובעים גוף נזקי עבור כיסוי ייכלל

 ₪ 2,000,000 של
 לגבולות מעל רכב כלי ידי על הנגרמים רכוש לנזקי כיסוי .6

 גוף לנזקי וכן הרכב כלי פוליסת של הסטנדרטים האחריות
 .חובה רכב בטוח ידי על מכוסים שאינם

 '.ג צד לרכוש יחשב המזמינה רכוש .7
 

 על עולה אינה. )ביטוח מקרה לכל ₪______________   סך :עצמית השתתפות
 ( ח"ש 40,000
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 _________________ ( מספר פוליסה) מעבידים חבות ביטוח .ב
 

 : אחריות גבול

 , תובע

 שנתית ביטוח ותקופת מקרה

 

6,000,000 ₪  

20,000,000 ₪  

 : כיסוי תאור

 

 שנגרמו מקצוע ומחלות עבודה תאונות בגין דין כל פי על אחריות
 הקבלן ידי על המועסקים ולכל משנה קבלני, הקבלן לעובדי
 .השירותים בביצוע

 אחריות עליה ותוטל היה המזמינה את לכלול מורחב הביטוח :נוספות הרחבה
  הקבלן לעובדי שנגרמו מקצוע ומחלות עבודה לתאונות כמעביד

. 

 

 _________ )כולל(. תאריך עד___________  מתאריך לתקופה יערכו הביטוחים כל .2

 

 החברה ו/או הקבלן. –הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  למטרות .3

 מזכרת מקומית מועצה או/ו ציונה נס עיריית  או/ו  מ"בע ציונה מי המים תאגיד –"החברה" לעניין אישור זה 
 חברות לרבות ציונה ממי שירותים את המקבלות השונות הרשויות או/ו עקרון קרית מקומית מועצה או/ו בתיה
   . ל"הנ של ומנהלים עובדים בנות

 

 :הבאים הסעיפים נכללים הנזכרות הפוליסות בכל .4

 .במתכוון לנזק שגרם מי כלפי למעט, ועובדיה החברה כלפי התחלוף/או ו השיבוב זכות ביטול .א

 לאחר אלא, לרעה תנאיהן לשנות/או ו ביוזמתנו/או ו הקבלן ביוזמת לביטול ניתנים יהיו לא הביטוחים .ב
 .המבוקש השינוי/או ו הביטול מועד לפני לפחות יום 60, רשום במכתב, בכתב הודעה לחברה שנמסור

הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח,  היקף .ג
 . וקיים ככול בפוליסות יחול לא רבתי רשלנות חריגהנהוגות בקבוצת כלל ביטוח 

 

סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל  כל .5
כלפי החברה ומבטחיה, ולגבי החברה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את החברה 

היה לנו זכות לדרוש ממבטחי במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ללא זכות השתתפות בביטוחי החברה, מבלי שת
. למען הסר ספק, אנו מוותרים על 1681 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  56החברה לשאת בנטל החיוב על פי סעיף 

 טענה של כפל ביטוח כלפי החברה וכלפי מבטחיה.

 

 ובלבד זה באישור שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות לתנאי בהתאם הינם זה באישור המפורטים הביטוחים .6
 .המקוריות הפוליסות מתנאי לגרוע כדי האמור בשינוי שאין

 
 

__________________                                                                                         _______________ 
    טחתאריך                                                                                                               חתימת המב    
 
 

 _______ _________________הביטוח: שם:  סוכן

 _______________________:__________טלפון

  ___"ל:______________________________דוא

 ____________________________:______פקס
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 נספח ב'

 נוסח הזמנת עבודה

 

 
 לכבוד

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

 

 
 01/2018מכרז פומבי  פתיחת סתימות ושטיפת קווים במערכות הביוב   -מתן שירותי תחזוקה הנדון :  

"( על פי העתק העבודה)להלן: "פתיחת סתימות ושטיפת קווים במערכות הביוב  הרינו להזמין בזאת ביצוע עבודות 
 "(.הזמנת עבודהההזמנה המצ"ב  )להלן: "

 

 תאריך תיאור העבודה כתובת 

    

    

    

    

    

 

 
 
 על הזמנה זו יחולו תנאי מסמכי המכרז שבנדון. .1
 
 .                        טלפון:                                        תפקיד                                    איש הקשר בחברה  .2

 

 .                            המפקח על ביצוע העבודות הינו: .3
 
 לו"ז לביצוע העבודה : _______________ . .4
 
 

                                                                                                        ---------------------------------------- 
 ציונה בע"מ-מי                                                                                                                     
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 'גנספח 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע 

 

         לכבוד:
 ציונה בע"מ )להלן: "החברה"(-מי

 נס ציונה
 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר                          .
 

"( אנו ערבים בזה המבקשים____________________________ מס' מזהה ____________ )להלן: "על פי בקשת 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים ₪(  שישים אלף ש"ח)במילים:  ₪ 60,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 -מתן שירותי תחזוקה  -  01/2018"(, בקשר עם מכרז מס' הפרשי הצמדהמהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "
פתיחת סתימות ושטיפת קווים במערכות הביוב , להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה 

 ההתקשרות במסגרתו. 
 

ימים מיום קבלת דרישתכם  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 
ב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או הראשונה בכת

לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

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

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

 הצמדה יחושבו כדלקמן: הפרשי
 

"( כי המדד החדש המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "

המדד עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ היינו __________ נקודות )להלן: "
להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד  "( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווההיסודי

 היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי.
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.
 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.

 _______ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.לאחר יום _____
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

   
 בכבוד רב,

 
 בנק _________
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 'דנספח 

  מפרט טכני

 תאור העבודות  .1

 שטיפה, ניקוי וצילום קווי ביובתאור עבודות אחזקה, 

 
או תוכנית /עבודות לפי מפרט זה תכלולנה עבודות תחזוקה, שטיפה ניקוי וצילום במערכות הביוב על פי קריאה ו .1.1

עבודה מאושרת מראש. הקבלן יבצע, במשך זמן חוזה זה, עבודות שונות ואשר תאורן, היקפן, מקומן ומשך ביצוען 
 ייקבעו ע"י החברה. כל עבודה מהווה משימה בפני עצמה ותבוצע על פי הזמנת עבודה נפרדת.  

 הוראות עבודה ותעודת גמר:   .1.2
במסגרת חוזה זה יצא הקבלן לעבודה לאחר קבלת הזמנת עבודה בכתב או ע"י הודעה בקשר ו/או בכל צורה 

, זמן משוער לסיומה ו/או אחד מנתונים אלה אישר המפקח את קבלת יתאוראחרת. הזמנת העבודה תכיל 
 העבודה בגוף ההוראה, משמשת חתימתו כתעודת גמר מתאריך החתימה. 

 :  מועד התחלת העבודה .1.3

במסגרת חוזה זה מתחייב הקבלן לצאת לעבודה על פי הוראת החברה ו/או המפקח, בכתב ו/או בע"פ בפגישה  
החברה תקבע האם העבודה דחופה או יזומה והקבלן מתחייב  או בהודעת טקסט בטלפוןו/ .אישית או טלפונית

 לפעול לפי קביעת החברה, תוך פרקי הזמן הבאים:

 ההוראה. לאחר קבלת  משעתייםך לא יאוחר מיד, א - עבודות דחופות .1.4

 

בכתב  תוך הזמן שנקבע ע"י המפקחמראש ו/או שעות  24 בהתראה של עבודות אלו תבוצענה  -עבודות יזומות  .1.5
 ו/או בע"פ בפגישה אישית או טלפונית.

 

מסירת לידי נציג הקבלן או אם על ידי ההוראה המועד לתחילת העבודה ייחשב מהשעה שהמפקח העביר את  .1.6

התחיל הקבלן     ו/או הודעת טקסט טלפונית .פקודת עבודה בכתב ואם ע"י הוראה בע"פ טלפונית ו/או בקשר
 בעבודה, עליו לבצעה ללא דיחוי, אלא אם יקבל הוראה אחרת מהמפקח.

 
 קשר:  .1.7

על הקבלן תנאי עיקרי לחוזה זה הינו רכישה ואחזקה של מכשירי טלפון סלולריים לשימוש הקבלן ועל חשבונו. 
לצייד את כל צוותיו במכשירים אלו. המכשיר יהיה זמין בכל זמן בו הקבלן מבצע עבודה כלשהי עבור החברה. כמו 

 כן בכל זמן הביצוע ניתן יהיה ליצור קשר בין נציג הקבלן למפקח ולהפך )כולל בתורנות וכוננות(.

