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 הוראות למשתתפים

 
 ("המזמין" ו/או "ת.מ.ר"בע"מ )להלן: בני עייש( ו אזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי מיםת.מ.ר. תאגיד 

 תימורים והפעלה של מתקן לטיפול בשפכיםלשיקום לביצוע עבודות קבלניות הצעות הצעת בזאת  ןמזמי
לפי הזמנות עבודה שיומצאו ע"י והכל , בהסכם ובנספחיוכמפורט  (," בהתאמההמכרז" ו"המט"ש")להלן: 
 . וותקציב וולפי צרכי מעת לעתת.מ.ר 

אגני יכללו, בין היתר, שיקום של מתקני טיפול קדם, אגני שיקוע ראשוני, אגני איוורור, עבודות השיקום 
תקופת ביצוע  במהלך שיקוע שניוני, מערך טיפול בבוצה, מערך מיכשור ובקרה, מערכת חשמל ופיקוד.

ימשיך הקבלן הזוכה בתום תקופת השיקום, ק את המט"ש, ועבודות השיקום, הקבלן הזוכה יפעיל ויתחז
תאגיד . ללקבלן מסירהאישור  הוצאתלאחר  שלוש שניםאת המט"ש למשך תקופה בת להפעיל ולתחזק 

הלן: )ל שנים נוספות שלושלמשך  ההפעלהשמורה הזכות להאריך, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את תקופת 
  (."הפרויקטו/או " "העבודות"

יצוין, כי לצורך ביצוע עבודות החשמל ו/או עבודות ההפעלה והתחזוקה, הקבלן הזוכה יוכל לבצע את 
קבלן העבודות באמצעות קבלן משנה שיעמוד בדרישות המפורטות בחוזה המצ"ב, וזאת בכפוף לאישור 

 על ידי התאגיד.מראש ובכתב המשנה 
 הקבלן עם יובהר שההתקשרות. לנהליו ובהתאם ביוב תשתיות לפיתוח המינהל במסגרת תתבצענה העבודות

 לאחר ורק אך ייחתם הזוכה הקבלן עם חוזה .ולביוב למים הממשלתית הרשות לאישור בכפוף תהיה הזוכה
 .על התאגידים מהממונה אישור תקבל שהחברה

של ( 1בחלק )מובהר בזאת כי מסמך זה הינו מסמך משלים ל"מידע והוראות למשתתפים במכרז" הכלולים 
 "כרך א'" של מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי לביצוע עבודות ביוב ברשויות המקומיות, בהוצאת המנהל

(, וההוראות הכלולות במסמך זה באות להוסיף ולהשלים את 2009רביעית תשתיות ביוב )מהדורה לפיתוח 
 ( הנ"ל. 1האמור בחלק )

( של המפרט 1מך זה לבין הוראות חלק )מובהר ומודגש בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מס
 .הכללי שבהוצאת המנהל לתשתיות ביוב, יגבר האמור במסמך זה

 
 
 מסמכי המכרז .1

 מסמכי המכרז כוללים: 1.1

 
  :לרבות הנספחים הוראות למשתתפים, 1.1.1

 נוסח כתב ערבות מכרז; - 1נספח 
 ;1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 2נספח 
 ;לעבודות שיקום/שדרוג על ניסיון קודםהמזמין אישור  - 3נספח 
 . ניסיון קודם לעבודות הפעלהעל המזמין אישור  - 4נספח 

 
 נוסח ההסכם, לרבות נספחיו, שהינם כדלקמן: 1.1.2

 הצעת המשתתף; - 1נספח א'
 – 2נספח א'
 -(1) 2נספח א'
 -(2) 2נספח א'

 ;טכני מפרט
 ;לעבודות שיקום כתב הכמויות

 כמויות לעבודות הפעלה ותחזוקה;כתב 
 תוכניות; -(3) 2נספח א'

המפרט הכללי שבהוצאת המינהל לפיתוח תשתיות הביוב  - 3'א נספח
 ]לא מצורף[. 2009מהדורה רביעית 
הוראות המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין  –המפרט הכללי 

משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ומחשובם 
 ;הבינשרדי( ]לא מצורף[.)המפרט 

 ביצוע/טיב/בדק; –נוסח כתב ערבות הסכם  - 4'א נספח
  

 ;הוראות הביטוח -ב' נספח 
 ; אישור ביטוחי הקבלן - (1) נספח ב'

 פטור מנזקים; –הצהרת הקבלן  -( 2נספח ב' )
 עבודות בחום; –הצהרת הקבלן  -( 3נספח ב' )

 ;בטיחות נספח - (4) ב' נספח
 מסמך ההוראות למשתתפים; - ג'נספח 

 פרוטוקול מפגש הבהרות; 
 תשובות לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו; 
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  לא מצורף; מצורף   -נספח שינויים להסכם  
 .ושחרור קבלה וכתב תביעות היעדר על הצהרה נוסח - נספח ד'

 
 "(נוסח ההסכם")להלן:           

 
ברשותו כל מסמכי מובהר בזאת, כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה, מצהיר בזאת המשתתף כי  1.2

מקבל על המכרז המנויים לעיל והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ו
עפ"י תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו  לבצע את העבודותמתחייב עצמו את תנאי המכרז, וכן 

 במכרז.זוכה הצעה התבחר כ
 

 
 תנאי סף .2

 , במועד האחרון להגשת ההצעות,ועומד בעצמ רשום בישראל אשר מכרז זה תאגידהשתתף ברשאי ל
 :במצטבר בכל התנאים הבאים

 
, 1969-על המשתתף להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה, התשכ"ט 2.1.1

 לפחות. 3-כספי ב)משאבות טורבינות ותחנות שאיבה( בהיקף  500בענף ראשי 
 

בביצוע עבודות שיקום ו/או שדרוג  2008-2018המשתתף הינו בעל ניסיון במהלך השנים  2.1.2
כאשר טיפול בשפכים אחד לפחות, אשר היה פעיל בזמן ביצוע העבודות, לשל מתקן 

 לפחות.  ₪מיליון  6העבודות כללו התקנה של ציוד אלקטרו מכני בהיקף של 
 

בביצוע עבודות הפעלה של מתקן  2008-2018המשתתף הינו בעל ניסיון במהלך השנים  2.1.3
מטר קוב  6,000בתהליך ביולוגי לספיקה יומית פעילה של אחד לפחות לטיפול בשפכים 

 ליממה. 
 

להציג את הניסיון הנדרש  המשתתףיובהר, כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, רשאי 
באמצעות קבלן משנה, אשר יבצע מטעמו את עבודות ההפעלה במהלך כל תקופת 

 ההתקשרות. 
 

חוק  ל פיהינו עוסק מורשה, מנהל פנקסים כדין ובעל כל האישורים הנדרשים ע המשתתף 2.1.4
 .1967–עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 
 . למכרז המצורף בנוסח ₪ 500,000 בסך בנקאית ערבות צרף המשתתף 2.1.5

 
 .בסיור הקבלנים השתתפו נציגו/או ו המשתתף 2.1.6

 
 

אי . במשותף הצעות הגשת תתאפשר אול, הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבדיובהר, כי 
 .עמידה באחד או יותר מתנאי הסף שלעיל עשויה להביא לפסילת ההצעה על הסף

 
 

 :את המסמכים המפורטים להלן על המשתתף לצרף להצעתו .3
 

 לפי העניין. –אישור על רישום השותפות/ העתק תעודת התאגדות  3.1

 
 אישור על זהות מורשי החתימה מטעם המשתתף. 3.2

 
 . 1975 –, תשל"ו מס ערך מוסףלפי חוק תעודת עוסק מורשה  3.3

 
ואישור על דיווח הכנסות לרשויות המס בהתאם לחוק עסקאות  אישור על ניהול פנקסים כחוק 3.4

 .1976 -גופים ציבוריים, תשל"ו 
 

 1976 –ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2תצהיר מטעם המשתתף בהתאם לסעיף  3.5
 (.2נספח כ)בנוסח המצ"ב 
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 מיםמתאיה  יםאישור מאת רשם הקבלנים כי ביום הגשת ההצעה, רשום המשתתף כדין בסיווג 3.6

 . לעיל 2.1.1לסוג והיקף העבודות, כנדרש בסעיף 
 

פרטי , לרבות מטעם המזמין הלקוחות מזמיני העבודות / מנהלי הפרויקטיםאישור מטעם  3.7
לעיל )בנוסח  2.1.2את ניסיונו של המשתתף בהתאם לתנאי הסף בסעיף  ים, המוכיחםהתקשרות עמ

  (.3נספח המצ"ב כ
 

פרטי , לרבות מטעם המזמין העבודות / מנהלי הפרויקטים הלקוחות מזמיניאישור מטעם  3.8
בהתאם לתנאי הסף או קבלן המשנה מטעמו את ניסיונו של המשתתף  ים, המוכיחםהתקשרות עמ

  (.4נספח לעיל )בנוסח המצ"ב כ 2.1.3בסעיף 
 

 ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  3.9
 

דפי ההבהרות, התשובות וההסברים שנמסרו פרוטוקול מפגש הבהרות חתום ע"י המשתתף, וכל  3.10
 למשתתף ונספחי שינויים למכרז, ככל שנמסרו, כשהם חתומים על ידי המשתתף.

 
 והאישורים המסמכים כל אליה מצורפים שלא הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת כי בזה מודגש

 הסתייגויות או שינויים המכילה הצעה או/ו הנדרשים הפרטים ובהם חלקם או/ו לעיל המפורטים
 .המכרז במסמכי האמור לעומת

 דעתה שיקול לפי, הזכות את לעצמה שומרתעדת המכרזים ו, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי
 המלצות או/ו חסר מידע להשלים ו/או קבלני המשנה מטעמם מהמשתתפים אחד מכל לדרוש, הבלעדי

 .המכרזלהוכחת עמידתו בתנאי הסף של  הקשור בכל אישורים או/ו
 

 
  מכרז ערבות  .4

. הערבות ש"ח 500,000בסך להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית אוטונומית על שם המשתתף  4.1
חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז ותהיה בלתי  3תהיה בתוקף למשך 

ימים ממועד הדרישה, ללא כל צורך לבסס  10מותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת עד 
 .ת.מ.ראת הדרישה לחלוט הערבות מצד 

 
חודשים  3של ת לתקופה יולהאריך את תוקף הערבו מהמשתתפיםלדרוש ת.מ.ר תהיה רשאית  4.2

, והבנק יאריך את תוקף הערבות לפי הזוכה-עד לחתימת הסכם התקשרות עם המשתתףנוספים 
לא תהיה לו כל טענה או תביעה תפסל הצעתו וכנדרש, ת יו. משתתף שלא יאריך את הערבודרישה זו

  בקשר לכך. הארכת הערבות משמעה הארכת תוקף הצעת המשתתף לפרק הזמן הנדרש.
 

וחתימת המשתתף הזוכה על ההסכם הצעתו בעמידת המשתתף  תהבטחשמש למטרת ערבות זו ל 4.3
 .הודעה על זכייתו במכרזקבלת ם מיום ימי 15והמצאת כל המסמכים הנדרשים, תוך 

 
חתומה ע"י חברת ביטוח ישראלית )ולא ע"י סוכן ביטוח(, יובהר, כי גם ערבות אוטונומית  4.4

, 1981-על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א שברשותה רישיון לעסוק בביטוח
 .לעניין זהות מפיק הערבות תיחשב כעונה לדרישות המכרז

 
  .1 כנספחתב ערבות המכרז המצ"ב זהה לנוסח כנוסח ערבות המכרז יהיה  4.5

 
לנוסח הערבות  בנוסח שאינו תואםמובהר, כי אי צירוף ערבויות מקוריות או צירוף ערבויות  4.6

 המצורף למסמכי המכרז, תוביל לפסילת ההצעה. 
 

 

 הצעה כספית .5
 

וינקוב באחוז הנחה בשיעור אחיד  1'א כנספחהמצ"ב המשתתף ימלא את טופס הצעת המשתתף  5.1
, להסכם (1) 2'א נספח"ב כהמצ של עבודות השיקום הכמויות בכתבהמצוינים  המחיריםלכל 

עבור ביצוע עבודות ההפעלה  אחד לקובהמוצע על ידו בש"ח ובנוסף המשתתף ימלא את המחיר 
  .להסכם( 2)2'א כנספחוהתחזוקה המפורטות בכתב הכמויות המצ"ב 
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ולא באחוז תוספת.  (0%)לרבות  תנקוב באחוז הנחה בלבדלעבודות השיקום המשתתף  הצעת
כמו כן, הצעה שלא תציע אחוז הנחה לעבודות השיקום  תיפסל. –הצעה שתנקוב באחוז תוספת 

 ו/או שלא תציע מחיר בש"ח לקוב אחד עבור עבודות ההפעלה והתחזוקה, תיפסל. 

כפי שינקוב המשתתף וסכום בש"ח לקוב(, אחוז ההנחה שיעור ) ע"י המשתתףהמחירים המוצעים  5.2
החומרים, ההוצאות והעלויות הכרוכים  יהיו מחירים כוללים המגלמים את כל העבודות,בהצעתו, 

 .בביצוע העבודות, ומילוי כל התחייבויות המשתתף לפי ההסכם

 
 משתתף יגיש הצעה אחת בלבד.כל  5.3

 
 

 מועדים .6

של ו/או באתר האינטרנט  מראש בתאום ת.מ.ר במשרדיתשלום  ללא המכרז במסמכי לעיין ניתן 6.1
 .<< מכרזים ופרסומים: מכרזים תחתwww.tamarwater.co.il  :בכתובת ת.מ.ר

הנוכחות במפגש ההבהרות . במט"ש תימורים 14:00בשעה  25.12.18יתקיים ביום סיור קבלנים  6.2
 .ובהח –ובסיור הקבלנים 

סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או התעורר ספק בקשר לסעיף או פרט  תףהמשת מצא 6.3
או  073-2903944בין מסמכי המכרז או ביקש לשאול שאלות הבהרה יפנה באמצעות פקס מס' 

, תוך ציון מס' המכרז, שמו של הפונה ומספר הפקס claram@tamarwater.co.ilלכתובת דוא"ל 
ת מהות השאלה ו/או אי הבהירות. יש לוודא את קבלת הפקס / למתן תשובה, ויפרט בפנייתו א

. מודגש כי באחריות המשתתף לוודא את קבלת השאלות 073-2903947דוא"ל בטלפון מספר 
 בת.מ.ר.

ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעות  5ותוגשנה עד  כאמור תעשנה בכתב בלבד, פניות
 למכרז.

. רק תשובות בכתב תחייבנה בסיור הקבלניםלשאלות הבהרה תשלחנה לכל המשתתפים  תשובות
 את ת.מ.ר.

בצירוף כל מסמכי המכרז ומלוא האסמכתאות  עותקים בשניעל המשתתפים להגיש את הצעתם  6.4
את מסמכי  בלבד. "11/ 2018מכרז פומבי מס' " כשעליה מצויןכשהם חתומים, במעטפה סגורה 

, רמלה 21סוקולוב  )לא לשלוח בדואר( ברחובת.מ.ר משרדי יש למסור במסירה ידנית ב ההצעה
 .12:00שעה  11.2.19 -ה  ,'בוזאת עד ליום 

  לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.
 להגשת האחרון המועד את לדחות, הבלעדי הדעת שיקול לפי, הזכות את הלעצמ שומרת ת.מ.ר 6.5

 .למכרז ההצעותשאלות הבהרה ו/או את המועד האחרון להגשת 
 

 אופן הגשת הצעת המשתתף .7

 מסמכי כל לרבות, , בצרוף חותמת המשתתףמסמכי המכרז בשוליודף מכל  על המשתתף לחתום על 7.1
 .למשתתפים ישלחו אשר וההבהרות התשובות

, לחתום בתחתית המצורף כנספח למכרז על המשתתף למלא את פרטיו כנדרש בדף הראשון להסכם 7.2
כל עמוד בצרוף חותמת וכן חתימה מלאה )שם + חתימה וחותמת( בדף החתימות בתוספת אישור 

 חתימה ע"י עו"ד/רו"ח.

תוך הדרוש כדי לחייב את השותפות,  יהמינימאלהיה המשתתף שותפות, יחתמו מספר השותפים  7.3
 השותפות.ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת 

תוך  החברההדרוש כדי לחייב את  יהמינימלהיה המשתתף חברה רשומה יחתמו מספר המנהלים  7.4
 .חברהויצרפו חותמת ה חברהציון שמו/ם המלא, וכתובת ה

 המכרז במסמכי האמור לכלכי הוא קרא והסכים  המשתתף מאשר, ובהגשתה ההצעה על בחתימתו 7.5
, לרבות המוקדמות הבדיקות כל את ביצעש כמימוחזק  משתתף שהגיש הצעה במכרז, .ובתנאיו

, ולמימושה הצעתו להגשת מתאימים התנאים כל את ומצא ביקור באתר המיועד לביצוע העבודות,
לרבות בדיקת מתחם העבודות ודרכי הגישה אליו, התכניות, כמויותיהן וטיבן של העבודות 

 טענה כלוש לביצוע העבודות. והחומרים הדרושים לביצוען, המפרטים הטכניים, וכל נתון הדר
 .ההצעה הגשת לאחר תתקבל לא, המכרז מפרטי פרט בעניין הבנה אי או טעות בדבר

 להביא ועלולים בחשבון יבואו לא המשתתף במסמכי המכרז ו/או בהצעתו של תנאי או הערה כל 7.6
 המשתתף ידי על שיעשו תוספת או/ו השמטה או/ו שינוי של מקרה בכל .המשתתף הצעת לפסילת
החברה והתאגיד  תורשאי, שהיא צורה או/ו דרך בכל, לגביהם הסתייגות כל או/ו המכרז במסמכי

 :הבלעדי ןדעת שיקול פ"ע ל

 .המכרז מסמכי את לפסול .א
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 .מהן ולהתעלם, כלל נכתבו שלא ככאלה בהסתייגויות לראות .ב

 .בלבד טכני פגם המהוות ככאלה בהסתייגויות לראות .ג

 ההצעה מחיר את לשנות כדי בתיקון יהיה שלא ובלבד ההסתייגות את לתקן מהמשתתף לדרוש .ד
 .בה מהותי פרט או/ו

 הועדה תחליט אם. המכרזים ועדת של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה לעיל האפשרויות בין ההחלטה
 רשאית, לכך להסכים יסרב והמשתתף, לעילד'  או ג' או ב' ק"בס המנויות החלופות אחת לפי לנהוג

 אם, המשתתף ידי על הוגשה אשר הבנקאית הערבות את ולחלט ההצעה את לפסולועדת המכרזים 
 .הזוכה ההצעה להיות אמורה היתה הצעתו

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל ממועד  7.7
שמועד זה יידחה,  חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז )ככל 3הגשתה ועד תום 

ת.מ.ר שומרת על הזכות לדרוש  .האחרון הנדחה להגשת הצעות במכרז(חודשים מהמועד  3עד תום 
 חודשים נוספים.  3מהמשתתפים להאריך את תוקף הצעתם לתקופה של 

 תחולנה, במכרז ובהשתתפות למכרז ההצעה בהכנת הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל 7.8
 .בלבד המשתתף על

 יםהזוכשיקולי ועדת המכרזים בבחירת  .8
 

 תוכרז כהצעה הזוכה במכרז, בכפוף לאמור להלן. הגבוה ביותר הציון המשוקללההצעה בעלת  8.1

 המשוקלל של כל הצעה יהיה מחושב בהתאם לנוסחא שלהלן:  הציון 8.2
 

 Po              Ro 
            ---- x 50% + ---- x 50%  =Ci  

  Pi            Ri 
 

  כאשר:
Ci–  100 -ל 0ציון שקלול סופי בין. 
Ro -  ש הזולה ביותר שהוגשה ע"י מציע כלשהוהמטהצעת המחיר לשיקום"*. 
Ri –  ש של מציע המטהצעת מחיר לשיקום"i *. 
Po –  הזולה ביותר שהוגשה ע"י מציע כלשהוא. להפעלת המט"שהצעת המחיר 
Pi –  של מציע  להפעלת המט"שהצעת המחירi. 

יחושב הסכום הכולל בכתב  לשיקום המט"ש, *למען הסר ספק, יובהר כי לצורך שקלול ההצעות
 הכמויות בניכוי אחוז ההנחה האחיד שהוצע על ידי המציע. 

