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 :מכרזה ביצועלוח זמנים ל

 

המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד 
שרכש את מסמכי  האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי

 המכרז או נרשם על ידי נציג המזמין.

 
  

   

 11:00בשעה   20/01/2020  :חובה -מפגש קבלנים .א

 12:00עד השעה  23/01/2020 מועד הגשת שאלות הבהרה: .ב

 12:00עד השעה   02/02/2020 מועד הגשת הצעות: .ג
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 תוכן עניינים

 עמ' 

 4 הוראות והנחיות למשתתפים -נספח א' 

 12 מידע בדבר ניסיון קודם של המציע - 1נספח א'               

 13 תצהיר בדבר הרשעות פליליות - 2נספח א'               

 14 י כוח והרשאה לבדיקת רישום פליליייפו - 3נספח א'               

 15 הצהרת המציע - 4נספח א'               

 17 תצהיר לעניין חוק עסקאות עם גופים ציבוריים - 5נספח א'               

 18 נוסח ערבות בנקאית )ערבות השתתפות( -  6נספח א'              

 19 הצעת מחיר  -נספח ב'

 20 קשרות עם הקבלןחוזה הת -נספח ג'  

 38 ערבות ביצוע - 1נספח ג'               

 39 אישור קיום ביטוחים - 2נספח ג'               

 43 הצהרת קבלן -)א(    2נספח ג'               

 44 הוראות בטיחות - 3נספח ג'               

 48 מפרט טכני -נספח ד' 

 57 כתב כמויות –נספח ה' 

 

 סמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.כל המ
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 נספח א'

 הוראות והנחיות למשתתפים

מכרז והסכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר 
 גם לנקבה.

 לקבלת"(, מזמין בזה הצעות מחיר מזמין ה" ו/ או " התאגיד תאגיד מים אזורי ) להלן: " -ת.מ.ר. 
שבתחום  צנרת ומתקני ביוב בתאגיד של, ניקוי וצילום השטיפ הכולליםשירותי אחזקה שוטפת, 

יות סמוכות, בהתאם למפורט להלן ובמסמכי תשתיות התאגיד ברשוולאורך  ,רמלה העיר של שיפוט
 ."(השירותים)להלן: " המכרז

 עיקרי ההתקשרות .1

שירותי אחזקה שוטפת, הכוללים שטיפה, ניקוי וצילום של צנרת זה תכלולנה  מכרזעבודות לפי 
ומתקני ביוב בתאגיד שבתחום שיפוט של העיר רמלה, ולאורך תשתיות התאגיד ברשויות סמוכות, 

 לן:רט להוהכוללים בין היתר את המפ, למפורט להלן ובמסמכי המכרזבהתאם 

 (.נספח דע"פ המפורט בכתב הכמויות ובמפרט הטכני ) – ריטיינרעבודות במסגרת     .1.1

 (.נספח דע"פ המפורט בכתב הכמויות ובמפרט הטכני ) –עבודות נוספות בתשלום  .1.2
 

, רמלה העיר שיפוט בתחוםתשתיות ביוב של התאגיד  –אזור העבודה הנדרש במכרז זה  .1.3
 .ולאורך תשתיות התאגיד ברשויות סמוכות

 לאזורי מתייחס אשר, שרותי ביובית לקבלת נוסף מכרזבמקביל התאגיד מפרסם , כי יובהר
 לתאגידולספק  יכול לזכותמציע . )גדרה, קריית מלאכי, בני עייש( בתאגיד שוניםניהול 

 רק במכרז אחד מתוך שני אזורי התפעול בתאגיד. שירותי ביובית
 

על הקבלן לרכוש ולהחזיק מכשירי טלפון סלולאריים לשימושו ועל חשבונו. על הקבלן לצייד  .1.1
יהיה זמין בכל זמן בו הקבלן מבצע עבודה כלשהי  הקבלן נציגמכשירים אלו. את כל צוותיו ב

בכל שעות נציג הקבלן  עםכן בכל זמן הביצוע ניתן יהיה ליצור קשר  עבור התאגיד. כמו
 היממה כולל שבתות וחגים וגם בשעת חירום.

 
נספח  -לשעת חירום. חתימה על הסכם ההתקשרותלמזמין שמורה  הזכות לרתק את הקבלן  .1.2

חיוני לפי  מהווה הסכמת הקבלן לריתוק בחירום לתאגיד. כמוכן, הקבלן יוכרז כמפעל ג',
 הגדרות משרד התמ"ת. 

 

 תקופת ההתקשרות .2

ההסכם  על הצדדים חתימתממועד  חודשים 12למשך  התקופת ההתקשרות עם הקבלן הינ .2.1
 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "

 
בכל פעם לשנה  ההתקשרותהמזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת  .2.2

 ספת או לחלק ממנה, וזאת עד לארבע שנים נוספות.נו אחת
 

ימים לפני פקיעת כל תקופה, באם  30המזמין ייתן לקבלן הודעה מוקדמת, בכתב של לפחות  .2.3
 הוא מעוניין להאריך את ההסכם לתקופה של שנה נוספת או חלק ממנה.

 
ום, לפי לעיל יהא התאגיד רשאי להביא חוזה זה לידי סי 2.2 – 2.1על אף האמור בס"ק  .2.4

שיקול דעתו המלא הבלעדי והמוחלט ובשל כל סיבה שהיא ובלי שיהיה עליו חובה לנמק את 
יום לקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה ו/  30החלטתו לבטל את ההסכם, בהודעה מראש של 
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או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות 
 בפועל עד למועד ההודעה, על פי התנאים המפורטים בחוזה זה.עבודה שבוצעו על ידו 

 

 תנאי סף למשתתפים .3
ראשים לגשת למכרז זה מציעים העומדים במועד הגשת ההצעות בכל התנאים המצטברים 

 המפורטים להלן:
 

. מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה, או תאגיד רשום כדין בישראל .3.1
על ידי  במשותף תותר הגשת הצעהתוגש על ידי אישיות משפטית אחת ולא  ההצעהכי  יובהר

 גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה. 
 

 המשאיותאחת , כאשר ומעלה 2013ביוביות משולבות משנת ייצור  3לפחות מציע ה בבעלות .3.2
אחת  וכן, אטמוספירות 142ליטר לדקה ולחץ של  420  בעלת משאבת לחץהינה לפחות 

 15 עם מכלית בנפח יבה גדולהמשאית שא הינה( משאית אותה להיות)שיכולה המשאיות 
 .לפחות קו"ב

 
פתיחת  לרבות, באחזקת מערכת ביוב 2014-2018בין השנים כקבלן ראשי ניסיון  בעלהמציע  .3.3

מים ו/או רשות מקומית אחת  תאגיד עבור ,ביוב מתקני שלצילום ו ניקוי, סתימות, שטיפה
בכל ₪ מיליון  1של לפחות  ובהיקף כספיפחות, ל 70,000הוא  בההתושבים  רשמספלפחות 

 מהשנים.  אחת
 

 .המציע בעל רישיון עסק להפעלת ביובית על שמו .3.4
 

 ר המציעים. ו/או נציג מטעמו השתתף בסיו המשתתף .3.5
 

 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט להלן. .3.6
 

 הסף בתנאי עמידה להוכחת מסמכים .4
 

העתק תעודות רישום התאגיד וכן אישור להצעתו  לצרף עהמצי עלבאם המציע הינו תאגיד,  .4.1
רואה חשבון או עורך הדין של התאגיד בדבר המוסמכים לחתום בשם התאגיד על מסמכי 

 המכרז.
 

העתק תעודות רישום השותפות  להצעתו לצרף המציע עלבאם המציע הינו שותפות רשומה,  .4.2
בר המוסמכים לחתום בשם השותפות וכן אישור רואה חשבון או עורך הדין של השותפות בד

 על מסמכי המכרז.
 

לכל אחת  שמו על רכב רישיונות להצעתולעיל, על המציע לצרף  3.2 שבסעיף סף תנאי להוכחת .4.3
 .מהביוביות

 
, הנדרשבדבר הניסיון  פירוטלהצעתו על המציע לצרף לעיל,  3.3שבסעיף  סףלהוכחת תנאי  .4.4

לרבות תקופות מתן השירותים והגופים מקבלי השירות בתקופות אלו על גבי הנוסח המפורט 
 (. 1)1א' נספח, וכן אישורי מזמין בנוסח 1בנספח א' 

 
 תקף עסק מרישיוןהעתק להצעתו לעיל, על המציע לצרף  3.4 שבסעיףלהוכחת עמידה בתנאי  .4.5

 על שם המציע .
 

אישור המעיד כי לא נפתחה נגד המציע או כל אחד ממנהליו חקירה להצעתו  על המציע לצרף .4.6
פלילית ולא הוגש כנגדם כתב אישום בנוגע למעשה שההרשעה לגביו הינם כבחינת עבירה שיש 

על לפני הגשת ההצעה למכרז זה. עמה קלון ולא הורשעו כפלילים בעבירה שיש עמה קלון 
, לפי הרה חתומה בפני עורך דין על העדר רישום פלילי כאמור מהמשטרההמציע לצרף הצ
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, לפי הנוסח המופיע וכן ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי 2בנספח א'הנוסח המופיע 
 תבוטל ההתקשרות עם המציע. –. הורשע מי מהמנויים לעיל לאחר זכייה במכרז 3בנספח א'

 
 .4בנספח א'נוסח המופיע ב ציעהצהרת המ אתלהצעתו המציע לצרף  על .4.7

 
, 1976-, התשל"וצרף להצעתו תצהיר לעניין חוק עסקאות עם גופים ציבורייםלהמציע  על .4.8

 .5בנספח א'בנוסח המפורט 
 

 המציע לצרף להצעתו אישור על השתתפות בכנס המציעים.  על .4.9
 

)ככל  רסמו ע"י התאגידוסברים שפכל דפי תשובות, הבהרות וה אתעל המציע לצרף  .4.10
 , כשהם חתומים ע"י המציע.שפורסמו(

 
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז  .4.11

שירותי אחזקה שוטפת, שטיפת, ניקוי )הסכם למתן " –לנספח ג' )ביטוח( 16כמפורט בסעיף 
 - )א( 2ג'  -)אישור ביטוחי הקבלן(, ו  -2ובנספחים ג' ( "בתאגידוצילום צנרת ומתקני ביוב 

פטור מנזקים( . על המציעים לוודא מראש עם מבטחם את יכולתם לרכוש  –)הצהרת הקבלן 
דרשים. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש לעלות במסגרת פניה את הביטוחים הנ

להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות 
הביטוח. המציעים מתחייבים כי במידה ויזכו ימציאו למזמין אישור עריכת ביטוחי הקבלן 

 2נספח ג' )נוסח מקורי( וכן את הצהרת הקבלן )( חתום כדין על ידי חברת הביטוח 2 נספח ג')
 ( חתומה כדין על ידי הקבלן ו/או מורשה חתימה מטעמו )נוסח מקורי(.)א(

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל המציעים, לאחר הגשת ההצעות 
 ניסיונו ויכולתו של המציע.למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור ל

 

 הצעת המחיר .5
מובהר  .הינם חלק ממסמכי המכרז נספח ה'כ"ב המצהמחירים המופעים בכתב הכמויות  .5.1

בזאת, כי התמורה כמפורט בנספח זה, הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי העבודה, ולרבות 
קבלת תאומים ואישורי עבודה כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה ע"י הקבלן, 

בכביש, ניהול ותאום עם קבלני משנה, ולרבות אספקת כל חומרי העזר הנדרשים לצורך ביצוע 
שמנים למנועים, חומרי  - ומבלי להוות רשימה סגורההעבודה עפ"י ההסכם ע"י הקבלן, כגון, 

וכות בביצוע סיכה, ברגים, אטמים, צבעים, סיד, חומרי איטום וכן כל הוצאות אחרות הכר
  העבודה.

 
על ידו למכלול הפריטים  הניתן אחיד הנחהאחוז  נספח ב'המציע ינקוב בטופס הצעת המחיר  .5.2

. אחוז ההנחה יהיה חלק בלתי נפרד מהצעת המשתתף שבנספח ה'המפורטים בכתב הכמויות 
 במכרז.

 
  0%( או לא לתת הנחה בכלל )-ניתן לתת הנחה בלבד למחירים הנקובים בכתב הכמויות ) .5.3

 בים בכתב הכמויות )+(.והנחה(. בכל מקרה לא ניתן לתת תוספת למחירים הנק
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 :מסמכי המכרז .6
ניתן לעיין ולהדפיס את מסמכי המכרז, המצויים תחת הלשונית "מכרזים" באתר האינטרנט של 

 .09/01/2020' ה( החל מיום "אתר האינטרנט")להלן:  www.tamarwater.co.ilהתאגיד, בכתובת 
 

 מפגש מציעים .7
, במשרדי התאגיד 11:00בשעה  20/01/2020מפגש מציעים להכרת תנאי המכרז יתקיים ביום ב' 

 , רמלה.21ברח' סוקולוב 
 מציע שלא ישתתף במפגש המציעים, הצעתו תיפסל.  הינו  חובה.ההשתתפות במפגש המציעים  ***

 
 הגשת ההצעה  .8

על המציע למלא בדיו, בדיוק את הפרטים והחתימות הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה,  .8.1
וכן לחתום על כל עמוד ועמוד של המסמכים הכלולים בחומר המכרז שעליו להגיש, לרבות על 

הוראות אלה וכן כל מסמך שישלח אל המציע, על ידי המזמין, כגון הוראות נוספות, עמודי 
 הבהרות וכד'.

 
את ההצעה על כל חלקיה ונספחיה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי  .8.2

שירותי אחזקה שוטפת, שטיפה, למתן "  07/2019כלשהם, שייכתב עליה "מכרז פומבי מס' 
", ולהכניסה במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים, וצילום צנרת ומתקני ביוב בתאגיד ניקוי

)להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות  12:00בשעה   02/02/2020' אלא יאוחר מיום 
  למכרז"(, במשרדי המזמין.

 
כי הגשת ההצעה החתומה, מהווה ראיה חלוטה לכך, שהמציע קרא את כלל האמור במסמ .8.3

המכרז והחוזה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי 
 מסויגת. כמו כן, יחתום המציע בסוף ההצעה ויצרף חותמת.

 
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת  .8.4

ל שימוש במסמכי המכרז הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כ
ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק 

 מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 

עותק אחד יסומן כ"מקור" ועותק נוסף יסומן כ  בשני עותקים:את ההצעה יש להגיש  .8.5
 "העתק".

 
 ה, שלא תגיע לתיבת ההצעות בהתאם להוראות כאמור לעיל, לא תובא לדיון.כל הצע  .8.6

 
כמו כן, הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך  .8.7

 אחרת לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.
 

ו כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם בין ע"י שינוי א .8.8
 תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת יגרמו לפסילת ההצעה.

 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  .8.9
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. כמו כן, מובהר בזאת כי ביול הערבות 

 תהיה על חשבון המציע.
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון  .8.10
להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד  

 לכל המציעים במכרז.
 

 ערבות השתתפות במכרז וערבות ביצוע .9

http://www.tamarwater.co.il/
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ידי בנק -ת ובלתי מותנית שהוצאה עלעל המציע לצרף ערבות מקורית על שמו, אוטונומי .9.1
(, לפקודת המזמין, עשרים  אלף שקלים)₪  20,000בישראל לבקשת המציע במכרז, על סך 

"(. הערבות תהא בתוקף עד ליום ערבות השתתפות)להלן " 6בנספח א'בנוסח הנדרש 
  לדרישה.עם אפשרות להארכתה על ידי המזמין לתקופות נוספות בהתאם   02/05/2020

 
המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי  .9.2

 מכרז זה.
 

 הצעתו תיפסל. -מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור .9.3
 

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות יהיו על חשבון המציע. .9.4
 

ישחרר המזמין את הערבות אם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא,  .9.5
לאחר החתימה על החוזה עם הקבלן הזוכה במכרז או במועד מוקדם יותר בהתאם, לשיקול 

 דעתו של המזמין.
 

", כמפורט בהסכם ערבות ביצועאם הצעת המציע תתקבל, תשוחרר הערבות כנגד הגשת " .9.6
קבלת ההודעה ממועד  ימים 7על הקבלן יהיה להמציא ערבות זו תוך .  1כנספח ג'המצ"ב 

 .מהמזמין על קבלת הצעתו וזכייתו במכרז, או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי המזמין
 

אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, יחזור בו מהצעתו ו/או לא ימציא  את ערבות הביצוע תוך  .9.7
לעיל, יהיה המזמין רשאי למסור את ביצוע העבודות למציע שנבחר  9.6הזמן הקבוע בסעיף 

יהיה  המזמיןיר שני וכך הלאה או לכל מציע אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, ככש
ערבות ההשתתפות ובנוסף יפצה המציע את המזמין מעבר לחילוט הערבות רשאי לחלט את 

מוסכם וידוע . כאמור בגין הפער בין התמורה אותה הציע בהצעתו להצעה הבאה אחריו
לצדדים, כי סכום זה בצרוף סכום הערבות מהווים פיצוי מוסכם וראוי וזאת מבלי כל צורך 
להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם, ומבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו של 

 משיים שיהיו יתירים וגבוהים מסכום הערבות וסכום הפיצוי הנ"ל.המזמין לתבוע נזקיו המ
 

 
 הליך בחירת הזוכה: .10

 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .10.1
 

ועדת המכרזים, לשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול בין היתר, את הנתונים הבאים: חוסנו  .10.2
 נו בעבר של המשתתף.הכלכלי, אמינותו, כושרו המקצועי וניסיו

 
המזמין רשאי לדרוש מאת מציע, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר, והמציע  .10.3

 מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.
 

ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים, אם יוכח לכאורה  .10.4
 ת המכרז.קשר כזה, או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישו

 
המזמין רשאי לדרוש מהמשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים וכו', כדי לוודא  .10.5

 שהוא תואם את דרישות המכרז, קודם להחלטה במכרז, וכתנאי לזכייה בו.
 