 ו/או המפקח.  הקבלן יבצע את העבודות על פי סדר העדיפויות שייקבע ע"י החברה .1.8

אם הקבלן החל בעבודה מסוימת והמפקח קבע שיש לבצע עבודה דחופה יותר, על הקבלן להפסיק את העבודה 
  שהחל בה ולבצע את העבודה הדחופה יותר, בהתאם להוראות החדשות שיקבל מהחברה ו/או מהמפקח. 

 פגיעות ונזקים:    .1.6

גשם ואו המי ביוב שפרצו גרמו לתאונות, נזקים לרכוש במקרה בו הקבלן ניגש לביצוע העבודה וראה כי המי 
עירוני או פרטי, על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח לפני תחילת עבודתו. במקרים אלה אסור לקבלן להתחיל 

 בעבודתו פרט לשאיבת המים באזור התקלה, למניעת תאונות נוספות.

 

 שעות עבודה: .1.10
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 שעות עבודה רגילות: .1.10.1

עד שעה  07:00ובערבי חג וערבי שבת, משעה  16:00עד שעה  07:00שעות עבודה רגילות: בימי חול משעה  *  
16:00. 

על פי שעת עבודה שהחלה בשעות העבודה הרגילות והסתיימה בשעות עבודה בלתי רגילות, התשלום בגינה  *  
 לילה, על שעות שבת וחג.. למען הסר ספק, כלל זה חל גם על שעות בהתאם לכתב הכמויותו הקריאה

 שהינםישראל  לחגי הינו ישראל/מועדי בחגי לקריאות הכמויות בכתב התשלוםהסר ספק , סעיף  למען
שאינם מוגדרים על פי . תשלום עבור קריאות במועדים וחגים מנוחה כימי הוראות הדיןמוגדרים על פי 

 .לפי העניין /ערביום קריאת פי עליהיה על פי סעיפי פתיחת סתימות הרגילים  מנוחהכימי  הוראות הדין

 עבודות לילה:   - .1.10.2
לפי הצורך עפ"י דרישת המפקח והחברה ו/או המשטרה ו/או מבחינת תנאי הביצוע. התשלום בגין  *  

 .כתב הכמויותעל פי עבודות לילה 
 
תשולם לקבלן כל תוספת בגין עבודה בשעה בלתי שגרתית ו/או עבודה בלילה, מלבד תשלום המוגדר  לא .1.10.3

 בכתב הכמויות.

 

 חומרים שיסופקו על ידי הקבלן:    .1.11

הקבלן יספק את חומרי העזר וכן הציוד ומפעיליו הדרושים לביצוע והשלמת העבודה בהתאם לתנאי החוזה. 
 וכו'. קווים , ניידת צילוםוד לרבות משאבות, קומפרסורים, טרקטוריםהקבלן יפעיל לפי הצורך את כל הצי

 הפסקת זרימת שפכים או מי גשם:    .1.12

בכל מקרה בו ביצוע העבודה דורש הפסקת זרימת הביוב בקו בודד ו/או באזור שלם, הקבלן יבצע את  .1.12.1

 השאיבה כנדרש. 

באתר העבודה וידאג הביוב שגלש הקבלן יבצע שאיבה רציפה כך שהזרימה תפסק לחלוטין, ידאג לריקון  .1.12.2

 לשילוט מתאים. 

ולהחזרת המצב בשטח לקדמותו. כל פגיעה במדרכת  /כבישבזמן השאיבה, ידאג הקבלן לשלמות המדרכה .1.12.3

 אספלט ו/או מדרכה מרוצפת תתוקן על חשבון הקבלן.

 או נזקים.  /בוצע מיידית ע"י הקבלן למניעת מטרדים והטיפול ושאיבת המים ת .1.12.4

 השפכים לכביש או לניקוז או לתעלות פתוחות על הקבלן לשאוב את השפכים  ובמקרים בהם גלש .1.12.5

 .מפקחהלשביעות רצון 

 

 עבודה יזומה:   .1.13
מקומי שבעה לפני תחילת העבודה, באחריות הקבלן להודיע בעיתון במידה ונדרשת סגירת כביש במהלך העבודה, 

. נוסח המודעה יאושר ע"י ימים לפני תחילת העבודה, על חשבונו, על ביצוע עבודות וסגירת המעבר לכלי רכב באזור
 התאגיד.

שעות לפני תחילת ביצוע העבודות, הקבלן יכין ויתלה, על חשבונו, מודעות בסמוך לאתר העבודה המפרטות  24לפחות 
ביום העבודה תינתן הודעה ע"י הקבלן באמצעות הודעות  .ות שייסגרו לתנועהאת מועד תחילת וסיום העבודה והרחוב

ברמקול, בכל האזור בו תופסק התנועה, ההודעה תכלול גם את המועד המשוער לחידוש התנועה ברחוב הנ"ל. כל נזק 
   בגין אי ביצוע האמור לעיל יהיה באחריות הקבלן בלבד.

 

 ציוד בטיחותי וציוד בטיחות:  .1.14
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צטייד ויפעיל בכל עבודותיו, על פי מפרט זה, ציוד בטיחותי וציוד בטיחות, בהתאם להוראות הבטיחות הקבלן י
ובהתאם לכל דין. הציוד הבטיחותי כולל פרטי הלבוש, הכלים, האביזרים והמתקנים הדרושים להבטחת שלום 

התאם לנדרש בחוק ובתקנות עובדיו, התושבים, כלי הרכב וכל רכוש אחר העלול להימצא בסמוך לאתר העבודה, ב
 הבטיחות.                                                                                                      

ציוד הבטיחות יכלול, בין היתר, בגדי עבודה, נעלים, מגפים, לבוש זוהר, גדרות בטיחות, פנסים מהבהבים, סולמות, 
 ות, חבלי משיכה וכד' כנדרש על ידי חוק הבטיחות והוראות המפקח, המשטרה והחברה.אמצעי דיפון, חגור

 הקבלן יצטייד בשילוט עפ"י הוראות החברה והמפקח ובהתאם להוראות הדין.
  הקבלן מתחייב לבצע את ההוראות של הממונה על הבטיחות מטעם החברה ולקיים את הוראות הדין.  

 כלל בסעיפי המכרז ולא ישולם בנפרד.אספקה ושימוש בציוד בטיחותי י
ציוד בטיחותי, כלי עבודה, רתכות, משחזות וכל ציוד  לביצוע העבודה, יתאים לתקן הבטיחות של משרד העבודה.  

 העובדים יעברו הדרכות בטיחות רלוונטיות ע"י הקבלן.
 

 נוהלי עבודה:  .1.15

 ידי המפקח.הקבלן יתייצב במקום מפגש מתואם שייקבע על  -חובת התייצבות  .1.15.1

האתר והחזרת השטח לקדמותו, כולל פינוי פסולת פתיחת הקבלן לא יעזוב את אתר העבודה עד להשלמת  .1.15.2
 ושטיפת המקום.

 בשבת וחג יבוצעו עבודות דחופות בלבד. .1.15.3

כחלק בלתי  התאגיד נציג"י ע חתומיםהקבלן ידאג למילוי יומן עבודה יום יומי ויצרף את יומני העבודה  .1.15.4
לחודש  םבנוסף, יצרף הקבלן לחשבון החודשי גם את אישורי השפיכה הרלוונטיי חודשי.נפרד מהחשבון ה

 החשבון.

 

 פירוט העבודות:  .1.16
 עבודות האחזקה השוטפת, של קווי הביוב, כוללות:

 פתיחת סתימות בקווי הביוב. .1.16.1

 שטיפת קווים. .1.16.2

 ניקוי שוחות )תאים(. .1.16.3

 אחזקת מערכות הביוב. .1.16.4

 אופציה. -ניקוי קולטני ניקוז  .1.16.5

 אופציה. -אחזקת מערכות הניקוז של מוסדות הרשות  .1.16.6

 בדיקות. .1.16.7

 טיפול בתקלות, הנגרמות על ידי גורמים אחרים. .1.16.8

 מתן שרות בכל מצבי מזג אוויר, כולל מזג אוויר סוער וחירום. .1.16.6

 עבודות למניעת זיהום, בכל ימות השנה. .1.16.10

 קווי ביוב.של שטיפה  צילום .1.16.11
 

 עבודות אחזקה: .1.17

הביוב, באופן שוטף, במצבה הפיזי הקיים. לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הקבלן יתחזק את מערכת  .1.17.1
ביצוע עבודות אחזקה מכל סוג, לרבות שטיפות ושאיבות במתקנים פגומים ועליו להבטיח, בכל עת, זרימה 

תקינה של הביוב במערכת. המפקח ייקבע אם יש צורך בעבודות תיקון של המערכת, לאחר בדיקת המערכת, 
 רה, הקבלן יבטיח את הזרימה התקינה, עד לביצוע עבודות התיקון.ובכל מק

בכל העבודות, הכלולות במסגרת החוזה, הקבלן יבצע עבודות שאיבה וניקוי בתוך מערכות הביוב, לרבות  .1.17.2
קווי ביוב , פינוי פסולת, לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה. הדבר כולל שאיבה של 

כתב  על פי מקלטים, בורות סופגים, תעלות, בורות רקב וכו'.  השאיבות יבוצעו על ידי הקבלן  שוחות ביוב,

 הכמויות.
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לא תשולם לקבלן כל תוספת, בגין קריאות, בקשר לתקלות בצנרת מים וביוב, הנובעות מכל סיבה שהיא,  .1.17.3
 או מתקלות שברשות הפרט.