 
האומדן יוכנס לתיבת המכרזים עד "(. האומדןלהליך זה הוכן אומדן של שווי ההתקשרות )להלן: " 8.3

 באופן לא סבירעל זכותו לפסול הצעות החורגות  שומר התאגידלמועד האחרון להגשת הצעות. 
, ואף אם הוגשה המכרזגם אם הן עומדות בתנאי הסף של לפי שיקול דעתו הבלעדי, האומדן, מ

 להליך הצעה אחת בלבד או שנותרה הצעה אחת בלבד לדיון. 

אינה מתחייבת למסור את העבודה למשתתף שהצעתו תהא ת.מ.ר של ועדת המכרזים יובהר כי  8.4
 או לקבל כל הצעה שהיא. ביותר הגבוה הציון המשוקלל תבעל

 במכרז ועדת המכרזים רשאית לשקול את הנתונים הבאים: ההזוכלשם בחירת  8.5

 ההצעה.גובה  .א

 .ו/או קבלן המשנה מטעמו רמת עבודת המשתתףומקצועי, כישוריו  ןניסיו .ב

עם  ו/אות.מ.ר בהתקשרויות קודמות עם ו/או קבלן המשנה מטעמו ניסיון עבר של המשתתף  .ג
ניסיון  ת.מ.רלעניין זה מובהר כי ת.מ.ר רשאי לפסול משתתף עמו היה ל .רשויות וגופים אחרים

 בלתי מוצלח ו/או בעל ניסיון בלתי מוצלח בביצוע עבודות עבור גורם אחר.

 חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף. .ד

 בעלת הציון המשוקללהצעה שאינה בחור המכרזים, בין היתר, לעל בסיס שיקולים אלו רשאית ועדת 
 הצעה זוכה כלל.לבחור לא שאו  ביותר הגבוה

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף בעת הדיון בהצעתו, הסברים  ועדת המכרזים 8.6
הועדה  את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.לוועדה וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור 

אם  מחירים שנמסרו לה לפי דרישתה ע"י המשתתף. יעל סודיות בכל הנוגע לניתוחמתחייבת לשמור 
יסרב משתתף למסור הסבר או ניתוח כלשהו כאמור, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה 

 ואף לפסול את ההצעה.
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ת הזכות לדרוש מאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה א 8.7
המשתתף הבהרות ביחס להצעתו ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי 

כמו כן, ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות ליצור  דרישת ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה.
כונות קשר עם מזמין העבודות, החתום על האישורים שצורפו להצעת המשתתף, על מנת לוודא את נ

וכן את מידת שביעות רצונו  ו/או עם קבלן המשנה המוצע על ידו פרטי ההתקשרות עם המשתתף
 . ו/או מקבלן המשנה מהמשתתף

חורגות באופן ששאינן סבירות או בזאת, כי ועדת המכרזים שומרת על זכותה לפסול הצעות  מובהר 8.8
 הבלעדי.לפי שיקול דעתה , /או בסעיפים מסוימיםו מהאומדןבלתי סביר 

פסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה רשאית לועדת המכרזים  8.9
ו/או אם קיים חשש כי ההצעה  המשתתפיםו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין  קשר כזה
ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה  תתכסיסני

 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז. או אםבכללותה ו/

ועדת המכרזים תהיה רשאית לקבוע את הזוכה בהתאם לקריטריונים מקרה של הצעות זהות, ב 8.10
 לעיל. 8.5 ףהמפורטים בסעי

ועדת המכרזים רשאית, בכל שלב משלבי המכרז, לבטל את המכרז ו/או שלב שלו וכן לצאת במכרז  8.11
 .טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכךאחר ולא תהיה למי מבין המשתתפים כל 

הוראות בכפוף ללפי בקשתו שהשתתף במכרז לעיין במסמכים שונים  יתאפשר למועדת המכרזים  8.12
 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-חוק חופש המידע, התשנ"חכל דין, לרבות 

 המשתתףביטוחי  .9

הוראות הביטוח המפורטות ואת מהות דרישות ומתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  המשתתף 9.1
התחייבות לערוך עבורו את  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזהעבודות לפי מסמכי 

 .לעיל ולהלן כמפורטכל הביטוחים הנדרשים 

והחוזה  המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את בצעי , ככל שיזכה במכרז,כי מתחייב המשתתף 9.2
, את נספח ב' אי לתחילת העבודותוכתנ ימים מיום קבלת הודעת הזכייה 15תוך  בידי ת.מ.ר פקידיו
)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן ( 1)

 אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת ת.מ.ר בכתב ימציא לה העתקים
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ

 להבהרות פניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל כי במפורש בזאת מובהר 9.3
 הביטוח לדרישות הסתייגויות תתקבלנה לא ההצעה הגשת לאחר. לכך שנקבע המועד ובתוךלמכרז 
 .ההצעה לפסילת לגרום עלולים( (1) 'ב נספח) הביטוחים קיום על לאישור ביחס שינוייםו, מובהר

 בסעיף כאמור(, (1) 'ב נספח) הקבלן ביטוחי אישור נספח המצאת אי של במקרה כי, בזה מובהר 9.4
 הקבלן של זכייתו את לבטל או/ו ההסכם את שהפר כמי בקבלן לראות רשאית ת.מ.ר תהא, לעיל 9.2

 .במכרז

אלא יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  9.5
כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות  המשתתף, המהווים אישור המשתתףבחתימה וחותמת של 

 .לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים
 והתקשרות הזכייה על הודעה .10
 

על המשתתף הזוכה  . למשתתף הזוכה ת.מ.רנקבעה הצעתו של משתתף כזוכה במכרז, תודיע על כך  10.1
ממועד  םימי 15 תוךחתומים על ידו, , מכרזאת כל המסמכים הנדרשים עפ"י ה ת.מ.רלהמציא ל

חתום כדין על  ערבות הביצוע ואישור קיום ביטוחיםההסכם החתום, , לרבות הודעת הזכייהקבלת 
 .ידי המבטח

במועד המצוין לעיל, במסמכי המכרז, כנדרש לא הומצאו המסמכים הנדרשים חתומים ע"י הזוכה,  10.2
תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט ת.מ.ר וף כמי שלא עמד אחר הצעתו, יחשב המשתת

 ., כאמור בסעיף ערבות המכרז המפורט לעילאת ערבות המכרז
 במקום המכרזים ועדת על ידי שדורג המשתתף עם בחוזה להתקשר רשאית תהיה ת.מ.ר, בנוסף 10.3

 .הבלעדי הדעת שיקול פיל וזאת, חדש מכרז לפרסם או, שזכה המשתתף אחרי
 במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן: משתתף  10.4

 עם קבלת הודעה כאמור. –או שלא זכה במכרז  הנפסל שהצעתו משתתף
על נוסח ההסכם והמצאת כל המסמכים עם חתימתו  –כזוכה במכרז שהצעתו נבחרה משתתף 

 וביטוחים.והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע 

 בכבוד רב,  
 מנכ"ל -יוסי בן חמו                                                                                                             
 תאגיד מים אזורי תמר                                                                                                              
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 1 נספח

 נוסח כתב ערבות מכרז
 אין להסתייג ו/או להעיר הערות ו/או לשנות מתנאי הערבות

 
 לכבוד

 "(ת.מ.ר)להלן: " בני עייש( בע"מ)רמלה, גדרה, קריית מלאכי ו אזוריתאגיד מים  –ת.מ.ר. 
 21רחוב סוקולוב 

 מלהר
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות מספר_________
 
 

"( הנערב": לפי בקשת ____________________ מס' ח.פ./ח.צ.__________________ )להלן .1
ש"ח  500,000אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

"( שתדרשו מאת הנערב בקשר הערבות סכום": )להלן שקלים חדשים(אלף  חמש מאות :)במילים
 .תימורים והפעלה של מתקן לטיפול בשפכיםשיקום עבודות  11/2018למכרז מס' 

מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן מ ימים 10תוך לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2
אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם 

 חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

ח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת ומככל דרישה לתשלום  .3
או ממלא מקומו. דרישה אשר תהא  מנכ"ל ת.מ.ר,____________________ כשהיא חתומה ע"י 

תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם מנכ"ל ת.מ.ר חתומה ע"י ממלא מקומו של 
 . ת.מ.רוסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם 

  עניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה.ל

ע"פ ת.מ.ר על דרך של העברה בנקאית לחשבון , לעיל יעשה על ידנו 2התשלום על ידנו כאמור בסעיף  .4
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול 

 דעתכם הבלעדי.

ו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ערבות ז .5
 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 

 בכבוד רב, 
 
___________ 
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 2נספח 
 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הצהרה

 
אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 ("המשתתף" _______________________ )להלן:ב________________ כ משמש הנני .1
 שם המשתתף                                   תפקיד                                          

 .המשתתף מטעם זה תצהיר לתת מוסמך והנני

 משתי יותרלא הורשעו* ב ואו בעל זיקה* אלי משתתףלמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ה נכון .2
 *;עבירות

 -לחילופין
 

למכרז  ההצעות להגשת האחרון במועד אךשתי עבירות*, מ ביותר* והורשע ואו בעל זיקה* אלי משתתףה
 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. החלפ

-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולב)א( 2בסעיף  םכהגדרת –"בעל זיקה"; "הורשע"; "עבירה"  *
1976; 

3.  

, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד נכון .3.1
 על המשתתף;  חלות לא"( זכויות שוויון חוק)להלן: " 1998-"חהתשנ

 

  – לחילופין  
 

 והוא מקיים אותן; המשתתףעל  חלות זכויות שוויון לחוק 9סעיף  הוראות .3.2

ההצעות, , נכון למועד האחרון להגשת לפחות עובדים 100מעסיק  משתתףבמידה וה .3.2.1
 והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה כימצהיר ומתחייב  משתתףה

 –, ובמידת הצורך זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים
 ; ישומןלשם קבלת הנחיות בקשר לי

 -לחילופין

פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  כימצהיר  המשתתף .3.2.2
לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 . ליישומן פעלגם  הוא, בעניין הנחיות קיבל ואםלעיל,  3.2.1סעיף 

 
 . זכויות שוויון לחוק 9 בסעיףכהגדרתו  –"מעסיק"  * 

"ל למנכזה לעיל,  3.2 סעיף לפי שמסר מהתצהיר העתק יעביר כי, בזאת ומתחייב מצהיר המשתתף
האחרון להגשת  מהמועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של

 ההצעות במכרז. 

 אמת. דלעילהנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי  .4
                                  _________________ 

 המצהיר חתימת                                                                                        
 חתימה  מותאי

 
אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה ____________, ת.ז. _____________, 
 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

__________________ 
 חותמת וחתימת עו"ד   
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 3נספח 

 אישור על ניסיון מוקדם
 2.1.2לעניין תנאי הסף בסעיף 

 לשכפל מסמך זה לשם הגשת מספר אישורים יש

 

 ____________תאריך:        לכבוד
 "מבעבני עייש( ו אזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי תאגיד מים -ת.מ.ר. 

 ג.א.נ.,
 

  של מתקן לטיפול בשפכים /שדרוגשיקוםעבודות ביצוע אישור על   הנדון:
  לצורך מכרז פומבי מס' ____/ _____

 
 ________________________ .___ -_____________________  ב-הנני משמש כ .1

 המזמיןשם                          תפקיד         
 

של  /שדרוגעבודות שיקוםביצע עבורנו "( הקבלן)להלן: " הקבלן _____________________  .2
 "(, כדלקמן:העבודות)להלן: " מתקן לטיפול בשפכים

 

 תיאור העבודה ומיקומה: ________________________________________.  .א

 

 . ₪יקף כספי של ______________ כללו התקנה של ציוד אלקטרו מכני בה העבודות .ב

 
 עד ליום _______.ומיום ______ ביצע את העבודות החל הקבלן  .ג

 
 "ש היה פעיל: כן/לא. המטביצוע עבודות השיקום/שדרוג  במהלך .ד

 

 -תסתמך על הנתונים הנ"לשת.מ.ר ידוע לי  .אישור זה מתבסס על בדיקת נתונים שביצעתי בפועל .3
 כל המשמע מכך, ועל כן הנני מתחייב על נכונות המידע המופיע במסמך זה.על 

 ____.__לקבלת פרטים נוספים, ניתן ליצור עמי קשר בטלפון/ טלפון סלולארי, שמספרו _______ .4

 בברכה,
 

________________ 
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 3נספח 

 אישור על ניסיון מוקדם
 2.1.3לעניין תנאי הסף בסעיף 

 יש לשכפל מסמך זה לשם הגשת מספר אישורים

 

 תאריך:____________        לכבוד
 "מבעבני עייש( ו אזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי תאגיד מים -ת.מ.ר. 

 ג.א.נ.,
 

 עבודות הפעלה של מתקן לטיפול בשפכים אישור על  ביצוע  הנדון:
  לצורך מכרז פומבי מס' ____/ _____

 
 ________________________ .___ -_____________________  ב-הנני משמש כ .5

 המזמיןשם   תפקיד                                
 

של מתקן  לההפעעבודות "( ביצע עבורנו הקבלןהקבלן _____________________  )להלן: " .6
 "(, כדלקמן:העבודות)להלן: " לטיפול בשפכים

 

 תיאור העבודה ומיקומה: ________________________________________.  .א

 

 . מטר קוב ליממה_______ בתהליך ביולוגי לספיקה יומית פעילה של העבודות בוצעו  .ב

 
 הקבלן ביצע את העבודות החל מיום ______ ועד ליום _______. .ג

 

 -אישור זה מתבסס על בדיקת נתונים שביצעתי בפועל. ידוע לי שת.מ.ר תסתמך על הנתונים הנ"ל .7
 על כל המשמע מכך, ועל כן הנני מתחייב על נכונות המידע המופיע במסמך זה.

 ___________.ון/ טלפון סלולארי, שמספרו _לקבלת פרטים נוספים, ניתן ליצור עמי קשר בטלפ .8

 בברכה,
 

________________ 
 

 
באמצעות קבלן משנה, אשר למכרז  2.1.3בתנאי סף להציג את הניסיון הנדרש רשאי  המשתתףיובהר, כי *

 יבצע מטעמו את עבודות ההפעלה במהלך כל תקופת ההתקשרות. 
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 תימורים והפעלה של מתקן לטיפול בשפכיםשיקום לביצוע עבודות הסכם 
 

 ביום _______ חודש ________ שנת ______. ברמלהשנערך ונחתם 
 

 בע"מ בני עייש(ו י )רמלה, גדרה, קרית מלאכיאזורת.מ.ר. תאגיד מים  :ב י ן
 21מרחוב סוקולוב                
 רמלה               

   ("ת.מ.ר" )להלן                     
 מצד אחד       

  לבין:
_______________________________ 

 ח.צ./ח.פ/ת.ז _____________________ 
 כתובת: _________________________ 
 טל': ___________; פקס: ___________ 
 דואר אלקטרוני: __________________ 
 ע"י מורשי החתימה מטעמו: 
 שם _______________ ת.ז. __________ 
 שם _______________ ת.ז. __________ 
 ("הקבלן")להלן:  

 מצד שני   
        

והפעלה של מתקן לטיפול שיקום עבודות לביצוע  11/2018ות.מ.ר פרסמה מכרז פומבי מס'   הואיל:
 ;וההסכם המכרז לתנאי בהתאם תימורים בשפכים

 
אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל נספחיו הגיש  קבלןוה  והואיל:

 בהתאם לתנאי הסכם זה; נשוא המכרז לבצע את העבודותהצעה  ת.מ.רל
 

 זכה במכרז האמור; קבלןוה  והואיל:   
 

 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 הסכם זה כולל: .1
 פרק מבוא; .1.1.1
 תנאים מיוחדים להתקשרות והנספחים לו; –חלק א'  .1.1.2

 תנאים כלליים להתקשרות והנספחים לו; –חלק ב'  .1.1.3

 נספחי ההסכם המפורטים להלן: .1.1.4
 

 הצעת המשתתף;   1א' נספח
 ;טכני מפרט   2נספח א'
 -(1) 2נספח א'
 -(2) 2נספח א'

 ;כמויות לעבודות השיקוםכתב 
 ;כתב כמויות לעבודות ההפעלה והתחזוקה

 תכניות;  -(3) 2נספח א'
המפרט הכללי שבהוצאת המינהל לפיתוח תשתיות הביוב  - 3'א נספח

 ]לא מצורף[. 2009מהדורה רביעית 
הוראות המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין  –הכללי המפרט 

משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ומחשובם 
 ;)המפרט הבינשרדי( ]לא מצורף[.

 ביצוע/טיב/בדק; –נוסח כתב ערבות הסכם  4'א נספח
 הוראות הביטוח;  נספח ב'
 הוראות הביטוח;  נספח ב'



 ה של מתקן לטיפול בשפכים תימוריםלעבודות שיקום והפעל 11/2018 מס' מכרז

 ()חתימה + חותמת__מסכימים לכל האמור ______ מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו
 48מתוך  13עמוד 

 

  אישור ביטוחי הקבלן; (1נספח ב' )
 פטור מנזקים; –הצהרת הקבלן  ( 2נספח ב' )
 עבודות בחום; –הצהרת הקבלן  ( 3נספח ב' )
 נספח בטיחות; ( 4נספח ב' )
 מסמך ההוראות למשתתפים; נספח ג' 

 פרוטוקול מפגש הבהרות; 
 תשובות לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו; 
 לא מצורף; מצורף   -נספח שינויים להסכם  

 .ושחרור קבלה וכתב תביעות היעדר על הצהרה נוסח נספח ד'
 

כים יבצע הקבלן את העבודה בהתאם למסמלנספחים המצורפים להסכם זה, כמפורט לעיל,  בנוסף
  המפרט הטכני. – 2בנספח א' יםמפורטה

2.  

2.1.  

לעיל( משלימות  1הוראות ההסכם ונספחיו )לרבות המסמכים המפורטים בסעיף  .2.1.1
אלו את אלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפרט הטכני משלים את 

עבודה המתוארת  התוכניות המצורפות להסכם )ככל שיצורפו( ואין הכרח כי כל
 בתוכניות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט הטכני ולהפך. 

מובהר, כי דרישה מסוימת או משתמעת ביחס לפרט הכלול בתיאורים  .2.1.2
התמציתיים באחד הסעיפים )לרבות בגיליון המחירים( אין בה כדי לגרוע מאותה 

 דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם דרישה זו חסרה.

2.2.  

יר בזאת, כי ידוע לו שבאחריותו לבחון היטב, את כל הנספחים הקבלן מצה .2.2.1
כנית אשר לעיל, וכן כל מסמך ו/או ת 1סעיף להסכם, המסמכים המפורטים ב

יום מהמועד בו נמסרו  14ימסרו לו במסגרתו, וכי עליו להתריע בפני המפקח בתוך 
משמעות המסמכים האמורים לעיונו על כל מקרה של  סתירה או אי התאמה או דו 

בין הוראות ההסכם, על נספחיו )לרבות המסמכים הנלווים לו(. כמו כן, יפנה 
הקבלן למפקח בכל שאלה בעניין פרשנותו הנכונה של אחד ממסמכי ההסכם ו/או 

 במקרה של חוסר בנתונים טכניים. 

פניות כאמור תתבצענה בכתב. המפקח ימסור לקבלן את תשובתו ו/או הנחיותיו  .2.2.2
 תב. כיצד לנהוג בכ

יכריע בנושא המנהל. הכרעת המנהל  -במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן למפקח .2.2.3
 בעניינים המפורטים לעיל תהא סופית ומכרעת. 

לא פנה הקבלן לקבלת הנחיות מהמפקח כנדרש לעיל, תחול ההנחיה המחמירה  .2.2.4
 ביותר על פי קביעת המפקח. 

אי התאמה או דו למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או  .2.2.5
משמעות כאמור לעיל, הנחיות וקביעות המפקח יחשבו כביצוע העבודה 
במתכונתה המקורית ולא ייחשבו כשינוי בה )לרבות שינוי המצדיק את עדכון 

 התמורה כאמור בפרק התמורה עבור שינוי בעבודה להלן(. 