המזמין רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות  נוספות  .10.6
חת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת לשביעות רצונו המלא גם לאחר פתי

 שיקוליו, כאמור.
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא במידה  .10.7
 שוויתור כזה לא יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים.
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 המזמין יהא רשאי לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה. .10.8
 

עים להוכיח את מהימנותם, יהמזמין יהא רשאי, לפי שיקול דעתו המלא, לדרוש מהמצ .10.9
כישוריהם, ניסיונם ויכולתם הכספית לביצוע העבודה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים גם 

 לאחר הגשת הצעות ו/או הודעת הזכייה.
 

ום על המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחת .10.10
החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט  של 
המזמין, לרבות במקרה שהמזמין יחליט, כי אין אף מציע שמתאים לספק את העבודה 

 הנדרשת. 
 

אם יחליט המזמין לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה, לא  .10.11
 במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי  המזמין.   תהיה למשתתפים

 
המזמין רשאי לבחור במציע ככשיר שני בהתאם לדירוגו הכספי במקרה בו תבוטל  .10.12

ההתקשרות עם הזוכה. נבחר מציע ככשיר שני כאמור יוארך תוקף הצעתו ותוקף הערבות 
 רתו ככשיר שני כאמורימים ממועד ההודעה על בחי 60בהתאמה לתקופה של  

 
לאחר חלוף מועד זה, יהא רשאי המזמין במשך כל תקופת ההתקשרות הראשונה לפנות  .10.13

למציע שהוכרז ככשיר שני. במקרה כאמור יידרש המזמין לקבל את הסכמתו של הכשיר 
לעמוד בהצעתו כפי שניתנה במכרז, ובלבד שהוא עומד באותו מועד בכל דרישות הסף כנדרש 

 במכרז.
 

שיוגשו הצעות זהות תהיה רשאית וועדת המכרזים במידת הצורך לבצע הליך של תחרות  ככל .10.14
נוספת בין ההצעות הזהות כך שיתבקשו המציעים להגיש לתיבת המכרזים הצעה משופרת 

 תוך שלושה ימים מיום קבלת ההודעה על כך, ומבניהם תיקבע ההצעה הזוכה.
 

 
 הבהרות ושינויים .11

הכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא, אשר המזמין רשאי, בכל עת, ל .11.1
יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד; מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או 
דרישות או הוראות נוספות, לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

 וסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.פי דרישת הרשויות המ-בין ביוזמתו, בין על
 

שאלות הבהרה תעשנה בכתב בלבד ותישלח באמצעות דוא"ל לכתובת מייל :   .11.2
michrazim@tamarwater.co.il  073יע לוודא קבלת הדוא"ל  טלפונית במספר . על המצ- 

. שאלות שיגיעו לאחר 12:00שעה  23/01/20' ה. שאלות הבהרה יתקבלו עד ליום 2903939 .11.3
 מועד זה לא ייענו.

 
תפורסמנה גם הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות מודגש כי באתר האינטרנט   .11.4

כרז, בהתאם להוראות המפורטות במסגרת מסמכי המכרז, ואלו יחייבו לשאולות בנוגע למ
את המשתתפים במכרז, לפיכך באחריות המציעים לעקוב אחר פרסומים כאמור באתר 

 האינטרנט.
 

מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי 
 התשובות להצעה ולחתום עליהן.

 
מובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למען הסר ספק,  .11.5

למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב                    )להלן: 
"ההבהרות"( יחייבו את המזמין. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין 

האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי  מסמכי המכרז המקוריים, יגובה
 ההבהרות ובין עצמם, יגובה האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

mailto:michrazim@tamarwater.co.il
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 הסתייגויות .12

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל  .12.1
 שאי המזמין:הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, ר

 לפסול את הצעת המציע למכרז. .א
 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. .ב
 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. .ג
 לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר  .ד

 ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
יות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג ההחלטה בין האפשרו .12.2

לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי  12.1לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בסעיף 
 המזמין לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

 
 הצהרות המציע .13

המכרז, ורואים אותו כמי שקרא ולמד את כל הפרטים  על המציע לקרוא בעיון את כל מסמכי .12.3
 הכלולים בו.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז  .12.4
ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות 

לספק ולבצע את העבודות נשוא המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא 
 המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או  .12.5
הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, 

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

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או  .12.6
 לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 
 הודעה לזוכה והתקשרות: .14

י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, על הזכייה , לפבדוא"ל או בפקסהמזמין יודיע לזוכה,  .14.1
 במכרז. 

 
ימי עבודה ממועד ההודעה, כאמור, ימציא הזוכה את הערבויות וכל המסמכים  7תוך  .14.2

הזמן  בפרקכמו כן,  והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, ויחתום על החוזה.
אים המקדימים, כמפורט המציע להציג בפני המזמין אסמכתאות לקיומם של התנ עלהנ"ל, 
 להלן. 

 
כמו כן ימסור הזוכה במועד חתימת החוזה אישור על "קיום ביטוחי הקבלן" חתום כדין ע"י  .14.3

 )א( 2נספח ג' בנוסחו מקורי( ללא כל מחיקות ושינויים וכן את  2נספח ג' חברת הביטוח )
 הצהרת הקבלן, חתום כדין על ידי הקבלן )נוסח מקורי(.

 
תנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, יודיע המזמין, במכתב רשום, רק לאחר מילוי ה .14.4

ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז, ויחזיר את הערבות שהומצאה על ידם בקשר 
 עם השתתפותם במכרז.

 
 

 הסכם על לחתימה מוקדם םתנאי .15
 

 המציע ברשות יםהבא הפריטים של קיומם הינו, הצדדים בין ההסכם על לחתימה מוקדם תנאי
 : והצגת אסמכתאות ומסמכים להוכחת קיומם ברשותו הזוכה
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 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

 .ביוב במערכת גזים לגילוי מכשור •

 .נדרש קטרים טווח מכל 3 לפחות – הקטרים בכל,  קווים לסתימת פקקים •

 .בכבישים לעבודות בטיחות ציוד •
 .הביוב לשוחות אוויר להזרמת, חיצוניות מערכות •

 .לפחות, ש"מק 200 של בספיקה, שפכים לשאיבת, 4" בקוטר, ניידות שאבותמ •
 .לפחות, א"מ 200 של כולל ךרובא, מעקפים לביצוע, 6" בקוטר צנרת •

 .לפחות, א"מ 2,000 של כולל באורך, מעקפים לביצוע, 4" בקוטר, צנרת •
 .ובהבי שוחות או /ו הביוב צנרת בתוך, שורשים וחיתוך לניקוי ציוד •

 .הקטרים בכל, קווים לניקוי מיוחדות דיזות •
 .ועוד תאורה שאיבה עבודות לביצוע, נלווה וציוד גנראטורים 1 •
 .וצנרת משאבות י"ע תקלות ומעקפי הביוביות לשימוש, שונים קטרים בין צנרת מתאמי •

 מ"מ(. 500צול ) 20ציוד מתאים לטיפול בצנרת בקטרים מעל  •
 

        ___________________ 

 יוסי בן חמו, מנכ"ל                                                                                                     
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 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

 

 

 1נספח א' 

 מידע בדבר ניסיון קודם של המציע

__ ________________מורשה חתימה מטעם חברת_________________-אני הח"מ

 (, מצהיר בזאת כדלקמן:"המציע")להלן: 

באחזקת מערכת ביוב, לרבות פתיחת  2014-2018ניסיון כקבלן ראשי בין השנים המציע בעל 

סתימות, שטיפה, ניקוי וצילום של מתקני ביוב, עבור תאגיד מים ו/או רשות מקומית אחת לפחות 

בכל אחת ₪ מיליון  1ות לפחות, ובהיקף כספי של לפח 70,000שמספר התושבים בה הוא 

 כמפורט להלן: מהשנים,

או  שם הרשות
 התאגיד

שרותי של  פירוט
אחזקה לתשתיות 

 ביוב שבוצעו

מספר התושבים 
 ברשות 

השנים בהם 
ניתנו שירותי 

אחזקה 
 למערכת הביוב

 פרטי איש קשר

 )שם + טלפון(

     

     

     

     

     

     

     

 

 (שלהלן)בנוסח "י המזמין ע חתומים מזמין אישורילצרף   נא

 בכבוד רב,

 

 שם מלא

 

 תפקיד בחברה

 

 חתימה וחותמת
 

 

 כתובת

 

  

 טלפון/נייד
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 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

 

 

 

 חובה למילוי האישור

 כל רשות ממליצה בנפרד

 (1) 1נספח א' 

 אישור מזמין

 לכבוד

 תאגיד ת.מ.רועדת המכרזים 

 

 ועדה נכבדה,

 צילום צנרת ומתקני ביוב ברמלהלשירותי אחזקה, שטיפה, ניקוי ו 7/2019מכרז מס' הנדון: 

החתום מטה באשר בזה כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. 

עבורנו  _____________________________  סיפק"(, המציע___________ )להלן: "

 שירותים הבאים :ה)שם הגוף המאשר( את 

)לא חובה(:  פירוט  ן  / לא. : כאחזקה, שטיפה, ניקוי וצילום צנרת ומתקני ביוב שירותי .1

 ____________________ 

_______________  עד - תקופת מתן השירותים )חודשים ושנים(   .2

 ._______________ 

 היקף כספי של העבודות:  .3

 ________________מספר התושבים בתחום אחריות המזמין:  .4

(: חובה)לא  השירותים איכות על דעת חוות .5

__________________________________________________ 

 המאשר פרטי

 שם הגוף/הרשות              תפקיד                טלפון      משפחה ושם שם

___________  _________ __________  _______________ 

 

 : __________תאריך
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 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

____________________ 

 חתימה

 

 

 

 2נספח א'

 תתצהיר בדבר העדר הרשעות פליליו

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 
אנו _______________________________________ )להשלים את הקשר  .1.1

 עם המציע(.
השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה  10במהלך  .1.2

 כל עבירה שיש עמה קלון. -פלילית. "עבירה פלילית" 
ים והביוב ת.מ.ר ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הח"מ מאשר ומסכים כי תאגיד המ .1.3

הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ 
 ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או  .1.4
ייב הח"מ למסור, לבקשת התאגיד, אישור כנדרש, חתום קבלת מידע כאמור, מתח

 ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת התאגיד.
 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. .2.1
 לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה בגוף החתום על מסמך זה. .2.2
ד מהיחידים/מהגופים המפורטים לעיל לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אח .2.3

 לעיל. 1.3 -ו 1.2בדבר נכונות האמור בסעיפים 
 

________________  _____________ ________     ____________________
  

 תאריך            חתימה וחותמת עו"ד  תאריך        שם חתימה וחותמת 
 תומים בשם המציע/ חבר במציעהריני מאשר בחתימתי כי הח    של המציע/חבר במציע

 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים

 חתמובחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור 
 בפני על נספח זה.  

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ ______       _______________________ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד  תאריך         שם + חתימה
 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר

 אמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אםאת ה
 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
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 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

 3נספח א'

 ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי

 ת.ז._________________ ___________________ .1 אני הח"מ:

 ת.ז. _________________ ___________________ .2 

 

זה ייפוי כח והרשאה לתאגיד המים והביוב ת.מ.ר ו/או לכל הבא מטעמו לעיין ולקבל מידע נותנים ב
אודות מנהלי המציע/התאגיד ו/ או בעלי השליטה של  ____________________ כפי שאגור 

 במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12תנים על פי סעיף למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ני
 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.1981-התשמ"א

 

 
 תאריך

 
 1חתימה 

 
 2חתימה 

 

    _____________________ 

 חותמת התאגיד     

 

יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על ייפוי הכוח וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד עם 
 כרז.ההצעה למ

) *יש להחתים את מנהלי המציע ואת אנו הח"מ נותנים את הסכמתנו לעיין ולקבל מידע כאמור 
 בעלי השליטה בו(.

 

 חתימה שם + תפקיד חתימה שם + תפקיד
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 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

  

 4נספח א'

 לכבוד,
 תאגיד מים אזורי בע"מ -ת.מ.ר. 

 רמלה 21רח' סוקולוב 

 הצהרת המציע

 לאחר שלמדנו את חוברת המכרז, על כל מסמכיה, מצהירים בזה כדלקמן: אנו הח"מ,

קראנו בעיון את כל המסמכים כמפורט לעיל, הבנו את האמור בהם, ואנו מסכימים לכל האמור  .1

 בהם.

אנו מצהירים כי יש לנו את כל הידע, הניסיון, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות ואנו  .2

לבצע את העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז מסוגלים מכל בחינה שהיא 

 והחוזה.

פי מסמכי ההצעה. אנו מצהירים, כי ידוע לנו שחתימתנו -אנו מתחייבים לבצע את המכרז על .3

 על ההצעה ועל החוזה מחייבת אותנו לכל דבר ועניין.

עמוד בכל אנו מצהירים, כי ידוע לנו שהמזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות במידה ולא נ .4

 התחייבויותינו הנובעות ממכרז זה וכן מכל סיבה שהיא, הכל לפי שיקול דעתו.

אנו מתחייבים, כי אם הצעתנו תתקבל, נחתום, במועד שנדרש לעשות זאת, על העתקים נוספים  .5

 של החוזה, בהיקף שיקבע על ידכם כולל כל הנספחים.

  02/05/2020הצעתנו זו, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף עד ליום  .6

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי לא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם  .7

עיכובים במועד תחילת ההזמנות ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם 

לאו. כן אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי לא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 ה של ביטול ביצוע העבודות.במקר

למען הסר ספק, אנו מצהירים, כי ידוע לנו, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות  .8

ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי 

ל והמוחלט, מבלי שיהא עליכם לנמק את החלטתכם. כן אנו מצהירים, כי ידוע לנו, שכ

ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל 

הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות עלות רכישת מסמכי 

המכרז, תחולנה עלינו בלבד במלואן, ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית 

 וא בגין כך.מכל מין וסוג שה

רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז. בנוסף רצ"ב נוסח המכרז חתום בראשי  .9

 תיבות, כהוכחה לכך שקראנו, הבנו והסכמנו לכל האמור בו.

 ידי המזמין, לרבות המחירון הקבוע.-רצ"ב הצעת המחיר שלנו בהתאם לנדרש על .10

 ז בסודיות.הננו מתחייבים לשמור את כל המפורט במסמכי המכר .11

אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידינו,  .12

 מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם עליו נחתום, אם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו.

הצעה זו כוללת את כל הדרוש לצורך מתן השירותים האמורים במכרז או בחוזה בשלמותם,  .13

 נאי החוזה ולנספחים המצורפים למסמך זה, מטעם המציע.בהתאם לת
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 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

 

 שם מלא של המציע )באותיות דפוס(:____________________________________

 

 :אישיות משפטיות
 

 שותפות/ חברה/ אחר: נא פרט : ___________________________________________

 _________________________מס' ח.פ/ עוסק מורשה: ________________________

 שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע : __________________

 כתובת המציע: _______________________________________________________

 טלפונים: ___________________________________  פקס: __________________

 ______________________________________________________דוא"ל_______

 חתימה + חותמת המציע:  _________________ תאריך:_____________________

 

 

 אישור חתימה )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(

 

 _____אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר בזאת כי ה"ה _______________

ת.ז.________________________ מוסמכים לחתום בשם ___________________, 

 ולחייב

 אותה, כי הם חתמו על מסמך זה בפני. 

 תאריך: ___________________ חתימה מלאה + חותמת: _______________________
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 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

 5נספח א'

 
ות, תשלום חובות מס, שכר תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים)אכיפת ניהול חשבונ

 1976-מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו
 
 

אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________ 
בחברת___________, המציעה במכרז ___)להלן: "המציעה"( מצהיר בזאת כי המציעה ו/או 

( לא הורשעו 1976 –ם ציבוריים, התשל"וב לחוק עסקאות גופי2בעל זיקה למציעה )כמשמעו בסעיף 
ו/או לפי חוק עובדים  1987 -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

-ואם הורשעו ביותר מ  1991 –זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 האחרונה. עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפו שנתיים ממועד ההרשעה 2
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 
       

__________________                __________________________ 
 תאריך                                                שם המצהיר+ חתימה

 
 אימות

 
י ביום _______ מ.ר __________ מאשר בזאת כ  ,________________אני הח"מ , עו"ד  

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  ,____________פגשתי את מר ______________  נושא ת.ז  
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר 

 את תוכנו ואמיתותו.
 
 

__________________                __________________________ 
 תאריך                                                חתימת עו"ד + חותמת

 
 

 לתאגיד -אישור עורך דין 
 
 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה 
המורשה בחתימתו לחייב את חברת  ,_________________________, ת"ז 
ב___________ )להלן: "המציעה"( בהתאם להוראות תקנון  _______________ המציעה

 המציעה ובהתאם לכל דין.
 
 

__________                                            ____________________ 
 תאריך                                                          חתימה + חותמת
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 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

 6נספח א'

 ית )ערבות השתתפות(נוסח ערבות בנקא

 בנק ___________________ בע"מ

 

 לכבוד

 תאגיד מים אזורי בע"מ -ת.מ.ר. 
 

  ערבות בנקאית מס'הנדון: 

ש"ח )במילים: עשרים   20,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1
פ. אלף שקלים ( )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת ______________ ת.ז/ח.

שביניכם לבין   07/2019_________________ )להלן: "הנערב"( בקשר עם מכרז מס'  
"שירותי אחזקה שוטפת, שטיפת, ניקוי וצילום צנרת ומתקני ביוב, בתאגיד" הנערב בעניין 

. 
 
ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי  7 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .2

המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום  כתובתנו
 הערבות.