 
 

 

 בדיקת מערכת ביוב: .1.18

בדיקת המערכת תתבצע על פי הוראות המפקח, או על פי תוכנית עבודה יזומה ותכלול פתיחת מכסים  .1.18.1
 וסגירתם, בדיקת מערכת הביוב, חיצונית ופנימית.  

 על פי כתבהקבלן יעמיד לרשות החברה, בכל עת, צוותי עבודה, לצורך בדיקת מערכת הביוב. התמורה  .1.18.2
 הכמויות. 

המערכות שפורטו לעיל, אשר בהם יידרש לתחזק, באופן שוטף, את קווי  הקבלן יקבל לאחריותו את כל .1.18.3
 הביוב, לפי המפורט  במפרט זה להלן.

 

 פתיחת סתימות בקווי ביוב: .1.16
 העבודות שיבוצעו יכללו: 

פתיחה וסגירת מכסה או רשת, שאיבת תאים, שטיפת הקטע הסתום וניקוי שתי השוחות הסמוכות,  .1.16.1
. הסתימה היתה בהם השוחות שתי שבין הצינור כל את יסודי באופן ישטוף הקבלןלפחות, לקטע הסתום. 

ופינוי הפסולת העבודה תתבצע על ידי ביוביות משולבות, מכונת לחץ או עבודה ידנית. העבודה תכלול שאיבה 
והנוזלים, לרבות ניקוי אתר העבודה. העבודה תבוצע בכל קוטר של צינור, בכל סוג של צינור או שוחה ובכל 

עומק של צינור או שוחה. הקבלן מתחייב לבצע עבודות אלו, בכל ימות החול, שבתות וחגים ובכל שעות 
יו כתוצאה מאי טיפול נכון בפתיחת במידה והסתימה תחזור בקו הביוב שטופל או בסמיכות אל היממה.

 ולא חוזרת כפניה תיחשב הפניההסתימה ) כגון אי פינוי המוצקים מהצנרת( עד שבוע לאחר הטיפול הראשון 
 .נוסף תשלום בגינה ישולם

 עפ"י הסעיפים בכתב הכמויות.התמורה, לצורך פתיחת הסתימות,  .1.16.2
 

 ניקוי שוחות: .1.20

באחריות הקבלן או עפ"י הוראות המפקח ויכלול שאיבת נוזלים,  ניקוי שוחות ביוב, יבוצעו באופן שוטף, .1.20.1
ניקוי ופינוי מוצקים, חיתוך שורשים, בכל סוג וגודל, ניקוי שוחות מפסולת ושמנים, ניקוי יסודי של הרשתות 

והמכסים וסילוק הפסולת, לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.  הקבלן מתחייב לבצע 
 כל ימות החול, שבתות וחגים, בכל שעות היממה.עבודות אלו, ב

 עפ"י כתב הכמויות. התמורה, לצורך ניקוי השוחות .1.20.2

 
  ניקוי קולטנים במסגרת האופציה: .1.21

 

קיימת אופציה השמורה למזמינה להפעיל את הקבלן לעבודות ניקוי קולטנים. ככל שתממש המזמינה  .1.21.1
 אופציה זו על הקבלן לבצע את העבודות הבאות:

קה את קולטני מי הגשם, לרבות את הרשתות לאורך הכבישים, המדרכות והרחובות ולאורך איי הקבלן ינ .1.21.2
התנועה בעיר, כך שבכל עת יהיו הקולטנים נקיים ומוכנים לקליטת מי הגשם. הניקיון השנתי המתוכנן, של 

 עפ"י  סעיפי כתב הכמויות.הקולטנים, המפורט, 

 ו/או פסולת ו/או או בעלי חיים, מתוך הקולטנים. הקבלן יפנה, בכל עת שיידרש, גופים זרים  .1.21.3

הקבלן יפעל, באופן יזום, על פי תוכנית עבודה, לנקות את כל הקולטנים, שבאזור שבאחזקתו, להכנה  .1.21.4
 לחודשי החורף, החל מחודש אוגוסט ויסיים את כל העבודות, עד חודש אוקטובר, בכל שנה.

ת עבודה מפורטת, בקשר למועדים שבהם ינקה כל קולטן, בחודש מאי, בכל שנה, תוכני 1הקבלן יגיש, עד  .1.21.5

 באזור שנמסר לו לטיפול, לאישור של המפקח.

 ניקוי הקולטנים, באופן מתוכנן, לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לניקיון הקולטנים בכל עת. .1.21.6
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ים ויציג הקבלן ידווח, בכל שבוע, במהלך חודשי הניקוי להכנה לחורף, על התקדמות עבודות ניקוי הקולטנ .1.21.7
 תוכנית עבודה שבועית המיועדת להמשך הניקוי. התוכנית תאושר מראש על ידי המפקח.

הקבלן יבצע שאיבה של פסולת יבשה, שבתוך קולטנים, באמצעות מכונת שאיבה מתאימה לעבודה זו,  .1.21.8
 לפנות את הפסולת לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

ים, ניקוי ופינוי מוצקים, חיתוך שורשים, מכל סוג וגודל, ניקוי קולטנים ניקוי הקולטנים, שאיבת נוזל .1.21.6
מפסולת ושמנים, ניקוי יסודי של הרשתות והמכסים וסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד 

לאיכות הסביבה. הקבלן מתחייב לבצע עבודות אלו, בכל עת ובימי הגשם מתחייב הקבלן לבצע ניקוי 
ים, על ידי צוותי עבודה מתוגברים, בכל מקום באזור שניתן לאחריותו, למניעת הצפות קולטנים סתומ

 באזור.

 
 שטיפת קווים )קטעים(: .1.22

שתימסר לקבלן ע"י  הקבלן יבצע שטיפת קווי ביוב, באזור שיועמד לאחריותו, על פי תוכנית עבודה, .1.22.1
 התאגיד שתוכן מראש ותאושר על ידי המפקח. 

 הביוב, להסדרת זרימה סדירה של הביוב וינקז, באופן סדיר, את המים, בכל עת.הקבלן ישטוף את קווי  .1.22.2

שטיפת קווי הביוב, יבוצעו על ידי הקבלן, באמצעות מכונות שטיפה )ביוביות(, נפרדות,  כמוגדר להלן.  .1.22.3
השטיפה תבוצע בכל סוגי הקווים, בקווים בכל קוטר, בכל עומק שיידרש ויכלול את ניקוי השוחות לאורך 

 .הסביבה לאיכות המשרד ידי על מאושר פסולת לאתר הפסולת ופינויהקו 

בקטע שבין שתי השוחות  במקרה שתתגלה סתימה, באחד מקווי הביוב, יבצע הקבלן שטיפה של קו הביוב .1.22.4
 בהם אירעה הסתימה.  התשלום בגין שטיפה זו נכלל במחיר הקריאה לפתיחת הסתימה.

העבודה תבוצע בשיטה של חסימת קטע הצינור בתא, לפני קטע העבודה, הצבת מחסום בתחתית העיבוד,  .1.22.5
שטיפה של הצנרת בלחץ, משיכת כל החול, המשקעים והשומנים, שיצטברו בתא הביקורת ושאיבה לתוך 

 המיכל.  

 

 :ירידה לתאי ביקורת .1.23

 
 חל איסור לרדת לתאי הביקורת.  

הצנרת יבוצעו ע"י שאיבה מתאי הביקורת. במקרה שיש לרדת לתא ביקורת, להוצאת כל עבודות ניקוי  .1.23.1

 אבנים גדולות או תיקונים, על הקבלן להודיע על כך למפקח לפעול לפי כל כללי הבטיחות והוראות הדין,

 יובהר כי ביצוע העבודות בזהירות ובבטיחות, הוא באחריותו המלאה, הבלעדית והמוחלטת של הקבלן:

 איוורור התא והכנסת מפוח להוצאת הגזים. .1.23.1.1

 גידור התא מסביב ושילוט. .1.23.1.2

העובד ירד לתא הביקורת עם מסכה וצינור לקבלת אויר חיצון, כשהוא מצוייד בחגורת הצלה  .1.23.1.3

 וכבל משיכה.