סכם בכל על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי לעניין  התמורה יגברו הוראות הה .2.2.6
מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לנספחיו 

 לעיל(.    1)לרבות המסמכים הנלווים לו והמסמכים המפורטים בסעיף 

לעיל, יהא אחראי הקבלן לכל נזק ו/או הוצאה אשר יגרמו  2.2.1- 2.2.2לא נהג הקבלן כנדרש בסעיף  .2.3
בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין 

לעיל,  2.2.1- 2.2.2ביצוע עבודות/תיקון עבודות אשר הייתה קיימת לגביהן אי בהירות, כאמור בסעיף 
 לעיל.    2.2.1- 2.2.2והקבלן ביצען שלא כנדרש בסעיף 

ת.מ.ר תהיה רשאית, מפעם לפעם, במהלך ביצוע העבודות, באמצעות המפקח, להמציא לקבלן  .2.4
צוע העבודות, הוראות לפירוט, להסברת ולהשלמת המפרטים, התוכניות )ככל שנמסרו( ואופן בי

-2.1. כל אלה יחייבו את הקבלן בכפוף לאמור בסעיפים שות/חדכניות מעודכנותלרבות על ידי מתן ת
לעיל. במידה שהדבר כרוך בשינוי לוח הזמנים ו/או בשינוי התמורה, ישונה לוח הזמנים/או  2.3

 התמורה עפ"י הוראות הסכם זה.



 ה של מתקן לטיפול בשפכים תימוריםלעבודות שיקום והפעל 11/2018 מס' מכרז

 ()חתימה + חותמת__מסכימים לכל האמור ______ מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו
 48מתוך  14עמוד 

 

 
 תנאים מיוחדים להתקשרות –חלק א' 

 הגדרות .1
 

 להלן: בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידן כמפורט
 של מתקןוהפעלה עבודות שיקום עבודות   11/2018מכרז פומבי מס'  "המכרז"

 .תימורים לטיפול בשפכים
 

 כפי שיוגדרו ע"י המנהל בהזמנות העבודה. האתר/ים"                  "
 

 "הזמנת עבודה"
 

הזמנה לביצוע עבודה החתומה ע"י המנהל במסגרתה מוסדרים 
וכל  לוח הזמנים לביצוע העבודה, האתר,הפרטים בדבר העבודה, 

 פרט רלבנטי אחר כמפורט בפרק "הזמנת עבודה".
 

 "העבודה"
 

מכלול המטלות המוטלות על הקבלן בהתאם להסכם זה ובמסגרת 
 הזמנת העבודה.

 
     "המנהל"

 
 ין הסכם זה או יענל ועל יד /הוסמכושהוסמך מי מנכ"ל ת.מ.ר או

 חלק ממנו.
 

 "המפקח"
 

או  עבודההמתמנה, מזמן לזמן, ע"י המנהל, לפקח על ביצוע האדם 
 הן.כל חלק מ

 
 "הקבלן"

 
נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה לרבות 

 העבודה.הפועל בשמו או בשבילו בביצוע 
 

 "מדד"
 

לעניין פרק "התמורה", מדד המחירים לצרכן, כפי שמפורסם על ידי 
 לסטטיסטיקה.הלשכה המרכזית 

 
 " מדד הבסיס"

 
במועד האחרון להגשת המדד הידוע לעניין פרק "התמורה": 

 .שנת _________ ההצעות למכרז שהוא מדד חודש __________
 

 "מועד עדכון התמורה"
 
, ובכפוף להוראות לתוקף ההסכם כניסת ממועד חודשים 18 בחלוף 

   החשכ"ל. 
 

 "מסגרת הזמן לביצוע 
 העבודה"

 
 עפ"י המצוין בהזמנת העבודה ו/או בצו התחלת עבודה.

 
 "צו התחלת עבודה"

 
 דרישה בכתב לביצוע העבודה, כמפורט בפרק "לוח הזמנים".

 
  

 מהות ההסכם .2

עבור ת.מ.ר עפ"י  תימורים והפעלה של מתקן לטיפול בשפכיםלשיקום הקבלן יבצע עבודות קבלניות  .2.1
 הוראות הסכם זה וכנגד התמורה לה יהא זכאי כמפורט בפרק התמורה להלן ועפ"י הצעתו. 

עבודות השיקום יכללו, בין היתר, שיקום של מתקני טיפול קדם, אגני שיקוע ראשוני, אגני איוורור,  .2.2
 ד. אגני שיקוע שניוני, מערך טיפול בבוצה, מערך מיכשור ובקרה, מערכת חשמל ופיקו

במהלך תקופת ביצוע עבודות השיקום, הקבלן הזוכה יפעיל ויתחזק את המט"ש, ובתום תקופת  .2.3
השיקום, הקבלן הזוכה ימשיך להפעיל ולתחזק את המט"ש למשך תקופה בת שלוש שנים. לתאגיד 

שנים נוספות  שלוששמורה הזכות להאריך, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את תקופת ההפעלה למשך 
  (.ו/או "הפרויקט" העבודות"הלן: ")ל
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עבודות ההפעלה, הקבלן הזוכה יוכל לבצע את העבודות באמצעות קבלן משנה מטעמו, לצורך ביצוע  .2.4
ככל שקבלן זה צורף להצעתו של הקבלן הזוכה ואושר על ידי התאגיד. במהלך תקופת ההתקשרות, כל 

אש ובכתב של התאגיד, בהתאם שינוי בזהות קבלן המשנה לעבודות ההפעלה יהיה בכפוף לאישור מר
 לשיקול דעתו הבלעדי, והקבלן מוותר בזאת על טענות ו/או דרישות בנושא זה. 

, והתחזוקה ההפעלהו/או עבודות  ו/או עבודות הצנרת העפרהחשמל ו/או עבודות  עבודותביצוע  לצורך .2.5
רטות בדרישות המפו שיעמוד מטעמוהקבלן הזוכה יוכל לבצע את העבודות באמצעות קבלן משנה 

 . , ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת בכפוף לאישור מראש ובכתב של התאגידלהלן

בחלק מובהר בזאת כי מסמך זה הינו מסמך משלים ל"מידע והוראות למשתתפים במכרז" הכלולים  .2.6
 ( של "כרך א'" של מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי לביצוע עבודות ביוב ברשויות המקומיות,1)

(, וההוראות הכלולות במסמך זה באות 2009רביעית תשתיות ביוב )מהדורה לפיתוח  בהוצאת המנהל
 ( הנ"ל. 1להוסיף ולהשלים את האמור בחלק )

( של המפרט 1מובהר ומודגש בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה לבין הוראות חלק ) .2.7
 ר במסמך זההכללי שבהוצאת המנהל לתשתיות ביוב, יגבר האמו

 ההסכם תקופת .3
עפ"י לו"ז  __________ וסיומה ביום ______יום __בתחילתה ש, תקופת השיקום הינה למשך שנתיים

הקבלן בתום תקופת השיקום, במשך כל תקופת השיקום, הקבלן יפעיל ויתחזק את המט"ש, ו .ביצוע הפרויקט
לתאגיד למשך שלוש שנים שתחילתם מיום הוצאת אישור מסירה לקבלן. ימשיך להפעיל ולתחזק את המט"ש 

 .שנים נוספות שלוששמורה הזכות להאריך, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את תקופת ההפעלה למשך 

 והיעדר בלעדיותהיקף העבודה  .4

ת.מ.ר אינה מתחייבת כלפי הקבלן לכל היקף עבודה שהוא ו/או לקצב הזמנות עבודה כלשהו. אין  .4.1
 הסכם זה כדי להטיל על ת.מ.ר כל חובה להזמין מהקבלן עבודה כלשהי. ב

 
דרישת ת.מ.ר לביצוע עבודה מהקבלן תיעשה בהתאם לצרכי ת.מ.ר, במועדים הדרושים לה, בהתאם 

 לתקציבה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 
 

 הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה שתוטל עליו ע"י ת.מ.ר במהלך כל תקופת ההסכם. .4.2
 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן לא מוקנית מכח הסכם זה כל מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4.3
תהא רשאית להעסיק, במקביל  ת.מ.רוכי  ביחס לסוג העבודות נשוא המכרז וההסכם, בלעדיות

תהיה רשאית לרכוש כמו כן, ת.מ.ר  להעסקת הקבלן, קבלנים נוספים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
/או ציוד במישרין מספקים מטעמה ולהורות לקבלן להשתמש בחומרים אלה בביצוע חומרים ו
 העבודות.

 הזמנת עבודה .5

)בכפוף  שיידרש כספי היקף בכלדרש לה במהלך תקופת ההסכם, יהקבלן יבצע כל עבודה קבלנית אשר י .5.1
 המנהל. להנחיות(, כנגד ובכפוף זה בהסכם לאמור

 

שידרשו לשם ביצוע מושלם של העבודות במלואן, למעט  הקבלן יספק את כל החומרים והפריטים .5.2
 חומרים שת.מ.ר תודיע שתספק בעצמה.

 

 ת.מ.ר תהיה רשאית לשנות את ההיקף הכספי של כל הזמנת עבודה.  .5.3
 

בגיליון יכול ויעשה ביחס להיקפו של כל פרק ופרק יובהר כי שינוי ההיקף הכספי של הזמנת עבודה 
פרקים או תתי  /הוספת/במפרט הטכני ויכול שיעשה ע"י גריעתו()ככל שנמסר /בתוכניותהמחירים

היקפם, ב , בחומרים,/במפרט הטכני)ככל שנמסרו( תו/בתוכניבגיליון המחיריםפרקים או סעיפים 
והכל בשלמותם ויכול שיעשה ע"י הוספת עבודות באתר או מחוץ לו או העברת העבודה לאתר אחר, 

 .ת.מ.רעפ"י שיקול דעתה הבלעדי של 
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לסכום הכולל של הזמנת העבודה ייעשה  הוספהשינוי ההיקף הכספי של הזמנת עבודה שמשמעותו 

 באמצעות הזמנת עבודה נפרדת נוספת חתומה ע"י המנהל.
 

מן הסכום הכולל של הזמנת העבודה  הפחתהשינוי ההיקף הכספי של הזמנת העבודה שמשמעותו 
 ייעשה באמצעות דרישה בכתב מהמנהל.

 
שינוי בעבודה על דרך של הוספה יהיה הקבלן זכאי לתוספת תמורה עפ"י המפורט בפרק בגין  .5.4

 "התמורה" ובפרק "התמורה עבור שינוי בעבודה".
 

היה וחרג הקבלן מההיקף הכספי המקורי של הזמנת העבודה ללא הזמנת עבודה נוספת חתומה ע"י  .5.5
לא יהיה זכאי חתומה ע"י המנהל, המנהל ו/או היה וביצע עבודות מעבר לאמור בדרישה להפחתה ה

 ת.מ.ר בגין ביצוע העבודות האמורות. לתמורה כלשהי מ
   

יובהר, כי טענות הקבלן בנוגע לתמורה המגיעה לו עקב שינוי היקף העבודה לעומת הקבוע בהזמנת  .5.6
 העבודה, לא תהוונה עילה לעיכוב ביצועה.

 לביצוע עבודות עפ"י הזמנת עבודה לוח זמנים .6
 

 הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, לאחר קבלת הזמנת עבודה וכנגד צו התחלת עבודה חתום ע"י המנהל.  .6.1

 

כמועד לתחילת  התחלת העבודהבמועד אשר נקבע בצו על הקבלן להתחיל בעבודתו מובהר בזאת כי  .6.2
 .העבודות

 
מסגרת הזמן הכוללת לביצוע העבודה כפי שתיקבע בצו הקבלן יסיים את ביצועה של העבודה בתוך  .6.3

לביצוע כל שלב  זמניםככל שנקוב לוח הקבלן יסיים את ביצועו של כל שלב בעבודה, התחלת העבודה. 
 ושלב, בתוך פרק הזמן הנקוב לכך בצו התחלת העבודה.

 

 העבודה תבוצע בהתאם לקבוע בצו התחלת העבודה.  .6.4

 
לעיל(, על הקבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל את  6.2רתו בסעיף למועד תחילת העבודה )כהגדעד  .6.5

 כל האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה מן הרשויות השונות. 
 

מובהר בזאת, כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג ממסגרת הזמן 
העבודה, גם אם צו התחלת העבודה נמסר לו מיד או באשר לכל שלב וממסגרת הזמן הכוללת לביצוע 

  בסמוך למועד חתימת ההסכם.
 

ממתן צו  ,לעיל, יכין הקבלן 6.3בסיס לוח הזמנים הכללי שנקבע על ידי המנהל, כקבוע בס"ק על  .6.6
לאישור המפקח. לוח הזמנים המפורט יכלול את כל הפעולות  –מפורט מנים זלוח  ,התחלת עבודה

בתוכנה עליה יורה  ת לצורך ביצוע מלא ומושלם של העבודה, ערוך בצורת לוח גנטוהמלאכות הנדרשו
עפ"י לוח הזמנים המפורט לא הכולל עבודה ה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי משך ביצוע המנהל

 יעלה על מסגרת הזמן הכוללת לביצוע העבודה.  
 

יום מיום קבלת צו  30לוח הזמנים המפורט יועבר לאישורו של המנהל תוך בנוסף לאישור המפקח, 
התחלת העבודה. המנהל יהא רשאי להורות על כל שינוי בלוח הזמנים ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והקבלן 

 יהא מחויב לפעול על פיו ולבצע את השינוי. קביעתו של המנהל תהא סופית.
לאמור לעיל, או שלוח הזמנים שנערך על ידו אינו מספק לא ערך הקבלן לוח זמנים מפורט בהתאם 

יהא רשאי המנהל לערוך את לוח הזמנים  -לצורך השלמת העבודה בתוך לוח הזמנים הכולל להשלמתה
 המפורט בעצמו, על חשבון הקבלן. 

 
מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה לעיל, יובהר כי הקבלן יעבוד לפי סדר העבודה שיימסר לו ע"י המנהל  .6.7

/או המפקח, בהתאם לאילוצים בשטח העבודות. במסגרת זו, ייתכן וסדר העבודות ישתנה, שלבי ו
העבודות ישתנו, יופסק שלב באמצע תוך מעבר לשלב אחר וחזרה לשלב המקורי וכיו"ב. לקבלן לא 

 תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין. 
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/או לעכב ו/או להשהות את ביצוע מוסכם על הצדדים, כי בשום מקרה לא יהא הקבלן זכאי להפסיק ו .6.8
העבודה או מקצתה, אפילו אם נתגלעו חילוקי דעות בין ת.מ.ר ובין הקבלן, ואף אם כתוצאה מחילוקי 
דעות אלה מעוכבים לקבלן תשלומים המגיעים לו לדעתו.  הביצוע יימשך על ידי הקבלן ברציפות עד 

מם ו/או לבירורם של חילוקי דעות בין גמר העבודות והוצאת אישור מסירה לקבלן, ללא קשר לקיו
 הצדדים.

 
 הוראות סעיף זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 שינוי קצב העבודה .7

 הארכה: 
בהזמנת העבודה ו/או לוח הזמנים הנקוב  "יראה הקבלן כי אינו יכול לבצע את העבודה או חלקה עפ .7.1

יבקש מן המנהל אורכה לביצוע העבודה. הבקשה ו/או שנקבע על ידי המנהל, בצו התחלת העבודה 
 מבקש הקבלן אורכה.  בגינןתוגש בכתב, ותפרט את הסיבות 

 
נגרם עיכוב בשל מעשה ו/או  אם בין חלה אורכה לבקש הקבלן של חובתו כי בזאת ומובהר מודגש

 אם בעבודות לעיכוב בקשר הגנה לקבלן תעמוד א. לבשל כל סיבה אחרת אם ובין הקבלןמחדל של 
 . , וזאת אף אם העיכוב אינו נובע ממעשה ו/או מחדל שלוכנדרש אורכה תשבק הגיש לא
 

החליט המנהל, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי בקשת הקבלן מוצדקת, רשאי המנהל לתת לקבלן אורכה  .7.2
 להשלמת ביצוע העבודות באמצעות אישור בכתב, החתום על ידו.  

בזאת, כי המנהל אינו מחויב לקבל את בקשת הקבלן, כולה או מקצתה, וכי החלטתו תהיה מובהר 
 סופית ותחייב את הצדדים.

 זירוז:  .8
ו/או  התחלת העבודה בצולעומת הקבוע ראה המנהל צורך, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב העבודה  .8.1

נה המנהל אל הקבלן תקופת הארכה שניתנה להשלמתה, יפאו לעומת , בלוח הזמנים שקבע המנהל
   . יפרט את השינוי הנדרש במתכונת העבודהובכתב 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן להגדיל את מספר 
דומה, והקבלן יהיה מחויב לעבוד בשתיים או שלוש משמרות, להשתמש בציוד מכני שונה וכהעובדים, 

 .למלא אחר הוראות המנהל
כי בגין זירוז קצב העבודה כאמור, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת, וכי הקבלן יהיה מובהר בזאת,  .8.2

 שעות ממועד בקשת המנהל כאמור לעיל.  48מחויב לשנות את מתכונת העבודה תוך 

 דחייה: .9
על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאי המנהל לדרוש מן הקבלן בכתב לדחות את העבודה  .9.1

 או חלק ממנה. כולה
למען הסר ספק מובהר כי רק דחייה עליה קיבל הקבלן הודעה בכתב מאת המנהל תחשב כדחייה 

 ותחילת מניית הימים תהיה בהתאם לאמור בהודעת המנהל בכתב.
 
 , יפעל בהתאם לאמור בה.קיבל הקבלן דרישה כאמור מאת המנהל .9.2

  

 30 -חיית ביצוע העבודות בתקופה של פחות מהקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה ו/או פיצוי בגין ד .9.3
 ימים.

ימים יהיה זכאי הקבלן לפיצוי בגובה הנזקים  90ימים עד  30 -בגין דחייה מצטברת רצופה של למעלה מ
שנגרמו לו בפועל, בכפוף להצגת חשבונות בגין נזקים אלו ולקבלת אישור המנהל לגובה הנזקים להם 

 הפיצוי הקבוע בפרק הפסקת העבודה ע"י ת.מ.ר להלן. טוען הקבלן*, עד ולכל היותר גובה
 

מובהר כי החלטתו של המנהל בעניין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן. הקבלן מצהיר כי לא תהיה *
 לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאת ת.מ.ר בקשר להחלטת המנהל בעניין זה.

כהפסקת עבודה ויחולו הוראות פרק  ימים יראו אותה 90 -דחייה מצטברת רצופה של למעלה מ .9.4
 "הפסקת העבודה ע"י ת.מ.ר" להלן.
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 זמנים אי עמידה בלוח  .10
 

לא עמד הקבלן בלוח הזמנים הקבוע בצו התחלת העבודה ו/או שנקבע על ידי המנהל ולחילופין בלוח  .10.1
 הזמנים המתוקן בהתאם לפרק "שינוי קצב העבודה" על פרקיו המשניים לעיל, תיתן ת.מ.ר לקבלן

התראה בכתב במסגרתה יתבקש הקבלן לבצע כל שינוי לשם עמידה בלוח הזמנים לרבות הגדלת היקף 
 העובדים, עבודה בשתיים או שלוש משמרות, שימוש בציוד מכני שונה וכל דרישה כיוצ"ב. 

 
 יובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה מכוח סעיף זה.

לבצע את העבודה כולה או רט לעיל, רשאית תהיה ת.מ.ר לא מילא הקבלן אחר דרישות ת.מ.ר כמפו .10.2
 )כולל מע"מ( מקצתה, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בכל ההוצאות האמורות

זכות מלאה להשתמש ת.מ.ר שייחשבו כהוצאות כלליות. לצורך סעיף קטן זה תהיה ל  15%בתוספת ו
זאת ללא תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר, ו

 שימוש זה.

לגרוע מהאמור לעיל, חרג הקבלן מלוח הזמנים הקבוע בצו התחלת העבודה ו/או מלוח הזמנים מבלי  .10.3
לגבי כל שלב שנקבע על ידי המנהל ולחלופין מלוח הזמנים המתוקן בהתאם לפרק שינוי קצב העבודה 

)לא כולל  ₪ 2,500על פרקיו המשניים לעיל, ישלם הקבלן לת.מ.ר פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של 
מע"מ( לכל יום איחור )כולל שבתות ומועדי ישראל( ביחס ללוח הזמנים. הסכום הנ"ל יהיה צמוד למדד 

 המחירים הכללי לצרכן לפי המדד הידוע במועד חתימת ההסכם ועד תשלומו בפועל.  