 
כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ) 02/05/2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

 ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4
 

 

      
     

        

 בכבוד רב,     

          

 בנק _________ בע"מ           
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 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

 נספח ב'

 לכבוד,

 ת.מ.ר. – תאגיד מים אזורי בע"מ

 

 הצעת מחיר

 

הינו לכלל המחירים המופיעים בכתב הכמויות  על ידינו המוצע האחידאחוז ההנחה 
 פיצויים מוסכמים(. 80ק )מלבד פר

:_________ הינו המוצע האחיד אחוז ההנחה  

 

( בכל מקרה לא ניתן לתת 0%( או לא לתת הנחה בכלל )-מובהר כי ניתן לתת הנחה )
 תוספת )+(.

 

 

 בכבוד רב,

 

   
 

 שם מלא תפקיד בחברה חתימה וחותמת
 

  
 

 כתובת טלפון
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 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

 

 נספח ג'

 צנרת ומתקני ביוב,  של, ניקוי וצילום הזקה שוטפת, שטיפהסכם למתן שירותי אח
 העיר רמלה בתחום שיפוט 

  
 

 2019שנערך ונחתם ברמלה ביום ______ בחודש ______ שנת 
 
 

 תאגיד מים אזורי בע"מ -בין: ת.מ.ר. 
 , רמלה21מרח' סוקולוב                                                      

 )להלן: "תאגיד המים" ו/או "התאגיד"(                                                     
 

 ע"י מורשי החתימה מטעמה
 שם _________________ ת.ז. ______________ .1
 שם _________________ ת.ז._______________ .2

 
 מצד אחד     

 
 לבין:   ____________________________

 ת.ז./ח.פ./ח.צ.________________________
 מרח' _____________________ מס'______
 ישוב ________________ מיקוד _________

 טלפון ________________ פקס ___________
 דואל _______________________________

 
 

 ע"י מורשי החתימה מטעמו:
 ם:___________________ ת.ז.:_____________.ש1
 .שם:___________________ ת.ז.:_____________2

 )להלן: "הקבלן"(
 מצד שני

 
 

 
 "שירותי אחזקה שוטפת,     07 / 2019ותאגיד המים פרסם מכרז פומבי שמספרו  הואיל:

יות שטיפת, ניקוי וצילום צנרת ומתקני ביוב, בתחום שיפוטו של התאגיד , ברשו
 )להלן: "המכרז"(; רמלה

 והקבלן הינו מומחה במתן שירותי אחזקה למערכות ביוב;  והואיל:  
והקבלן, אחרי עיון ובחינה זהירה של החוזה על כל נספחיו ושל מסמכי המכרז, הגיש  והואיל:  

רפו לחומר המכרז לתאגיד המים הצעה עפ"י התכניות, המפרטים וכתב הכמויות שצו
הנדון, לבצע את העבודה תמורת תשלום הסכום הנקוב בגוף ההסכם והצעתו היא זו  

 שנבחרה והתקבלה ע"י תאגיד המים;
 והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; והואיל:  
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 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 מבוא

 
וסכם ומובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המצויות בגוף ההסכם לבין תוכן מ

 הנספחים המצורפים להסכם כמפורט בס"ק א' לעיל, תינתן העדיפות לאמור בגוף ההסכם.

 הגדרות .2
 

 דם:בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המוגדרת בצ      

 ד וכל מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה, כולו או מקצתו.מנכ"ל התאגי -"              מנהל " 
 

 מי שנתמנה ע"י המהנדס לפקח על ביצוע העבודות. -"           המפקח "
 

 מהנדס התאגיד או מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה. -"          המהנדס "
 

 ין הסכם זו.מנהל הכספים בתאגיד או מי הוסמך על ידו לעני -     מנהל כספים" 
 

 הקבלן לרבות מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה כולו או מקצתו. -"              הקבלן" 
 

שירותי אחזקה למערכות הביוב, הכוללת בתוכה שירותי                               -"        השירותים"
 אחזקה מונעת לפי קריאה, הכל כמפורט בהסכם.

 
אתר המורשה לפינוי פסולת, מי שפכים, שומנים ובוצה על ידי המשרד  -"      אתר מורשה"

 להגנת  הסביבה.
 

מדד המחירים הכללי לצרכן כפי שמפורסם ע"י הלשכה המרכזית  -"               המדד" 
 לסטטיסטיקה.

 
ה מדד האחרון הידוע ביום שנקבע למסירת ההצעות כמפורט בהוראות  -"        מדד בסיס" 

מדד חודש __________, שפורסם  שהוא 07/2019במכרז מס' עים למצי
 ביום _____________.

 
 

 מהות השירותים: .3
 שירותי אחזקה וצילום:   – לכתב הכמויות 57.1.001פרק  –במסגרת הריטיינר  עבודות .3.1

הקבלן יתחזק את כלל מערכת הביוב  ומתקני התאגיד ברחבי הרשויות שבמכרז זה, באופן 
 .24/7שוטף לאורך כל השנה 

 נדרשות במכרז: הלהלן אופי וסוגי העבודות העיקריות, 
 ניקוי השוחות וקווישוחות ופינוי לאתר מורשה, כולל \פתיחת סתימות, שאיבת בורות .א

ושטיפת הקטע )בין   ,כל גורם אחר המפריע לזרימת הביובביוב משורשים, שומנים או 
יתבצעו גם עבודות אלו הסתימה כולל איסוף פסולת.  בו טופלהשני תאי ביקורת(  

 במידה והסתימה נגרמה ע"י אחרים
מ"א כל חודש )לפי כתב  2000שטיפה, וצילום של צנרת ביוב בתאגיד, שטיפה לאורך  .ב

מ"א לפי תכנית עבודה מתוכננת, או  1000הכמויות(, מתוך הקוים שנשטפו יצולמו 
המפקח, והגשת תכניות ודוחות של התשתית שנבדקה וצולמה, \סבהנחיית המהנד

 למהנדס התאגיד.
 לבאחריות המציע, נכלל בעלויות העבדה. העבודות יבוצעו ע –הסדרי תנועה ובטיחות  .ג

כל התקנים המחייבים ודרישות המשטרה, העיריה ומשרד התחבורה. על הקבלן  יפ
שות על חשבונו ובאחריותו )לרבות לבצע תיאום מול כלל הגורמים ולקיים כלל הדרי

 הצבת עגלת חץ, תמרור וכיוב'(.
לפי  –אישור מפקח,  ופינוי לאתר מורשה  \עירייה\שאיבת מפריד שומנים של תאגיד .ד

 אישור והנחייה מנציג התאגיד. 
 מקלטים בשנה  24עד  –שאיבת מקלטים בעקבות הצפת ביוב .ה
סתימות  10עד  -ציג התאגיד פתיחת סתימת ביוב שאינן בבעלות התאגיד לבקשת נ .ו

 בחודש )כדוגמת מגרשים פרטיים, מתקני עיריה וכיוב'(. 



 ם צנרת ומתקני ביוב בעיר רמלהאחזקה, שטיפה, ניקוי וצילורותי יש  07/2019מכרז 

 

 53מתוך 23עמוד    

 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
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סיוע באיתור שוחות ביוב עירוניות שכוסו באספלט /חול ואבנים משתלבות באמצעות  .ז
  -ביובית 

  
כל העבודות במסגרת תחזוקה הינן דחופות למעט, עבודות יזומות שמבוצעות בהתאם 

הקבלן יבצע את העבודות / שירותים על פי סדר העדיפויות לתכנית עבודה חודשית.  
שייקבע ע"י התאגיד ו/ או המפקח. אם הקבלן החל בעבודה מסוימת והמפקח קבע שיש 
לבצע עבודה דחופה יותר, על הקבלן להפסיק את העבודה שהחל ולבצע את העבודה 

 או מהמפקח.הדחופה יותר, בהתאם להוראות החדשות והעדכניות שיקבל מהתאגיד ו/ 

 
 נוספות בתשלום נפרד מהריטיינר : עבודות .3.2

התאגיד יכול להזמין את הקבלן לביצוע עבודות נוספות שאינן כלולות בתשלום הריטיינר, 
התמורה לעבודות הללו לפי כתב הכמויות בתוספת אחוז ההנחה של הקבלן וזאת רק עפ"י 

 הנחיה בכתב מטעם נציג התאגיד.
 תקופת ההסכם: .4
 

חודשים, אשר תחילתם ביום _______ וסיומם ביום_______  12 -סכם הינה ל תקופת הה .4.1
 (."תקופת ההסכם" )להלן:  

 
התאגיד רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם ארבע פעמים,  .4.2

חודשים נוספים בכל פעם )להלן: "תקופות ההארכה"(, כך שסך כל  12לתקופה של עד 
 חודשים. 60קופות ההארכה דלעיל לא יעלה על תקופת ההסכם לרבות ת

 
יום קודם תום תקופת ההסכם.  30על הארכה כאמור ימסור התאגיד  הודעה לקבלן, לפחות  .4.3

 החליט התאגיד  להאריך ההסכם כמפורט לעיל, יחתמו הצדדים על הסכם הארכה כנדרש.
 

הסכם ההארכה  החליט התאגיד על הארכת ההסכם כאמור לעיל, יציג הקבלן במועד חתימת .4.4
( בחתימת חברת הביטוח )נוסח מקורי( וערבות ביצוע 2 נספח ג'אישור עריכת ביטוח תקף )

 וכל מסמך אחר אשר ידרוש התאגיד, והכל על פי תנאי הסכם ההארכה.
 

בתקופות ההארכה יחולו כל סעיפי ההסכם והתנאים שבו בשינויים המחויבים כפי שהינם  .4.5
 חלים על תקופת ההסכם.

 

 ם לביצוע השירותיםמועדי .5
 

לצורך ביצוע השירותים, רכב הביובית וצוות מפעילים מטעם הקבלן, ייתנו מענה לכל פניית  .5.1
 מוקד בכל שעות היממה כולל שבתות וחגים ומצבי חירום.

 
למציע, לצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם זה, תתבצע על ידי המוקד העירוני \פנייה לקבלן .5.2

הקבלן למיקום בו נתקבלה תלונה ונדרש לבצע את השירותים. או המפקח, אשר יפנה את \ו
הקבלן יעדכן את המוקד/המפקח עם תחילת הטיפול בתלונה ובסיום הטיפול בתלונה, וידאג 

 2לעדכן על פרטי האירוע ואופי הטיפול בתלונה . במקרה של עבודה מתמשכת )טיפול מעל 
וקד על טיפול מתמשך באירוע עד ידווח המציע ישירות למ -שעות רציפות בבעיה( בתקלה

שעות למוקד. בנוסף יש להתקין ולהשתמש  2לסיום התקלה. המציע נדרש לדווח ולעדכן כל 
 באפליקציה לטלפון הנייד הנמצאת בשימוש הרשות ו/או התאגיד

 
 המציע יהיה זמין במשך כל שעות היממה. .5.3

 
ך מתן שרותי אחזקה חגים המציע יודיע מראש, לנציג התאגיד, על פרטי כונן מטעמו, לצור .5.4

 ומעבר לשעות עבודה ביום.
 

לעיל, מתחייב הקבלן להחזיק ברשותו ועל חשבונו, במשך כל  5.3לצורך מילוי האמור בס"ק  .5.5
ברשת הסלולארית באמצעותם ניתן יהיה להתקשר לקבלן  מכשירי קשרתקופת ההסכם, 

 בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה.
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או לאחד ממספרי הטלפון של הקבלן,  במכשירי הקשרמסר מוסכם בזאת, כי הודעה שתי .5.6
תחשב לכל עניין כהודעה לקבלן ושעת מסירתה תחשב שעת מסירת ההודעה לקבלן, בין אם 

 מקבל ההודעה היה הקבלן ובין אם היה כל אדם אחר.
 

הקבלן יוזעק טלפונית לצורך ביצוע עבודות דחופות, ועליו להתחיל טיפול במקום התקלה  .5.7
 מרגע הקריאה.  עד שעה

 
פעמים בחודש, מהווה הפרה יסודית של  3 -מובהר בזאת, כי אי הגעה עפ"י קריאה מעל ל  .5.8

ההסכם והקבלן מצהיר בזאת כי הובהרה לו היטב חשיבות ההיענות לקריאות לביצוע 
 עבודות דחופות בתוך שעה.

 
ה. אי דיווח הקבלן מחויב לאחר סיום העבודה לדווח למוקד העירוני על שעת סיום התקל .5.9

מהווה הפרה יסודית של ההסכם והקבלן מצהיר בזאת כי הובהרה לו היטב חשיבות סגירת 
 פנייה ודיווח לאחר סיום עבודה.

 

 תכנית עבודה לשטיפה וצילום קווי ביוב, ניקוי שוחות וצנרת, ניקוי וטיפול בתחנות שאיבה .6
 
ף של העבודות נשוא ההסכם, המציע יקבל מהתאגיד, מידי חודש, תכנית עבודה לביצוע שוט .6.1

לרבות ביצוע אחזקה, ניקוי שוחות צנרת, שטיפה וצילום קווים נדרשים, ניקוי ושטיפת 
תחנות שאיבה, ניקוי וטיפול במתקנים ועוד. על המציע לטפל בקבלת כל האישורים והציוד 

 הנדרש )שלטים, בטיחות, מכוונים ועוד( לביצוע תכנית העבודה.
 

רשאי לשנות את תכנית העבודה מידי תקופה ולהודיע לקבלן לכל  המנהל ו/ או המפקח .6.2
 מראש על השינוי. מקרים דחופים יטופלו ללא תיאום מראש 48המאוחר 

 
המציע יבצע את העבודה על פי סדר העדיפויות שייקבע ע"י המפקח ו/ או התאגיד. אם  .6.3

על הקבלן הקבלן החל בעבודה מסוימת והמפקח קבע שיש לבצע עבודה דחופה יותר, 
להפסיק את העבודה שהחל בה לבצע את העבודה הדחופה יותר, בהתאם להוראות החדשות 

 שיקבל מהפקח ו/או החברה.
 

 סיום העבודה .7
 
למפקח, על שעת \הקבלן מחויב בסיום העבודה, לדווח למוקד העירוני וגם לנציג התאגיד .7.1

היר בזאת כי הובהרה של ההסכם והקבלן מצ יסודיתסיום התקלה. אי דיווח מהווה הפרה 
 לו היטב חשיבות סגירת פניית תקלה במוקד ודיווח בסיום עבודה.

 
בטרם ימסור הקבלן את העבודה, חובה עליו לוודא ולבדוק בדיקה חוזרת כי הסתימה  .7.2

 נפתחה וכי אין עוד כל הפרעה או סתימה בביוב לאורך הצנרת באתר העבודה.
פת, או התברר כי הסתימה לא אם במהלך ביצוע העבודה נתגלתה סתימה נוס

יש צורך בשטיפת הקו, או ישנו צורך בביובית חזקה יותר )סופר  נפתחה, או כי 
דחופה אחרת, יבצע הקבלן את העבודות הדרושות   קומבי( או ביצוע כל עבודה 

לפתרון התקלה, ביחד עם עדכון של נציג התאגיד ו/או המפקח, ללא שום דרישת 
 תשלום נוספת.

לאחר תום הבדיקה החוזרת, כאמור לעיל, או עם תום ביצוע התיקונים ו/או העבודות  .7.3
נציג התאגיד, לפי המאוחר, יקבל הקבלן \הנוספות הנדרשות לשביעות רצונו של המפקח

 מהמפקח אישור על סיום העבודה בתקלה הנדונה.
 

מורה ו/או כל חלק ממנה מובהר, כי מתן אישור כאמור הינו תנאי הכרחי לתשלום הת .7.4
 המגיעים בגין השלמת ביצועם של השירותים נשוא ההסכם.

 
מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין באישור המפקח כדי לשחרר את הקבלן מאחריות  .7.5

כלשהי לגבי התיקונים שביצע בתחנות ו/או האחזקה השוטפת בהן, ומכל מחויבות מכוח 
זקה לכאורה בדבר היעדר אחריותו של הקבלן לגבי ההסכם, ואין בו בכדי להוות ראיה או ח

 כל פגם, ליקוי או נזק שיתגלה במערכות בקשר עם השירותים נשוא ההסכם.
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הובא הסכם זה לידי גמר, בין מחמת סיום תקופת ההסכם ובין מחמת כל סיבה אחרת  .7.6
צונו כמפורט בהסכם זה, ובמידה ועמד הקבלן בכל מחויבויותיו שלפי הסכם זה, לשביעות ר

 של המפקח, ייתן המפקח לקבלן תעודת גמר סופית.
 כפיפות ודיווח .8

 
 הקבלן ינהל רישום דו"ח על ביצוע העבודות, בו יפרט, בין השאר את הדברים הבאים: .8.1

 
 או נציג התאגיד\מועד ושעת קבלת ההודעה מהמוקד העירוני ו/או מהמפקח, ו .8.1.1
 המועד בו הגיע הקבלן למקום לאחר קבלת ההודעה. .8.1.2
 תחילת ביצוע העבודה.מועד  .8.1.3
 מועד סיום העבודה. .8.1.4
 פירוט  מהות העבודה שבוצעה. .8.1.5
אורך קו הביוב בו בוצעה העבודה )במקרה שבוצעה עבודה של שטיפת קווי ביוב( ומספר  .8.1.6

 קטעים שבהם בוצע צילום.
 שם וחתימת מאשר/ מקבל העבודה. .8.1.7
 כל הוראה או פרט אחר, כפי שיורה לו המפקח. .8.1.8
 ד.מועד מסירת ההודעה למוק .8.1.9

 דוח צילום מפורט הכולל דיסק צילום. .8.1.10
הדו"ח המתואר לעיל, כולל כתובת, תשריט, תיאור העבודה, תוצאות הממצאים,  .א

אם נדרש,  ימולא בשלושה העתקים ויוגש לבדיקת ואישור  –המלצות לטיפול 
 המפקח עם סיום ביצועה של כל עבודה.

הדו"חות,  עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח ולמהנדס התאגיד, את .ב
 ידי הקבלן במועד הגשת החשבונית כמפורט להלן.-לבדיקתם. עותק נוסף יימסר על

המפקח, ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על \הקבלן יהא כפוף להוראות התאגיד .8.1.11
 ידו בקשר עם ההסכם.