 בכל ירידה לתא ביקורת, חובה שיהיו בחוץ יותר משני עובדים נוספים. .1.23.1.4

 ה, ללא כל התראה או אזהרה.אי ציות להוראות אלו, תגרום להפסקת העבוד .1.23.1.5

בעבודת ניקוי הצנרת, כאשר המיכל יתמלא משקעים, שפכים ושומנים, ייסע הנהג עם המכלית לאתר  .1.23.2

שפיכה מורשה, ירוקן את התכולה וידאג לקבלת אישור חתום מהאתר, המאשר את ריקון תוכן המיכל 

 באתר.

ג את אישורי הריקון של המכלית, באתר בסוף החודש, בהגשת החשבון לחברה / למזמין, על הקבלן להצי .1.23.3

   מורשה. אי הצגת האישורים, כמוה כאי ביצוע העבודה, והדבר ייחשב להפרה יסודית של חוזה זה. 

שעות ביממה. קיבל  24לצורך פתיחת סתימות ביוב, לפי קריאות החברה ו/או המפקח, יינתן השרות  .1.23.4

מיד בקריאה, לעשות כל שביכולתו לשם מניעת  הקבלן קריאה לפתיחת סתימה, חובה עליו לענות ולטפל
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מפגע סביבתי וזיהום השטח כתוצאה מזרימת מי השופכין מחוץ לתאי הביקורת. הקבלן לא יעזוב את השטח 

 עד לווידוא מוחלט שהמפגע הוסר במלואו והשטח נקי.

 הקבלן יהיה זמין ובקשר מתמיד עם התאגיד. .1.23.5

 

 ת השטח לקדמותו, כולל הובלת עודפים ופסולת לאתר שפיכה,על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו להחזיר א .1.24

   וזאת ללא כל תשלום נוסף. שאיבת ביוב שגלש אל תעלות ו/או נחלים

 

 :קולטני ניקוז (לניקוי )אופציה   עבודות אחזקת תאי בקרה לביוב .1.25

וכל דבר שאינו ניקוי כללי של התא: הקבלן יבצע ניקוי התא, עבודה הכוללת הוצאת הלכלוך, המים, הבוץ  .1.25.1

 שייך לתא.

 הקבלן יסלק את הלכלוך והפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר. .1.25.2

 

 שאיבות: .1.26

העבודה כוללת שאיבת נוזלים )מים, מי שופכין, שומנים ושמנים, מי ביוב, מי גשם וכו'(. השאיבה תבוצע  .1.26.1

ות, אגמי הצטברות מתוך בורות סופגים, בורות רקב או כל בור שהוא, לרבות מקלטים, מרתפים, בתים, חצר

או שאינו בשטח  בכל מקום ברחבי השטח המוניציפלי שבאחריות החברה תעלות ונחלים נוזלים,

.  הנוזלים יישאבו למכלים מותאמים, או המוניציפאלי אך מי הביוב הינן מהרשויות שבאחריות התאגיד

  יכות הסביבה.לקולטנים ו/או לשוחות. המכלים ירוקנו באתר פסולת מאושר על ידי המשרד לא

במקרה של קריסת קו ביוב הקבלן יבצע מעקף למי הביוב בעזרת משאבה או ישאב על ידי ביוביות את  .1.26.2

 הקבלן לא יאפשר זרימת הביוב מחוץ למערכת הביוב.הביוב עד לתיקון הליקוי בצינור הביוב. בכל אופן 

 

 :לעבודה דחופה פרקי זמן לתגובה .1.27

 מקבלת ההודעה ע"י החברה ו/או מהמפקח וזאת עבור עבודה שעתייםהקבלן יתייצב, באתר העבודה, תוך  .1.27.1

, בכל שעות היממה, בימי חול, שבתות וחגים. לא עמד הקבלן בדרישות, רשאי המפקח, עפ"י שיקול דחופה 

 מקרה איחור.דעתו הבלעדי לחייב את הקבלן, בשיעור הפיצוי, המוסכם, עבור כל 

פרק זמן, מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות בו זמנית, באתר  אם יימסרו לקבלן, מספר קריאות, באותו .1.27.2

 העבודה, בהתאם ללוח ההתייצבות שלהלן:

 

 קריאה מס'
משך הזמן וההתייצבות, 

 למקום האירוע

  תייםשעעד  לקריאה ראשונה. .1

2. 
 1לקריאה שניה, לאתר שונה מהאתר בסעיף 

 לעיל.
 תייםשעעד 

3. 
מהאתר בסעיף לקריאה שלישית, לאתר שונה 

 לעיל. 2-ו 1
 שעתייםעד 

4. 
לכל קריאה נוספת, לאתרים שונים מהאתרים 

 .1-3בסעיפים 
 עד שעתיים

 

 קריאות בו זמנית, מתחייב הקבלן להוסיף צוותי עבודה וציוד נוספים, על פי 4-אם יימסרו לקבלן, יותר מ
 הצורך ובכל מקרה לא יסטה הקבלן מביצוע העבודות הנוספות, משעתיים וחצי, מרגע קבלת הדרישות.
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 24עבודה יזומה ע"י המפקח או החברה, חייב הקבלן להתייצב ע"פ דרישת המפקח, בפרק זמן של עד  .1.27.3

עפ"י שיקול , רשאי המפקח, לכל סוגי העבודות  שעות, מקבלת ההודעה. אם לא עמד הקבלן בדרישות ההגעה

 לכל מקרה. ₪ 500גין איחור בסך של דעתו הבלעדי, לחייב את הקבלן ב

 

 כוח אדם: .1.28

 עובדים בצוות העבודה, יהיו לפי הנחיות משרד העבודה.   -צוותי עבודה   .1.28.1

הקבלן יעסיק, באופן קבוע, בכל שעות היממה, לאורך כל השנה, מנהל עבודה תושב הסביבה, אשר מקום  .1.28.2

מוסמך על ידי משרד העבודה, אשר ינהל את העבודות ויהיה בקשר   מאתר העבודה,  ק"מ  30מגוריו עד 

מתמיד עם החברה והמפקח, לצורך תאום וקבלת הודעות. כמו כן, יהיה אחראי מנהל העבודה על סדרי 

הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודות. מנהל העבודה יהיה נוכח בשטח, במשך כל שעות העבודה. למען הסר 

פק, במידה ומנהל העבודה לא יהיה נוכח באתר העבודה, יהווה הדבר הפרה יסודית בהסכם, אשר תגרור ס

 קנסות לרבות הפסקת ההתקשרות.

הקבלן יעמיד צוותי עבודה מיומנים, במספר הנדרש לביצוע תקין ושוטף של העבודות, לפי דרישה וצרכי  .1.28.3

 החברה.   

ע"י הקבלן, ישתנה בהתאם למשימות שיוטלו על הקבלן.  מספר הצוותים או גודל הצוותים, המועסקים .1.28.4

הקבלן יהיה חייב להתאים את צוותי עובדיו, לקצב ולעומס העבודות, על מנת לעמוד בכל מועדי הביצוע 

 ודרישות החברה ולא ישולם לקבלן פיצוי כספי, בגין השינוי בכמות צוותי העבודה.

שנים לפחות, בסוג  3לסוג הרכב ובעלי ניסיון מקצועי של  נהגי הביוביות, יהיו בעלי רשיון נהיגה מתאים .1.28.5

 העבודה הנדרש.

המפקח יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להורות על הרחקתו של כל עובד, אשר לדעתו, אינו  .1.28.6

 מתאים לביצוע העבודה והקבלן ירחיק את העובד מביצוע כל עבודה עבור החברה.   

 ציוד הקבלן: .1.26

כל הציוד הנדרש לביצוע כל העבודות, נשוא חוזה זה, ברשת הביוב, ללא תמורה כספית  הקבלן יעמיד, את .1.26.1

נוספת. הקבלן מתחייב להפעיל ציוד, כמתואר להלן, בכמויות שיידרשו לפי היקפי העבודות שיימסרו לו 

 לביצוע, בכל עת.