 יקוח כפיפות וביקורתפ .11
 :כללי
כפוף לעניין העבודה וביצוע ההסכם למנהל ולמפקח, ויפעל על פי הוראותיהם  יההקבלן יה .11.1

הקבלן חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל  יהוהנחיותיהם. בכלל זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור יה
 לפי העניין. -שינוי כנדרש ע"י המנהל או המפקח 

העבודה יביא הקבלן לאישורם של המנהל לפני תחילת מבלי לגרוע מהאמור בפרק לוח הזמנים לעיל,  .11.2
והמפקח, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות: הסדרים והשיטות לפיהם בדעתו לבצע 

 את העבודה ורשימות מתקני העבודה ומבני העזר אשר בדעתו להשתמש בהם. 

תאם להערות יאשר את התוכנית או יאשרה בשינויים. הקבלן מחויב לבצע את העבודה בה המנהל
 המנהל ועפ"י התוכנית המאושרת על ידו.

הקבלן ידווח למפקח ולמנהל באופן שוטף על התקדמות העבודה ו/או בעיות הכרוכות בה. כן, יספק  .11.3
ויסייע  , בכתב או בע"פ,ידרש על ידםיהקבלן תשובות והסברים למפקח ולמנהל בנוגע לעבודה כפי ש

 להם בביצוע הפיקוח על העבודה.

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה והפרתן בהסכם עיקרי תנאי הינן זה סעיף הוראות

 למנהל: כפיפות .12
מיד ה לרבות פיגור ו/או אי התאמה שאינם בתחום אחריותו, הקבלן ידווח למנהל על כל פגם ו/או פיגור בעבוד

 .עם התגלותו של הפגם האמור

 :למפקח כפיפות .13
שנועד להיות מכוסה או  מהעבודההקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו  .13.1

 .המפקחן לכך אישור מוסתר כל עוד לא נית

שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור  מהעבודהחלק  הושלם .13.2
 מור לפני כיסויו או הסתרתו.מוכן לבדיקה ויאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק הא

ח וקדלקטעים,  לחשוףקבלן לא מילא הקבלן אחר מחויבותו כאמור לעיל, רשאי המפקח להורות ל .13.3
חורר חורים בכל חלק מהעבודה לצורך בדיקתה, בחינתה ומדידתה, ולאחר מכן יחזירה לקידוחים ו

 למצבה הקודם לשביעות רצונו של המפקח. 
 

המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח בעצמו או באמצעות אחרים לא מילא הקבלן אחר הוראות 
לחשוף קטעים לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירה למצבה 

 הקודם.
  

 .תחולנה על הקבלןביצוע האמור בסעיף זה ההוצאות הכרוכות ב
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 :המפקח סמכויות .14
 

ם נעשה שימוש על ידי הקבלן ובאשר לעבודה המפקח יערוך ביקורת מתמדת באשר לחומרים בה .14.1
המתבצעת על ידו ובכלל זה ביקורות בטיחות, ביקורות איכות וביקורות השפעה על הסביבה ואיכות 

  החיים.
 

 הקבלן מתחייב לאפשר למפקח לערוך בדיקות כאמור.
 הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והמלאכה. .14.2

 
לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה המחייבת תשלום נוסף ובין חריגה המפקח אינו מוסמך  .14.3

 .אשר אינה מחייבת תשלום כזה

 תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על אישור המפקח.כל טענה, דרישה או לא תישמע 

  :עבודה יומן .15
בשלושה העתקים וימציא בהתאם לחוברת יומן עבודה שברשות ת.מ.ר, הקבלן ינהל יומן עבודה  .15.1

יומן תום על ידו, בבוקר יום העבודה שלאחר יום הרישום. עבודה חלמפקח העתק מהיומן של כל יום 
החומרים  מספר הפועלים; מזג אויר;העבודה יפרט את הנושאים הרלוונטיים לביצוע העבודה כגון: 

, וכל נושא אחר ו לקבלןהודעות שנמסר; הוראות לקבלן ;והתקלות בה התקדמות העבודה; שנתקבלו
 הרלוונטי לדעת המנהל והמפקח.

 
כל שימוש שיראה לה,  ורשאית להשתמש ב יהוהיא תה יומן העבודה הינו רכושה הבלעדי של ת.מ.ר

 בעצמה או ע"י אחרים.
 רשם ביומן, תחשב כאילו נמסרה לקבלן אישית. יכל הודעה המיועדת לקבלן ואשר ת .15.2

מובהר בזאת כי קבלתו של המפקח את היומן וכל הערה וקביעה מטעמו בעניין זה אינן מהוות אישור 
לנכונות הרישום ביומן, אינן גורעות מאחריות הקבלן ו/או מנהל העבודה מטעמו ואינן מטילות 

 .ת.מ.ראחריות על המפקח ו/או 

 
ייג הקבלן יהוו הערות המפקח קבלן יוכל לרשום הסתייגויות מהערות המפקח ביומן, משלא הסתה .15.3

 ., ויראו את הקבלן כמי שהסכים להערות המפקחראיה חלוטה לנכונותן

 ולא, הטכני המפרט, 2'א בנספח הנדרש על להוסיף בא זה בפרק האמור כי מובהר ספק הסר למען .15.4
 .יותר המחמירה ההוראה תחול המסמכים שני בין סתירה של במקרה. ממנו לגרוע

 :הקבלן מטעם בטיחות וממונה איכות בקרת, מודד, פרויקט מהנדס עבודה מנהל .16

 עבודה מנהל
ע"י מראש במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה, מוסמך ומאושר  .16.1

שנים לפחות בביצוע עבודות  עשרמנהל העבודה יהיה מקצועי ובעל ניסיון מוכח של  המפקח והמנהל.
 דומות לעבודות נשוא הסכם זה, ודובר עברית ברמה סבירה.

מובהר כי הקבלן ידאג למילוי טופס מינוי מנהל עבודה תוך שבועיים לכל היותר מיום קבלת צו התחלת 
 עבודה.

בות יעמוד בדרישות ההכשרה, הרישום, הדיווח וכיוצ"ב, הנדרשות עפ"י כל דין ולר מנהל העבודה .16.2
 והתקנות שהותקנו מכוחה. 1970 -מכוח פקודת הבטיחות ]נוסח חדש[ תש"ל 

מנהל העבודה ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל שעות העבודה.  .16.3
 .נתנו למנהל העבודה ע"י המפקח, או המנהל, יחשבו כאילו ניתנו לקבלןיההוראות או ההסברים שי

 ישור המנהל והמפקח.יוחלף רק בא מנהל העבודה .16.4

לגרוע מהאמור לעיל, המפקח יהיה רשאי לדרוש להחליף את מנהל העבודה בתיאום עם הקבלן מבלי  .16.5
ומטעמים סבירים. במקרה כאמור, תתבצע החלפת מנהל העבודה תוך שבועיים ממועד הדרישה, אלא 

 אם הוסכם אחרת בין המפקח והקבלן.
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 מהנדס פרויקט

שיאושר מראש ע"י  להשלמתה, חייב הקבלן להעסיק מהנדס פרויקטבמהלך ביצוע העבודה ועד  .16.6
בביצוע עבודות דומות  שנים לפחות חמשהמפקח, ויהיה מוסמך, מקצועי ובעל ניסיון מוכח של 

 לעבודות נשוא הסכם זה, ודובר עברית ברמה סבירה.

יים )שלד, מהנדס הפרויקט יחתום על הצהרה כי הינו האחראי לביצוע האלמנטים הקונסטרוקטיב .16.7
קירות, פרגולות וכו'(, דיפון, תיעול וחפירות, עבודות בכביש והגנה על שלום הציבור, האחראי לביקורת 
והאחראי לביצוע העבודות נשוא הסכם זה ובהתאם לנדרש ע"י הרשויות, עפ"י כל דין ולפי הוראות 

 המנהל.

 מהנדס הפרויקט יוחלף רק באישור המנהל והמפקח. .16.8

ור בפרק זה לעיל, המפקח יהיה רשאי לדרוש להחליף את מהנדס הפרויקט בתיאום מבלי לגרוע מהאמ .16.9
עם הקבלן ומטעמים סבירים. במקרה כאמור, תתבצע החלפת המהנדס תוך שבועיים ממועד הדרישה, 

 אלא אם הוסכם אחרת בין המפקח והקבלן.

מלא את תפקידו עפ"י מהנדס  הפרויקט ימונה כ"אחראי לביקורת" כהגדרתו בחוק התכנון והבניה וי .16.10
 דרישות החוק  והרשויות הרלוונטיות.

 מודד
מבלי לגרוע מפרק מדידת כמויות שלהלן, במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, יעסיק הקבלן מודד  .16.11

 מוסמך, שיאושר מראש ע"י המפקח, לכל צורך שיידרש במהלך ביצוע העבודה, על חשבונו. 

ד יידרש למסור למפקח ו/או לנציג ת.מ.ר כל מדידה שתידרש מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המוד
 למצב הקיים של העבודה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי המפקח יהיה רשאי לדרוש להחליף כל איש צוות מטעם  .16.12
הקבלן בתיאום עם הקבלן ומטעמים סבירים. במקרה כאמור, תתבצע החלפת איש הצוות בתוך 

 שה, אלא אם הוסכם אחרת בין המפקח והקבלן.שבועיים ממועד הדרי

 בקרת איכות

הקבלן יעמיד לרשות הפרויקט איש בקרת איכות אשר יעקוב אחר ביצוע עבודת הקבלן, ידווח למפקח  .16.13
ולמנהל על התקדמות הפרויקט )עדכון חודשי לפחות(, יבצע מעקב אי התאמות וינהל מעקב של שאלות 

 והבהרות מטעם הקבלן.
 ממונה בטיחות

הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו אשר יבקר באתר מספר פעמים בשבוע לכל הפחות, ידריך את  .16.14
 מנהל העבודה והעובדים בנושא בטיחות, ויכין ויפיץ דו"ח שבועי לקראת כל ישיבה שבועית. 

 כניסה למשרדי הקבלן .17
מראש, ולבדוק את במידת האפשר בתאום  -יהיו רשאים לבקר במשרדי הקבלן בכל עת המנהל והמפקח 

התקדמות ואופן ביצוע העבודה והקבלן מתחייב למסור להם כל הסבר שיידרש על ידם ולסייע בידם בפעולות 
 הביקורת והפיקוח כאמור.

 יהול האתר נ .18

תמרורים ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו  הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, .18.1
דין  יהיה צורך בכך, בהתאם להוראות המפקח ו/או להוראות כלונוחיותו של הציבור, בכל מקום ש

מובהר בזאת, כי במידה וחלק מהעבודות יבוצע  ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
ברחובות קיימים, על הקבלן להיערך בהתאם, לרבות ביצוע הסדרי תנועה, ככל שיידרש, ללא תוספת 

 תשלום.

 
אתר העבודה לרבות חיבורים זמניים למים, חשמל וכו', וכן התשלומים כל ההוצאות הכרוכות בניהול  .18.2

השוטפים בגין השימושים בחיבורים אלו, ולרבות הכשרת דרכי גישה זמניות לצורך ביצוע העבודה, 
 ככל שיהא צורך, יהיו על חשבון הקבלן.
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 על בכל אתר מכלליות האמור לעיל, הקבלן ירכוש מת.מ.ר שעון זמני מבלי לגרוע 

 מול ת.מ.ר באשר לחשבונות בגין השימוש בשעון המים. חשבונו, ויתנהל 
 

וימיר את השעון  בון בגין השעון הזמני מול ת.מ.ר, הקבלן יסגור את החשבכל אתר בסיום העבודות
של ת.מ.ר ביחס לסוג השעון לקריטריונים  שעון מים קבוע, בהתאם –ולחלופין ירכוש על חשבונו 

 והקוטר הנדרש.
 

 השעון יותקן ע"י הקבלן בתיאום עם המפקח ועם ת.מ.ר. 
 באחריות הקבלן לוודא כי השעון יירשם בספרי ת.מ.ר כנדרש.

 

הקבלן ידאג כי אף אדם פרט לעובדים המועסקים על ידו, לא יכנס לאתר העבודה וכי האתר לא ישמש  .18.3
 כמקום לינה ו/או מגורים למעט לצרכי שמירה על האתר.

 
 .על חשבונוים שלטבמשך כל תקופת הביצוע  יםהקבלן באתרמנהל יציב בהתאם לדרישת ה .18.4

 
מידות השלטים הסופיות, צורתם, הצבעים, הכיתוב, ההדמיות ומיקומם המדויק יקבעו על ידי 

 המפקח ו/או ת.מ.ר. 

הכנתם ו/או הצבתם כמו גם הצורך  -יובהר כי לא ישולם תשלום נוסף או נפרד עבור השלטים
 ום במתחם ללא הגבלת מספר העברות, מהוות חלק ממחיר העבודות. בהעתקתם לכל מק

 
 ולהקים את השלטים, ולחייב את הקבלן בהתאם.  היצוין כי ת.מ.ר רשאית לבצע בעצמ

 אם אף בהצבתומבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ונדרשה הצבתו של שלט נוסף עפ"י דין, יחויב הקבלן 
 שני מטר על שלושה מטרים. יש להציב שני שלטים בגודל  .המנהל"י ע לכך נדרש לא

 
 שם", התארגנות"שטח  הכיתוב עם בשלט ויסומנו בגדר יתוחמו לקבלן שיאושרו ההתארגנות שטחי .18.5

 בכל יוודא הקבלן. ההתארגנות אתר בסביבת אזהרה שלטי יוצבו בנוסף. עמו התקשרות ופרטי הקבלן
 ויקפיד על הסדר והניקיון באתר ההתארגנות.   ההתארגנות שטח מתחום חומרים זליגת שאין עת

 ינקה את שטח ההתארגנות ואת אתר העבודות מידי יום, לרבות טיאוט.   הקבלן

 בהתאם והכל, פיזורם מניעת לשם, ההתארגנות בשטח לצינורות תמיכה הצבת על יקפיד הקבלן
 ו/או המפקח.  המנהל לדרישות

 
, על מנת שלא יוותרו מפגעים בעת מהאתרעודפי החפירה והפסולת  יפנה באופן מידי את כל הקבלן .18.6

 ביצוע העבודות ו/או לאחר סיומן.  

 יעבוד עם משאית צמודה לשם ביצוע פינוי חומרים מאתר העבודות.  הקבלן .18.7

בור ולא להפריע לזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, יהקבלן מתחייב שלא לפגוע בנוחיות הצ .18.8
, לרבות בדרך של ביצוע העבודות וכיו"ב או לזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהואדרך, שביל 

בחלקים ולסירוגין. באחריותו ועל חשבונו של הקבלן לתכנן ולבצע הסדרי תנועה זמניים הנדרשים 
לצורך ביצוע העבודות, תוך התייעצות עם בעלי מקצוע וקבלת אישורם של כל הגורמים הרלוונטיים 

  בהתאם לכל דין. והכל

על אף האמור לעיל, אם ראה הקבלן כי בשל צרכי ביצוע העבודה לא יהיה מנוס מלפגוע בנוחיות 
הציבור ו/או להגביל זכות מן הזכויות המנויות לעיל, יבצע את העבודה תוך פגיעה או הגבלה כאמור 

 אשר תהא מזערית ככל שניתן.
עולה נאותה לפי הוראות המפקח ו/או המנהל לכל קבלן ללא כל תמורה נוספת אפשרויות פ ןייתהקבלן  .18.9

אחר )פרטי או ציבורי לרבות חברת  לכל אדם או גוףת.מ.ר או מי מטעמו ו/או אחר המועסק ע"י 
 שידרשו לביצוע עבודות בתחומי העבודות. החשמל, בזק, טל"כ, יזם פרטי וכיו"ב(

הקבלן מתחייב לאפשר את עבודת הקבלנים האמורים מטעם ת.מ.ר, קבלן ראשי או קבלני משנה,  .18.10
ומטעם כל רשות מוסמכת והוא מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי ת.מ.ר בגין העסקת 

 קבלנים אחרים כאמור. 
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קבלנים כאמור לעיל, ידוע לקבלן כי ת.מ.ר תהיה רשאית להורות לו לשמש כקבלן ראשי באתר וכי ה .18.11
 ישמשו כקבלני משנה שלו ויהיו כפופים לו ו/או למנהל העבודה מטעמו. 

מסכום התמורה שתשולם  4%במקרה זה, יהיה זכאי הקבלן לתמורה בגין רווח קבלן ראשי בשיעור של 
 על ידי ת.מ.ר לקבלנים כאמור. 

 
  יובהר כי הוראה כאמור תהיה בכתב וחתומה ע"י המנהל.

עשה על חשבונו, ללא תוספת תמורה, את כל הדרוש בגדר בדיקות מוקדמות של האתר )לרבות הקבלן י .18.12
וכיו"ב(, כמויותיהם וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע  תטיב הקרקע, בדיקות קונסטרוקטיביו

העבודות, מים וחשמל לבניה וטלפון באתר והתחברותם הזמנית במהלך העבודות לרשתות הקיימות, 
 דורים הדרושים לכיבוי אש וביצוע סימונים ומדידות כנדרש באתר לפי דרישות ת.מ.ר. עשיית הסי

 
   משרד באתר

 הקבלן ידאג להצבתו של משרד נייד באתר שישמש את המפקח בעבודתו. .18.13

תואם את  סוג המשרד אשר יוצב באתרכך שעל הקבלן יהיה לקבל את אישורו של המפקח מראש ל
אך לא לפני אישורו של המפקח.  דרישות הסכם זה. על הקבלן למקם את המשרד ע"פ תכנית ההיתר,

 המשרד יישאר באתר במשך כל תקופת ההסכם ויהיה תקין ושמיש בכל משך תקופה זו.

 יהיו על הקבלן בלבד.וכיו"ב,  כל עלויות המשרד, ולרבות: הובלתו, תחזוקה שוטפת
 האתר.המשרד יהיה בבעלותו ובאחריותו של הקבלן, ולאחר תום העבודה יפנה הקבלן את המשרד מן 

 המפקח יאשר מראש את המשרד והציוד המשרדי, כתנאי לאישור החשבון החלקי הראשון שיוגש.

, המפרט הטכני, ולא 2למען הסר ספק מובהר כי האמור בפרק זה בא להוסיף על הנדרש בנספח א'
 נו. במקרה של סתירה בין שני המסמכים תחול ההוראה המחמירה יותר.לגרוע ממ

 

 מחויבויות הקבלן מול הרשויות המוסמכות .19

עבודה, ה, לפני תחילת ביצוע הקבלן יצטיידבהתאם לדרישה עפ"י דין או בהתאם לדרישת המפקח  .19.1
גורם ו/או , שרותי כבאות, משרד העבודה וכל משטרת ישראלבאישורים הנדרשים, לרבות אישור 
 רשות מוסמכת הרלוונטית לעבודות.

, לפי שיקול דעתה, כי מיקום ביצוען של העבודות, מחייב הזמנתם של שוטרים בתשלום, ת.מ.רראתה  .19.2
 רשאית היא להורות לקבלן להזמין שוטרים כאמור והקבלן ימלא אחר הוראה זו. 

יהיה הקבלן זכאי לשיפוי מאת עפ"י דרישתה של ת.מ.ר מובהר בזאת כי, בגין הזמנתם של שוטרים 
ללא כל רווח קבלני. לשם קבלת החזר ההוצאות שלפי ס"ק זה יצרף  -בסך ההוצאות שהוציא  ת.מ.ר

  .והעתק אישור המנהל להזמנת השוטרים , אישור בדבר גובהן של ההוצאותלתשלוםהקבלן לחשבון 

 הודעה על ביצוע חפירות  .20
לרבות ן לקבל את כל האישורים הנדרשים לביצוען, ככל שנדרשות חפירות באתר, באחריות הקבל .20.1

אישורים מחברת החשמל, בזק, רשתות סלולאריות, רשות העתיקות, טל"כ, עירייה, מועצה אזורית 
 וכו'.

לדרישה עפ"י דין או בהתאם לדרישת המפקח יצטייד הקבלן, לפני תחילת ביצוע העבודה, בהתאם  .20.2
ראל, שרותי כבאות, משרד העבודה וכל גורם ו/או באישורים הנדרשים, לרבות אישור משטרת יש

 רשות מוסמכת הרלוונטית לעבודות.
 

כתנאי להתחלת ביצוע החפירות על הקבלן להודיע למנהל על ביצוען העתידי, להציג בפניו את כל 
 האישורים ולפעול בהתאם להנחיות המנהל.