הקבלן ידווח למפקח באופן שוטף על ביצוע עבודותיו, על כל בעיה והתפתחות באשר  .8.1.12
 על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם. להן, וכן

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידווח הקבלן למנהל ו/ או למפקח  ויספק לו  .8.1.13
 תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המפקח אליו בעניין השירותים וההסכם.

 

 ביצוע מקצועי ושמירת דינים .9
 
ורח מקצועי יעיל ונכון, העבודה המוטלת על הקבלן תבוצע בצורה נאותה, במומחיות ובא .9.1

לשביעות רצונו של המפקח, תוך נטרול כל סכנה ומפגע העלולים להיגרם, ותוך הימנעות 
 מגרימת פגמים למערכת הביוב ברמלה.

 
הקבלן מצהיר ומתחייב, כי הינו מומחה ובעל ניסיון בביצוע העבודה נשוא ההסכם, וכי הוא  .9.2

ק בביצוע העבודה אלא עובדים מקצועיים יבצע אותה בקפדנות ובנאמנות. הקבלן לא יעסי
 בתחום, שהינם בעלי רמה מקצועית גבוהה, ובמספר המספיק לביצוע מושלם של העבודה.

 
כל החומרים והציוד בהם יעשה הקבלן שימוש בעבודתו יהיו מאיכות מעולה, לשביעות  .9.3

 רצונו המלאה של המפקח ובהתאם להוראות כל תקן ודין החלים בקשר להם.
 

עבודה שלא באורח מקצועי נכון לדעת המפקח, יחויב הקבלן, עפ"י דרישת המפקח,  בוצעה .9.4
 לתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח.

 
למנהל שמורה הזכות לנכות מן הכספים המגיעים לקבלן או לגבות ממנו בכל דרך אחרת,  .9.5

לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון לדעתו, וזאת את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול דעתו 
 במקום לדרוש מן הקבלן לתקנה.

 
לעיל כדי לגרוע מזכותו של התאגיד לצעדים נוספים או חילופיים  9.4-9.5אין באמור בס"ק  .9.6

 עפ"י כל דין או הסכם.
 

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין בנוגע לכל  .9.7
 ו מכוח הסכם זה.מחויבויותי
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הנחיות והוראותיו והמוסד לבטיחות וגהות בכל -הקבלן מלא אחר כל כללי משרד העבודה  .9.8
 הקשור להסכם זה.

 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אספקת ציוד הבטיחות הנדרש לביצוע שירות האחזקה,  .9.9

 כנדרש עפ"י ההסכם, תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו ומבלי כל תוספת תשלום.
 

לן יעביר לעובדיו הכשרה בנושא בטיחות וגהות, ולא יעסיק עובדים אשר לא עברו הקב .9.10
 הכשרה כאמור.

 
 התמורה .10

תמורת ביצוע כל אחת מהעבודות המפורטות בהצעת המחיר במכרז, תתקבל התמורה  .10.1
 בהתאם לאחוז ההנחה בו נקב הקבלן.

 
)העדכני  15%קל התמורה לעבודות אשר אינם מופיעות בכתב כמויות יהיה לפי מחירון ד .10.2

 במועד פתיחת המכרז(,  ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין.
 

לתאגיד שמורה הזכות להקפיא ו/ או לנכות ו/ או לקזז מחשבון הקבלן במידה והקבלן אינו  .10.3
עומד בדרישות המכרז/ ההסכם. הקיזוז יבוצע עפ"י הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות, 

 תחת סעיף פיצוי מוסכם.
 התמורה תתקבל בכפוף לאישורו של המנהל ו/ או המפקח.מובהר, כי  .10.4

 
כן מובהר, כי התמורה תתקבל לפי דו"ח ביצוע עבודות חודשי כולל צילום הקווים, אשר  .10.5

 יתקבל בידי התאגיד בהתאם לדיווחו של הקבלן למוקד העירוני , בדיקה ואישור המפקח.
 

ועים ולא יהיו צמודים למדד במהלך תקופת ההסכם יהיו מחירי היחידה בכתב הכמויות קב .10.6
 ו/או לשער חליפין ו/או לתוספות יוקר כלשהן. 

 
לעיל מעבר לשנתיים יעודכנו  4.2מבלי לפגוע באמור לעיל אם יוארך ההסכם, כאמור בסעיף  .10.7

מחירי היחידה בתחילת שנת ההסכם השלישית בהתאם לשינוי המדד יחסית למדד הבסיס. 
 כעבור שנתיים ממועד חתימת החוזה(.)כלומר עדכון מחירי יחידה יחל רק 

 
מובהר בזאת, כי התמורה כמפורט לעיל, הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי העבודה,  .10.8

ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה ע"י הקבלן, ולרבות אספקת כל חומרי 
ות רשימה העזר הנדרשים לצורך ביצוע העבודה עפ"י ההסכם ע"י הקבלן, כגון, ומבלי להו

שמנים למנועים, חומרי סיכה, ברגים, אטמים, צבעים, סיד, חומרי איטום וכן כל  -סגורה 
 הוצאות אחרות הכרוכות בביצוע העבודה )כולל אמצעי בטיחות(.

 
 אופן תשלום התמורה .11

שבו, יגיש הקבלן למנהל חשבון בגין שירותי אחזקת  5 -בראשית כל חודש ועד היום ה .11.1
 ו על ידו בחודש הקודם יחד עם הדו"ח כמתואר לעיל. מערכת הביוב שבוצע

 
המפקח יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול  .11.2

ימים מיום הגשתו  22דעתו הבלעדי, ויעבירו למחלקת הנהלת החשבונות של התאגיד בתוך 
 התמורה המאושרת.  למנהל, בצרוף חשבונית מס שתומצא לו על ידי הקבלן, על גובה

 
 .60תנאי תשלום לקבלן לאחר אישור המפקח הינו שוטף +  .11.3

 
 מובהר בזאת, כי המצאת החשבונית הינה תנאי הכרחי לתשלום התמורה . .11.4

 
הקבלן לא יהא רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי התאגיד בגין עיכובים בתשלום  .11.5

 פרטים לא נכונים שמקורם בקבלן.הנובעים מחוסר פרטים בחשבונית או עקב קיומם של 
 

 אישור עבודות .12
 המפקח יבצע בדיקה ואישור כל העבודות הקבלן השוטפות והיזומות.

 
 כללי התנהגות .13
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הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן על ידו והן  .13.1
צד מי מטעמו כלפי כל מצד כל גורם מטעמו, בכלל זה יקפיד הקבלן על יחס אדיב ממנו או מ

 אדם.
לעיל, יקפיד הקבלן להימנע מגרימת כל הפרעה או   13.1מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק .13.2

 מטרד לעוברי אורח ולתושבי העיר בגין ובמהלך ביצוע השירותים.
 

 אי קיום יחסי עובד ומעביד .14
 
ו לא יחשבו למען הסר ספק מוסכם בזאת, כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל גורם אחר מטעמ .14.1

כעובדים של התאגיד, ובשום מקרה לא ייווצרו בין הקבלן ו/או עובדיו לבין התאגיד כל יחסי 
 עובד ומעביד.

 
למען הסר ספק, מובהר ומוסכם כי לקבלן או למי מטעמו אין ולא יהיו בעתיד כל תביעות  .14.2

במערכת ו/או דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן 
 יחסי עובד מעביד.

 
מובהר ומסוכם בין הצדדים, כי לקבלן לא תהיינה כל זכות של עובד התאגיד והוא לא יהיה  .14.3

 זכאי לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר לביצוע חוזה זה, ביטולו או סיומו.
 

ערכאה  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומוסכם בזאת כי במידה ויוכרע ע"י כל .14.4
מהתשלום אשר ניתן לקבלן  10%-שהיא כי בין הצדדים מתקיימים יחסי עובד מעביד, הרי ש

יחשב כניתן בעבור ההטבות והתגמולים הסוציאליים השונים אשר יש לשלם לקבלן על פי 
דין, ועל כן יש לקזז סכום זה מהסכום שייפסק לקבלן כמגיע לו עבור אותן ההטבות 

 והתגמולים הסוציאליים.
 

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה .15
לעיל, יעסיק הקבלן עובדים לצורך מתן השירותים  14מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .15.1

 עפ"י הסכם זה בהתאם להוראות כל דין.
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ינהל הקבלן עבור עובדיו תיק ניכויים כדין, ויפריש  .15.2
 ין.עבורם את כל ההפרשות הנדרשות עפ"י  ד

 
הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש  .15.3

 בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המנהל ו/או המפקח.
 

הקבלן יעסיק בביצוע העבודה עובדים בעלי אזרחות ישראלית ורק בהתאם להוראות חוק  .15.4
 .1959 -שירות התעסוקה, תשי"ט 

 
סיק מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד העבודה ובעל תעודה מוכרת ע"י משרד הקבלן יע .15.5

 התמ"ת.
 

הרשות בידי המנהל ו/או המפקח להרחיק מהעבודה כל אדם, כולל מנהל עבודה, שיראה  .15.6
בעיניו בלתי חרוץ ו/או בעל התנהגות רעה, וכן לדרוש מראש מהקבלן אי שיבוצו של עובד 

 הסכם, מסיבות ענייניות. מסוים מטעמו בביצוע העבודה נשוא ה
 

 
 איסור המחאת ההסכם .16

הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו עפ"י הסכם זה לאחר או לאחרים, כולן  .16.1
 או מקצתן,  אלא בהסכמת התאגיד בכתב ומראש לכך.

 
ומעלה מהון מניות התאגיד ממי  25%לרבות העברת  -היה הקבלן תאגיד תיחשב "המחאה"  .16.2

 במועד חתימת הקבלן על ההסכם, לאחר או לאחרים.שהחזיק בו 
 

המחה הקבלן זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים,  .16.3
יישאר הוא אחראי להתחייבויות המוטלות עליו עפ"י ההסכם, על אף ההמחאה האמורה, 

 ה.ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיו של התאגיד כלפי הגורם הנמח
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התאגיד יהא רשאי להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי  .16.4
ההסכם או חלקן, מבלי צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך, זאת בכפוף לשמירה על זכויותיו 

 של הקבלן מכוח הסכם זה.
 

הקבלן לא רשאי להפעיל קבלן משנה אלא באישור מראש מהנדס התאגיד. קבלן המשנה  .16.5
 יב לעמוד באותם תנאי סף וסיווג הקבלן הראשי.חי

 
 

 אחריות, פיצויים, שיפוי וקיזוז: .17
 
הקבלן יהיה אחראי כלפי התאגיד לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול אשר יגרמו  .17.1

לרכוש ו/או ציוד של התאגיד ו/או עובדיו ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן 
 מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר אליהן.ו/או עובדיו ו/או כל 

 
הקבלן יהיה אחראי כל אובדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו  .17.2

בקשר עם ביצוע העבודות והוא פוטר את התאגיד ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשירותו 
 .מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור

 
הקבלן יהיה אחראי כלפי צד ג' כלשהו לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או כל נזק אחר מכל סוג  .17.3

 שהוא שיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודות.
 

הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק אמור לעיל  .17.4
 שייגרם להם.

 
ל מטעמו בגין כל אחריות שתוטל עליהם הקבלן מתחייב לשפות את התאגיד ו/או כל הפוע .17.5

ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור 
 לעיל לרבות הוצאות משפט וכ"ט עו"ד.

 
התאגיד רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  .17.6

ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם -אחרת סכומים אשר נתבעים מהתאגיד על
באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו לתאגיד מחמת מעשה או מחדל 

 שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.
 

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש, שיגרמו לעובדיו, לקבלני  .17.7
דיהם, לשולחיו של הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי משנה של הקבלן ועוב

ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודות, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם 
 ו/או את יורשיהם.

 
התאגיד יהא רשאי לעכב בידו כל מטלטלין, מתקנים, חומרים, כלי עבודה וכיו"ב וזאת  .17.8

 ותיו של הקבלן אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם.כבטוחה עד למילוי התחייבוי
 

 אין באמור לעיל בכדי לפגוע או לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאי התאגיד עפ"י כל דין. .17.9
 

 ביטוח .18
פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, מתחייב -מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על .18.1

מועד תחילת העבודות נשוא הסכם זה  הקבלן לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו הוא לפני
)להלן : "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו 
)המוקדם משני המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ו/או כל תקופה אחרת 

ביטוחים להלן, את ה 18.4כמפורט לעניין ביטוחי אחריות מקצועית כמפורט בסעיף 
המפורטים להלן, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה )להלן: "התנאים המיוחדים 

למסמכי ההסכם המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  2לנספח ג'  לביטוחי הקבלן"( וכן 
)שכולם הקבלן"( אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל  )להלן: "אישור ביטוחי

 בלן"(:"ביטוחי הק -יחד יקראו להלן
המבטח במלוא ערכן את כל העבודות לרבות  ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות .18.1.1

הציוד ו/או כל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות הקבלן המשמש את הקבלן 
 בביצוען של העבודות בקשר עם הסכם זה. 
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, המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן על פי כל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .18.1.2
 שר עם ביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה.דין,  בק

בגין חבות הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או  ביטוח חבות מעבידים .18.1.3
, כלפי כל העובדים המועסקים 1980עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

על ידו ו/או מטעמו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה 
 לנים, קבלני משנה ועובדיהם.לרבות קב

המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או  ביטוח אחריות מקצועית .18.1.4
דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה חקוקה שהוגשה במשך תקופת 
הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק העלולים להיגרם עקב מעשה ו/או מחדל 

 ר עם הסכם זה.רשלני בגין העבודות בקש
 

חודשים לאחר  6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 
 תום תקופת הביטוח.

 
הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו 

 בגין ביצוע העבודות.
 

מפוליסת על פי דרישת התאגיד בכתב מתחייב הקבלן להמציא לתאגיד העתקים 
 הביטוח כאמור בסעיף זה.

 
 ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי: .18.1.5

הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו ו/או  .18.1.5.1
בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי 
דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף ו/או ביטוח 

ריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי אח
רכב, בגבול האחריות המקובל בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת 

 הביטוח.

 
כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין היתר  .18.1.5.2

שימוש בציוד ביטוח אחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב ה
ש"ח  600,000מכני ו/או ציוד הנדסי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של   

לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל 
 החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות.

 
ות, טרקטורים, למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגז .18.1.5.3

 מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
 

בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך  .18.2
כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש 

דות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבו
 ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 
ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני  .18.3

מנהליו משנה ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את התאגיד ו/או 
"( יחידי המבוטחו/או עובדיו בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "

 (.2 נספח ג'ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן )
 

הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם  .18.4
יהיה הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית זה, במשך כל  התקופה בה 

 על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי הדין.
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לעיל, יכלול ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של  18.1.1ביטוח הקבלן הנערך על פי סעיף  .18.5

אמור בדבר הוויתור על מבטחי הקבלן כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו, ובלבד שה
 זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  בזדון. 

 
מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה לסעיף  .18.6

"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
 המבוטח.

 
ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור הורחבו  פוליסות האחריות הנערכות על .18.7

לשפות את התאגיד  ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי 
הכול כמפורט באישור הביטוח  –מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו 

 .2נספח ג' 
 

כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש התאגיד שבו פועל כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן  .18.8
הקבלן, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית 
של הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה. למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר 

קבלן במסגרת ביצוע כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל ה
 העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי.

 
במועד חתימת הסכם זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, הקבלן  .18.9

בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על  (2)נספח ג' ימציא לתאגיד את אישור ביטוחי הקבלן 
את אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור ידי חברת הביטוח )נוסח מקורי(. מוסכם בזה כי המצ

 לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום ההסכם.
 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי התאגיד, לא יאוחר ממועד  .18.10
חתימת הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, מכתב הצהרה 

 -ו/או עובדיו בהתאם לנוסח "פטור מאחריותלפטור מאחריות התאגיד ו/או מנהליו 
 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.)א(,  2נספח ג' הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן כ

 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות  .18.11

ב הקבלן לדאוג נשוא הסכם זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחיי
כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה לרבות בהתאם 

 (.2 נספח ג'לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן )
 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי התאגיד ו/או מנהליו  .18.12
א הסכם זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה, ו/או עובדיו בגין העבודות נשו

והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין כל אובדן 
ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני 

 ה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוס
 

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר נערכות  .18.13
לעיל ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על  18.1בסעיף כמפורט 

הביטוח בעת ידי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי 
לרבות הצטרפותו לתביעה של התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו, על פי פוליסות  הצורך,

 הביטוח, אם יידרש לכך על ידם.
 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בגין מי  .18.14
ן מיידי לחברת לעיל מתחייב הקבלן לפנות באופ 18.1לסעיף מהביטוחים הנערכים בהתאם 

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

 
עולות שתידרשנה להשבת המצב בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפ .18.15

לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן מתחייב 
לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והתאגיד מתחייב להעביר אל 
הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק 

ן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח מובהר כי הקבל
)לרבות ההשתתפות העצמית(  וכי התאגיד  לא יהיה חייב לקבלן כל תשלום לכיסוי 

 ההוצאות כאמור.
 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי  .18.16
, בגין נזקי רכוש, ישולמו לתאגיד, אלא אם ת הקבלניותפרק א' בפוליסה לביטוח העבודו

היא הורה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה 
לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, 

ל מהתאגיד תשלום לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או המפקח מטעם התאגיד, או שטרם קיב
עבור העבודה שניזוקה , מתחייב  התאגיד להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח 

 ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.
 

 בסעיףבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות  .18.17
כך בכתב לתאגיד. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או  לעיל יודיע הקבלן על 18.1

התאגיד  ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע 
 מזכויות התאגיד ו/או מי מטעמו לנהל המשא ומתן בעצמה.

 
טלת מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מו .18.18

החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או התאגיד 
 ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעם התאגיד.