 סוגי הציוד, העיקריים:
 1 ומעלה. 2013, משנת ייצור מ"ק לפחות 6עם מיכל  ביוביות מסוג ביובית משולבת 

 1  ומעלה. 2013, משנת ייצור לפחות מ"ק 15עם מיכל משולבת מסוג ביובית גדולה ביוביות 

 .מכשור לגילוי גזים במערכת ביוב 

 .פקקים לסתימת קווים, בכל הקטרים 

 .חליפות ביוב 

 .מגפיים 

 .פנסים 

 אפודים זוהרים 

 .ציוד בטיחות לעבודות בכבישים 

 1  חיצוניות, להזרמת אוויר לשוחות הביוב.מערכות 

 1 " מק"ש, לפחות. 200, לשאיבת שפכים, בספיקה של 4משאבות ניידות, בקוטר 

 " מ"א, לפחות. 200, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 6צנרת, בקוטר 

 " מ"א, לפחות. 2,000, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 4צנרת, בקוטר 

  ,בתוך צנרת הביוב ו/או שוחות הביוב.ציוד לניקוי וחיתוך שורשים 

 1 .גנרטורים וציוד נלווה, לביצוע עבודות שאיבה 



  ביוב  קווי ה וצילום שלשטיפ,פתיחת סתימות  -מתן שירותי תחזוקה   -01-2018מכרז פומבי 

 43   תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 
 

 .וכל הציוד הנדרש לביצוע העבודות נשוא המכרז 

 מעבדה ניידת לצילום קווי ביוב או התקשרות עם מעבדה ניידת שמאושרת לצילום קווי ביוב. .1.26.2

 ציוד נלווה: .1.26.3

    הכוללות צינור באורך סניקה של  4, "3, "2נגררות, בעלות פתחי יניקה בקטרים "משאבות טבולות או
 מ', תואם לקטרים. 10מ' ויניקה  200

  מ"א ואביזרים נלווים, לצורך הזרקת מים בלחץ, לכל סוגי הצינורות. 120צנרת 

 .כל הציוד הדרוש, לניקוי וחיתוך שורשים, בתוך צינורות הביוב או שוחות ביוב 

 שנים, ממועד  5-הביוביות, הציוד והאביזרים, יהיו בכל עת חדשים ובכל מקרה לא יהיו בשימוש יותר מ
 שיון הרכב.ישנת הדגם הרשומה בר

 

לספק   רשאי לפסול כל פריט ציוד, שאינו מתאים, לפי שיקול דעתו הבלעדי, והקבלן מתחייב המפקח .1.26.4

 ספת.מיידית ציוד מתאים אחר תחתיו, ללא תמורה כספית נו

 

הקבלן יספק את כל ציוד הבטיחות, לכל עבודה וישתמש בו, לבטיחות התושבים ועובדיו. הציוד יכלול את  .1.30
כל הפריטים הדרושים להבטחת בטיחות בכבישים, במדרכות ובחצרות בהתאם להוראות הדין. כמו כן, יספק 

ת וציוד נגד גזים רעילים, שלטי הקבלן את הציוד לעבודה בתוך כוכי הביוב מאווררים, חגורות בטיחות, מסכו
 אזהרה, גופיות זוהרות, כפפות וסרבלים, קסדות, מגפיים וכו'.

 
 הקבלן יחזיק ציוד עזרה ראשונה, בכל רכב ביובית )משאית(. .1.31

 
 ימים בשבוע כולל חגים ומועדים. 7שעות ביממה  24איש הקשר של הקבלן יהיה זמין  .1.32

 

סלולרי זמינים ותקינים, לצורך קבלת הודעות לביצוע  בכל רכב, יותקן מכשיר קשר, מכשירי טלפון .1.33
 עבודות.

 
במקרה של תקלה, יועברו הודעות לצוותי הקבלן, במכשירי הקשר, בתדר החברה, לצורך הגעה ופתרון  .1.34

 מהיר של התקלות.
 

 אחריות הקבלן: .1.35

הקבלן אחראי לביצוע כל העבודות הנדרשות, לפי תאור העבודה הנדרשות בכתב הכמויות ועל ידי המפקח.  
הקבלן אינו רשאי להגביל את מספר העבודות ומספר הפעמים, שהגיע הקבלן לאותו אתר עבודה, לא יזכה 

מצם את מספר את הקבלן בפיצוי כספי נוסף. הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ויעשה את המירב, לצ

העבודות החוזרות )המפקח רשאי לחייב את הקבלן לבצע עבודה חוזרת. בגין עבודה חוזרת, שנבעה מרשלנות 
 לא ישולם לקבלן תשלום נוסף(.של הקבלן, 

 

 הוראות לביצוע העבודה: .1.36

המפקח ימסור לקבלן, מידי יום, הוראות אחזקה מתוכננת, אשר יכללו את פרוט העבודות שצריך לבצע  .1.36.1
באותו יום. במשך היום, יועברו הודעות נוספות, שוטפות לביצוע ועבודות יזומות, אשר יבוצעו באותו שבוע 

. אם לא עמד הקבלן בדרישות, רשאי המפקח, עפ"י שיקול דעתו או חודש. הקבלן מחויב לעמוד בכל הדרישות
 הבלעדי, לחייב את הקבלן בגין אי ביצוע העבודה.

, למפקח, על ביצוע העבודות באותו יום. לא תשולם 15:00הקבלן, עד השעה  בגמר יום העבודה, ידווח .1.36.2

לקבלן תוספת מחיר או פיצוי כספי, בגין עבודות יזומות, או עבודות לפי תוכנית עבודה, שאושרה על ידי 
 הפיקוח ו/או החברה.
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 ניקוי  אתר העבודה וסילוק פסולת: .1.37

או מהקולטנים, בשקיות פלסטיק מתאימות. לאחר הקבלן ירכז את הפסולת מהקווים, מתאי הביוב  .1.37.1
הוצאתם, יסלקם מיידית למקומות ריכוז, במגרש או מחסן, השייכים לקבלן ומשם יפונו לאתר פסולת 

מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה. עבודות הניקוי כוללות שטיפת מקום גלישת השפכים. יפר הקבלן 
חוזה והחברה רשאית לפעול על פי כל סעד הנתון לה בחוזה או על תנאי זה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של ה

 פי כל דין.
 

 עבודות בקווים פרטיים:  .1.38

עבודות במתחמים בבעלות פרטית עד קו בניין ומוסדות פרטיים )להלן: "קווים פרטיים"( יימסרו לקבלן  .1.38.1
הפעולות הדרושות,  ע"י החברה ו/או המפקח בהודעה בכתב. לאחר קבלת ההודעה, על הקבלן לבצע את כל

 בהתאם להגדרת ההזמנה. עבודות בקווים פרטיים, יבוצעו רק על פי הוראה מראש ובכתב מאת החברה.

 

במסגרת ביצוע העבודות, יידרש הקבלן לספק צוותי עבודה נוספים ואת כל הציוד הדרוש, בשעות  .1.38.2
רטיים. ביצוע העבודות, יתלווה ובמועדים שייקבעו ע"י החברה ו/או המפקח לצורך ביצוע העבודות בקווים פ

 לצוות החירום, שיסופק על ידי הקבלן, מפקח או נציג אחר, אשר ימונה על ידי מנהל העבודה או בא כוחו.
 

 

 של מערכת הביוב: CCTVצילום  .1.36

צילומים ממוחשבים, של מערכות הביוב, בין שוחה לשוחה או בין שוחה לצינור, בכל סוג צינור ובכל עומק.  .1.36.1
המעבדה המצלמת תהיה מעבדה המאושרת יה ממוחשב ויכלול פרשנות וניתוח של מהנדס מוסמך. הציוד יה

 1.1.2016ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. כל הצילומים יבוצעו על פי ההנחיות המחייבות מתאריך 
התמורה  של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב.

 יצוע צילומים, תהא על פי כתב הכמויות.לב

 צילום קווי ביוב גרביטציוניים: .1.40

 

 כללי .1.40.1
בכל קטע, הקבלן יבצע בדיקה חזותית של כל קווי הביוב הגרביטציוניים, על ידיו.  הבדיקה תבוצע 

באמצעות פעולת צילום "וידאו" צבעוני, לאורך הקו הקיים.  בצילום יערך באמצעות מצלמת טלוויזיה 
 וידאו במעגל סגור, המצלמת בצבע, שתוחדר לתוך קווי הביוב. -

 

מטרת הבדיקה היא לצלם ולהביט אל תוך קווי הביוב, לתעד אותם, לבדוק את מצבם ואופן ביצוע 
ההנחה. פעולת הצילום תיעשה אחרי שטיפת וניקוי הקווים, בנוסף לכל שאר הבדיקות שפורטו לעיל. 

מן ומומחה בביצוע עבודות אלו, בעל ציוד וניסיון בביצוע העבודה, הצילום יבוצע באמצעות צוות מיו
שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל. הצוות שיבצע את הצילום הפענוח והתיעוד, יאושר מראש על 

 ידי המפקח.