  
 לביצוע החפירות.יובהר, כי אין בהנחיות המנהל כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו 
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 מסירהסיום העבודה ואישור  .21
ידווח הקבלן למנהל. המנהל  יבדוק את ביצועו של  ממנה עבודה, או עם סיום כל שלבכל עם סיום  .21.1

אותו שלב ויפרט בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן את הליקויים והפגמים 
 שיבוצעו בעבודה. ןמעוניישמצא בעבודה ושיש לתקנם ו/או שינויים שהינו 

לן לחשוף קטעים, לקדוח קידוחים יובהר כי היה ומצא המנהל ליקוי בעבודה יהיה רשאי לדרוש מהקב
 ולחורר חורים בכל חלק מהעבודה.

 
חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה, לשביעות  אהקבלן יה .21.2

 רצונו של המנהל.

 
לקבלן המנהל  ןיית ,לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המנהל .21.3

 תב על השלמת אותו שלב / שלב משנה בביצוע העבודות. שור בכיא

 התמורה.  תשלוםמובהר בזאת כי מתן האישור הינו תנאי ל
לא ביצע הקבלן את התיקונים עפ"י דרישת ת.מ.ר בתוך התקופה שנקבעה ע"י המנהל, רשאית ת.מ.ר  .21.4

 לפעול כדלקמן:

לבצע את עבודות התיקון בעצמה, על חשבון הקבלן ולגבות את הסכומים מן הקבלן  .21.4.1
 בגין הוצאותיה הכלליות של ת.מ.ר.  15%בתוספת 

לא לבצע את עבודות התיקון ולחייב את הקבלן בסכום השווה ערך לביצוע התיקונים  .21.4.2
 הדרושים, עפ"י קביעת המנהל.

 
לתיקון רשאית תהיה ת.מ.ר לגבות מהקבלן את היה הליקוי כזה שלא ניתן באופן מעשי  .21.4.3

 שווי ירידת הערך עקב הליקוי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המנהל.

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, ת.מ.ר תהיה רשאית לגבות את  .21.4.4
ע"פ ת.מ.ר מסכומים המגיעים לקבלן מהסכומים האמורים לעיל בכל דרך לרבות קיזוז 

 , חילוט הערבות וכיוצ"ב.כל דין או הסכם
לעיל בשינויים המחויבים גם ביחס  האמורותוראות התחולנה ה ,העבודה/או הופסקה העסקת הקבלן ו .21.5

 למקרה כגון זה.  

לקדמותו ו/או לשלמותו ו/או לתקינותו, לפי עם גמר העבודה ידאג הקבלן על חשבונו להשבת המצב  .21.6
דה, לשביעות רצון המנהל, ובכלל זה יתקן כל נזק העניין ובשינויים המתחייבים בהתאם לאופי העבו

 אשר נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר באתר על פי הנחיות המנהל. 

כל שלב מהעבודה וכן בסיום העבודה כולה ימסור הקבלן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם סיומו של  .21.7

  וחשבת בצבע( ממAS-MADEכנית לאחר ביצוע )למנהל ת

 
עותקים חתומים על ידי מודד מוסמך. מובהר בזאת, כי הקבלן  5 -על גבי דיסק ועל גבי מסמך מודפס ב

ימסור למנהל תוכנית כאמור במספר עותקים אשר יידרש ע"י המנהל ובפורמט אשר עליו יורה המנהל, 
ו טופס לרבות תיק מתקן הכולל את כל האישורים הנדרשים ואת כל הטפסים הנדרשים וכל אישור ו/א

 אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המפקח. 

הנדרשים על ידי כלול את כל המסמכים והאישורים הקבלן יגיש למנהל תיק מתקן לפרויקט אשר י .21.8
 המנהל, לרבות צנרת, חומרים, אביזרים, מתקנים ותכניות עדות.

 

 מסירה אישור .22

לאחר השלמת ביצוע העבודה כולה ואישורה, בהתאם לאמור בפרק סיום העבודה ואישור מסירה  .22.1
לשביעות רצון המנהל, והשבת החזקה לידי ת.מ.ר, לעיל, לאחר פינוי כלי העבודה והחומרים מן האתר, 

יצוין תאריך השלמת העבודה  וב ("אישור מסירה"אישור מסירה )להלן: יוציא המנהל לקבלן 
  ע"י הקבלן.ה ומסירת
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 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האחריות להחתמת אישור המסירה תהא על 
 הקבלן.

 
יתן כל רשות שימוש באתר טרם השבת החזקה בו לידי ת.מ.ר וקבלת אישור יעוד מובהר כי הקבלן לא 
תן רשות שימוש טרם הסדרת המסירה באתר כאמור, יהא הקבלן אחראי ימסירה. במידה והקבלן י

 כל נזק שייגרם לכל גורם, לרבות ת.מ.ר או עובדיה או צד שלישי.ל
 

 

 מובהר בזאת כי אין באישורו של המנהל או המפקח או כל גורם אחר, של או מטעם ת.מ.ר בכדי: .22.2
 

 ת.מ.ר או עובדיה.  לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי ו/או  .22.2.1

 הקבלן. או שלוחה כלפית.מ.ר להקים אחריות כל שהיא של  .22.2.2

 תקופת הבדק .23
באשור התקופה שתחילתה ביום סיום העבודה, הקבוע  -בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת הבדק"  .23.1

 חודשים לאחר מכן. 24וסיומה  המסירה

, לעניין 2למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בפרק זה בכדי לגרוע באמור במפרט הטכני, נספח א'
משלימים ומוסיפים זה על זה. ככל שיתגלו סתירות בין שני  תקופת הבדק ואחריות הקבלן, והדברים

 המסמכים, תחול ההוראה המחמירה ביותר.
, שיתגלו במהלך תקופת הבדק או אי התאמה ביחס לדרישות ההסכם חוסר ,קלקול לרבות כל ליקוי .23.2

או הנובעים  שלא עפ"י ההסכםהנובעים לדעת המנהל, משימוש בחומרים ירודים או מביצוע  ,בעבודה
מכל סיבה שהמנהל יראה את הקבלן כאחראי לה, יתוקנו ויושלמו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך פרק 

 זמן כפי שיקבע ע"י המנהל בהודעה בכתב.

 על עבודת התיקון יחולו הוראות פרק סיום העבודה ואישור המסירה.
לא ביצע הקבלן את התיקונים עפ"י דרישת ת.מ.ר בתוך התקופה שנקבעה ע"י המנהל, יחולו הוראות  .23.3

 לעיל, על סעיפיו המשניים, בשינויים המחויבים. 22.4סעיף 
  

בחלוף תקופת הבדק, כאמור לעיל ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המנהל אשר הועברו אליו  .23.4
ור על כך שעמד במחויבויות המוטלות עליו בתקופת הבדק. בתקופה זו, יוציא המנהל לקבלן איש

 , כמפורט בפרק פיקדון הערבות.האישור יהווה אסמכתא להחזרת ערבות הבדק
 
כדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת עליו מכח ההסכם האמור מובהר בזאת כי אין באישור  .23.5

 או ע"פ כל דין או נוהג.

 מדידת כמויות .24
ם ייעשו ע"י הקבלן ובהתאם להוראות המפקח. כנ"ל יש להגיש אסמכתאות כל המדידות והחישובי .24.1

לכל חשבון וחשבון כולל חישובי כמויות מסודרים לפי הוראות המפקח. הנ"ל תנאי לקבלת חשבון 
 ובדיקתו.

שיבוצעו על  כמויות החומרים בהם נעשה שימוש לפי הסכם זה תיקבענה ע"י המפקח על סמך מדידות .24.2
מדידות תרשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה ע"י המפקח . כל הידי הקבלן

 והקבלן.

יובהר כי, העדר חתימת הקבלן מכל סיבה שהיא לצד רישום המדידות, אין בה כדי לגרוע מתוקפו 
 המחייב של רישום זה.

או יישור קרקע, הקבלן לא יבצע כל עבודת עפר שהיא, לרבות חישוף ו/ -בעבודות הנוגעות לעבודות עפר  .24.3
 ללא מדידת מצב קיים מעודכנת, שאושרה על ידי מודד מוסמך, חתומה על ידי המפקח והקבלן. 

 מובהר בזאת כי עבודת המדידה תבוצע על חשבון הקבלן. ,למען הסר ספק
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קיבל הקבלן הודעה על מועד ביצוע המדידות בהתאם לאמור לעיל, לא יהיה רשאי לערער על תוצאות  .24.4
 את אף אם לא נכח בעת ביצוען. המדידות וז

נציג מטעמו בעת הקבלן או לא נשלחה לקבלן הודעה על ביצוע המדידות בהתאם לאמור לעיל ולא נכח 
, והמפקח יקבע ימי עבודה 7רשאי יהיה הקבלן לערער בכתב על ממצאי המדידות תוך , ביצוע המדידות

 מועד נוסף לביצוע חוזר של מדידת הכמות האמורה. 
יכריע בעניין זה  כאמור לעיל, נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, לאחר ביצוע המדידות  .24.5

 והכרעתו תהיה סופית. מנהלה

שתבוצענה המדידות בהקדם, לא ידחה  ביקשהעבודה כולה או מקצתה מוכנה למדידה והקבלן  ההיית .24.6
 המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו עילה לכך.

בכל מקום בו קיימת  סתירה בין הוראות סעיף  -ומוסכם, כי לגבי עבודות עפר ועבודות אספלטמוצהר  .24.7
 זה לבין הוראות המפרט הטכני, תחולנה הוראות המפרט הטכני. 

 תמורהה .25

התמורה לה זכאי הקבלן עפ"י הסכם זה עבור ביצוע עבודות עפ"י הזמנת עבודה תחושב על יסוד  .25.1
לכמויות שנמדדו, כמפורט בפרק "מדידת כמויות" לעיל, כפול מחירי העבודה שבוצעה בפועל, בהתאם 

להסכם, בניכוי שיעור ההנחה בו נקב הקבלן  1היחידה הנקובים בגיליון המחירים המצ"ב כנספח א'
 להסכם. 1'א כנספחבהצעתו המצ"ב 

 התמורה לה זכאי הקבלן שנבחר לעבוד באזור ב' עבור ביצוע עבודות התחזוקה השוטפות תקבע .25.2
להסכם בהפחתת  1'א כנספחבהתאם למחיר התחזוקה החודשי הנקוב בגיליון המחירים המצ"ב 

, בעבור כל חודש עבודה בפועל בתקופת 1'א כנספחשיעור ההנחה בו נקב הקבלן בהצעתו המצ"ב 
 ההסכם. 

 .כדין להסכם )בניכוי שיעור ההנחה(, יתווסף מע"מ 1לסכומים הנקובים בגיליון המחירים בנספח א' .25.3

הזכאות לתמורה תתגבש בגמר ביצוע העבודות עפ"י הזמנת העבודה, בכללותן, ובסיומו של כל חודש  .25.4
בו בוצעו העבודות השוטפות על ידי הקבלן )לפי העניין(. כל חשבון ביניים שישולם לקבלן, הינו על 

 חשבון התמורה הסופית לה יהיה זכאי הקבלן בהתאם לאמור לעיל.

להסכם )בניכוי שיעור  1נספח א'כ "בהמצבגיליון המחירים מחירי היחידה הנקובים כי  ידוע לקבלן .25.5
את מלוא סכום התמורה  המהוווכי גובה התמורה כמפורט לעיל הינם סופיים  (בו נקב הקבלן ההנחה

זכאי לכל תוספת תמורה בגין  יהיהלא  לקבלן, בכפוף לאמור בסעיף ההצמדה להלן, והקבלןהמגיעה 
 ות מעבר לאמור לעיל.ביצוע העבוד

 1כנספח א'למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במחירי היחידה המפורטים בגיליון המחירים המצ"ב 
להסכם ו/או בגובה שיעור ההנחה בו נקב הקבלן בהצעתו, לא ייערך כל שינוי הנובע מקצב ביצוע 

 העבודות ו/או משינויים בכמות היחידות שיידרש הקבלן לספק.

 נה כלשא בהוצאה כלשהי, תחוליתת.מ.ר במפורש כי  כתבפרט למקרים בהם נ כי ,מוצהר בזה .25.6
במפורש  הסכםבין אם הדבר נקבע בבלבד, על הקבלן ות הקשורות וכרוכות בביצוע העבודות ההוצא

 ובין אם לאו.

להסכם )בניכוי אחוז ההנחה בו נקב  1כנספח א'בגיליון המחירים המצ"ב מחירי היחידה הנקובים  .25.7
 12 מדי מכן ולאחר, בהצעתו( יעודכנו בהתאם למועד עדכון התמורה, כמוגדר בפרק ההגדרותהקבלן 

שיחול בין מדד הבסיס לבין המדד הידוע במועד עדכון  השינוי לשיעור בהתאם, זה ממועד חודשים
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בין עדכון . העניין לפי, שנה העוקבתה שלהתמורה או ביום הראשון 

 למשנהו יישארו התעריפים קבועים. אחד

להסכם הוא מועד אישור  1בנספח א'המועד הקובע לעניין חישוב מחיר יחידה סופי לכל פריט הנקוב 
הזמנת העבודה ע"י המנהל. כל שינוי שיחול במדד לאחר אותו מועד לא ישפיע על מחירי היחידה לעניין 

בפועל, התמשכותה ו/או מועד תשלום  אותה הזמנת עבודה, וזאת ללא כל קשר למועד ביצועה
 התמורה. 

מובהר ומוסכם כי למעט האמור בהסכם זה, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה,  .25.8
גובה במסים, ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את 

 התמורה.
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 בעבודה שינוי עבור התמורה .26
לבצע נדרש הקבלן של השינוי נדרש הקבלן לערוך שינוי בעבודה, כולה או מקצתה ואשר לצורך ביצועו  .26.1

 גיליון המחירים,אשר לא נקבע להם ערך ב ו/או בציוד בחומרים ו/או במתקנים עבודה ו/או להשתמש
  למפורט להלן:  בהתאם ו/או הציוד החומרים ו/או המתקניםהעבודה ו/או יקבעו מחירי 

לפי מחירון "דקל" ו/או הציוד ו/או העבודה  מחירי החומרים ו/או המתקניםעפ"י  .26.1.1
תעריפי המהדורה הקיימת ביום מתן הוראת השינויים ע"י  "יעפ, 20%בהנחה של 

 למעט בגין עבודות פיתוח. ,המנהל

 לאלקבלן משנה,  "דקל"במקרים בהם המחיר מבוסס על תעריף מחירון מובהר כי 
, ולא תישמע כל טענה או דרישה מצד הקבלן ראשיפת רווח קבלן לקבלן תוסאושר ת

 לעניין זה.

 בכל מקרה אחר לא תשולם לקבלן כל תוספת תמורה מעבר לנקוב לעיל.

היה ומצא המנהל, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי לא ניתן לקבוע את התמורה עבור  .26.1.2
ו/או  ו/או המתקניםהחומרים השינוי הנדרש עפ"י האמור, יקבעו מחירי העבודה ו/או 

 .20%מחירון משכ"ל בהנחה של הציוד עפ"י 

בכל מקרה, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה רשאית ת.מ.ר לפנות לקבלן לקבלת הצעת  .26.1.3
מחיר. הייתה הצעת המחיר זולה מבין החלופות המצוינות לעיל, תשולם התמורה 

 בהתאם להצעת מחיר זו.

ומצא המנהל, עפ"י שקול דעתו הבלעדי, כי לא ניתן לקבוע את התמורה עבור השינוי  היה .26.1.4
הנדרש עפ"י האמור, יקבעו מחירי העבודה ו/או החומרים ו/או המתקנים ו/או הציוד 
באופן יחסי )פרורטה( למחירי החוזה, או ככל שלא מתאפשרת חלופה זו, ייקבעו 

דקל" ותחולנה ההוראות הנקובות לעיל המחירים באופן יחסי )פרורטה( למחירון "
 בהתאמה.

היה ומצא המנהל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי כי אין אפשרות לקבוע את מחיר העבודה  .26.1.5
באף אחת מהדרכים האמורות לעיל, הקבלן יגיש ניתוח מחירים שיאושר מראש ע"י 
המנהל ויכלול הסבר לתהליך קביעת המחיר. במסגרת ניתוח המחירים יופרדו רכיב 

 העבודה ורכיב החומרים ויצוינו הוצאות נלוות והוצאות חריגות.

 התמורה עפ"י חלופה זו תשולם בכפוף להצגת חשבונית ספציפית לביצוע עבודה זו. 
מבלי לגרוע ממנגנון קביעת התמורה עבור שינוי בעבודה הקבוע לעיל, יצוין כי במקרה שהעבודה טרם  .26.2

 את החומרים.  בוצעה, ת.מ.ר תהיה רשאית להזמין בעצמה

 
  מובהר כי שינויים בעבודה, ככל שיהיו, יוגשו ע"י הקבלן בפרק נפרד בחשבון שיוגש לת.מ.ר. .26.3
 

 אופן תשלום התמורה .27

 אופן תשלום התמורה יהיה עפ"י המפורט להלן: 
על תשלום התמורה לה זכאי הקבלן, כמפורט בפרק התמורה לעיל, או כל חלק ממנה יחולו התנאים  .27.1

 הבאים: 

עבור   חשבוןקלנדארי הקבלן יגיש למפקח, עד ליום החמישי של ראשית כל חודש  .27.1.1
העבודה בחודש שקדם לו במספר העתקים כפי שיידרש ובצרוף דף חישוב כמויות לכל 

סעיפי תמורה עבור שינוי בעבודה, כמפורט בפרק התמורה עבור שינוי סעיף וסעיף. 
 ון בפרק נפרד. בעבודה לעיל, ככל שיהיו, יוגשו במסגרת החשב

החשבון יפרט את סך התמורה המגיע לגבי אותה עבודה וכן את אופן חישובה על בסיס 
להסכם זה  גיליון המחירים המצורףים. החשבון יהיה מבוסס על יכל הנתונים הרלוונט
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ויכיל את הכמויות, )בניכוי שיעור ההנחה( ורשימת הכמויות המצורפת להזמנת העבודה 
הכלולים בעבודה בפועל ובהתאם לתכניות, למפרטים ולהוראות,  המידות והמרכיבים

. כן יכלול החשבון את מחירי היחידה על ידי מודד מוסמך אשר נמדדו במקום העבודה
 .יםהמחירגיליון כפי שצוינו ב

 
ימים מהמועד בו קיבל את  25תוך  לת.מ.רמסר יעל ידי המפקח וי החשבון ייבדק .27.1.2

עפ"י שיקול דעתו באם לאשר את החשבון במלואו  ת.מ.רהחשבון, כשהמפקח ימליץ בפני 
 או בחלקו או לא לאשרו כלל.

 
 בתנאיהסכום המאושר על ידיה לתשלום את לקבלן תעביר תבדוק את החשבון ות.מ.ר  .27.1.3

הכולל את כל  , מהיום בו הגיע החשבוןכלשהי התייקרות ללא, 60תשלום של שוטף + 
יובהר כי תשלומים אלה יחשבו כתשלומים  - לידי המפקחהמרכיבים הרשומים לעיל, 

ע"ח התמורה לה יהיה זכאי הקבלן במסגרת החשבון הסופי )למעט בעבודות התחזוקה 
 . השוטפת באזור ב'(

 
 החן המאושר יועבר למילת"ב לתשלום ישירות לחן הקבלן. .27.1.4

 עם קבלת התשלום , הקבלן יוציא חשבונית מס וקבלה לת.מ.ר. .27.1.5

ום מותנית בקבלת החשבון המאושר, חשבונית מס* מובהר בזאת כי העברת התשל .27.1.6
מטעם הקבלן, וחשבונית זיכוי* )אם הוצאה( בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש על ידי 
הקבלן לבין הסכום שאושר על ידי ת.מ.ר. במידה וחל פיגור בהמצאת החשבוניות 

הזמן האמור לתשלום ממועד קבלת החשבונית  האמורות בפסקה זו, יימנה פרק
 וחשבונית הזיכוי בת.מ.ר, וזאת מבלי שייחשב הדבר כהפרת ההסכם מצד ת.מ.ר. 

מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי ת.מ.ר בגין 
 עיכובים בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בחשבוניות או עקב קיומם של פרטים לא

 נכונים שמקורם בקבלן או עיכוב במסירת מסמכים. 
 