 
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות התאגיד ו/או  .18.19

ד ו/או מנהליו ו/או עובדיו, מנהליו ו/או עובדיו, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לתאגי
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיהם 

 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.
 

כל מחלוקת בין הקבלן לבין התאגיד בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך  .18.20
 דוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יב

 
כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את התאגיד ו/או  .18.21

מנהליו ו/או עובדיו באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי 
ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים  הנובע מהפרת תנאי מתנאי מי מהפוליסות על

 המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.
 

 -ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל בטוח הנערך על .18.22
ידי התאגיד  וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף 

לחוק חוזה הביטוח  59ו זכות כאמור  בסעיף ביטוחי התאגיד, לרבות כל טענה ו/א
 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי התאגיד וכלפי מבטחיו. 1981 –התשמ"א

 
יכללו תנאי מפורש  (2)נספח ג' ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן  .18.23

ך תקופת על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במש
ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן: "תקופת הביטוח"(, אלא אם כן תישלח לתאגיד 

יום מראש על כוונתו לעשות  (60שישים )ולקבלן, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, 
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זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום בהיקף ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי התאגיד  
הימים  (60שישים )או עובדיו אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף ו/או מנהליו ו/

 ממועד משלוח ההודעה.
 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות  לקבלן ולתאגידבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  .18.24
לעיל, מתחייב הקבלן  18.23בסעיף מבוטל ו/או מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעה, כאמור 

יום לפני  30ח מחדש ולהמציא לתאגיד אישור עריכת ביטוח חדש, לערוך את אותו הביטו
 מועד צמצום או ביטול הביטוח כאמור.

 
הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד  ו/או מנהליו  .18.25

ו/או עובדיו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא 
)ביטוח  1פות העצמית הנקובה בפוליסה, על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף ההשתת

ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו (, 2)נספח ג' העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן 
בהסכם זה והוא פוטר בזאת את  בהתאם לנדרשמהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או 

לנזק כאמור. ובלבד שהאמור לעיל בדבר  התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו מכל אחריות
 פטור מאחריות, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
האמור בהסכם זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בהסכם  מוסכם בזה כי .18.26

למען הסר כל ספק מובהר זה בדבר פטור מאחריות כלפי התאגיד  ו/או מנהליו ו/או עובדיו. 
מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא הסכם זה על  (18.26)סעיף זה האמור בכי 

 ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.
 

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל  .18.27
 אחריות כלשהי על התאגיד  ו/או על מי מטעמו ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם

 ו/או כדי לצמצם אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין. 
 

)שבעה( ימים ממועד תום ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד  7 -לא יאוחר מ .18.28
לעיל, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת,  18.9בסעיף  את אישור עריכת הביטוח כאמור

יטוחי הקבלן, במועדים הנקובים, מדי תקופת הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ב
 ביטוח וכל עוד הינו מחויב לערוך ביטוח על פי ההסכם.

 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין )נוסח מקורי( כאמור  .18.29

לעיל,  18.11בסעיף , והצהרות חתומות על ידי הקבלן, כאמור 18.28  -ו 18.24 18.9בסעיפים 
וים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור ו/או הצהרות כאמור בהתאם להסכם, מהו

התאגיד זכאי למנוע מן הקבלן תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, וזאת 
 בנוסף לכל סעד השמור לתאגיד עפ"י ההסכם או הדין.

ו/או בבדיקתו  (2)נספח ג' מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוח העבודות  .18.30
ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, 
תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות 

 כלשהי על התאגיד ו/או על מי מהבאים מטעמו.
 

הקבלן במועד כאמור לעיל למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות  .18.31
פי הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, -לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על

לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא 
ההסכם גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר בשל אי הצגת 

ורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי האיש
 לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם להסכם זה.

 
באישור עריכת  1פי סעיף -הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על .18.32

ד את מלוא השווי של העבודות ו/או מעת לעת, כדי שישקף תמי (,2)נספח ג' ביטוחי הקבלן 
 הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים נשוא הסכם זה.
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור  .18.33

בהסכם זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל 
חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם.  הקבלן לבחון את

הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי התאגיד ו/או 
מנהליו ו/או עובדיו בכל הקשור לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח המינימאליים 

 כאמור.
 

לא חייבים( לבדוק את אישורי הבטוח שיומצאו על ידי התאגיד ו/או מי מטעמו רשאים )אך  .18.34
הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי התאגיד על 

 מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח להסכם זה.
 

רי הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של התאגיד ו/או מי מטעמו ביחס לאישו .18.35
הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או פוליסות 
הקבלן, אינה מטילה על התאגיד  ו/או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור 
לביטוחים כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי 

 שהיא המוטלת על הקבלן נשוא הסכם זה ונשוא כל דין. לגרוע מכל חבות
 

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  .18.36
במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף 

מיה, לדאוג ולוודא הביטוחים ולהמציא, לבקשת התאגיד  בכתב, אישורים על תשלומי הפר
כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא הסכם זה ו/או 

 התחייבותו על פי ההסכם. 
 

למען הסר כל ספק, יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי  .18.37
הנקובים בביטוחי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, בסכומי ההשתתפויות העצמיות 

 הקבלן.
בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה ו/או אי  .18.38

קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסת הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או 
 עובדיו לא תפגע בזכויות התאגיד  ו/או מנהליו ו/או עובדיו על פי ביטוחים אלו.

 
ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה במלואם  לא .18.39

, ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על אך לא חייבו/או בחלקם, יהא התאגיד רשאי, 
תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו  במלואם ו/או בחלקםפי דין, לערוך את הביטוחים 

יום מראש ובכתב. כל  14יד הודיע לקבלן על כוונתו לעשות כן של הקבלן. ובלבד שהתאג
סכום שתאגיד המים שילם או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד לתאגיד על פי דרישתו 
הראשונה. לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות התאגיד על פי סעיף זה, התאגיד  יהיה רשאי 

זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותם  לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל
 מהקבלן בכל דרך אחרת.

 
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב  .18.40

הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות 
"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ

בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם 
זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

 שעל פי החוקים הנ"ל.
 

תחייב הקבלן למלא אחר כל בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מ .18.41
דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( וכל 
הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות 

לה האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לרבות א



 ם צנרת ומתקני ביוב בעיר רמלהאחזקה, שטיפה, ניקוי וצילורותי יש  07/2019מכרז 

 

 53מתוך 34עמוד    

 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, מורשים לנהוג 
 ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה.

 
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות  .18.42

טיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות החוקים והתקנות בדבר ב
 אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.

 
ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של תאגיד  ו/או מנהליו ו/או עובדיו על פי הביטוחים  .18.43

ו אישורים מתאימים מאת הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/א
 הרשויות או הגופים המתאימים.

 
הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות התאגיד  ו/או המבטחים בכל הקשור  .18.44

להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת 
 ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

 
ים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו ו/או הקבלן מתחייב לקי .18.45

 המשמשים אותו בביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה.
 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  .18.46
ן בהם מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעי

מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי 
הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין התאגיד. התאגיד  מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך 

 התחייבות כנ"ל.
כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר  .18.47

ית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או אחריותו הבלעד
 על פי הדין.

 
בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .18.48

התאגיד יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום לו הינו זכאי על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( 
 ת הקבלן.מהתמורה העומדת לזכו

 
(, כולן או חלקן, 18מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה ) .18.49

 מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 

 ערבות ביצוע .19
להבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה, יפקיד הקבלן בתאגיד במעמד חתימת  .19.1

הביצוע"( עפ"י הנוסח המצורף )להלן: "ערבות ₪  80,000הסכם זה ערבות בנקאית בסך 
 . 1למכרז כנספח ג'

 
יום לאחר סיומה. הערבות  30ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועד  .19.2

 תשמש גם כערבות בדק לשירותים שכבר בוצעו במהלך ההסכם.
 

 הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לפירעון, ללא תנאי, עפ"י דרישת המנהל. .19.3
 

 לעיל, יהיה צמוד למדד. 19.1צוע שימסור הקבלן לידי התאגיד כאמור בס"ק סכום ערבות הבי .19.4
 הוארכה תקופת הסכם זה: .19.5

 
יום לאחר קבלת ההודעה על 10 -הקבלן ימציא לתאגיד  את הערבות המעודכנת לא יאוחר מ .19.6

 הארכת ההסכם.
 

 כנגד מסירתה של הערבות המעודכנת יחזיר התאגיד לספק את ערבות הביצוע הקודמת אשר .19.7
מצויה בידיו. לא נמסרה הערבות המעודכנת ע"י הקבלן, יהא רשאי התאגיד לחלט את ערבות 
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הביצוע הקודמת שבידיו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לתאגיד מכח כל 
 דין או הסכם.

 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .20
 ם הבאים:מוסכם בין הצדדים כי התאגיד  יהא רשאי לבטל את ההסכם מיידית במקרי .20.1

 הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית. .20.1.1
  

הקבלן הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית, אך לא תיקן אותה למרות הודעת  .20.1.2
 התאגיד אליו בכתב, תוך מספר הימים כפי שנקבעו בהודעת התאגיד.

 
 -באם הינו תאגיד  -מונה לקבלן כונס נכסים מכח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או  .20.1.3

 יום. 30ו צו פירוק, ולא בוטל תוך ניתן לגבי
 
נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע  .20.1.4

 בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון.
 

 הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. .20.1.5
 

הקבלן אינו מבצע עבודות לשביעות רצונו ו/ או אינו מסוגל לעמוד  הוכח לתאגיד כי .20.1.6
 בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

 
יום מיום  20הוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן התאגיד והעיקול לא הוסר תוך  .20.1.7

 הטלתו.
 

פושט רגל או מונה לו כונס הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או הוכרז  .20.1.8
 נכסים או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה.

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

מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה 
ע מזכות התאגיד לבטל ההסכם מכח כל עילה סגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרו

 שבדין, ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.
 

 בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין או הסכם, תחולנה ההוראות  .20.2
 הבאות:

 זכויותיו של התאגיד, חובותיו  של הקבלן ובטחונות מטעמו לא יפגעו, כל אלה יישארו .20.2.1
 המלא, כאילו לא בוטל ההסכם. בתוקפם

התאגיד יוכל לחלט את פיקדון הערבות של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים  .20.2.2
 למטרת השלמת האמור בהסכם זה.

התאגיד יהא רשאי לעכב בידו כל מטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותו וזאת  .20.2.3
ו בא על מנת לגרוע עד מילוי מלוא מחויבויותיו מכח ההסכם. האמור בסעיף זה אינ

 מסעדים נוספים או חילופיים המגיעים לתאגיד עפ"י כל דין או הסכם.
הודיע התאגיד לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י הקבלן ולרבות עפ"י האמור   .20.2.4

לעיל, יהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין השירותים אשר בוצעו על ידו 
וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו ו/או בפועל עד להודעת התאגיד כאמור, 

 יגרמו לתאגיד המים עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן.     
 

 ו י ת ו ר .21
כל שינוי של הוראות הסכם זה, ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים, לא יהיו  .21.1

בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב, ונחתמו על ידי מורשי החתימה של הצדדים להסכם 
 זה.

ר אחד הצדדים למשנהו על זכות הקנויה לו לפי הסכם זה, לא ייחשב הוויתור וית .21.2
כוויתור תקדימי ולא יהא בו כדי ללמד על ויתור במקרה אחר, דומה ושאינו דומה, בין 

 אם המדובר בהפרה דומה, שונה או אחרת. 
 

 הפרה יסודית .22
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תנאים עיקריים בהסכם,  , להסכם זה הינן בבחינת18, 17, 16, 15, 12,  7, 5הוראות סעיפים 
 והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 
 כתובות והודעות .23

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. .23.1
 
כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל  .23.2

 72מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 
 שעות מתאריך המשלוח.

 
 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

  
  

 הקבלן  תאגיד המים 
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 1נספח ג' 

 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 בנק ___________________ בע"מ

 לכבוד

 תאגיד המים אזורי בע"מ -ת.מ.ר 
 

  ערבות בנקאית מס'הנדון: 

ש"ח )במילים שמונים אלף  80,000ד לסכום כולל של אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום ע .1
שקלים  )כולל מע"מ( )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת ______________ ת.ז/ח.פ. 

שביניכם לבין הנערב  07/2019_________________ )להלן: "הנערב"( בקשר עם מכרז 
 רמלהומתקני ביוב ברשויות "שירותי אחזקה שוטפת, שטיפת, ניקוי וצילום צנרת בעניין 

 בתחום שיפוט התאגיד".

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי   
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

 -____ שנת ______  שהתפרסם ב"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש ____
 ל_____ שנת ______ בשיעור ______ נקודות.15

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו חושבו כדלקמן:  

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי,  
יסודי הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד ה -יהיו הפרשי ההצמדה 

בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם 
 את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

)שבעה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על 7לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ  .2
לם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נש

על סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם 
 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

בטלה )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה  שנת  לחודש   ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3
 ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4

 בכבוד רב,                                                                                                

 בנק ____________ בע"מ   

 

         

  



 ם צנרת ומתקני ביוב בעיר רמלהאחזקה, שטיפה, ניקוי וצילורותי יש  07/2019מכרז 

 

 53מתוך 38עמוד    

 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

 )א( 2נספח ג' 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 תאריך : __________         

 לכבוד,

 תאגיד מים אזורי בע"מ )להלן: "תאגיד המים והביוב"( -ת.מ.ר. 
 א.ג.נ.,

 אישור ביטוחי הקבלןהנדון : 

 )להלן: "החוזה"(למתן "שירותי אחזקה שוטפת, שטיפת, ניקוי   07/2019בקשר עם חוזה מס' 
 , בתחום שיפוט התאגיד". )להלן : "העבודות"(רמלהוצילום צנרת ומתקני ביוב ברשויות 

הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או ציוד הנדסי בבעלותנו 
נים ו/או רכוש אחר ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתק

 המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:

הננו פוטרים את התאגיד  ו/או מנהליו ו/או עובדיו מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד  .1
ו/או עבורנו לשם  האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו

 פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

הננו פוטרים את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או  .2
גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי התאגיד ו/או 

קרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט מנהליו ו/או עובדיו במ
 כנגד חברות שמירה.

הננו פוטרים את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש  .3
שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד 

מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או 
 העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על  .4
ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את התאגיד 

ו ו/או עובדיו בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם ו/או מי מטעמו לרבות מנהלי
 לרבות הוצאות משפטיות.

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ואחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  .5
לחוזה(, במשך כל התקופה  2נספח ג' המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

ביום __________ לביצוע בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו 
 הפרויקט ועל פי כל דין.

 

 
 

 חתימה ושם הקבלן במצהיר  
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  3נספח ג' 

 נספח דרישות בטיחות לקבלן 

 רקע כללי .1
באתרי התאגיד מבוצעות , מעת לעת, עבודות אחזקה עבור ניקוי שוחות וצנרת, שטיפת וצילום  .1.1

 שאיבה ועוד. קוים, ניקוי תאי שיקוע, שאיבה, ניקוי וטיפול בתחנות

העבודה מתבצעת  על ידי קבלן ביובית , בעבודות צילום מצטרף קבלן משנה של עבודות צילום  .1.2

 צנרת.

 
 מטרה .2

 לפרט נספח דרישות בטיחות מקבלן ביובית, כדי למנוע תאונות עבודה בתחום זה.

 
 מסמכים ישימים .3

 חוק ארגון הפיקוח על העבודה )הדרכת עובדים(. .3.1

 בעבודה )כולל: עבודה במקום מוקף, עבודה בגובה ועוד(.כלל פקודת הבטיחות  .3.2

 חוקים, תקנות והנחיות עבור בטיחות תנועה והסדרי תנועה לעבודה בכבישים ורחובות. .3.3

 הוראות פנימיות של התאגיד. .3.4

 
 השיטה .4

עבודות עם קבלן ביובית קבוע תתבצע, רק לאחר הסכם שנתי או קבוע והוצאת הזמנה על ידי   .4.1

 התאגיד.מזמין העבודה מ

קבלן ביובית שיזכה במכרז, יצטרך לעמוד בדרישות הבטיחות של החוקים, התקנות והתקנים  .5

 הרלוונטיים בתחום, כמו כן בהנחיות הבטיחות של התאגיד.

 
 להלן דרישות הבטיחות: .6

כל העבודות באתרי התאגיד  תתבצענה בפיקוחו הישיר והמתמיד של מנהל עבודה/ראש  .א

נהל העבודה/ראש הצוות ימצא באתר העבודה במשך כל זמן צוות מטעמו של הקבלן, מ

 ביצוע  העבודה והוא האחראי לבטיחות באתר ע"פ כל התקנים והדרישות המחייבים. 

העבודה עם הביובית תתבצע תמיד על ידי שני עובדים שאחד מהם יוגדר מנהל עבודה/ראש  .ב

 העבודות מול התאגיד.צוות, בנוסף למנהל העבודה הראשי מטעם הקבלן אשר אחראי בכל 

הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות החוק בכל הקשור בהפעלת הביובית כגון: רישיון רכב  .ג

בתוקף, טסט וביטוח בתוקף לרכב, הכשרת עובדים, ביטוח העובדים, ארגון אמצעים 

נדרשים ומתאימים לסוג העבודה, תקינות של כל מערכות הרכב, משאבה, צנרת ושאר 

 ו תקינים.אביזרי העבודה שיהי

: באחריות הקבלן לבצע הדרכות בטיחות לעובדים, לכל עובד חדש עם הדרכת עובדים .ד

כניסתו לעבודה וכן הדרכה תקופתית )שנתית( לכל העובדים, אחת לשנה או כאשר הקבלן 

יתבקש מהתאגיד, ימסור את האישור שביצוע הדרכה לעובדים על ידי מדריך בטיחות 

 מוסמך.