 

 ביצוע העבודה .1.40.2

   

 הכללי.לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לשטוף ולנקות את הצינורות והשוחות, כנדרש לעיל ובמפרט 

 שעות, ממועד מתן ההוראה ע"י המפקח, לבצע אותו. 48על הקבלן להיערך, לביצוע הצילום, תוך 
הצילום יעשה בנוכחות נציג החברה והמפקח באתר. הקבלן יתאם מראש, עם המזמין והמפקח באתר, 

 את מועד ביצוע הצילום.
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מעגל סגור.  בעת צילום הצנרת, הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה, המצלמת, בצבע, ב

 תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלוויזיה צבעונית ותוקלט במכשיר וידאו, על תקליטור.
הצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי תקליטור, עליהן יוסף, בעזרת מיקרופון, תיעוד קולי בזמן 

 , שיפוע הקוגלה ויזהההצילום, על גוף הסרט, של הערות המבצע, לגבי מיקום ומהות המפגעים, שי
 '.ווכד

 

לפני תחילת הצילום, הקבלן יסמן, בצבע, על השוחות את מספריהן, בפנים על הקיר ובחוץ על גבי 
התיעוד ויאפשר  המכסה, לשם זיהוי. הסימון הפנימי יעשה כך שניתן יהיה לזהותו בעת צילום ובמהלך

 .תקליטורזיהוי השוחה, בעת צפייה חוזרת ב

 

 תיקון מפגעים .1.40.3

המתועד, ע"י מומחה הקבלן,  תקליטורבמידה ובעת ביצוע הצילום ו/או בעת צפייה חוזרת ופענוח 
יתגלו מפגעים, הכוללים בין היתר: לכלוך, חול, פסולת בנייה, שברים בצינורות, אטמים )גומיות( 

לדעת הבולטים מן המחברים לתוך הצינורות, קווים שהונחו בצורה באופן לא תקין ופגמים אחרים, ש
 המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב למסור את המיקום המדויק למזמין.

 

 הצגת הממצאים .1.40.4
ודו"ח  תקליטורהעתקים, את תיעוד הצילום, שיכלול: בשני בסיום העבודה, הקבלן ימסור למזמין, 

 הנדסי, מפורט כדלקמן, עם תיאור בכתב של הממצאים שהתגלו, כולל סיכום ומסקנות.

 

 :תקליטור(  1)

 יכלול תיעוד מצולם של הקטעים שיצולמו, כולל סימון מספרי שוחות. התקליטור

 

יכלול את הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצוע הצילום והערות נוספות,  תקליטורפס הקול של ה
 ע"י מומחה של הקבלן, שיבצע את הצילום. תקליטורשהתווספו בזמן צפייה חוזרת ופענוח ה

 

 דה:(  דו"ח ביצוע העבו2)

, יוגש דו"ח הנדסי, הכולל סיכום מפורט של עבודת הצילום, שיוכן ע"י מומחה של תקליטוריחד עם ה
מבצע הצילומים. לדו"ח יצורפו העתקים של תוכניות עדות, עליהן יצוינו הקטעים שצולמו ובעיקר 

בצורה ברורה יצוין, במדויק, מיקום כל המפגעים שהתגלו במהלך ביצוע הצילומים.  הדו"ח יהיה כתוב 
 ופשוטה ויכלול:

 

תיאור מפורט של כל הקטעים שצולמו, המפגעים שהתגלו במהלך הצילום, עם זיהוי מיקום מדויק 
 ומפורט.

תיאור בכתב של עבודת הצילום והפענוח, שתכלול: ציון מספר תוכנית האתר, זיהוי קטע הקו שצולם, 
צעות מרחק מדויק משוחה סמוכה, זיהוי בין שתי שוחות סמוכות, ציון מיקום מפגע, שהתגלה באמ

, תיאור מפורט של המפגע, סיכום ממצאים וחוות דעת של מהנדס מומחה, של תקליטורמיקום על ה
 המבצע, לגבי מהות המפגעים.

לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעים שהתגלו וכן של נקודות מיוחדות. תמונות אל 
 , באמצעות מצלמה, מעל גבי מסך הטלוויזיה.תצולמנה ע"י מבצע הצילום

נפרד, ירוכזו כל הקטעים, שבהם נמצאו ליקויים בלבד. פס הקול, של הקלטת, יכלול את  בתקליטור
 תיאור הליקוי ומיקומו המדויק, ע"י מבצע הצילום.

 

 (  צילום חוזר:3)
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ו/או תיקון המפגעים לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווים והשוחות, בהם ימצא לכלוך 
 שהתגלו, יצולם מחדש הקטע שנוקה ו/או שתוקן, כדי לבדוק אם אכן כל המפגעים תוקנו, כפי שנדרש.

 

יכלול צילום כל קטע, עם המפגעים שהתגלו בו ומיד אחריו יוסף, בעריכה, צילום חוזר של  התקליטור
 הקטע, לאחר ניקוי ו/או תיקון המפגעים.

 

 אמצעי זהירות .2

 :זהירות כללייםאמצעי  .2.1

 

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות  .2.2

עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות מכל סוג שהוא. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לאבטחת 
לבצע עבודות חפירה  שתמיכות במקומות בהם יידררכוש וחיי אדם באתר, או בסביבתו בעת ביצוע העבודה כגון: 

לגילוי שוחות ותמיכות של החפירות ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו. 
הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, פנסי תאורה, ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות 

 עבודה, או חומרים ומכשולים אחרים באתר.העלולות להיגרם בשל הימצאות בורות, ערמות עפר, כלי 
מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את ערמות העפר  .2.3

 ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.

נקיטת אמצעי זהירות כנדרש הקבלן יהיה האחראי היחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי  .2.4
והמזמין לא יכיר בכל תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת, שומר המזמין לעצמו לעכב תשלום אותם 

סכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע, או התובעים, לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק 
יעות רצון החברה. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד לאחר יישוב הסכסוך, או חילוקי דעות, לשב

הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, יכוסה על ידי הקבלן 
 באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כשלהי בגין נושא זה.

ם מחוקי מדינת ישראל, משרד העבודה והמכון לבטיחות וגהות ואשר עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות המחייבי .2.5
רשימת חלקית שלהם מפורטת בסעיף זה )תנאים כללים( לא ישלום בנפרד ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה 

 השונים.
 העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה, יודרכו ע"י הקבלן בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים .2.6

ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. העובדים יוסמכו 
 לעבודה בגובה ולעבודה בחלל מוקף כפי שדורש החוק.

 

 אמצעי זהירות לעבודות בשוחות בקרה ובמתקני ביוב .2.7
 

יימים על הקבלן לבדוק תחילה את במקרה של עבודת תיקון ו/או צילום, שטיפה וניקוי לביבים או שוחות בקרה ק
הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את הפעולות 

 וההנחיות ו/או ההוראות הבאות:

 

לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן.  אם יתגלו גזים 
מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים.  רק 
 לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה ,אבל רק לנושא מסכות גז.

 

 הסרת מכסי שוחה: .2.8

 שעות לפחות לפי הכללים הבאים: 24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים, סה"כ  שלושה  -לעבודה בתא בקרה קיים  *   
 מכסים.
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 המכסים משני צדי נקודת החיבור. -לחיבור אל ביב קיים  *     
לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ  *

 במקרה הצורך.
 מ' יישא מסכת גז מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  * 
מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך  כל זמן העבודה  5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על  *

 בשוחה.

 הדרכת עובדים: .2.6

 

לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות נדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה 
 הבטיחות שהוזכרו.

למען הסר ספק הרינו להדגיש פעם נוספת וביתר פירוט שהקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם 

יעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, המזמין שומר וחיה עקב אי נקיטת אמצעי הזהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תב
זכות לעכב תשלום על אותם סכומים אשר יהוו נושא לוויכוח או אי הבנה בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את 

הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות, לשביעות רצון החברה. כל תביעה לפיצויים עקב 
ודה לעובד שחל הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י תאונת עב

הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כל שהיא בגין נושא זה.  אי תשלום הפרמיה בגין 
 רשאי מייד לעכב את כל התשלומים המגיעים לקבלן. פוליסת ביטוח זאת הנה הפרה יסודית של תנאי החוזה והמזמין יהיה

 
בכל ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה, יזמין הקבלן על חשבונו את מפקח הבטיחות של 

 משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור ויבצע את כל הנחיותיו.
  

בכל מקרה גם אם לא פורט הדבר ברשימת הכמויות, העלות הכוללת של העבודות, הציוד והחומרים המתחייבים מנקיטת 

 אמצעי זהירות כמפורט לעיל, רואים אותם ככלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד. 
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 נספח ה'

 בטיחות–הצהרות והתחייבות קבלן 

 
הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות הקבלן מתחייב לקיים  .1

 לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את ;הספקים וכל אדם אחר  .2

 מטעמו. 

, פקודת 1654 -הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התש"ד .3

, תקנות 1688 -, תקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בנייה התשמ"ח1670 –הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

רה ראשונה במקומות העבודה תקנות הבטיחות בעבודה  ועז 1677 -בטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז

, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך וכן כל התקנות והצווים שפורסמו ומתפרסמים מעת לעת, לפיהם הוא 1688 -התשמ"ח

מתחייב  לנהוג על פיהם הקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד התאגיד וכל מי 

 מטעמו עקב הפרת כל הוראה. 

וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות וההנחיות בנ . 4

שתינתנה ע"י רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה, משרד החינוך והמשטרה ועיריית נס 

קבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק ציונה, מועצה מקומית מזכרת בתיה והמועצה המקומית קריית עקרון. ה

 של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.

הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות כללית  .5

ים לעבודתם. כן יעסיק הקבלן קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות שמכירים את והם בקיאים  במלאכתם ואחרא

נוהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום פנים ואופן לא יהיה הקבלן רשאי 

ותו על להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחרי

פי הדין ובהתאם להסכם רשאית המועצה לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה והעובדים לפי 

 שיקול דעתה המוחלט.

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל רישיונות  .6

שבהם הוא עובד, לרבות כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכאניים או  הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים

חשמליים וכן, תקינים וכל כלי הדורש בדיקת בודק מוסמך תקופתית אכן נבדק ונמצא תקין והוא מהיר ומתחייב 

 שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.

, את כל ציוד המגן והציוד  הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות הקבלן יספק לעובדיו, לשולחיו ולכל הפועלים מטעמו .7

החוק הנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם )לרבות נעלי העבודה, בגדי 

 עבודה, אוזניות, כובעי מגן משקפי מגן וכד'(, ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.

תקינים סדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש בביצוע  הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה .8

העבודה וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים המכונות וכלי העבודה 

 שלו, כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.
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טח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן, עפ"י החוק כפי שמפורט ישלט ויגדר את הש הקבלן יסמן, .6

לעיל כולל מחסומים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרורי ושלטי אזהרה, פנסים מהבהבים, ידאג  3בסעיף 

והעובדים לתאורה במשך הלילה, יכוון את התנועה והסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור 

 ידרשו זאת.

הקבלן ימציא למפקח האזורי במשרד העבודה לא יאוחר משבוע ימים לאחר התחלת העבודה, הודעה בכתב המציינת  .10

את פרטי המבצע ומענו, מקומה ומהותה של הבנייה ושאר הפרטים )חובה זו תחול על עבודה שתושלם תוך פחות 

 מששה  שבועות(.

 

 הצהרה והתחייבות
 

 _______________תאריך: 
 

לעיל, ואני  1 – 6הנני מאשר בזה כי קראתי בעיון את האמור לעיל, הבנתי היטב והפנמתי את משמעות האמור בסעיפים 

 מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות אלה.

 שם הקבלן: __________________ ת.ז. _____________ כתובת___________________

 

 ______________ מס' פקס ______________ מס' קבלן רשום ____________מס' טלפון: 

 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:
 

 שם: _______________________ ת.ז. _____________ כתובת ___________________

 

 שם: _______________________ ת.ז. _____________ כתובת ___________________

 טעם הקבלן:מנהל העבודה מ
 

 שם : __________________ ת.ז. ________________ כתובת_____________________

 

 מס' טלפון: ______________ מס' פקס ______________ מס' רשום ________________

 

______________________         _______________________ 

 חתימת מנהל העבודה      חתימת הקבלן 

  _______________________  

 מקום                                                 
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 נספח ו'

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות

 

 _____________תאריך:        לכבוד 
 מי ציונה בע"מ 

 
 

להלן, לא לגלות , מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת את כל המידע, כהגדרתו ________________אני הח"מ,  
את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו על ידי אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, מכל סיבה שהיא, ללא הגבלה בזמן 

 ובכפוף לאמור בכתב התחייבות זה.
 

"( הינה הבעלים והמנהל הבלעדי של מאגר המידע, ואני לא אעשה חברת מי ציונהידוע לי כי מי ציונה בע"מ )להלן: " 
 מוש בכל מידע שיועבר אליי, זולת לשם ביצוע עבודתי בחברת מי ציונה.שי

 
כמו כן, אני מתחייב לפעול בהתאם לסדרי הניהול של מאגר המידע, כפי שנקבעו על ידי מנהל מאגר המידע, לרבות  

 על ההוראות לאיסוף, סימון, אימות, עיבוד והפצה של המידע, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות,
 ותקנותיו. 1681-התשמ"א

 
נתונים מסוגים שונים המתייחסים או הנוגעים בכל צורה ואופן לפעילות חברת מי ציונה, לרבות, אך  – "המידע" 

מבלי לפגוע בכלליות האמור, פרטים אישיים, כתובות, נתוני קריאות מים, נתונים בקשר לגבייה ו/או אכיפה ו/או 
 ל בקשר לצרכנים אותם משרתת חברת מי ציונה.תשלום חובות בגין מים וביוב, והכ

 

( מידע 2( מידע שהנו נחלת הכלל טרם מועד החתימה על כתב התחייבות זה; )1) התחייבויותיי אלה לא יחולו על : 
( 3שהפך לנחלת הכלל לאחר מועד החתימה על כתב התחייבות זה שלא על  דרך הפרת התחייבויותיי כמפורט לעיל; )

 ו בהתאם לצו שיפוטי ו/או מנהלי של רשות מוסמכת.מידע שיש לגלות
 
 
 

 ______________  _____________  __________ 
 תאריך                                            שם                                       חתימה           
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 ח' נספח

 הסביבה איכות נספח

 .המכרז ומהוראות דין כל פי על מהנדרש לגרוע בא זה נספח אין

 ריקון ביובית .1

 
חל איסור מוחלט לרוקן ביוביות אל מערכת הביוב העירונית למעט במקרים מיוחדים בלבד שיוצגו למהנדס 

התאגיד ויקבלו את אישורו. במקרה זה ריקון השפכים הסניטריים יהיה  בהשגחתו הצמודה של נציג התפעול של 
 ובמקום שיורה לכך.התאגיד 

 

 פסולת .2

. פסולת לשרוף אין. תברואתי או סביבתי מפגע כל יגרום שלא באופן תסולק הפסולת אחר מקום בכל והנדרש לאמור מעבר
 .בלבד מורשה לאתר לסלקה הקבלן ידאג, בניין בפסולת מדובר באם

 ודלקים שמנים .3

 יאסוף אלא הביוב למערכת או לקרע וממיסים ניקוי חומרי, דלקים, שמנים שאריות הקבלן ישפוך לא העבודה במהלך
 .סביבתי לזיהום יגרום שלא באופן מיחזור/  חוזר לשימוש יכינם או מורשה לאתר ויעביר

 ,בסיס גבי על יוצבו הם', וכו סולר, דלק לאחסון מכלים קיימים הקבלן אצל באם

 .קרקע זהום למניעת עודפים לאגירת מקום עם

 החומרים של זהום כל( הסביבה לאיכות המשרד הנחיית פ"ע) ולנקות לטפל הקבלן על

 .שהזדהמה בקרקע וטיפול פינוי כולל, מעבודתו כתוצאה שיגרם ל"הנ

 בניין חומרי הובלת .4

 .התעבורה בתקנות כנדרש תעשה בנייה חומרי הובלת

 נשפכו אם. ביוב לקוי או האתר אל בדרכים או בסביבה מלט מכלי שטיפת מי או מיציקה נוזלי בטון עודפי ישפוך לא הקבלן
 .משאריות השטח וינקה יסלקם הקבלן, בטון עודפי

 קרינה נזקי .5

 לקרינה מחשיפה להיזהר ועובדיו הקבלן על אחר הקשר ציוד כל או אנטנות במגדלי אחזקה עבודות בביצוע
 .המתקן מפעיל עם העבודות תאום י"ע זאת, אלקטרומגנטית

 לקרינה בסביבה האוכלוסייה חשיפת להגביר העלול באופן המשדרים כיוון את לשנות העלולות מפעולות להימנע יש כן כמו
 .אלקטרומגנטית

 ריתוכים .6

 נזקי למניעת) מתאימות מחיצות י"ע אור להבזקי אורח עוברי חשיפת למנוע יש, מאוכלס באזור ריתוך עבודות ביצוע בעת
 (.ושבים לעוברים ראייה

 אזבסט .7

 לעבודות מוסמך קבלן י"ע תבוצענה' ( וכו הרכבה, אזבסט פרוק) אזבסט עם עבודות

 הטכנית מהוועדה הסמכה שקיבל, צמוד מורשה מפקח בפיקוח שתבוצענה או אזבסט
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 .זה מסוג עבודות על לפקח הסביבה לאיכות המשרד של מזיק לאבק

 :זה ובכלל בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם יפעל הקבלן

 לפסולת מיוחדים באתרים הפסולת קבורת, והובלתה הפסולת פינוי, האזבסט פסולת ואיסוף פירוק, עובדים הגנת, שילוט
 .ועוד סביבתיות בדיקות, אזבסט