. 1975 –הנ"ל כפוף לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  –יובהר כי לעניין מועד הגשת חשבונית מס * 
במקרה שמבקש הקבלן להחיל את הקבוע בתיקון לעניין מועד הגשת חשבונית מס, ימציא יחד 

החוק, וחשבונית המס תומצא על ידו  עם החשבון הראשון אישור רו"ח המעיד על תחולתו של
 יום. 14 -מיד לאחר קבלת התשלום מת.מ.ר, ולא יאוחר מ

 
אי המצאת אישור רו"ח כנדרש ו/או חשבונית מס, לפי העניין, במועד הקבוע לעיל תהווה עילה 
לעיכוב תשלום התמורה עפ"י החשבון המאושר/החשבון המאושר העוקב, ומניין הימים 

 לאחר המצאתם כנדרש.לתשלום יחול רק 

יום מהמועד הנקוב  15על אף האמור בכל מקום אחר, מובהר בזאת כי איחור של עד  .27.1.7
חובת תשלום  ת.מ.רלתשלום לעיל, לא יחשב כהפרת הסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על 

 פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא.

ם אופן מאחריותו ולא יגרע חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשו .27.1.8
 להעלות טענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב.  ת.מ.רמזכות 

הקבלן יישאר אחראי בגין כל פגם בתקינות העבודה בין שנתגלה פגם כאמור לפני אישור 
החשבון הסופי או אחריו, ובין אם נגרם על ידי עובדיו, קבלני משנה או ע"י כל אדם אחר 

 ו עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה.אשר עובד א

הסכומים ששולמו לקבלן במהלך ביצוע העבודה ייחשבו כתשלומים "על חשבון", ומכל  .27.1.9
 מקום לא יהוו אישור ו/או הסכמה סופיים לכל פרט המופיע בהם.

 
כל טענה מכוח דין, הסכם ונוהג באשר לעבודה, ת.מ.ר  אין בתשלום כאמור בכדי למנוע מ

 , לאתר ולמחויבויות הקבלן.הלעבוד
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי  .27.2
התשלום ודרך העברתם, תחול, בשינויים המחויבים, גם לגבי כל תשלום, במקרה בו הופסקה העסקתו 
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ביחס לתשלום היחסי המגיע לו ע"פ מכוח הזמנת עבודה כלשהי של הקבלן טרם סיום ביצוע העבודות 
 ההסכם, או מכוח כל עילה וזכות אחרים מכוח הסכם או דין.

27.3.  

לעיל, יגיש הקבלן למפקח בפרק סיום העבודה ואישור מסירה כקבוע , עם סיום העבודות .27.3.1
. החשבון הסופי ואותה הזמנת עבודה חשבון סופי בגין העבודות שביצע מכוח ההסכם

סכום התמורה המגיעה בגין ביצוען. כן יכלול  ולסוגיהן ובציד יכלול פירוט כל העבודות
לאחר קיזוז )אם נותרה(  החשבון הסופי פרטים בדבר יתרת התמורה שנותרה לתשלום

. מובהר בזאת כי לא יוחל בבדיקת סכומי התמורה ששולמה מכוח החשבונות החלקיים
 החשבון בטרם קבלת כל המסמכים המפורטים בס"ק זה. 

על פסקאותיו השונות יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי החשבון  27.1הוראות ס"ק  .27.3.2
ימים ממועד קבלתו,  75.מ.ר תוך תכי החשבון הסופי יועבר ע"י המפקח ל מובהרהסופי. 

מיום  מיםי 60תשלום של שוטף +  בתנאי.מ.ר לקבלן תוהתשלום המאושר יועבר ע"י 
 .המפקח ידי על שיימסר כפי.מ.ר, בתקבלת החשבון הסופי 

תשולם יתרת  ,מנהלעל יסוד החשבון הסופי ובכפוף לסכומים שיאושרו מתוכו על ידי ה .27.3.3
)ככל שהקבלן יהיה זכאי ליתרה הנ"ל בהתאם להוראות הסכם  התמורה המגיעה לקבלן

 .זה ו/או ככל שתיוותר יתרה כאמור בגין החשבון הסופי(

שהקבלן ימלא אחר כל התחייבויותיו בגין  היתרה בגין החשבון הסופי תשולם רק לאחר .27.3.4
אישור מסירה, אישור  , ובין היתר בכפוף להמצאתבגין אותה הזמנת עבודה ההסכם
 . להסכם( נספח ד') ערבות בדק וחתימה על העדר תביעות השלמה,

נספח ד' במעמד תשלום החשבון הסופי יחתום הקבלן על כתב קבלה ושחרור המצ"ב כ .27.3.5
 להסכם.

 
 ת.מ.רהפסקת העבודה ע"י  .28

הזכות להפסיק את העבודה, מכל סיבה שהיא  ת.מ.ר, מוקנית למבלי לגרוע מסמכות ת.מ.ר לבטל את ההסכם
 בכפוף להוראות הבאות:

 יום. 90דחייה העולה על  –לעניין סעיף זה "הפסקת עבודה" 
קצוב, לפי הוראה בכתב הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לזמן מסוים קצוב או בלתי  .28.1

מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשה אלא אם ניתנה הוראה בכתב על 
  המנהל אשר נתן את הוראת ההפסקה.כך מאת 

לאחר שניתן צו התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע העבודה, יחולו העבודה כולה או מקצתה,  ההופסק .28.2
 ההוראות הבאות:

ות סופיות לגבי העבודה כולה או כל חלק ממנה, שביצועה הופסק, תעשנה מדיד .28.2.1
ימים מהתאריך בו ניתנה הודעה בכתב,  30 הכל לפי העניין, לכל המאוחר תוך 

 כאמור, לקבלן.

להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך, הנדרשים אמצעים כל הבינקוט הקבלן  .28.2.2
 לשביעות רצונם של המפקח והמנהל.

זכאי לקבלת תמורה בגין חלק העבודה שביצע בפועל והוראות יהיה הקבלן  .28.2.3
תחולנה בהתאמה ובשינויים  ,לעילהפרקים תמורה ואופן תשלום התמורה 

 המחויבים.
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מהיקף  50% -כמו כן, היה ועקב הפסקת העבודה הופחת היקף העבודה בלמעלה מ .28.2.4
סופי ומוחלט  העבודה המקורי עפ"י הזמנת העבודה, יהיה זכאי הקבלן לפיצוי מוסכם

 שיקבע עפ"י הנוסחה שלהלן:

( פחות סכום Aמההפרש שבין מחצית מסך שווי העבודה עפ"י הזמנת העבודה ) 4% 
( Bהתמורה לה זכאי הקבלן עבור עבודות שבוצעו על ידו עד למועד בו הופסקה העבודה )

 )כולל מע"מ(.

 נו   כך שהפיצוי המוסכם לו יהיה זכאי הקבלן בגין הפסקת העבודות הי

B) -A  )X 4% .)כולל מע"מ( 

יובהר כי מסכום הפיצוי המוסכם זכאית ת.מ.ר לקזז ו/או להפחית כל סכום שלדעת 
 המנהל מגיע מהקבלן לת.מ.ר ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין.

על אופן תשלום הפיצוי המוסכם יחולו הוראות פרק "אופן תשלום התמורה" לעיל, 
 יים המחויבים. בשינו

)כולל( מהיקף  50%היה ועקב הפסקת העבודה הופחת היקף העבודה בשיעור של עד  .28.2.5
 העבודה המקורי עפ"י הזמנת העבודה, לא יהיה זכאי הקבלן לכל פיצוי שהוא.

 
הופסקה העבודה כולה או מקצתה, לאחר שניתן צו התחלת עבודה אולם הקבלן לא החל בביצוע  .28.3

זכאי הקבלן לפיצוי מוסכם בהתאם לנוסחה הקבועה לעיל למעט גובה האחוז העבודה בפועל, יהיה 
 כקבוע לעיל(. 4%בלבד )ולא  2%שיעמוד על 

יובהר, כי בכל מקרה, לא יהיה זכאי הקבלן לכפל פיצוי בגין דחיית העבודות והפסקת העבודות בגין  .28.4
דחייה ובגין אותה  –עבודה אותה תקופה והיה וקיבל הקבלן פיצוי בהתאם להוראות פרק שינוי קצב ה

תקופה חלות הוראות פרק זה, יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כולל עד לגובה הפיצוי המוסדר בפרק זה וכל 
 פיצוי ששולם לקבלן בגין דחייה יחשב על חשבון הפיצוי לו זכאי הקבלן לפי פרק זה.

עבודה, תפנה לקבלן,  ימים ממתן הודעה על הפסקת 90עבודות בתוך הביקשה ת.מ.ר לחדש את ביצוע  .28.5
 והקבלן יהיה מחויב להמשיך את ביצוע העבודות כאמור. 

פנתה ת.מ.ר לקבלן כאמור בסעיף זה, תשלום הפיצוי המוסכם עפ"י האמור לעיל, ייחשב כתשלום 
ביניים ששולם על חשבון התמורה לה זכאי הקבלן עפ"י הסכם זה, ויקוזז מהתמורה בגין ביצוע 

 עבודה. העבודות לאחר חידוש ה
ימים ממועד ההודעה על הפסקת העבודה רשאית ת.מ.ר לבצע את המשך העבודות בכל דרך  90בחלוף  .28.6

 שתראה לנכון לרבות באמצעות קבלן אחר.

מובהר בזאת כי הסעיפים בדבר פיצוי מוסכם וזכות ראשונים לקבלן, כמפורט לעיל, לא יחולו במקרה  .28.7
 של הפרת ההסכם ע"י הקבלן.  

 
 ותפיקדון ערבוי .29

קיום כל התחייבויותיו עפ"י המכרז והסכם זה, ימציא הקבלן לת.מ.ר, במעמד חתימתו על להבטחת  .29.1
ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, ולחילופין, ערבות אוטונומית, חתומה ע"י חברת ביטוח ישראלית 

ננסיים )ולא ע"י סוכן ביטוח(, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פי
משווי ההתקשרות,  5%עבור עבודות השיקום במט"ש תימורים בסך של , 1981-)ביטוח(, תשמ"א

כשהן , כולל מע"מ, ש"ח 500,000של  סךבובנוסף ערבות נפרדת עבור עבודות ההפעלה והתחזוקה 
 .4כנספח א'עפ"י הנוסח המצורף להסכם  ערוכות

 
יובהר כי, במידה ומי מהפרויקטים ימומן ע"י גורם חיצוני לרבות הרשות הממשלתית למים וביוב, 

 יידרש הקבלן להנפיק ערבויות בהתאם לדרישת הגורם הממן, זאת בנוסף לערבות המפורטת לעיל. 
 

 יום לאחר סיום תקופת ההסכם, ובכל מקרה 30ערבות זו תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועוד  .29.2
 חודשים. 9-לא תפחת מ

 הערבות תשמש כערבות ביצוע, טיב ובדק לעבודות שכבר בוצעו במהלך ההסכם.

 יום לאחר תום תקופת הבדק.  90בתום תקופת ההסכם, תוארך הערבות עד  .29.3
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הקבלן יהיה זכאי לבקש להפחית את סכום הערבות במהלך תקופת הבדק, כך שתעמוד על סכום 
מסך התמורה הכוללת אותה קיבל הקבלן מכוח הסכם זה, לפי סך החשבון המצטבר כולל  5%המהווה 

 מע"מ, אשר שולמה לו בגין ביצוען של כל העבודות, אותן ביצע מכוח הסכם זה. 

לבקש להפחית את סכום הערבות במהלך תקופת הבדק, באופן יחסי בגין  בנוסף, הקבלן יהיה זכאי
 ימים לאחר תקופה זו.  90-חלקי העבודות שלגביהן הסתיימה תקופת הבדק ו

ת.מ.ר תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן לעדכן ולהגדיל את גובה הערבות 
מההיקף הכספי הכולל של העבודות  10%וד על בהתאם להיקף העבודות שנמסרו לקבלן, כך שזו תעמ

 שנמסרו לקבלן. 
 

צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן  הכאמור לעיל, יהית.מ.ר לידי  הקבלןימסור  והערבות אות םסכו .29.4
 על בסיס המדד הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.

, בכל עת ללא הגבלות ו/או ת.מ.רהראשונה ע"י  הדרישת מיידי ממועדניתנת למימוש  אהערבות תה
 התניות כלשהן.

קבוע או זמני או הכרזה על פשיטת רגל לא ישמשו  -מובהר בזאת, כי צו הקפאת הליכים, צו פירוק
 כהגנה בפני מימוש הערבות, ויראו כל צו כאמור כלא חל על ערבות זו. 

 
 ממש הערבויות, כולן או מקצתן.יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום להמנהל  .29.5

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי היה ולא עדכן הקבלן את גובה הערבות ו/או המציא לת.מ.ר את 

 ערבות הבדק, תהיה רשאית ת.מ.ר לחלט את הערבות המצויה בידה.
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 תנאים כלליים להתקשרות –חלק ב' 
 

 וכללי התנהגות בטיחות, טיב החומרים ותקנים, כללי מירת דיניםש
 

 דינים:  שמירת .1

, הסכםעפ"י ה מחויבויותיובנוגע לכל והוראות כללי הבטיחות ישמור על הוראות כל דין  קבלןה  .1.1
  .לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם

הקבלן אחראי לכך, כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי הסכם זה, ואשר ביצועה מחייב   .1.2
רישיון ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר קבלת 

 ו/או מילוי אותו תנאי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם, הפר הקבלן הוראה מהוראות  .1.3
 .בטבלת הפיצויים המוסכמים שמצורפת למפרט הטכניההסכם, תפעל ת.מ.ר כאמור 

מוד בכל דרישות הדין בנוגע לעבודה עם מוצרי אסבסט בכל הקשור בביצוע עבודות על הקבלן יע .1.4
 פי הסכם זה.

 

 :ותקנים החומרים טיב .2

החומרים בהם יעשה הקבלן שימוש יהיו מאיכות מעולה, מהסוגים כפי שנקבעו במפרט הטכני  כל .2.1
הציודים יסופקו רק ע"י  ו/או ע"פ קביעת המנהל ולשביעות רצונם המלאה של המנהל והמפקח.

 ספק מקומי שיש לו בית מלאכה בארץ וצוותי שירות בארץ.

מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, כל החומרים בהם יעשה הקבלן שימוש יעמדו  בכל .2.2
תו תקן ישראלי ככל שקיים לגביהם וכל תו תקן אשר יכנס לתוקפו  וישאובכל התקנים הנדרשים 

 במהלך תקופת ההסכם.

 דוגמאות של כל החומרים הנדרשים המנהלהקבלן יגיש לאישורו של מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .2.3
להשלמת העבודות עפ"י ההסכם, קודם שישתמש בהם ויתקינם במסגרת העבודה. הוצאות 
הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או מכונים אחרים מוסמכים עפ"י דין תחולנה על 

ספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והעבודות הקבלן. הקבלן מתחייב ל
שנעשו וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום ביצוע 

  ל כפי שיורה המפקח.והעבודות על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכ

בקרת איכות )ובכלל זה ביצוע עבדה שתבצע שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המ הלמנה .2.4
ואין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן  אספלט וכיו"ב( ,בדיקות צפיפות, בדיקות בטון

 הסכם. לטיב החומרים והעבודות כנדרש ב

מובהר כי לת.מ.ר שמורה הזכות, להורות לקבלן להתקשר באופן ישיר עם כל מעבדה שתורה לו, 
 יקות הנ"ל.על מנת לבצע הבד

, בגין ממצאי הבדיקה, ישא הקבלן הלחזרו החומרים מבדיקת מעבדה ולא זכו לאישורו של המנ .2.5
בעלות הבדיקה החוזרת של דוגמאות החומרים שהובאו ע"י הקבלן במקומן של דוגמאות 

 לעיל. , כקבוע מנהלהחומרים שלא זכו לאישור ה

וק לדוגמאות שאושרו. עלות בדיקת החומרים שיסופקו לצורך המשך העבודה יתאימו בדי כל .2.6
 דוגמאות שיפסלו לא ייספרו במסגרת הוצאות הבדיקה המותרות. 

ישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו  המנהלהדוגמאות שאושרו על ידי  .2.7
אלא אם  ת.מ.ר להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש

 . אחרתנקבע בחוזה 

כי חומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התברר למנהל  .2.8
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שרה, ו/או אינו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן את החומר ולדוגמא שא
סרב הקבלן לעשות כן,  לעשות כן. המנהלשעות מקבלת הוראה מטעם  24ממקום העבודה, תוך 

תהא על חשבונו  הללהרחיק את החומרים הפסולים בעצמו. עלות פעולתו זו של המנ הלרשאי המנ
   של הקבלן.

2.9.  

ככל שיעשה שימוש במונח שווה ערך )ש"ע( במסגרת הנספחים להסכם זה, מוצר שווה  .2.9.1
ערך משמעו: מוצר של חברה אחרת אותו רשאי הקבלן להציע כאלטרנטיבה למוצר 

ת טיבו למוצר המקורי, עפ"י קביעת המפקח ובכפוף המקורי, ואשר יהא שווה ערך מבחינ
 לאישורו מראש ובכתב.    

ככל שמדובר באספקת ציוד/מוצר שקיים במט"ש הקיים, לא יאושר בשום מקרה ש"ע 
 אלא הוחלט אחרת ע"י המנהל.

, בפני עצמו או במכפלת כמות ₪ 25,000ככל שערכו של המוצר המקורי עולה ע"ס של 
יידרש גם אישור מראש ובכתב של מהנדס ת.מ.ר בנוסף ובמצטבר השימוש הצפויה בו, 

 לאישור המפקח.

מובהר, כי המפקח ומהנדס ת.מ.ר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לאשר את המוצר 
המוצע כשווה ערך למוצר המקורי, לא לאשרו או לאשרו בתנאים שיקבעו, ולקבלן לא 

 תעמוד כל טענה בעניין החלטתם כאמור.

 מתחייב שלא לעשות שימוש במוצר שאינו המוצר המקורי, אלא   הקבלן 
 לאחר שקיבל לכך את כל האישורים הנדרשים לפי סעיף זה.             

בכל מקום במסגרת הנספחים בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד,  .2.9.2
ות את שמותיהם מוצר וכיו"ב נעשה הדבר בכדי לתאר את טיבם הנדרש. על כן, יש לרא

וסימני הזיהוי המסחריים של החומרים, הציוד והמוצרים כאילו נכתב לידם "או שווה 
 לעיל.   2.9.1ערך", והקבלן יהיה רשאי להציע מוצר שווה ערך כאמור בפסקה 

 

 : בטיחות כללי על שמירה .3

את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות וכללי  יבצעהקבלן  .3.1
מנהל לכל תקן רלוונטי ובהתאם לדרישות הבטיחות של  בהתאםעפ"י כל דין והנחיה, הבטיחות 

והתקנות  1970 -, ובכלל זאת בהתאם לפקודת הבטיחות ]נוסח חדש[ תש"ל הבטיחות וגהות
 .שהותקנו מכוחה

לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לתדריך הבטיחות שקיבל מהממונה  מבלי .3.2
על הבטיחות בעבודה מטעמו ועליו יחתום הקבלן וכל עובדיו ובהתאם להוראות הבטיחות 

 .להסכם 4ב'בנספח כמפורט, בין היתר, 
 

 על כללי התנהגות: שמירה .4

במהלך  ביצוע  סביבהורח ולתושבי הימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי א בלןהק .4.1
 העבודות. 

הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצידו והן מצד  .4.2
 כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד הקבלן על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם.

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה והפרתן בהסכם עיקריים תנאים הינן זה פרק הוראות
 ביצוע מקצועי .5

העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי, לשביעות רצונו של המנהל. אישורו של המפקח  .5.1
לביצועה של עבודה או מטלה מכח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו האמורה 

 לעיל.
הקבלן בכל העלויות שהינן כתוצאה מביצוע לא  ישאלגרוע מהוראות חלק א' של ההסכם,  מבלי .5.2

 מקצועי לרבות ליקויים שיתגלו בכל זמן ואף לאחר תקופת ההסכם.
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 אי קיום יחסי עובד מעבידהעסקת כוח אדם ו .6

 :אדם כוח העסקת .6.1

יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או  בלןהק .6.1.1
 כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

הקבלן לא יעסיק עובדים זרים למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, 
שומרון וחבל עזה שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, 

ליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים ושע
 .1994 -כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה 

)בין היתר, באמצעות הממונה על הבטיחות  יבטיח קיומם של תנאי בטיחות קבלןה .6.1.2
ה חוקית, ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין דריש מטעמו(

 על ידי המפקח. שיידרשכפי 

  ת.מ.רלבין  ביניהם ייווצרוובשום מקרה לא  ת.מ.רו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של  בלןמוצהר בזאת כי הק .7
 כל יחסי עובד ומעביד.