חריות הקבלן לסמן את שטח העבודה ביום בשילוט מתאים, קונוסים : באנראות יום ולילה .ה

 -בשירות ת.מ.ר. לתיחום אזור העבודה, סימון העובדים יתבצע באפוד זוהר עם רישום " 

", בלילה יש להוסיף תאורה לעבודה, פנסים מהבהבים לאזהרה,  תאגיד המים אזורי בע"מ

 חיצי הכוונה וכד'.



 ם צנרת ומתקני ביוב בעיר רמלהאחזקה, שטיפה, ניקוי וצילורותי יש  07/2019מכרז 

 

 53מתוך 40עמוד    

 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

: באחריות בודה לפני כניסה לשוחות ביוב/למקום מוקףתדריך בטיחות ומתן הרשאת ע .ו

הקבלן לבצע תדריך בטיחות לצוות העובדים ומתן הרשאת עבודה )בכתב( לפני כל כניסה 

של עובדיו לשוחת ביוב/למקום מוקף, הנושאים שיועברו בתדריך: הסיכונים בכל תהליך 

צעי הבטיחות שיש העבודה, פוטנציאל הפגיעה/הנזק מהתממשות הסיכונים, ציוד ואמ

להשתמש/לנקוט בהם כדי שלא יתרחש אירוע בטיחותי, קשר רציף בין העובדים, מצבי 

חירום העלולים להתרחש, חילוץ במקרה הצורך מתן סיוע רפואי והזעקת עזרה. העובדים 

שקיבלו את התדריך יחתמו על טופס הרשאת העבודה על קבלת התדריך, הקבלן יתעד את 

אצלו, בהתאם לבקשת נציג התאגיד, הקבלן ימסור העתק של מסמך כל הרשאות העבודה 

 התדריך והרשאת העבודה לנציג התאגיד.

על הקבלן לספק לעובדיו בגדי עבודה, ציוד מגן אישי, ציוד מגן אישי לגובה ציוד מגן אישי:  .ז

)רתמות בטיחות, חבל עיגון, קסדות וכד'(, כלי עבודה תקניים ושמישים, כל זאת בהתאם 

פי העבודה, כמו כן הקבלן יפקח שכל עובד משתמש בציוד הנ"ל ובהתאם לחוקים לאו

 ולתקנות הבטיחות.

על הקבלן לצייד את עובדיו בחצובה ובכננת ידנית, לחילוץ בכל פעם שיש צורך : ציוד חילוץ .ח

 להיכנס לשוחה/למקום מוקף )גם לעומק מתחת לשני מטרים(.

תיק עזרה ראשונה, כמו כן באחריותו לפנות ניפגע הקבלן יצייד את עובדיו ב :עזרה ראשונה .ט

 במקרה הצורך.

ק"ג  6מטפי אבקה  2הקבלן יצייד את עובדיו בציוד כיבוי אש )לפחות  :ציוד כיבוי אש .י

מלאים ותקינים(, כמו כן באחריות הקבלן לוודא שעובדיו קבלו הדרכה על הפעלת 

 המטפים על ידי מדריך בטיחות אש מוסמך.

במידה ונדרש להתקין פקקי איטום, באחריות הקבלן לוודא  יטום:שימוש בפקקי א .יא

שהפקק תקין, ללא חתכים/שריטות, מתאים לקוטר הצינור שבו יוכנס, ששטח מיקום 

הפקק נקי מבליטות בטון, ממסמרים או מעצמים חדים, למניעת התפוצצותו בעת ניפוחו, 

קק יוכנס במלואו לצינור לפני כמו כן ששעון הלחץ וצינור האוויר תקינים, יש לוודא שהפ

 ניפוחו, זאת כדי למנוע השתחררותו בעת הניפוח ואפשרות של פגיעה בעובד.

יש להעמיד הביובית במצב יציב, באופן שלא תפריע לתנועת הרכבים  העמדת הביובית : .יב

בכביש, לסמן/לתחם בקונוסים/בסרט סימון ובשילוט מתאים את אזור הרכב ואת שטח 

אין לקרב את אזור צינור הפליטה של הרכב לפתח השוחה, למניעת כניסת  העבודה, כמו כן

 גזים רעילים לכיוון העובד. 

השימוש בציוד חשמלי בתוך השוחה/המקום המוקף יתבצע   שימוש בציוד חשמלי: .יג

 וולט.   24באמצעות פנסים מוגני התפוצצות או באמצעות פנסים במתח של 

סולק בסיום העבודה אל מחוץ לאתר העבודה ואל : כל פסולת מעבודת הביובית תפסולת .יד

 אתר שפיכת פסולת מורשה.
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 ריכוז בדיקות שעל הקבלן לבצע לפני הכניסה לחלל מוקף .טו

 הערות לא תקין  תקין  תיאור הבדיקה מס'

    אזור העבודה נקי ממכשולים, מתוחם ומשולט.  .1

    הוגדר ותודרך צוות עובדים לעבודה במקום המוקף   .2

דקות במצב של אוורור  30המקום המוקף היה   .3

 טבעי.

   

    קיים אוורור טבעי או מכני בחלל המוקף.  .4

 19.5%מינימום    כמות החמצן נבדקה בעזרת מכשיר ניטור מתאים.  .5

בדיקה ע"י גלאי    מצב גזים/אדים רעילים בחלל המוקף.  .6

 גזים.

    האם קיים צורך בתאורה מוגנת התפוצצות.  .7

יש אדם נוסף מחוץ לחלל המוקף במשך כל זמן  האם  .8

 העבודה.

   

    יש חובש/מע"ר המוגדר לעבודה.  .9

יש ציוד עזרה ראשונה בהישג יד )אלונקה ותיק עזרה   .10

 ראשונה(.

   

    הותקנה חצובה וכננת ידנית.  .11

    ציוד מגן אישי לגובה, מתאים ותקין.  .12

    ציוד החשמל הינו בעל מתח נמוך מאוד.  .13

בעבודות מתחת לכביש, יש לוודא שגזים רעילים   .14

מכלי רכב הנעים על הכביש לא נכנסים למקום 

 המוקף.

   

קיים קשר רציף בין העובד בתוך המקום המוקף   .15

 למשגיח

   

 

 הערות

מסמך זה מהווה דרישת מינימום. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי בטיחות הנדרש ע"פ  .1

 התקנות והחוקים

ל ידי קבלן הביובית שזכה במכרז, כמו כן אחת לשנה יבצע הדרכת מסמך זה ייחתם ע .2

  בטיחות, ויחדש את חתימתו על גבי מסמך זה  בצמוד לחידוש החוזה השנתי.  
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 :הצהרת הקבלן

 אני הח"מ___________________ מס' ת"ז /מס' חברה __________________________
 
 

 מאשר בזאת כי קראתי את נספח הבטיחותכתובת __________________________  מצהיר ו
 

 שלעיל, עותק ממנו נמסר לי, הבנתי את תוכנו ואני מתחייב לפעול בהתאם לנספח בטיחות על זה.
 

 
 פרטי וחתימת הקבלן

 
 

 
 שם ומשפחה

 
 מספר ת"ז

 
 טלפון 

 
 

 
 תאריך

 

 
 חתימה                                

 
 

 פרטי וחתימת המזמין
 

 
 

 
 ומשפחה שם

 
 מספר ת"ז

 
 טלפון 

 
 

 
 תאריך

 

 
 חתימה                                
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 נספח ד' 

 המפרט הטכני

 

 לכתב הכמויות 57.1.001פרק  –עבודות הכלולות במסגרת הריטיינר  .א

העבודות נשוא הריטיינר החודשי יכללו עבודות תחזוקה, שטיפה, ניקוי וצילום במערכת הביוב 
או תכנית עבודה מאושרת מראש. כל העבודות במסגרת תחזוקה הינן דחופות \יאה ועל פי קר

למעט, עבודות יזומות שמבוצעות בהתאם לתכנית עבודה חודשית.  הקבלן יבצע את 
או המפקח. אם הקבלן החל \שירותים על פי סדר העדיפויות שייקבע ע"י התאגיד ו\העבודות

בודה דחופה יותר, על הקבלן להפסיק את העבודה בעבודה מסוימת והמפקח קבע שיש לבצע ע
או \שהחל ולבצע את העבודה הדחופה יותר, בהתאם להוראות החדשות שיקבל מהתאגיד ו

 מהמפקח.
כאופציה שמורה לתאגיד האפשרות לדרוש מהקבלן תחזוקה חודשית של מערכת הניקוז 

 העירונית כולל בחצרות מוסדות 
 
 :הביוב, כוללות עבודות האחזקה השוטפת, של קווי .1

 פתיחת סתימות בקווי ביוב.
מטר לחודש  2000שטיפת קווי ביוב לרבות ניפלים היוצאים מהשוחה העירונית אל הנכס   כ 

 בכל קוטר.
מטר לחודש בכל קוטר , לרבות שימוש בפקקי אטימה לצורך  1000 -צילום מערכת הביוב כ 

 ביצוע הצילום ללא תוספת כספית. 
ום החודשי על הקבלן להצמיד ביובית צמודה למשך הצילום  ללא תוספת לצורך ביצוע הציל

 . הדוח יוגש לפי הנחיית רשות המים .  CDכספית. בתום הצילום הקבלן יגיש דוח מסודר ו 
 ניקוי שוחות )תאים(.

 ניקוי קולטני ניקוז )כאופציה(.
 וי בעיה.בדיקות/ קריאות לבדיקות בשטח לפי פניית מוקד ו/ או מפקח לצורך זיה

 טיפול בתקלות, הנגרמות על ידי גורמים אחרים.
 מתן שירות בכל מצבי מזג אוויר, כולל מזג אוויר סוער וחירום.

 עבודות למניעת זיהום, בכל ימות השנה.
 ניקוי בורות בתחנות השאיבה ) בור רטוב של משאבות ובור סינון(.

 ואבנים משתלבות באמצעות ביובית סיוע באיתור שוחות ביוב עירוניות שכוסו באספלט /חול
סתימות בחודש  10עד  -פתיחת סתימת ביוב שאינן בבעלות התאגיד לבקשת נציג התאגיד     

 )כדוגמת מגרשים פרטיים, מתקני עיריה וכיוב'(. 
הקבלן יתחזק את מערכת הביוב, באופן שוטף, במצבה הפיזי הקיים. לא תשולם לקבלן כל 

בודות אחזקה מכל סוג, לרבות שטיפות ושאיבות עפ"י דרישות המפקח תוספת בגין ביצוע ע
 ועליו להבטיח, בכל עת, זרימה תקינה של הביוב.

בכל העבודות, הכלולות במסגרת החוזה, הקבלן יבצע עבודות שאיבה וניקוי בתוך מערכות 
איבה הביוב, לרבות פינוי פסולת לאתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. הדבר כולל ש

וכו'. השאיבות יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו והתמורה  מקלטים בשנה( 24של מקלטים )עד 
 כלולה במחיר האחזקה שבכתב הכמויות.

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

 
 ובבדיקת מערכת הבי .2

בדיקת המערכת תתבצע עפ"י הוראות המפקח, או על פי תכנית עבודה יזומה ותכלול  .2.1
 פתיחת מכסים וסגירתם, בדיקת מערכת הביוב, חיצונית ופנימית. 

 הקבלן יעמיד לרשות התאגיד, בכל עת, צוותי עבודה, לצורך בדיקת מערכת הביוב.  .2.2
בהם יידרש לתחזק, באופן  הקבלן יקבל לאחריותו את כל המערכות שפורטו לעיל, אשר .2.3

 שוטף, את קווי הביוב, לפי המפורט במפרט זה להלן.
 

 פתיחת סתימת בקווי ביוב .3
פתיחת וסגירת מכסה או רשת, שאיבת תאים, שטיפת הקטע הסתום וניקוי שתי  .3.1

השוחות הסמוכות, לפחות, לקטע הסתום. העבודה תתבצע ע"י ביוביות משולבות, 
העבודה תבוצע בכל קוטר של צינור, בכל סוג של צינור או מכונת לחץ או עבודה ידנית. 

ביוב משורשים, שומנים או מכל גורם אחר המפריע לזרימת  ניקוי קווישוחה כולל 
.  ושטיפת הקטע )בין שני תאי ביקורת(  בו בו טופלה הסתימה כולל איסוף הביוב

 פסולת.
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 חגים ובכל שעות היממה.הקבלן מתחייב לבצע עבודות אלו, בכל ימות החול, שבתות ו  .3.2
התמורה, לצורך פתיחת הסתימות, תהיה כלולה במחיר החודשי, עבור כל כמות של  .3.3

 פתיחת סתימות שתידרש באזור ובכל עת. 
 

 ניקוי שוחות .4
ניקוי שוחות ביוב, באופן שוטף, באחריות הקבלן או עפ"י הוראות המפקח ויכלול  .4.1

רשים, בכל סוג וגודל, לאתר פסולת שאיבת נוזלים, ניקוי ופינוי מוצקים, חיתוך שו
מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. הקבלן מתחייב לבצע עבודות אלו, בכל ימות 

 החול, שבתות וחגים, בכל שעות היממה.
התמורה, לצורך ניקוי השוחות, תהא כלולה במחיר החודשי, עבור כל כמות שתידרש,  .4.2

 לאורך תקופת ההסכם.
 

 ם במסגרת האופציההכנה לחורף/ ניקוי קולטני .4.3
קיימת אופציה השמורה לתאגיד להפעיל את הקבלן לעבודות ניקוי קולטנים. ככל 

 שיממש התאגיד אופציה זו על הקבלן לבצע את העבודות הבאות:

הקבלן ינקה את קולטני מי הגשם, לרבות את הרשתות לאורך הכבישים, המדרכות  .4.3.1
היו הקולטנים נקיים ומוכנים והרחובות ולאורך איי התנועה בעיר, כך שבכל עת י

לקליטת מי הגשם. הניקיון השנתי המתוכנן, של הקולטנים, המפורט, כולל במחיר 
 האחזקה.

הקבלן יפנה בכל עת שיידרש, גופים זרים ו/ או פסולת ו/ או בעלי חיים, מתוך  .4.3.2
 הקולטנים. התמורה לכך כלולה במחיר האחזקה שבכתב הכמויות/ מחירון.

ן ייזום, עפ"י תכנית עבודה, לנקות את כל הקולטנים, שבאזור הקבלן יפעל, באופ .4.3.3
שבאחזקתו, להכנה לחודשי החורף, החל מחודש אוגוסט ויסיים את כל העבודות, 

 עד חודש אוקטובר, בכל שנה.
בחודש מאי, בכל שנה, תכנית עבודה מפורטת, בקשר למועדים  1הקבלן יגיש עד  .4.3.4

 טיפול, לאישור של המפקח.שבהם ינקה כל קולטן, באזור שנמסר לו ל
ניקוי הקולטנים, באופן מתוכנן, לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לניקיון  .4.3.5

 הקולטנים בכל עת.
הקבלן ידווח, בכל שבוע, במהלך חודשי הניקוי להכנה לחוף, על התקדמות עבודות  .4.3.6

ניקוי הקולטנים ויציג תכנית עבודה שבועית המיועדת להמשך הניקוי. התכנית 
 ש ע"י המפקח.תאושר מרא

הקבלן יבצע שאיבה של פסולת יבשה, שבתוך קולטנים, באמצעות מכונת שאיבה  .4.3.7
מתאימה לעבודה זו, לפנות את הפסולת לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת 

 הסביבה.
ניקוי הקולטנים, שאיבת נוזלים, ניקוי ופינוי מוצקים, חיתוך שורשים, מכל סוג  .4.3.8

ושמנים, ניקוי יסודי של הרשתות והמכסים וסילוק וגודל, ניקוי קולטנים מפסולת 
הפסולת לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. הקבלן מתחייב לבצע 
עבודות אלו , בכל עת ובימי הגשם מתחייב לבצע ניקוי קולטנים סתומים, ע"י צוותי 

 עבודה מתוגברים, בכל מקום באזור שנין לאחריותו, למניעת הצפות באזור.
רה לניקוי הקולטנים, תהא כלולה במחיר האחזקה ולא תשולם לקבלן בגין התמו .4.3.9

 ביצוע ניקוי הקולטנים, גם אם יידרש לבצע ניקוי מספר פעמים.
 

 שטיפת קווים )קטעים( .5
הקבלן יבצע שטיפת קווי ביוב, באזור שיועמד לאחריותו, על פי תכנית עבודה, שתוכן  .5.1

 2,000 -לשטוף את כל קווי הביוב, כ  מראש ותאושר על ידי המפקח. הקבלן מתחייב
מטר אורך בחודש ובכל קוטר, על פי התכניות הנ"ל. אי דיווח / אי שטיפת הכמות 

לחודש עד לביצוע השטיפה בכמות הנדרש  35,000₪החודשית יגרור הקפאה של 
 ובהתאם לסימון במפה של הקטעים שבוצעו.

של הביוב וינקז, באופן סדיר, הקבלן ישטוף את קווי הביוב, להסדרת זרימה סדירה  .5.2
 את המים, בכל עת.

שטיפת קווי הביוב, יבוצעו על ידי הקבלן, באמצעות מכונות שטיפה )ביוביות(, כמוגדר  .5.3
להלן. השטיפה תבוצע בכל סוגי הקווים, בקווים בכל קוטר, בכל עומק שיידרש ויכלול 

על ידי המשרד את ניקוי השוחות לאורך הקו ופינוי הפסולת לאתר פסולת מאושר 
להגנת הסביבה. במידה והקבלן מכל סיבה שהיא אינו מצליח לשטוף את קו הביוב 
בעקבות ריבוי גבבה הנמצאים  בתוך קו הביוב המיועד לטיפול מנע, על הקבלן להצטייד 
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בביובית בגודל ובלחצים גבוהים יותר כגון "סופר קומבי" ללא תמורה נוספת מעבר 
 למחיר החודשי.  

תתגלה סתימה חוזרת, באחד מקווי הביוב, יבצע הקבלן שטיפה של קו במקרה ש .5.4
 הביוב, בנוסף לשטיפה השנתית המתוכננת.