 אוויר זיהום .8

 חשיפה של סכנה קיימת, להם מחוצה או מאוכלסים, קיימים במבנים בנייה/ שיפוץ/ אחזקה עבודות נעשות כאשר
 .כזו חשיפה למנוע ל"הנ העבודות מבצע על. רעילים נדיפים לחומרים

 בפני והסביבה העובדים להגן יש, שוחק בחומר ובטון פלדה קונסטרוקציות בניקוי

 (.בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם) וחול אבק

 'וכד זכוכית צמר, סלעים צמר של סיבים המעלים" בידוד מזרוני" של והרכבה פירוק בעת

 .לסיבים מחשיפה שבסביבה והאוכלוסייה העובדים להגן יש

 אש וכיבוי קירור מערכות .9

 יפעל, אש כיבוי ומערכות אויר מיזוג, קירור מערכות של והעברה פרוק, תחזוקה בעת

 .ולמחזרם לאוספם וישתדל באוזון לפגוע העלולים כיבוי וחומרי קירור גזי שחרור למניעת שניתן ככל הקבלן

 .שהוא כל מפגע יגרום שלא באופן תמוקם העיבוי מי שצנרת להקפיד יש מיזוג מערכות של אחזקה/  התקנה בעת

 כימיקלים .10

 חביות מניקוי כגון) מזוהמים שטיפה מי או כימיקלים שאריות לקרקע לשפוך אין

 .למחזור או מורשה לאתר ולהעבירם בנפרד לאוספם יש -( כימיקלים

 .הסביבה לאיכות המשרד הנחיות פ"ע, מורשה לאתר לפנות יש הריקים והמכלים האריזות את

 הצהרה .11

 תוכנו את נו/הבנתי, הסביבה לאיכות הנספח את נו/ קראתי כי ים/ מצהיר אנו/ אני

 .זה למסמך בהתאם עלינו שהוטלו החובות כל את נו/עצמי על ים/מקבל נו/והנני

 

 ______________ :חתימה   _______________ :תאריך 

 ________________________________________________ :הקבלן שם

 ______________: חותמת  _________________ :החברה שם

 _____________________________________________ :החברה כתובת

  _ _______________: ______________________ ציונה מי תאגיד נציג שם

 _______________: תאריך   ________________: חתימה
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 ' טנספח 

 לעניין העדר ניגוד עניינים התחייבות

 

 לכבוד 

 "(התאגידמי ציונה בע"מ )להלן: "

 "( מתחייב בזאת כדלקמן :הקבלן)להלן: " __________________אני הח"מ 

או לגורמים מקצועיים  או לספקי / קבלני משנה מטעמי לי, לפי העניין, או לעובדים מטעמי יהיה מתחייב שלא הנני .1

 עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  זו תקופה מתום חודשים (12שניים עשר ) ובמהלך השירותים, מתן תקופת במהלך

וכי אינני צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי  זה 01/2018מכרז מתן השירותים נשוא  בתחום עניין בעלי גורמים

 כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיי על פי הסכם זה.  

להימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד עניינים כאמור הנני מתחייב  .2

לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד 

 עניינים.

 מיד עניינים ניגוד של במצב להימצא עלול אני שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי באופן לתאגיד להודיע מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון לי היוודע עם

הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע התחייבויותיי כאמור  .4

 מכרז זה.

העלול להביא להתקשרות שתהא  גורם, כל עם להתקשר שלי, כוונה כל על לתאגיד מראש לדווח ומתחייב מצהיר הנני .5

 התקשרות לי לאשר לא רשאי בעניין. התאגיד התאגידלהוראות  בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיי בניגוד

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם אפעל כי מתחייב והנני עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור

 כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של התאגיד בקשר עם מניעת ניגוד עניינים.לא תהיינה לי  .6

אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה מטעמי ואת הגורמים המקצועיים על הצהרה דומה  .7

על התחייבות להודיע לי, מיידית, ברגע שנקלעו כי אין להם ניגוד עניינים, על התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד ו

 למצב של ניגוד עניינים לכאורה.

מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" או  .8

 בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.   

טוב, עם חתימת הסכם ההתקשרות יצהיר הספק על כל קשריו לשם הסרת כל חשש לניגוד עניינים, ולמען הסדר ה .6

 המקצועיים ו/או העסקיים עם גופים הנוגעים באופן ישיר או עקיף לתאגיד.

 

  ולראיה באתי על החתום:
 

___________________  _________________________ ____________________ 
 הקבלןחתימה/ות וחותמת    הקבלןשם מלא של החותם/ים בשם      תאריך

 
 

 אישור עו"ד

, אשר זיהיתיו/ה _________מר/גב'  ________הופיע בפני ב______ , עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________אני הח"מ, 

/ המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי  ________  באמצעות ת.ז. מס'
 אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 ___________חתימה:        
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 מסמך ג'

  הצעת המציע – כתב כמויות ומחירים
יחידת  /השירותיםהטיפולנושא 

 מידה
  -קובע  מחיר כמות

ליחידה 
 לפני) בש"ח

 מע"מ(

מחיר  סה"כ
 קובע

בש"ח )לפני 
 מע"מ(

עד  7:00משעה  קריאה לביובית בשעות היום  .1
שחרור סתימות בלחץ מים גבוה, ל 16:00השעה 

בין  המטופלהקו ניקוי בריכות ושטיפה של קטע 
 .שתי בריכות

 250,000 500 500 קריאה

פועלים ליום  2+ מ"ק 15עד  קריאה לביובית .2

 .עבודה שלם לשטיפות קוים ו/או טיפול מונע

 42,000 2,800 15 יום עבודה

פועלים  2+ מ"ק ומעלה 15גדולה  קריאה לביובית .3
 .ליום עבודה שלם לשטיפות קוים ו/או טיפול מונע

 60,000 4,000 15 יום עבודה

, בורות ביוב, תאי ביוב לשאיבה וניקוי קריאה  .4
 .ניקוז קולטני

 27,000 450 60 יח'

 160) 6"-12בקטרים של "מכל סוג  ביוב ויקוצילום  .5
 ח"ספקת דואבאמצעות מצלמת וידאו ו מ"מ( 315 -

המחיר   כולל שטיפת הקו לפני צילום. ,+ קלטת
מ"א )במידה והקו  50מ"א כשמינימום קו  1לפי 

 . מ"א( 50התשלום יהא לפי  ,מ"א 50 -קצר מ

למזמין הזכות לבקש ביום עבודה אחד צילום קו   * 
במספר אתרים וחישוב המינימום יעשה לפי חיבור 

  .אורכי הקו של מספר האתרים

  מ"א
7,500 

40 300,000 

 355)  14כנ"ל לצנרת ביוב מכל סוג בקטרים מעל " .6
 מ"מ( כולל. 

 120,000 80 1,500 מ"א

כשמינימום מ"א  1המחיר  לפי  .שטיפת קווי ביוב  .7
 ,מ"א 50 -מ"א )במידה והקו קצר מ 50קו 

 . מ"א( 50התשלום יהא לפי 

 120,000 30 4,000 מ"א
 

 

 16.00לאחר השעה  1כמו סעיף קריאה לביובית  .8
 . בבוקר 7:00ועד 

 48,000 600 80 קריאה

בשבתות ומועדי  אבל 1כמו סעיף  קריאה לביובית .6

 . ישראל

 24,000 800 30 קריאה

 400ניידת לשאיבת שפכים בספיקה של משאבה  .10
 מ"ק , לפחות . כולל צוות שני עובדים וטנדר.

 12,000 400 30 ש"ע

 12,500 250 50 ש"ע צוות שני עובדים+ טנדר וכלי עבודה .11

 1,015,500    סה"כ

              מכל אחד מהסעיפים לעיל, והכולל,  הנחה כוללת מסה"כ המחיר הקובע  _________%: הצעת המציע
  .)הנחה רוחבית( לגבי סה"כ המחירהן לגבי המחיר הקובע  ליחידה והן 

 תאריך_______________________ חותמת_____________________ חתימה_______________

התאגיד יהא רשאי  ,ב'-לשני האשכולות א' ו בלבד לשנה אחת  באומדנההכמויות שננקבו לעיל הינם מודגש כי 
כולם או חלקם, אך לא יהא מחויב להזמנת ביצוע בכמות  -להורות על ביצוע כמות גדולה יותר בסעיפים לעיל 

הכל על פי שיקול  -כולם או חלקם, ויהא רשאי להזמין כמות קטנה יותר או בכלל לא  -המצוינת לעיל בסעיפים 
 וע בפועל כמפורט בהסכם. התמורה תחושב בהתאם לביצדעתו הבלעדי של התאגיד. 