 
 הוראות פרק זה הינן תנאים עיקריים בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 
 שעות וימי מנוחה .8

ו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה ו/או שעות ימצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על ידהקבלן  .8.1
, בכפוף לאמור להלן, ובלבד 1948 -משפט, התש"ח השלטון והמנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי 

שהמשך העבודה בימי המנוחה ובשעות המנוחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה 
ה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה או הפרעה בלתי סביר

 כאמור, וניתן על כך אישור המפקח.
מפגעים )רעש למניעת הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות  .8.2

, לצורכי חפירה, בניה או כיוצ"ב באזור מגורים בין 1979 –בלתי סביר מציוד בניה(, התשל"ט 
משפט, השלטון והלמחרת ובימי מנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי  06:00 -ל 19:00השעות 
, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי 1948 -התש"ח 

ן על כך הסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתסבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או ל
 .אישור המפקח

 
 לעניין סעיף זה:

 י תחילת יום המנוחה;נמחצית השעה לפ -תחילת ימי המנוחה 
 מחצית השעה לאחר סיום יום המנוחה. -סיום יום המנוחה 

 
 שמירת הסביבה, אוצרות טבע ועתיקות .9

 טבע באוצרות, בסביבה מפגיעה וימנע הסביבה על שמירה תוך עבודתו את יבצע הקבלן .9.1
 .ובעתיקות

. מצא הקבלן עתיקה או חפץ אחר בעל ערך, 1978 -יפעל בהתאם לחוק העתיקות, תשל"ח  הקבלן .9.2
 צוע העבודה או לאחר סיומה, ימסרם מיד לידי המנהל.יבמהלך ב

בהסכמתו בכתב של באישור פקיד היערות הרלוונטי וא ייכרת כל עץ ממקום העבודה אלא ל .9.3
. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהיה עליו לשלם המנהל

 פיצויים בסך שיקבע ע"י המנהל וכמו כן יהיה עליו לנטוע עץ אחר במקומו. ת.מ.רל

 את סוג העץ שייטע הקבלן, ואת גודלו. ושיקבע םהופקיד היערות המנהל 
ן: נפט, מעיינות מים, מחצבי פחם ומתכת, הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שכל אוצרות טבע כגו .9.4

מחצבות שיש ואבן, חול וכורכר וכל מחצבים אחרים למיניהם וכן עתיקות שימצאו בקרקע 
"ב, לא ימכור הקבלן חומרים כלשהם כיוצואין הוא זכאי לכל זכות בהם.  רכושו אינםהמגרש 

 אשר הוציא מאתר בו בוצעו העבודות נשוא הסכם זה.

זאת, כי ככל שיתגלו וימצאו אוצרות טבע, כהגדרתם לעיל, בשטח האתר, יודיע הקבלן מתחייב ב
 על כך למנהל מייד עם היוודע לו הדבר.

להוציא או לנצל בצורה אחרת את אוצרות הטבע האמורים  ת.מ.רלמתחייב לאפשר  הקבלן
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 בהתאם לחוקים המחייבים ועל סמך הסכם זה.
 לביצוע מטרת הסכם זה. הקבלן לא יבצע חפירות מעל המידה הדרושה .9.5

 
 יםלבין הקבלן כי כל החול והאדמה אשר יוצאו מן האתר ת.מ.רמוסכם ומוצהר במפורש בין  .9.6

 ת.מ.ר.יועברו לשטח אליו תורה 

 כפללדרוש מאת הקבלן פיצויים. גובה הפיצויים ייקבע לפי  ת.מ.רהפר הקבלן איסור זה, רשאית 
מקרקעי ישראל כפי שנגבים באותה עת, לפי הגבוה  מינהלממחירי השוק או כפל ממחירי 

 . ת.מ.ר, בהתאם לכמות שתיקבע ע"י מביניהם

יום ממועד  14הקבלן מתחייב לשלם את הפיצויים, כפי שנקבעו בהתאם לאמור לעיל, בתוך 
 משלוח הדרישה לתשלום.

 אדמה או חול הובלת הוצאותמובהר כי , לו בנספחים או בהסכם אחר מקום בכל האמור אף על
 .הקבלן חשבון על יהיו מהאתר כורכר או
 

באם ביצוען של העבודות על ידי הקבלן, מחייבת אספקת חומרי תשתית כדוגמת חול, אדמה גנית  .9.7
 ביצוע תחילת בטרם, המנהלוחומרי סלע ו/או כל חומר תשתית כיו"ב, ימסור הקבלן לידי 

 בטרם, למנהלשל מקורות האספקה של אותם חומרי תשתית. כן ימסור הקבלן  פירוט, העבודות
ה מבעלי אתרי הכרייה והרשות המקומית שבתחומה יכרו י, אישור כריהעבודות ביצוע תחילת

 .ת.מ.רחומרי תשתית אלו שעל הקבלן לספק ל
 

ואך ורק העבודה כדין, עפ"י הצורך ולא פחות מפעם בשבוע,  מאתרפסולת ה אתהקבלן יפנה  .9.8
 ת.מ.רל להציג הקבלן על, האמור מכלליות לגרוע מבלי. המנהל"י ע שיאושרו יםלאתרים מורש

 .דרישתה"י עפ, האמורים לאתרים הפסולת פינוי על המעידות קבלות

למען הסר ספק, פינוי הפסולת, התשלום בגין הפינוי והתשלום לאתר מאושר יחולו על הקבלן 
 .יליון המחיריםויכללו במחירי היחידה אשר בג

 
 הוראות סעיף זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 
 ההסכםזכויות ו/או חובות מכוח המחאת  .10

ח מומחיותו וח ההסכם הינן מכומכ בלןמוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הק .10.1
 עובדיו.המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות 

 
ח ורשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכ יה, לא יהלהלן 9.3 בסעיף לאמור בכפוף, בלןהק .10.2

ההסכם או חלק מהן לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה 
 הנובעת מההסכם, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.

ומעלה מהון מניות התאגיד, ממי  25%לרבות העברה של  –תחשב "המחאה"  ,היה הקבלן תאגיד
שהחזיק בו במועד חתימת הקבלן על ההסכם, לאחר או לאחרים ו/או העברת מניות בהיקף 

 המקנה יכולת למנות את רוב חברי הדירקטוריון בתאגיד ו/או את יו"ר הדירקטוריון.
 

את זכויותיו  בלןקה המחה לעיל האמור וחרף היה כי מובהר לעיל האמורה מהחובה לגרוע מבלי .10.3
או חובותיו על פי חוזה זה או מקצתן בניגוד לאמור לעיל, או מסר את ביצועו של שרות כלשהו 

ישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות י המוטל עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר,
 ת.מ.רהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיה של עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שי

 .הנמחהכלפי הגורם 

 
 אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית ת.מ.ר עפ"י כל דין ו/או הסכם.

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה והפרתן בהסכם עיקרים תנאים הינן אלו סעיפים הוראות
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של חלק מסוים מתוך העבודה  בביצוע רלהיעזמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכאי הקבלן  .10.4
 :שלהלןקבלן משנה בתנאים ב

אישור מראש ובכתב מאת טעונה  יה"י קבלן המשנה תהעחלק העבודה  ביצוע  .10.4.1
 .מנהלה

יוצא מהכלל.  ללאקבלן המשנה יהיה כפוף לכל התחייבויות הקבלן בהסכם זה,   .10.4.2
מסר ע"י ימהסכם זה י , ועותקכפיפות זו תעוגן בהסכם שבין הקבלן לקבלן המשנה

 הקבלן למנהל. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לכלול בכל ההסכמים אותם  .10.4.3
לא  ואשר תנאילת.מ.ר  יכסוי ביטוחיערוך עם קבלני המשנה מטעמו, תנאים בדבר 

 . בהסכם זהיפחתו מאלו הקבועים 

הסכם זה, לרבות ישא באחריות מלאה לכל מחויבויותיו עפ"י יהקבלן ימשיך ו .10.4.4
 אחריותו לגבי עבודות שבוצעו בפועל ע"י קבלן המשנה.

 .ת.מ.ראין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הישירה של קבלן המשנה, כלפי  .10.4.5

ן לסיים יובהר כי ת.מ.ר תהא רשאית בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהקבל
 התקשרותו עם קבלן המשנה.

 
לעבודות  ווג המתאים לביצוע עבודות החשמל, עליו להתקשר עם קבלןולקבלן אין את הסי במידה .10.5

בסימול  1969 –"טתשכ, בנאיות הנדסה לעבודות הקבלנים בפנקסחשמל, פיקוד ובקרה, הרשום 
/או פיקוד ובקרה במתקנים ועבודות בתחום החשמל  3לפחות, אשר ביצע  3 -כספי א בהיקף 160

 ונות כקבלן ראשי או קבלן משנה.השנים האחר 10לטיפול בשפכים, במהלך 

 המתאים לביצוע עבודות צנרת, עליו להתקשר עם קבלן הרשום  הסיווגולקבלן אין  במידה .10.6
  260בסימול  1969 –"טתשכ, בנאיות הנדסה לעבודות הקבלנים בפנקס
 לפחות.  2 -בכספי  בהיקף

 המתאים לביצוע עבודות עפר, עליו להתקשר עם קבלן הרשום  הסיווגולקבלן אין  במידה .10.7
  200בסימול  1969 –"טתשכ, בנאיות הנדסה לעבודות הקבלנים בפנקס
 . לפחות 1 -ג כספי בהיקף

.מ.ר תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה תהסר ספק, מובהר בזאת כי  למען .10.8
 לכך. בלןצורך בקבלת הסכמת הק ללאן, ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם או חלק

 , שיפוי קיזוז עיכבוןבנזיקיןחריות א .11
 אחריות הקבלן לנזק: .11.1

, יהיו הקבלן ו/או קבלני אישור מסירהיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת מ .11.1.1
משנה מטעמו אחראים לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם 
לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו, 
המבנים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או 

מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן ו/או על קבלני המשנה מטעמו לתקן את  לאתר העבודות
הנזק על חשבונם הם בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות 

והמתאימות בכל פרטיהן להוראות  ת.מ.רבמצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון 
 החוזה.

 
 העבודות מכל סיבה שהיא. הקבלן יהיה אחראי לנזקים כתוצאה מהפסקת ביצוע .11.1.2

 
  :אחריות לגוף או  לרכוש .11.2

יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או  –ת.מ.ר ביחסים בין הקבלן ל
תאונה ו/או תקלה ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל 

ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד  ת.מ.ר ו/או למפקחאדם ו/או אגוד, לרבות ל
מאלה, כתוצאה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה 
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המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו 
  ו/או קבלני המשנה שלו, בתקופת ביצוע העבודות.

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

 ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות. ת.מ.רר לנזקים שייגרמו כאמור לאח
 אוריהקבלן אחראי בלעדית לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד ו/או למתקנים מכל סוג ות

הנמצאים בשימושו ובשימוש קבלני משנה מטעמו כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע העבודות והוא 
 ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל אובדן, נזק או קלקול כאמור. ת.מ.רפוטר את 

 
 אחריות לרכוש ציבורי: .11.3

נזק שייגרם לרכוש הציבורי ברשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, אבדן ו/או הקבלן יהיה אחראי לכל 
קעיים טלגרף, טלפון וצינורות להעברת קווי חשמל טל"כ טלפון וכיו"ב, או מובילים אחרים על קר

דות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין וו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העב
שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור 

לפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים ת.מ.ר  של נהעל חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצו
 פול ברכוש שניזוק כאמור.יעל הט

 
-על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת

, למניעת נזק כאמור לעיל מתחייב הקבלן להזמין משגיחים ותקרקעיים העוברים באתר העבוד
יזיה והטלומקומית אשר בתחומה נעשות העבודות, מבזק, חברת חשמל, מחברות המהרשות 

די הקבלן, בכבלים או כל גוף ציבורי או פרטי מתאים אחר. הזמנת המשגיחים תעשה על י
 באחריותו ועל חשבונו.

 
שא י, בנוסף יכאמור, יחולו הוצאות התיקון והפיצוי עליו תשתיותפגע הקבלן במתקנים ו/או ב

 .הקבלן בכל נזק תוצאתי שייגרם כתוצאה מכך
 

קרקעיים אשר  -על חשבונו בכל המערכות והמתקנים העיליים והתת הקבלן יתמוך, יחזיק ויגן
לכל נזק שיגרם ת.מ.ר עלולים להינזק כתוצאה מביצוע העבודות, הקבלן יהיה אחראי כלפי 

והקבלן מתחייב לתקן על חשבונו  כתוצאה מביצוע העבודות לרבות נזק שיגרם כתוצאה מרעידות
 ת.מ.ר.  נזקים אלו על פי הוראות 

 
 :ות לעובדיםאחרי .11.4

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים 
בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או 

דן ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אב
 תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות.

 :אחריות מקצועית .11.5
ישא באחריות לנזקים הנגרמים כתוצאה מאי עמידתו בדרישות ההסכם ובסטנדרטים יהקבלן 

, עובדיה והפועלים ת.מ.רהמקצועיים הנדרשים מן הקבלן והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את 
קב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או של קבלני משנה ו/או מטעמה בגין כל נזק שיגרם להם ע

הזנחה במילוי חובתו/ם המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ועל כל סכום 
שיחויבו לשלם בהקשר לכך. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה 

 לאחר תום תקופת ביצוע העבודות.
 

 :על ידי הקבלןפיצוי ושיפוי  .11.6
הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,  .11.6.1

האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על פי כל דין, 
( 11.5)-(11.1ומפורטים בסעיפים ) ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים

 לעיל.

מכל אחריות לכל אובדן, נזק,  הו/או עובדיה וכל מי מטעמת.מ.ר הקבלן פוטר את  .11.6.2
 ( לעיל.11.5)-(11.1קלקול חבלה, תאונה שהם באחריות הקבלן כאמור בסעיפים )

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או ת.מ.ר הקבלן מתחייב לבוא בנעלי  .11.6.3
ו/או הוראות כל דין,  לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה

 ( לעיל.11.5)-(11.1לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים )
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, היה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד 
ועל פי שיקול דעתה המוחלט. ת.מ.ר ל לפי קביעת ושלישי בכל תביעה כאמור והכ

 ת.מ.רידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד הקבלן מצהיר בזאת, כי במ
כאמור, הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין  הו/או מי מטעמ

ו/או אחרים, ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע ת.מ.ר שנתבקש על ידי 
 ת.מ.רנוסף או כצד שלישי כאמור, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר 

 המוחלט ולשאת בתשלומם. המצא לנכון לעשותו על פי שיקול דעתת
 ת.מ.רהקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את  .11.6.4

בקשר לנזקים אשר הקבלן  הו/או עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובת
ה לקבלן הזדמנות אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנ

 להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא  .11.6.5
צו מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על  ת.מ.רכנגד 

לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי 
ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה 
כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה 

 כתוצאה מצו כנ"ל.

נגד כל תביעה או דרישה, על כל נזק וכת.מ.ר כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את 
מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, 
נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל 

קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות  ותאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א
  במלואן. ת.מ.רייגרמו להמשפטיות ש

ו/או  התהייה רשאית לתקן בעצמ ת.מ.רמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה,  .11.6.6
באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון 

 15%שא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת יהקבלן, והקבלן י
 .ת.מ.רהוצאות כלליות של 

כדין  החויב ת.מ.רכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, ו .11.6.7
ה על פי חוזה זה ו/או על פי כל ירשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויות ה ת.מ.רלשלמו, תהי

בכל זמן שהוא  ת.מ.רדין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת 
ו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות וכן תהייה רשאית לגבות

 הנזכרות לעיל.

 

הקבלן יהא אחראי כלפי ת.מ.ר וכלפי כל צד שלישי בגין נזק שיגרם להם בקשר לעבודות ולביצוע  .11.7
מחויבויותיו נשוא הסכם זה, ויהא חייב בתשלום פיצוי ל ת.מ.ר ו/ או צד שלישי בגין נזק זה, 

 שיידרש לכך ע"י ת.מ.ר. ימים מיום 7וזאת בתוך 

 

ת.מ.ר את  בלןח כל הסכם או דין, ישפה הקולשלמו מכ בלןתשלום שהיה על הק ת.מ.רילמה ש .11.8
בגין כל  ת.מ.ראת  בלןימים מיום שנדרש לכך על ידה. בכלל זה, ישפה הק 7בגין תשלום זה בתוך 

תשלומים בגין  ח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה, לרבותותשלום שחויבה בו מכ
וכל הוצאה שנגרמה לת.מ.ר בקשר עם ניהול ההליך לרבות שכ"ט  שכ"ט עו"ד ,הוצאות משפט

 מומחה וכל עלות נלוות נוספת.

בגין כל הוראת תשלום אותה תבצע עקב קיומו של צו  ש"ח 100סך של ב את הקבלן תחייב ת.מ.ר .11.9
 .מת.מ.ראשר הוטל על הכספים המגיעים לו  בלןעיקול כנגד הק

הא רשאית בכל עת לקזז ולנכות מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם זה, כל סכום, בין ת.מ.ר ת .11.10
כל הסכם  "יו/או לכל צד ג', עפת.מ.ר מגיע מהקבלן להל אם קצוב ובין אם אינו קצוב, שלדעת המנ

 או דין. 

שמקורן  תהא זכות קיזוז בכל מקרה של תביעות מצידו של צד ג',ת.מ.ר מובהר ומוסכם בזאת כי ל .11.11
בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, בין תביעות מצד עובדים, קבלני משנה ו/או ספקים, בין תביעות 

 זכות בחומרים, בציוד ובמתקנים ובין תביעות אחרות כלשהן.
מרים, כלי עבודה וכיו"ב וזאת ו, מתקנים, חןמיטלטלילעכב בידה כל  יהרשאית תה ת.מ.ר .11.12

 אותן לא מלא על פי הקבוע בהסכם. בלןשל הק והתחייבויותיכבטוחה עד למילוי 
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  או הסכם.ו/על פי כל דין ת.מ.ר  כדי לגרוע מכל זכות, סעד או תרופה להם זכאיתבאמור בסעיפים לעיל אין  .12

 ביטוח .13

, הוראות הביטוח שיחולו ח כל הסכם או דיןוו/או מכהקבלן מכוח האמור בהסכם זה  בלי לגרוע מאחריותמ
 . כנספח ב'נספח הביטוח המצ"ב להסכם על ההסכם יהיו בהתאם ל

פי -פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .13.1
לפרויקט לכל הפחות ע"פ נוסח אישור קיום  לרכוש פוליסות ביטוחכל דין, הקבלן מתחייב 
 הביטוחים המצ"ב לחוזה.

כומי הביטוח  שיקבעו אין בהם משום אישור של המועצה הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וס .13.2
או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח 

 ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי כלשהו .

 ולביטוח רכוש המועצה יכללו מע"מ. הסכומים לביטוח של העבודות נשוא החוזה )שווי הפרויקט( .13.3

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל הפועלים מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שיועסקו  .13.4
על ידו )ככל שיתיר זאת חוזה זה( במישרין או בעקיפין יהיו אף הם מודעים לתנאי הביטוח הנדרש, 

 היקפו ומגבלותיו, ויפעלו על פי תנאי הפוליסות.

הקבלן מתחייב לגרום לכך שכל קבלני המשנה שיועסקו על ידו )ככל שיתיר זאת חוזה זה( יסדירו  .13.5
ביטוח לרכושם ולחבויותיהם בכדי למנוע הפסד או אובדן לקבלן ולצד שלישי כלשהו לרבות המועצה 
ו/או המועצה. אין בעריכת ביטוחים כל שהם ע"י קבלני המשנה כדי לפטור את הקבלן מאחריות 

 שי ו/או מחדלי קבלני המשנה.למע

כספים שיתקבלו מחברת הביטוח בגין נזק לעבודות המתבצעות או לרכוש המועצה ו/או המועצה,  .13.6
 ישועבדו לטובת המועצה, וישמשו אך ורק לשם תיקון הנזק, אלא אם תסכים המועצה אחרת בכתב.