במקרה שתתגלה סתימה בקווי הביוב, הקבלן יידרש לבצע שטיפת קו, בתוך שעה  .5.5
 מקבלת ההודעה.

לעיל, בנוסף הקבלן מתחייב לבצע שטיפה של  5.1שטיפת קווי הביוב, כמפורט בסעיף  .5.6
 י הביוב, באופן מתוכנן, אחת לחודש. או ע"פ דרישת נציג.קוו

 ש' 24במידה והוגדרה שטיפת קו כ"דחופה" ע"י נציג התאגיד יבצע אותה הקבלן תוך  .5.7
העבודה תבוצע בשיטה של חסימת קטע הצינור בתא, לפני קטע העבודה, הצבת מחסום  .5.8

ם והשומנים, בתחתית העיבוד, שטיפה של הצנרת בלחץ, משיכת כל החול, המשקעי
 שיצטברו בתא הביקורת ושאיבה לתוך המיכל. 

. כל עבודות ניקוי הצנרת יבוצעו ע"י שאיבה מתאי חל איסור לרדת לתאי הביקורת .5.9
הביקורת. במקרה שיש לרדת לתא ביקורת, להוצאת אבנים גדולות או תיקונים, על 

ללי הבטיחות הקבלן לבצע את העבודה בנוכחות מנהל עבודה רשום  ולפעול לפי כל כ
והוראות הדין, יובהר כי ביצוע העבודות בזהירות ובבטיחות, הוא באחריותו המלאה, 

 .3הבלעדית והמוחלטת של הקבלן: בנוסף להנחיות/ דרישות בטיחות בנספח ג' 

 אוורור התא והכנסת מפוח להוצאת הגזים. •
 גידור התא מסביב ושילוט. •
לת אויר חיצון, שהוא מצויד העובד ירד לתא הביקורת עם מכסה וצינור לקב •

 בחגורת הצלה וכבל משיכה.
 בכל ירידה לתא ביקורת, חובה שיהיו בחוץ יותר משני עובדים נוספים. •

 אי ציות להוראות אלו, תגרום להפסקת העבודה, ללא כל התראה או אזהרה. •
ית בעבודות ניקוי הצנרת, כאשר המיכל יתמלא משקעים, שפכים ושומנים, ייסע הנהג עם המכל

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

בסוף החודש, בהגשת החשבון לתאגיד/ למזמין, על הקבלן להציג את אישורי הריקון של המכלית, 
ודית של באתר מורשה. אי הצגת האישורים, כמוה כאי ביצוע העבודה, והדבר ייחשב להפרה יס

 חוזה זה. 
שעות  24לצורך פתיחת סתימות ביוב, לפי קריאות המוקד העירוני ו/או המפקח, יינתן השירות 

ביממה. קיבל הקבלן קריאה לפתיחת סתימה, חובה עליו לענות ולטפל מיד בקריאה, לעשות כל 
תאי שביכולתו לשם מניעת מפגע סביבתי וזיהום השטח כתוצאה מזרימת מי השופכין מחוץ ל
 הביקורת. הקבלן לא יעזוב את השטח עד לווידוא מוחלט שהמפגע הוסר במלואו והשטח נקי.

 הקבלן יהיה זמין ובקשר מתמיד עם מחלקת המים והביוב של החברה.
זרימה חלקה  90% -בקטעים אשר הקבלן ביצע טיפול מונע, שטיפה, ניקוי וצילום, מתחייב הקבלן ל

 של הביוב בצנרת.
ת כי עליו להחזיר את השטח לקדמותו, כולל הובלת עודפים ופסולת לאתר שפיכה, על הקבלן לקח

 וזאת ללא כל תשלום.
 
 טיפול מפגעים במערכת הביוב .6

יתגלו מפגעים, הכוללים בין היתר: לכלוך, חול, פסולת בנייה, שברים בצינורות, אטמים 
ה עקומה ופגמים אחרים, )גומיות( הבולטים מן המחברים לתוך הצינורות, קווים שהונחו בצור

 שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את העבודות, לשביעות רצון המפקח.
 

 עבודות אחזקה תאי בקרה לביוב .7

 איתור התא יעשה לפי תכניות קיימות והוראות המפקח. -איתור תא בקרה •
הקבלן העבודה כוללת איתור וגילוי התא וסילוק האספלט מעל המכסה. במידת הצורך  •

 ישתמש במכשיר לגילוי מתכות ו/ או מכשירים אחרים, החייבים להיות ברשותו.
ניקוי כללי של התא: הקבלן יבצע ניקוי התא, עבודה הכוללת הוצאת הלכלוך, המים, הבוץ  •

 וכל דבר שאינו שייך לתא.

 הקבלן יסלק את הלכלוך והפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר. •
 

 שאיבות  .8
בת נוזלים ) מים, מי שופכין, שומנים ושמנים, מי ביוב, מי גשם וכו'(. העבודה כוללת שאי

השאיבה תבוצע מתוך בור שהוא, לרבות מקלטים, מרתפים, בתים, חצרות, אגמי הצטברות 
נוזלים, בכל מקום ברחבי השטח המוניציפאלי שבאחריות התאגיד. הנוזלים יישאבו למכלים 
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המכלים ירוקנו באתר פסולת מאושר על ידי המשרד מותאמים, או לקולטנים ו/ או לשוחות. 
 להגנת הסביבה.

 עבודות נוספות בתשלום נפרד מהריטיינר .ב

התאגיד יכול להזמין את הקבלן לביצוע עבודות נוספות שאינן כלולות בתשלום הריטיינר, 
התמורה לעבודות הללו לפי כתב הכמויות בתוספת אחוז ההנחה של הקבלן וזאת רק עפ"י 

 באישור התאגיד ו/ או המפקח.פקודות 
עבודות במתחמים פרטיים עד קו בניין ומוסדות פרטיים יימסרו לקבלן ע"י התאגיד ו/ או 
המפקח בהודעה בע"פ ו/ או בכתב לאחר קבלת ההודעה, על הקבלן לבצע את כל הפעולות 

סגרת הדרושות, בהתאם להגדרת ההזמנה. עבודות פרטיות, יבוצעו רק על פי הוראה מראש. במ
ביצוע העבודות, יידרש הקבלן לספק צוותי עבודה נוספים ואת כל הציוד הדרוש, בשעות 

 ובמועדים שייקבעו ע"י התאגיד ו/או המפקח לצורך ביצוע העבודות הפרטיות.
 ביצוע העבודות, יתלווה לצוות החירום, שיסופקו ע"י הקבלן.

 
ת האירוע וכן רשאי לשנות את המפקח יקבע את מספר הצוותים וסוג הצוותים, עפ"י הגדר

 שעות. 3קביעתו, בקשר למספר הצוותים וסוגם, בהתראה ל 
 

אי ביצוע דרישות הפעלת צוותי עבודה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה והתאגיד יהיה 
 רשאי לפעול עפ"י כל סעד הנתון לו בחוזה  או עפ"י כל דין.

 
 

 מועד התחלת העבודה .ג

הקבלן לצאת לעבודה על פי הוראות התאגיד ו/ או המפקח, בכת או  במסגרת חוזה זה מתחייב
בע"פ בפגשה אישית או טלפונית. התאגיד יקבע האם העבודה דחופה או יזומה והקבלן מתחייב 

 לפעול לפי קביעת התאגיד.
 

 זמינות קבלן/ קשר  .ד

כישה כל שעות היממה כולל שבתות וחגים וגם בשעת חירום. תנאי עיקרי לחוזה זה הינו ר
ואחזקה של מכשירי טלפון סלולאריים לשימוש הקבלן ועל חשבונו.  על הקבלן לצייד את כל 
צוותיו במכשירים אלו. כמוכן בכל זמן הביצוע ניתן יהיה ליצור קשר בין נציג הקבלן למפקח 

 ו/ או מוקד התאגיד ולהפך.
 

 ציוד בטיחותי וציוד בטיחות .ה

פי מפרט זה, ציוד בטיחותי וציוד בטיחות, בהתאם  הקבלן יצטייד ויפעיל בכל עבודותיו, על
להוראות הבטיחות ובהתאם לכל דין. הציוד הבטיחותי כולל פרטי הלבוש, הכלים, האביזרים 
והמתקנים הדרושים להבטחת שלום עובדיו, התושבים, כלי הרכב וכל רכוש אחר העלול 

 ות.להימצא בסמוך לאתר העבודה, בהתאם לנדרש בחוק ובתקנות הבטיח
ציוד הבטיחות יכלול, בין היתר, בגדי עבודה, נעליים, מגפים, לבוש זוהר, גדרות בטיחות, 
פנסים מהבהבים, סולמות, אמצעי דיפון, חגורות, חבלי משיכה וכד' כנדרש על ידי חוק 

 הבטיחות והוראות המפקח, המשטרה והחברה.
 וראות הדין. הקבלן יצטייד בשילוט עפ"י הוראות התאגיד והמפקח ובהתאם לה

הקבלן מתחייב לבצע את ההוראות של הממונה על הבטיחות מעטם התאגיד ולקיים את 
 הוראות הדין.

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

 ה.של משרד העבוד
 

 

 נהלי עבודה .ו

 הקבלן ו/ או מנהל העבודה במקום מפגש מתואם שייקבע ע"י המפקח. -חובת התייצבות
הקבלן לא יעזוב את אתר העבודה עד להשלמת סגירת האתר והחזרת השטח לקדמותו, כולל 

 פינוי פסולת ושטיפת המקום.
 בימי שישי וערבי חג, יבוצעו עבודות דחופות בלבד.
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 יום יומי וצירוף את יומני העבודה, כחלק בלתי נפרד מהחשבון החודשי.מילוי יומן עבודה 
של הביוביות בזמן אמת כמו גם סיכום חודשי לכל  GPSהקבלן יאפשר גישה מלאה לנתוני 

 יהווה תנאי לתשלום GPSפרק הזמן בו הן בשירות התאגיד. העדר נתוני 
 פרקי זמן לתגובה .ז

 בלת ההודעה ע"י המוקד העירוני ו/או התאגיד ו/   הקבלן יתייצב באתר העבודה, תוך שעה מק
או המפקח וזאת עבור כל סוג של עבודה, בכל שעות היממה, בימי שבתות וחגים. לא עמד  

הקבלן בדרישות, רשאי המפקח, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לחייב את הקבלן, בשיעור הפיצוי, 
 המוסכם, עבור כל שעת איחור, ביחס לסכום החודשי.

ן יתייצב באתר העבודה, על פי הוראות התאגיד ו/ או המפקח תוך שעה מקבלת ההודעה. הקבל
אם יימסרו לקבלן, מספר קריאות, באותו פרק זמן, מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות בו 

 זמנית, באתר העבודה, בהתאם ללוח ההתייצבות שלהלן:
 

משך הזמן  קריאה מס'

להתייצבות במקום 

 העבודה

 שעה אחת ראשונה. לקריאה   .1

 שעה וחצי לעיל. 1לקריאה שנייה, לאתר שונה מהאתר בסעיף   .2

 שעתיים לעיל. 2-ו 1לקריאה שלישית, לאתר שונה מהאתר בסעיף   .3

 1-3לכל קריאה נוספת, לאתרים שונים מהאתרים בסעיפים   .4

. 

 שעתיים וחצי

 
להוסיף צוותי עבודה, ציוד קריאות בו זמנית, מתחייב הקבלן  4 –אם יימסרו לקבלן, יותר מ 

נוסף, על פי הצורך ובכל מקרה לא יסטה הקבלן מביצוע העבודות הנוספות, משעתיים וחצי 
 מרגע קבלת הדרישות.

במידה ויתווספו קריאות בזמן בו הביובית נוסעת לאתר מורשה לצורך ריקון או פעולות אחרות 
ם לתגובה במסגרת התשלום החודשי יש להוסיף צוות עבודה לצורך עמידה בפרקי הזמן הנקובי

 הקבוע
עבודה יזומה ע"י המפקח או התאגיד, חייב הקבלן להתייצב ע"פ דרישת המפקח, בפרק זמן 

שעות, מקבלת ההודעה. אם לא עמד הקבלן בדרישות ההגעה, ראשי המפקח, בפרק  24של עד 
 י.עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לחייב את הקבלן ב "פיצוי" ביחס לסכום החודש

 

 כוח אדם .ח

עובדים, בצוות העבודה, יהיה לפי הנחיות משרד העבודה. העובדים ילבשו את  –צוותי עבודה 
 וסטים עליהם כיתוב: "בשירות ת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ ".

הקבלן יעסיק, באופן קבוע, בכל שעות היממה, לאורך השנה, מנהל עבודה, מוסמך על ידי 
בודות ויהיה בקשר מתמיד עם התאגיד והמפקח, לצורך משרד העבודה, אשר ינהל את הע

תאום וקבלת הודעות. כמוכן, יהיה אחראי מנהל העבודה, על סדרי הבטיחות הנדרשים לביצוע 
העבודות, על מנת לעמוד בכל מועדי הביצוע ודרישות התאגיד ולא ישולם לקבלן פיצוי כספי, 

 בגין השינוי בכמות צוותי העבודה.
ותי עבודה מיומנים, במספר הנדרש לביצוע תקין ושוטף של העבודות, לפי הקבלן יעמיד צו

 דרישה וצרכי התאגיד.
מספר הצוותים או גודל הצוותים, המועסקים ע"י הקבלן, ישתנה בהתאם למשימות שיוטלו 
על הקבלן. הקבלן יהיה חייב להתאים את צוותי עובדיו, לקצב ולעומס העבודות, על מנת לעמוד 

הביצוע ודרישות התאגיד ולא ישולם לקבלן פיצוי כספי, בגין השינוי בכמות צוותי בכל מועדי 
 העבודה.

שנים  3נהגי הביוביות, יהיו בעלי רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב ובעלי ניסיון מקצועי של 
 לפחות, בסוג העבודה הנדרש.

ל עובד, אשר המפקח יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להורות על הרחקתו של כ
 לדעתו, אינו מתאים לביצוע העבודה והקבלן ירחיק את העובד מביצוע כל עבודה עבור התאגיד.
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 ציוד הקבלן .ט

הקבלן יעמיד, את כל הציוד הנדרש לביצוע כל העבודות נשוא חוזה זה ,על הביוביות יודבקו 
ת. הקבלן מדבקות עם כיתוב בשירות ת.מ.ר תאגיד מים אזורי , ללא תמורה כספית נוספ

מתחייב להפעיל ציוד, כמתואר להלן, בכמויות שיידרשו לפי היקפי העבודות מתחייב שיימסרו 
 לו לביצוע, בכל עת.

 
 סוגי הציוד העיקרי, עבור כל אזור

 ומעלה . 2013ביוביות משולבות משנת ייצור  3לפחות   מציע אשר בבעלותו •

 אטמוספירות . 145ר לדקה ולחץ של ליט 420  מתוך השלוש אחת מהן בעלת משאבת לחץ •

   להוכחת תנאי זה, יש לצרף אסמכתאות המעידות על הבעלות ברכבים . •

 מכשור לגילוי גזים במערכת ביוב. •

 מכל טווח קטרים נדרש. 3לפחות  –פקקים לסתימת קווים , בכל הקטרים  •

 ציוד בטיחות לעבודות בכבישים. •

 הביוב.מערכות חיצוניות, להזרמת אוויר לשוחות  1 •

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

 מק"ש, לפחות. 200, לשאיבת שפכים, בספיקה של 6משאבות ניידות, בקוטר " 1 •

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

 , לפחות.מ"א 2,00, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 4צנרת, בקוטר " •

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

 דיזות מיוחדות לניקוי קווים, בכל הקטרים. •

 גנראטורים וציוד נלווה, לביצוע עבודות שאיבה תאורה ועוד. 1 •

 מתאמי צנרת בין קטרים שונים, לשימוש הביוביות ומעקפי תקלות ע"י משאבות וצנרת. •

•  
 

 ציוד נלווה:

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

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

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

 5-ביובית, הציוד והאביזרים, יהיו בכל עת חדשים ובכל מקרה לא יהיו בשימוש יותר מ ה •
 שנים, ממועד שנת הדגם הרשומה ברישיון הרכב.

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

 ת.לספק מיידית ציוד מתאים אחר תחתיו, ללא תמורה כספית נוספ
הקבלן יספק את כל הציוד הבטיחותי, לכל עבודה וישתמש בו, לבטיחות התושבים ועובדיו. 
הציוד יכלול את כל הפריטים הדרושים להבטחת בטיחות בכבישים, במדרכות ובחצרות 
ובהתאם להוראות הדין. כמוכן, יספק הקבלן את הציוד לעבודה בתוך כוכי הביוב מאוורים, 

וציוד נגד גזים רעילים, שלטי אזהרה, וסטים זוהרים, כפפות חגורות בטיחות, מסכות 
 וסרבלים, קסדות, מגפיים וכו'.

 הקבלן יחזיק ציוד עזרה ראשונה, בכל רכב ביובית )משאית(.
 :מערך הקשר

הקבלן יקיים מערך קשר קבוע, בין משרדו וכל אחד מצוותי העבודה ובין נציגי התאגיד 
 והפיקוח, בכל שעות היממה.

כב, יותקן מכשיר קשר, מכשירי טלפון סלולאריים זמינים ותקינים, לצורך קבלת בכל ר
 הודעות לביצוע עבודות.

במקרה של תקלה, יועברו הודעות לצוותי הקבלן, במכשירי הקשר לצורך הגעה ופתרון מהיר 
 של התקלות.