ף סעיף בדבר וויתור על בכל הביטוחים הנוספים שיערוך הקבלן, אשר קשורים לנשוא החוזה, יתווס .13.7
 זכות התחלוף של מבטח הקבלן כלפי המועצה, וכל הבאים מטעמן.

במועד חתימת חוזה זה או במועד תחילת העבודות בפועל, לפי המוקדם מבניהם, ימציא הקבלן  .13.8
ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת -כשהוא חתום על קיום ביטוחיםלמועצה את האישור על 

 ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו וכשהוא אינו מסויג. 

, ימציא הקבלן למועצה שוב את בפוליסות)ארבעה עשר( ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה  14 .13.9
נו מאשרים כי תוקף האישור על ביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "א

 אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". 

במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן למועצה את העתק  .13.10
האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו 

 העבודות נשוא החוזה.

סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן לפי החוזה. האמור בסעיף זה ) .13.11
 בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי חוזה זה .

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה יסודית של החוזה.  .13.12

כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי בהמצאת אישור על ביטוח  .13.13
לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים 
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כאמור ובין אם לאו, והמצאת ביטוח לידי המועצה כאמור לעיל אין בה כדי להטיל על המועצה 
 אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

כם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על ביטוח קבלנים אך לא מוצהר ומוס .13.14
 תהיה חייבת לעשות כך.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את הביטוח  .13.15
נות על מנת להתאימו להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקי

 הביטוח ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כלשהי.  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע העבודות נשוא החוזה עקב אי  .13.16
 שא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך. ייהמצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, 

ת נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבו .13.17
 העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

 הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות. .13.18

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או המועצה ו/או  .13.19
א זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל הבאים מטעמן בגין נזק שהו

 אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה ו/או המועצה  .13.20
נזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות והבאים מטעמן, יהא הקבלן אחראי ל

ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המועצה ו/או המועצה  והבאים מטעמן, והוא יהא מנוע 
 מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה ו/או המועצה והבאים מטעמן.

המועצה זכאית, אך לא  לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה .13.21
חייבת )וככל שתוכל(, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם 
במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח 

 במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת החוזה.

הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המועצה מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח  .13.22
להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתה, על שם המועצה במקום על שמו. כל זכויות וחובות 
הפוליסה או הפוליסות יחולו על המועצה מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שם המועצה. 

רה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי מיום ההעב
הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מביצוע העבודות נשוא החוזה על פי הוראות החוזה או שהקבלן 
הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או 

 ח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה.שחברת הביטו

, 1970-: ביטוח חובה בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי, תש"לרכב –רכוש  –ביטוח צד ג'  .13.23
לכל כלי הרכב  -וכן ביטוח רכב מקיף הכולל כיסויים לביטוח נזקי צד ג' רכוש וכיסוי רכוש מלא 

ילוי מחויבויותיו עפ"י ההסכם לביצוע העבודה והציוד המכני וההנדסי המשמשים את הקבלן למ
או שהותקנו בו כתוספת \כולל הרחבה ביטוחית למנוף או מתקני הרמה מקוריים המותקנים ברכב ו

לצורך עבודתו של הקבלן. הבטוח הורחב לכלול אחריות כלפי צד ג' עקב נזקי רכוש שנגרמו עקב 
כן מתקני גריסה או דחיסה, מוסכם כי המונח שימוש בכלי רכב ו/או מנוף ו/או מתקני הכלי רכב ו

"רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. וכן 
 אחריות לנזקי גוף שנגרמו שלא עקב תאונת דרכים על פי חוקי הפלת"ד.
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 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .14
 :דלקמןמצהיר בזאת כ הקבלן

 .1976 –הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  כי .14.1

 .1975 –ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .14.2
 

הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין כלפי  .14.3
 של הסכם זה. שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי  .14.4
 הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

אישור על גובה ניכוי  ת.מ.רל הקבלןבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא  .15
 פקיד השומה האזורי. מס במקור מטעם

ת.מ.ר לכל החזר מ הקבלןזכאי  יהאישור כאמור במועד, לא יהת.מ.ר מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא ל
 בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד.

 
 ביטול ההסכם ותוצאותיו .16

 
 רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים: יהתה ת.מ.רמוסכם בין הצדדים כי 

ניתן  –באם הינו תאגיד  –הוכרז כפושט רגל, או הקבלן כונס נכסים מכח כל דין ו/או  בלןמונה לק .16.1
 .קבוע או זמני -פירוק להקפאת הליכים ו/או צו לגביו צו

 ם או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביה בלןנגד הק .16.2
 לשירותים מכוח הסכם זה.לעבודות ו/או הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת 

 שוחד, או בכל מעשה מרמה.מעשה או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, ב בלןהק .16.3

אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או  בלןכי הק ת.מ.רהוכח ל .16.4
 מכל סיבה אחרת.

בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם  הסכםטול הימובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ב

עקב הפרתו על  הסכםהאת ח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל ומכ הסכםלבטל ה ת.מ.רבכדי לגרוע מזכות 

 .בלןידי הק

ה לתשלום ו/או ששולמה ביתר בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותר .17

 לפי העניין.

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, מובהר בזאת כי היה ובוטל ההסכם כאמור בפרק "תקופת 

ההסכם" במהלך תקופת הניסיון או עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י קבלן, לא יהיה 

 ביטול ההסכם.זכאי הקבלן לכל פיצוי שהוא מת.מ.ר בגין 
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של  , חובותיות.מ.רזכויותיה של  -ח כל דין או הסכם ובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .18
 לשירותים הנוגע בכל, סכםבתוקפם המלא, כאילו לא בוטל הה ויושארו מטעמו לא יפגעו, והביטחונות בלןהק

 .הביטול מועד עד שבוצעו העבודות/או ו

 עפ"י כל דין או הסכם.  ת.מ.רע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית ולגר אזה אינו בפרק האמור ב

 ויתור .19
נעשו מראש  בתוקף אלא אם מטעם אחד הצדדים לא יהיו ההסכם תנאי על, חריגה, ויתור, ארכה התנאהכל 

 ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

או הסכם לא  ח דיןושחייב היה הצד השני לבצע מכצוע חובה יויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ב
 עתידי כאמור. בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה יהיה

 
 כתובות והודעות .20

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.

זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום  הסכםין ימסמך או הודעה לענ
 ימים מתאריך המשלוח. 5כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך 

 
 סמכות שיפוט .21

 
 במחוז מרכז. תהנמצאאשר תהא אך ורק לבית משפט המתאים מבחינת הסמכות העניינית 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

  
  

 הקבלן   התאגיד
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 1נספח א'
 בני עייש( בע"מו גדרה, קרית מלאכיאזורי )רמלה, ת.מ.ר תאגיד מים 

 
 תימורים והפעלה של מתקן לטיפול בשפכיםעבודות שיקום  11/2018מכרז פומבי מס' 

 
 הצעת המשתתף 

 
 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

 
ח"מ ________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ____________________ כתובת ה אני

 ____________________________ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
 

הוראות שבנדון, דהיינו: ההודעה למשתתפים, ה המכרזהנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי  .1
וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות  וטופס הצעת המשתתף הזוכה, נוסח החוזה שייחתם עם למשתתפים

 , וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.במכרזהנדרשים מאת המשתתפים 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2
 

כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני  .2.1
 תנאי המכרז תהיה רשאית ת.מ.ר לבטל את ההתקשרות.עומד ב

 

כי יהיה ברשותי כל כוח האדם, החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודות בהתאם לנדרש  .2.2
 עפ"י תנאי המכרז.

 

 במסמכי המכרז.למלא אחר כל ההוראות המפורטות  .2.3

3.   

, להלן אחוז ההנחה האחיד המוצע על ידי ביחס לכל הפריטים עבודות השיקוםבתמורה לביצוע  .3.1
 :(1) 2'א כנספח המצ"ב *בכתב הכמויותהמופיעים 

 

 
 אחוז הנחה(__________________________)במילים:  ___________%

 

 ( אינם כוללים מע"מ.1) 2*יובהר כי המחירים הכלולים בכתב הכמויות לעבודות השיקום שבנספח א' 
 

ידוע לי כי הצעה  ולא באחוז תוספת. (0%)לרבות  המשתתף תנקוב באחוז הנחה אחיד בלבדהצעת 
 שתנקוב באחוז תוספת תיפסל ללא שימוע.

לקוב )לא כולל מע"מ( בש"ח המוצע על ידי  המחיר, להלן והתחזוקה עבודות ההפעלהבתמורה לביצוע  .3.2
 :(2) 2'א כנספח המצ"ב בכתב הכמויותביחס לכל הפריטים המופיעים אחד 

 

 
 (ש"ח_______________________)במילים: לקוב אחד  ₪ ___________

 

 

ידוע לי כי התמורה לה אהיה זכאי עבור עבודות שתימסרנה לי, ככל שתימסרנה, ובהתאם לכמויות אשר 
 יושקעו בפועל בביצוע עבודות אלה. 

 
 יתווסף מע"מ כדין. בכתב הכמויותלסכומים המצוינים 

 
 

כי התמורה לה אהיה זכאי תהא תוצאה של הכמויות אשר יושקעו בפועל בביצוע העבודות מושא  ידוע לי .3.3
 מכרז זה.
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מגלמים  והסכום הנקוב לקוב אחד(, אחוז ההנחה ל ידי לעיל )שיעור עהמחירים המוצעים הנני מצהיר כי  .4

לפי  ייכל התחייבויותבביצוע העבודות, ומילוי החומרים, ההוצאות והעלויות הכרוכים  את כל העבודות,
 .ההסכם

 
הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו מחייבת אותי לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז וההסכם שצורף לו,  .5

ללא סייג וללא תנאי, למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות למכרז )וככל 
, וכן לתקופת הארכה נוספת בת שלושה חודשים, (שיידחה מועד זה, למשך שלושה חודשים מהמועד הנדחה

 . ככל שתוארך
  

ידוע לי כי הערבות המצורפת להצעתי זו משמשת להבטחת עמידתי אחר הצעתי והמצאת כל המסמכים  .6
הנני מוותר על הודעת הזכייה ו/או עמידתי בכל תנאי המכרז. ימי עבודה ממועד קבלת  15הנדרשים, תוך 

 כנגד ת.מ.ר במקרה ובו תממש את זכותה כאמור.כל טענה ו/או דרישה 
 

ידוע לי, כי במידה ואזכה במכרז, היה וההסכם בצירוף המסמכים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי  .7
המכרז, לא יומצאו על ידי במועד האמור, ת.מ.ר תהיה רשאית לבטל את זכייתי במכרז ולחלט את ערבות 

 המכרז.

 
 

 על החתום: /נוולראיה באתי
 
 

 

 __________________ ____________________          _____________________ 
 יםף/כתובת המשתת                          מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.  ים ף/חתימת המשתת

 
 
 

 ___________________ _________________________________ 
 וחתימתו/ם החתימה של החברה /ימורשה /ותשם   מס' טלפון

    
 
 

 הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן: במכרזבמידה והמשתתף 
 

 
אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח החברה __________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה 

מחייבים, עפ"י  התאגידבצרוף חותמת  בתאגיד_______________, _________________, שניהם מנהל/ים 
 .התאגיד, את וותקנותי התאגידתזכיר 

       
            _________________ 
 ו"חעו"ד/ר                         
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 (4נספח א)

 לעבודות שיקום של מתקן לטיפול בשפכים תימורים ערבות ביצוע

 לכבוד
 "(ת.מ.רבני עייש( בע"מ )להלן: ")רמלה, גדרה, קריית מלאכי ו תאגיד מים אזורי –ת.מ.ר. 

 21רחוב סוקולוב 
  מלהר

 נדון: ערבות בנקאית מס' __________ה

 
שקלים  _______) ₪ לסכום של __________אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד  .1

"( הספקחדשים( )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת ______________ )להלן: "

 11/2018מכרז מס' מכוח זכייתו בהבטחת מילוי כל התחייבויותיו בגין החוזה שנחתם ל

 .לעבודות שיקום של מתקן לטיפול בשפכים תימורים

סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי  .2

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן.

   15 -שנת ___ שהתפרסם ב "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש _____ .3

 ל_____ שנת ____ בשיעור ______ נקודות.

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: .4

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד  .א

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד למדד היסודי 

היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל 

 הפרשי הצמדה.

)חמישה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על  5-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .5

כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם 

על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 

 לדרוש את התשלום תחילה מאת הספק.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __ לחודש ______ שנת _____)כולל( בלבד ולאחר  .6

על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה 

 יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

  

 

 בכבוד רב,        

 בנק _________ בע"מ               
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 לעבודות הפעלה ותחזוקה של מתקן לטיפול בשפכים תימורים ערבות ביצוע

 לכבוד
 "(ת.מ.רבני עייש( בע"מ )להלן: ")רמלה, גדרה, קריית מלאכי ו תאגיד מים אזורי –ת.מ.ר. 

 21רחוב סוקולוב 
  מלהר

 הנדון: ערבות בנקאית מס' __________

 
אלף  חמש מאות) ₪ 500,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .8

שקלים חדשים( )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת ______________ )להלן: 

מס' מכרז הבטחת מילוי כל התחייבויותיו בגין החוזה שנחתם מכוח זכייתו בל"( הספק"

 .לעבודות שיקום של מתקן לטיפול בשפכים תימורים 11/2018

ם מפעם לפעם על ידי סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרס .9

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן.

   15 -"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש _____ שנת ___ שהתפרסם ב .10

 ל_____ שנת ____ בשיעור ______ נקודות.

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: .11

הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד  אם יתברר כי המדד החדש, .א

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד 

היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל 

 ה.הפרשי הצמד

)חמישה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על  5-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .12

ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה 

על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 

 מאת הספק. לדרוש את התשלום תחילה

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __ לחודש ______ שנת _____)כולל( בלבד ולאחר  .13

תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא 

 יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .14

  

 

 בכבוד רב,        

 בנק _________ בע"מ               
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 (1נספח ב)
 ביטוחים קיום אישור - ביטוח נספח

 תימורים בשפכים לטיפול מתקן של והפעלה שיקום
 

)אין לבצע בנספח הזה שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, 
,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח,  הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח

 באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה(,
 

 :לכבוד
 ת.מ.ר תאגיד מים אזורי                                                      תאריך_____________

 מוו/או  גופים מטעמו ו/או מנהליו ו/או יועצים מטע

 רמלה )להלן "התאגיד"( 21סוקולוב 

 תימוריםשאיבה  תחנתשל  והפעלהשיקום  עבודות: הנדון

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור
( פוליסת ביטוח עבודות קבלניות לתקופת הפרויקט,  ובה "הקבלן")להלן:  ____________ 

חבות המוצר, חבות מעבידים, וביטוח רכוש שכוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים אחריות צד שלישי, 
 "(.הקבלןחודשים )להלן: " 24להלן והמתייחסות: לעבודות קבלניות ולתקופת גילוי ותחזוקה של 

 
   2016מהדורת  -נוסח פוליסת ביט ביטוח עבודות קבלניות  :פוליסת עבודות קבלניות  .1
 

 (            הזוכה הקבלן ידי על שהוצע כפי)                                       -ערך הפרויקט 
 מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי "ביט" הרלוונטיים במועד תחילת הביטוחים.

 חודשים מתום תקופת הביטוח לגבי כל הפרויקט 12     – תקופת תחזוקה מורחבת

והתחברות לקוו סניקה אזורי על  תימורים בשפכים לטיפול מתקן של והפעלהיכללו: שיקום  העבודות
 וכן כל סוגי . 11/2018ועל פי מכרז   2018נובמבר מתאריך תלמ מהנדסים כתב הכמויות שהוכן על ידי 

 (העבודותעבודות הנדסה אזרחית אחרים שידרשו לצורך הפרויקט. )להלן 

 הכיסוי הביטוחי  יכלול

 *  נזקי תכנון לקוי 

 *  נזקי רעד והחלשת משען 

 *  נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע 

 *  נזקי גניבה ופריצה  

 *  כל נזק אחר 

 חודשים מתום הבניה 24* תקופת גילוי ותחזוקה של 
 

   ביטוח צד שלישי: .2
מיליון שקל(   ה)עשר ₪ 10,000,000גבול האחריות לתובע הוא: ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. 

 לאירוע  ולתקופה.
 

 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות
ייחשבו לצורך פוליסה זו  וועובדי ו, נבחריו, כל הבאים מכוחהתאגידיצוין במפורש בפוליסה כי  .2.1

 כצד שלישי.
הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת  .2.2

                                                                                                              תכנגד אותה חבו התאגידאת 
 סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף. .2.3
 כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'. .2.4
 .התאגידתכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הפוליסה  .2.5
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי  .2.6

 שגרם לנזק בזדון.



 ה של מתקן לטיפול בשפכים תימוריםלעבודות שיקום והפעל 11/2018 מס' מכרז

 ()חתימה + חותמת__מסכימים לכל האמור ______ מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו
 48מתוך  47עמוד 

 

 
 ביטוח חבות מעבידים: .3

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע 
לתקופת  ₪ 20,000,000ש"ח  לתובע ולסך של  6,000,000 -בגבולות אחריות מהעבודות/השירותים, 

 )שנים עשר( חודשים. 12ביטוח של 
 

 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות
 

 נוער כחוק.לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת  .3.1
הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל  .3.2

 שכר מהקבלן ובין אם לאו.
 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  התאגידהפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .3.3

 
 1980התש"מ  ע"פ חוק האחריות למוצרים פגומים , ביטוח חבות המוצר .4

 שקל למקרה ולתקופה 2,000,000  -סכומי הביטוח 
 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח .5
 

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .5.1
המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את  .5.2

 עובדיו, נבחריו, המפקח, וקבלני משנה של הקבלן., התאגיד
במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת  .5.3

על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים  תאגידאלא אם כן נודיע ל התאגידהודעה מהקבלן וגם או 
 קף.)שלושים( יום לפני כניסת הביטול לתו 30במכתב רשום, לפחות 

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  .5.4
הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן,  תאגידהיקפם, אלא אם כן מסר המבטח ל

 )שלושים( יום מראש. 30לפחות 
תביעות  למעט –בכל הביטוחים שערך הקבלן בקשר לחוזה זה: כל חריג או הוראה בפוליסה  .5.5

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש,  – המוגשות נגד הקבלן לבדו
התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים 
סניטריים פגומים,שימוש בנשק חם או קר , זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור שאינו חלק מתהליך 

בטלים עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הרעלה במזון או במשקה.  מתמשך,
 .ומבוטלים

כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח  .5.6
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח SUBROGATIONעל זכותו לתחלוף )

טח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק זיקה אליו או שהמבו
 בזדון.

כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  .5.7
מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה  התאגיד

 .בתאגידאו האחראי על הביטוח  התאגידגזבר  התאגידכמנכ"ל  ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר
כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה  .5.8

. תאגידבדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי 
הינו "ביטוח ראשוני",  תאגידביטוח ביחס לכל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה ה

 התאגידבמלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי  התאגידהמזכה את 
 האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

בתוקפם וכן השתתפויות הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים  .5.9
עצמיות במידה ותחולנה. כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הקבלן 

במידה ולא ישלם רשאית הרשות לשלמם ולנקות את התשלום מהכספים המיועדים בלבד.
 לקבלן.
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מוקדם  המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי .5.10
, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים הרשות לא היה תאגידלקיום ההתקשרות בין הקבלן ל

 מתקשר עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 
 העבודות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. .5.11

 
 :נתוני הפוליסות

 עד........................פוליסת עבודות קבלניות............................................תוקף  .א
 פוליסה לבטוח אחריות כלפי צד ג' ..............................בתוקף עד.................... .ב
 פוליסה לבטוח חבות המעביד מס'...............................בתוקף עד.................... .ג
 .............בתוקף עד......................בטוח רכוש/ציוד נייד מס'............................ .ד
 פוליסת חבות המוצר מס' ........................................בתוקף עד..................... .ה
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