 



 ם צנרת ומתקני ביוב בעיר רמלהאחזקה, שטיפה, ניקוי וצילורותי יש  07/2019מכרז 

 

 53מתוך 49עמוד    

 2.12.19גרסה                       חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________
       תחתימה +חותמ                                                                                                 

 אחריות הקבלן .י

רשת בכתב הכמויות ועל הקבלן אחראי לביצוע כל העבודות הנדרשות, לפי תיאור העבודה הנד
ידי המפקח. הקבלן אינו רשאי להגביל את מספר העבודות ומספר פעמים, שהגיע הקבלן לאותו 
אתר עבודה, לא יזכה את הקבלן בפיצוי כספי נוסף. )דהיינו, בהנחה שהקבלן ביצע את העבודה 

ראי לטיב מספר פעמים, הוא לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או פיצוי כלשהו(. הקבלן יהיה אח
העבודה ויעשה את המירב, לצמצם את מספר העבודות החוזרות )המפקח רשאי לחייב את 
הקבלן לבצע עבודה חוזרת. בגין עבודה חוזרת(. בגין עבודה חוזרת, שנבעה מרשלנות של 
הקבלן, יהא התאגיד רשאי לקזז מהתשלום החודשי את עלות העבודה החוזרת, לפי שיקול 

 יד.דעתו הבלעדי של התאג

 עבודה בכבישים .יא

על הקבלן לעבוד על פי הנחיות/ הוראות משרד התחבורה,  היתר לעבודות זמניות בכביש של 
משטרת ישראל והמפקח מטעם התאגיד. ולבצע על חשבונו את כל הסדרי התנועה והבטיחות 

 הנדרשים לרבות עגלת חץ, תמרור וכיוב'

 הוראות לביצוע העבודה .יב

קבלן, מידי יום, הוראות אחזקה מתוכננות, אשר יכללו את פירוט העבודות המפקח מוסר ל
שצריך לבצע באותו יום. במשך היום, יועברו הודעות נוספות, שוטפות לביצוע ועבודות יזומות, 
אשר יבוצעו באותו שבוע או חודש. הקבלן מחויב לעמוד בכל הדרישות ואם לא עמד בדרישות, 

לן, בהפחתת החלק היחסי, מהסכום החודשי, לפי שיקול דעתו רשאי המפקח, לחייב את הקב
 הבלעדי של המפקח.

הקבלן מחויב לסגור את פניות/ קריאות המוקד שקיבל במהלך היום מול המוקד העירוני ו/ או 
 מול מזכירת התאגיד.

למפקח, על ביצוע העבודות באותו יום. לא  15:00בגמר יום העבודה, ידווח הקבלן, עד שעה 
ם לקבלן תוספת מחיר או פיצוי כספי, בגין עבודות יזומות, או עבודות לפי תכנית עבודה, תשול

 שאושרה ע"י המפקח ו/ או התאגיד.
 

 סילוק פסולת .יג

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

לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. עבודות הניקוי כוללות שטיפת מקום 
גלישת השפכים . יפר הקבלן תנאי זה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה והתאגיד רשאי 

 לפעול עפ"י כל סעד הנתון לו בחוזה או עפ"י כל דין.
 

 אספקת מים .יד

יחליט בכל מקרה ומקרה אם העבודה תתבצע באמצעות מי שתייה או מי קולחין. בכל המנהל 
 מקרה שימוש במים יהיה מדוד ע"י מד מים שיסופק ע"י תאגיד המים.

מי השתייה הדרושים לצורך ניקוי ושטיפת קווי הביוב כמתואר לעיל, יסופקו על חשבון 
 קרבת מקום ביצוע העבודה.התאגיד מהידרנטים עירוניים של קווי מים המצויים ב

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן אינו רשאי לטפל בהידרנט המים או במד המים ובכל מקרה 
 אין הקבלן רשאי להשתמש במים כנ"ל, אם לא הורכב ע"י התאגיד מד המים על הידרנט.

מובהר בזאת, כי חל איסור על הקבלן להשתמש במים מתאגיד המים לצורך ביצוע עבודות 
 טיות.פר

כן מובהר, כי הקבלן מחויב לחבר את מד המים מטעם התאגיד, בכל פעם שיבצע את העבודות 
המפורטות בהסכם זה. במידה ולא יחבר הקבלן את מד המים מטעם תאגיד המים יפצה הקבלן 

 את התאגיד בגין אי חיבור מד מים.
 עם.כמוכן חובה על הקבלן להתקין על הרכבים מז"ח עפ"י תקנות בריאות ה
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 צילום קווי ביוב גרביטציוניים .טו

 כללי  .1
הבדיקה תבצע באמצעות פעולת צילום "וידאו" צבעוני, לאורך הקו הקיים. בצילום יערך 

וידיאו במעגל סגור, המצלמות בצבע, שתוחדר לתוך קווי  –באמצעות מצלמת טלוויזיה 
 הביוב.  

ת מצבם ואופן ביצוע מטרת הצילום להביט אל תוך קווי הביוב, לתעד אותם, לבדוק א
ההנחה. פעולת הצילום תיעשה אחרי שטיפת וניקוי הקווים, בנוסף לכל שאר הבדיקות 
שפורטו לעיל. הצילום יבוצע באמצעות צוות מיומן ומומחה בביצוע עבודות אלו, בל ציוד 
וניסיון בביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל. הצוות שיבצע את הצילום 

 ח והתיעוד, יאושר מראש ע"י המפקח.הפענו
 ביצוע העבודה .2

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

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

 והמפקח באתר, את מועד ביצוע הצילום.
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמה, המצלמת בצבע, במעגל סגור. העת צילום 

 .CDהצנרת, תוקרן התמונה מעל גבי טלוויזיה צבעונית ותוקלט במכשיר וידאו, על דיסק 
עליהן יוסף בעזרת מיקרופון, תיעוד   DVDהצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי דיסקים 

קולי בזמן הצילום, על גוף הסרט, של הערות המבצע, לגבי מיקום ומהות המפגעים, שיגלה 
 ויזהה וכד'.

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

 ובמהלך התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה, בעת צפייה חוזרת בדיסק.
 תיקון מפגעים: .3

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

)גומיות( הבולטים מן המחברים לתוך הצינורות, קווים שהונחו בצורה באופן לא  אטמים
תקין ופגמים אחרים, שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב למסר את המיקום 
המדויק לתאגיד. לביצוע התיקונים במסגרת התקשרות בחוזה נפרד על ידי בקשה, פנייה 

טיפה מחדש של כל הקווים והשוחות, פתיחת בכתב של המזמין העודה תכלול: ניקוי וש
כבישים, חפירה לגילוי קווי הביוב, שהתגלו בהם מפגעים, פירוק הצינורות השבורים 
והחלפתם בצינורות חדשים תקינים, פירוק והנחה מחדש של קווים, שהונחו באופן לא 

ורות תקין, פירוק והתקנה מחדש של מחברים, אטמים בולטים מהם פנימה אל תוך הצינ
ומפגעים אחרים שיתגלו בעת ביצוע  הצילום, מילוי חוזר של החפירה והשבת השטח למצבו 
הקודם, לחלופין ניתן לבצע תיקון נקודתי או לאורך קטע קו הביוב וזאת עפ"י הזמנה 

 נפרדת מראש.
 הצגת הממצאים .4

: בסיום העבודה, הקבלן ימסור למזמין, בשלושה העתקים, את תיעוד הצילום, שיכלול
ודו"ח הנדסי, מפורט כדלקמן, עם תיאור בכתב של הממצאים שהתגלו כולל  DVDדיסק 

 סיכום ומסקנות.
 : DVDדיסק /  (1

 הדיסק יכלול תיעוד מצולם של הקטעים שיצולמו, כולל סימון מספרי שוחות.
יכלול את הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצוע הצילום והערות   DVDפס הקול של ה
ע"י מומחה של הקבלן, שיבצע את   DVDספו בזמן צפייה חוזרת ופענוח ה נוספות, שהתוו

 הצילום.
 דו"ח ביצוע העבודה: (2

יחד עם הדיסק, יוגש דו"ח הנדסי, הכולל סיכום מפורט של עבודת הצילום, שיוכן ע"י 
מומחה של מבצע הצילומים. לדו"ח יצורפו העתקים של תכניות עדות, עליהן יצוינו 

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

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

כניות האתר, זיהוי קטע תיאור בכתב של עבודת הצילום והפענוח, שתכלול: ציון מספר ת
הקו שצולם, בין שתי שוחות סמוכות, ציון מיקום מפגע, שהתגלה באמצעות מרחק מדויק 
משוחה סמוכה, זיהוי מיקום על הדיסק, תיאור מפורט של המפגע, סיכום ממצאים וחוות 

 דעת של מהנדס מומחה, של המצע, לגבי מהות המפגעים.
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של כל המפגעים שהתגלו וכן של נקודות מיוחדות.  לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס"
 תמונות אלו יצולמו  ע"י מבצע צילום הוידאו, באמצעות מצלמה, מעל גבי מסך הטלוויזיה.

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

 לום חוזר:צי (3
לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווים והשוחות, בהם ימצא לכלוך ו/ או תיקון 
המפגעים שהתגלו, יצולם מחדש הקטע שנוקה ו/או שתוקן, כדי לבדוק אם אכן כל 

 המפגעים תוקנו, כפי שנדרש.
ום הדיסק יכלול צילום כל קטע, עם המפגעים שהתגלו בו ומיד אחריו יוסף, בעריכה, ציל

 חוזר של הקטע, לאחר ניקוי ו/ או תיקון המפגעים.
 

 עבודה בזמן חירום .טז

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי התאגיד הוכרז במפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת. הקבלן יוכרז 
. הקבלן ירתק את כל 1967 -כמפעל חיוני כמוגדר בחוק שירות עבודה בשעת חירום תשכ"ז 

ת הגדרת מצב משק לשעת חירום )כדוגמת רעידות כמות העובדים הנדרשת לעבודה גם בע
 אדמה, מלחמה, טרור וכדומה(.

על הקבלן להביא לידיעת התאגיד את כלל הפרטים שידרשו לצורך ההכרזה עליו כמפעל חיוני 
בכלל זה פרטי העובדים המועסקים על ידו בתאגיד, מספרי ורישיונות של כלי הרכב שבבעלתו 

 )כולל הביוביות(.
לדווח לתאגיד באופן שוטף על שינויים שחלו במצבת העובדים ו/או במצבת כלי על הקבלן 

הרכב שבבעלותו לצורך עדכון במשרדי הממשלה הרלוונטיים )כולל אם בוצעה אליו פניה בעבר 
 או בעתיד בגינה נדרש לריתוק רכבים ע"י גורם ממשלתי/צה"ל(. 

ב מיוחד בעורף" במצבי במקרה של הכרזת מצב " הפעלה מל"ח " או לחילופין "מצ
משבר/חירום/מלחמה הקבלן יעמיד לרשות התאגיד את צוותי העבודה שלו, לרבות כלי הרכב, 
ביוביות, הציוד והכלים שברשותו ויסייע ככל האפשר בביצוע משימות שונות שבאחריות 

 התאגיד כחלק בלתי נפרד ממערך המזמין בפועל.
עת חירום, אלא אם נתנו הרשויות המוסמכות הקבלן מתחייב להמשיך בביצוע העבודה גם ב

 צו המונע ממנו להמשיך את העבודה.
יספק מיגון פיזי )שחפ"צ וקסדה תיקניים עפ"י הנחיות פיקוד העורף( לעובדיו במקרה   הקבלן

 של נפילות טילים.
 מודגש ומובהר בזאת, כי התאגיד אינו מתחייב לכל היקף עבודה במהלך תקופת ההסכם.
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 נספח ה'

 כתב כמויות

מחיר  יחידה תיאור סעיף

 יחידה

 שטיפה, ניקוי וצילום קווי ביוב 57פרק  
 

אחזקה, שטיפה, ניקוי וצילום קווי ביוב במערכת  57.1תת פרק 
 העירונית

עבודות לפי קריאה ועבודות יזומות לפי תכנית עבודה  , הכוללות 
ומים אספקת כל הציוד, הנדרש בכפוף למפרט הטכני, ביצוע כל התא

הנדרשים לקבלת אישורי עבודה, ועם כל הרשויות, ועמידה בכל תנאי 
הבטיחות נדרשים. העבודה תתבצע, בכל שעות היממה, עפ"י הנדרש.  
הקבלן יספק,  ללא כל תוספת מחיר במקרים מיוחדים כולל בימי 
שבת וחג צוותים לביצוע העבודות, אספקה והפעלת צוות מומחה  

ציוד הנדרש לפי   דרישות  משרד התחבורה, אבטחת תנועה לרבות: ה
מע"צ ומשטרת ישראל ו/ או כל תרשים נוסף שיידרש לצורך ביצוע 
עבודות אבטחה תקניות, לסגירת כבישים, אספקה והתקנת מעקה 

, כתום/ שחור רב עוצמה 100/100)גדרות( ואספקה והתקנת שלטים. 
ום, לצרכי ו/ או כל שילוט נוסף. הצוות והציוד ירותק לשעת חיר

 מל"ח.
הקבלן יבצע תכנון, קבלת אישורי תנועה ועבודה, ניהול קבלני משנה 

 , מפקחי תנועה ושוטרים.

  הערה

 : עבודה חודשית כוללת 57.1.001
הביובית תשמש לכל המטרות שיוטלו עליה ע"י מנהל העבודה מטעם 

 התאגיד.
 פתיחת סתימות ביוב ברשות  .1
קוטר על פי תוכנית עבודה  שטיפה יזומה של צנרת ביוב בכל  .2

 מ' בחודש   2000באורך  
מטר בחודש והגשת דוחות תיעוד  1000צילום קו ביוב באורך  .3

בהתאם למפרט רשות המים + תכנית/ תשריט תוואי צנרת 
 וכתובות 

בחודש על פי הוראת  5שחרור סתימות ביוב פרטיות עד  .4
 המפקח. 

נות שאיבה שאיבה ופינוי בוצה ו/או שפכים פעם בחודש בתח .5
 לביוב, בבור המשאבות ובבור הרשת. 

 מקום מורשה לפינוי יקבע ע"י המפקח מטעם התאגיד. .6
 פינוי בוצה ו/או שפכים מחוץ לעיר ללא תשלום נוסף. .7

 140,000 חודשי
 ₪ 

 

מחיר  יחידה תיאור סעיף
 יחידה

 לפי דרישת התאגיד –תמחור לעבודות נוספות  57.2.001
 

  הערה

 ₪   2000 י"ע בודת ביובית , נוספת לקבוע, לצרכי שטיפות ופתיחת סתימותיום ע 57.2.002
 ₪  4,500 י"ע קו"ב 18ל 15ביובית בנפח של בין  

 ₪   1,500 יח' שעות )חצי י"ע( 4אופציה לצילום נקודתי לבדיקת מערכת הביוב עד  57.2.003
 -  12" – 4ים "אספקה, התקנה ופרוק פקק בצנרת גרויטציה, בלבד, בקטר 57.2.004

עבור התקנת פקק בצינור, לטווח מעל שבוע ימים. תשלום חד פעמי לכלל 
 ביצוע העבודה )סתימה זמנית בצינור.

 ₪  500 יח' 

  20" – 14אספקה, התקנה ופרוק פקק בצנרת גרויטציה, בלבד, בקטרים  " 57.2.005
י לכלל עבור התקנת פקק בצינור, לטווח מעל שבוע ימים. תשלום חד פעמ -

 ביצוע העבודה )סתימה זמנית בצינור.

 ₪  750 יח'
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מחיר  יחידה תיאור סעיף
 יחידה

  32" – 22אספקה, התקנה ופרוק פקק בצנרת גרויטציה, בלבד, בקטרים " 57.2.006
עבור התקנת פקק בצינור, לטווח מעל שבוע ימים. תשלום חד פעמי לכלל  -

 ביצוע העבודה )סתימה זמנית בצינור.

 ₪  1,500 יח'

 10,000 י"ע  ליחטר לדקה (  500אטמו בספיקה של  200ץ   קומבי ) ביובית לח 57.2.007
 ₪ 

 15,000 י"ע   -ליטר לדקה 700אטמו בספיקה של  350ביובית לחץ   סופר קומבי )  57.2.008
 ₪ 

לצורך שאיבה שפכים מהנחל או מערוץ  4אספקת משאבה בקוטר עד " 57.2.008
ל בתחנה. העבודה כוללת וואדי הסמוך לתחנת שאיבה לביוב בעקבות כש

מ"א  לפי  200משאבה , מפעיל + רכב גנרטור במידה ואין חשמל צנרת עד 
 יום עבודה 

 ₪  1500 י"ע 

מ"א  200" 6שאיבת מעקף כולל כל הציוד הנלווה לרבות משאבה עד  
 התקנת פקקים וכיוב'

 ₪  3000 י"ע

 

 

 פיצויים מוסכמים מראש -  80פרק 

  
 וניכויים תשלומים 80.1תת פרק 

  

  - 1,000 יח' פיצוי בגין איחור מעל שעה להגעה לטיפול בבעיה/ בפנייה. 80.1.001
    - 2,000 יח' פיצוי בגין איחור מעל שעתיים להגעה לטיפול בבעיה/ בפנייה. 80.1.002
  - 4,000 יח' פיצוי בגין  אי הגעה למקום הבעיה/ הקריאה.  80.1.003
  - 1,000 יח' בודה לקויה.פיצוי בגין ע 80.1.004
  - 500 יח'  פיצוי בגין היעדרות מנהל עבודה, מאתר העבודה.  80.1.005
  - 2,000 יח' פיצוי מוסכם בגין אי פינוי פסולת מאתר העבודה, בסוף יום עבודה. 80.1.006
הקפאת סכום כספי מוסכם, בגין אי ניקוי אורך הקווים החודשי לפי  80.1.007

דה. החזרת הסכום מותנת בביצוע השטיפה מלאה של הקווים תכנית העבו
 באותו חודש ואו לאחר ביצוע בכל תקופה שהיא.

 -35,000 יח'

 -2,000 יח' פיצוי בגין אי חיבור מד מים מטעם התאגיד. 80.1.008
פיצוי בגין אי הענות טלפונית למוקד עירוני או למפקח מעבר לשעות   80.1.009

 העבודה 
 - 2000 יח'

 4000- יח פיצוי בגין עבירה בטיחותית 
 1000 יח 1פיצוי בגין ביצוע עבודה עם ביובית בנוכחות עובד  
העבודה, ₪  000,1בגין השארת פסולת בשטח ו/או אי ניקוי השטח בגמר  

 לכל מקרה בנפרד
 -1000 

    
 

 


