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 הקבלן כוללות:עבודות  .1

 
 

בחיבור צרכן של  –של מי רקע )מי מקורות(ף רצי דיגוםהתקנת מערכות אספקת ו 1.1
 .ל כל מרכיביהןע עכירותוחופשי כלור יכת המים למדידת ובר יהודמקורות לאתר תחנת 

 
 אספקת והתקנת מערכת דיגום רציף של מים המסופקים לצרכנים ביציאה מבוסטר 1.2

 ועכירות. חופשי, למדידת כלור אספקת המים בתחנת יהוד
 

אספקת והתקנת מערכת דיגום רציף של מים המסופקים לצרכנים ביציאה מבריכת המים  1.1
 ועכירות. חופשית כלור שבאתר, למדיד

 
ליטר ומשאבות מינון להזרקת  500הכלרה כולל מיכל כלור אספקת והתקנת מערכת  1.1

כלור משלימה ביציאה מבריכת המים ובקו אספקת המים למשאבות אספקת המים 
 1ו  1ממשאבות של מים המסופקים לצרכנים  ומערכת הכלרה   2ו  1מהבריכה, יחידות 

 .כל צמד משאבות ה המשותף שלהזרקת כלור לקו היניק –
 

, המשאבעל כל מרכביה כגון:  אספקת והתקנת מערכות החזרת מי הדיגום לקו הסניקה 1.5
תקנים וכו', כולל חיבורם למ ץ מגופים אל חוזריםלחנורות מקטני י, צאגירת מים, מכל

 הקיימים.

 
 אספקת והתקנת מערכת רציפה לשידור הנתונים הנמדדים למרכז הבקרה. 1.1

 
מה הפיקודית, א, בפרוגר01והתקנת מערכת התראה ושליטה כמפורט בפרק אספקת  1.1

 בתוכניות ובכתבי הכמויות.

 
 אספקת לוח פיקוד ובקרה.  1.1

 
 התקנת מערכת תעלות חשמל במקומות הנדרשים.  1.1

 
 התקנת כבילה וחיבור בשטח ובלוחות החשמל במקומות הנדרשים. 1.10

 
 מין וכותבי התוכנה.הפעלת והרצת המתקן ביחד עם צוותי התפעול של המז 1.11

 

)כגון אבנים חפירות בקרקע טבעית ו/או בקרקע מכוסה בכל סוג של כיסוי  1.12
מי דיגום, אספקה והחזרה כולל צנרת  משתלבות, אספלט וכו'( לצורך הנחת צנרת

  למשאבת החזרת מי הדיגום.

 
  ממשרד הבריאותהדיגום שסופקו והותקנו על ידו, להשיג אישור למערכות על הקבלן   1.11

 .)לאחר סיום ההתקנה(      

 
 
 .כל הנ"ל בהתאם לתכניות וכתבי הכמויות 
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 אור העבודהית 1
 

 כללי  2.1
 

מערכת  בריכת ובוסטר יהוד.באתר ף רצידיגום  מערכות 1ת התקנאספקת ול מכרז זה מתייחס
 דיגום אחת תדגום את מי חברת "מקורות" בחיבור צרכן בכניסה לאתר, להלן "מי רקע" ותדגום 

ומערכת דיגום שניה שתדגום מים לאספקה לצרכנים   PHמוליכות ו  ,עכירות ,ופשיח כלור
בנוסף  עכירות בלבד. חופשיותדגום כלור משאבות המים שבאתר לאספקת מים לצרכנים מ

 מ"ק.  2,000תותקן מערכת דיגום שלישית שתדגום מים ביציאה מבריכת המים הקיימת שנפחה 
קו ל ומערכת החזרת מי הדיגוםוהתראות למרכז הבקרה  םשידור נתוני מערכתכמו כן תהיה 

 .ממערכות הדיגוםאספקה 
כולל מיכל איסוף מי דיגום קיים, בחדר המשאבות מערכות הדיגום יותקנו במבנה מבטון 

 ומשאבת החזרת מי דיגום כמפורט בתכניות.
  כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות.על כל מרכיביהן אספקת והתקנת המערכות 

 
 מערכות דיגום רציף ושליטה  2.2

 
 חיבורי הצרכן בהם יותקנו המערכות מפורטות כלהלן:

 
מחיבור צרכן של חברת מקורות המותקן מקבל המים המתחם  "מי מקורות": –דיגום מי רקע 

, ידניים עם מודדי מים ומגופי שליטה 1ו " 12ומורכב משני ענפים בקוטר "כניסה לאתר ב
 של התאגיד. ריכה ולמשאבות המים להגברת לחץ המספקים מים למילוי הב
יילקחו מי הדיגום לפי  המסופקים לצרכנים, 12על קו מים בקוטר " ביציאה מחיבור צרכן זה

מי מקורות להלן "מי רציף של בו יותקנו מכשירי המדידה לדיגום מבנה המשאבות התכניות ל
 יותקן מקטין לחץ בנקודת החיבור. חברת מקורות. ץבלח רקע"

 
ילקח מסעפת הסניקה ביציאה מבוסטר אספקת מים לצרכנים. לחץ המים  דיגום מים לצרכנים:

אט'. בנקודת הדיגום יותקן מקטין לחץ. מי דיגום מקו הסניקה יובלו גם הם  1-5בחיבור זה כ 
 דיגום רציף. –למבנה הדיגום ויידגמו על ידי מכשירי המדידה 

  
(. לחץ 2ו  1צינור אספקת המים למשאבות )יחידות יילקח מ דיגום מים ביציאה מהבריכה:

יובלו גם הם למבנה הדיגום ויידגמו על של ניקה ימי דיגום מקו ה .מטר 2-1המים בחיבור זה כ 
 דיגום רציף. –ידי מכשירי המדידה 

 
 

 שאיבה כוללות: העבודות הקבלן הנדרשות במכון  
 

מי הדיגום והתקנתה בהתאם  כולל צנרת הקיים במבנהת דיגום ואספקת והתקנת מערכ
 לתוכניות, כמפורט.

 ת מי הדיגום לקו הסניקה כמפורט.החזראספקת והתקנת מערכת 
 אספקת והתקנת מערכת שידור נתונים ממערכת המדידה כמפורט.

 אספקת והתקנת מערכת התראה כמפורט.
 

 תוכניות.כתבי הכמויות והבכאשר מופיעה המילה כמפורט הכוונה כמפורט במסמך זה,  הערה:
 הובלת המערכות על כל חלקיהן נחשבת כנכללת באספקה.
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 עדיפות בין מסמכים .3

 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים 
והדרישות אשר במסמכים השונים, ייחשב סדר העדיפויות לצורכי ביצוע ולצורך תשלום כלהלן 

 ר(:)המוקדם עדיף על המאוח
 

 לצורכי ביצוע:
 

 תוכניות -
 כתב הכמויות -
 מפרט מיוחד -
 המפרט הכללי -
 משרדי-המפרט הבין -
 תנאי החוזה -

 
 לצורכי מדידה ותשלום:

 

 כתב הכמויות -
 המפרט המיוחד -
 תכניות -
 המפרט הכללי -
 משרדי –המפרט הבין  -
 תנאי החוז -

 תכניות .4
 

שות את הקבלן לצורך התוכניות המצורפות לתיק מכרז זה, הנן תוכניות "למכרז בלבד" ומשמ
 הגשת הצעתו.

תוכניות אלה באות להבהיר את סוגי העבודות והיקפן והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש 
 הצעתו.

לפני הביצוע עלולים לחול שינויים מסוימים בתכניות אלה כגון שינויי מידות, צורה, עומק וכו' וכן 
תאם לקביעת יצרני הציוד, או מסיבות תוספת חריצים, חורים שונים, או שינויים אחרים בה

 אחרות כלשהן.
 לקבלן לא תהיה זכות לדרוש, או לקבל פיצוי כלשהו, או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה.

 אשר תימסרנה לקבלן. "לביצוע",העבודה תבוצע אך ורק על פי תכניות המסומנות 
 

למהנדס על כל טעות, החסרה, סתירה  עם קבלת התכניות לביצוע יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד
ואי התאמה בין התוכניות לבין שאר מסמכי החוזה. המהנדס יחליט כיצד לנהוג בכל מקרה 
והחלטתו תהיה הקובעת. לא הודיע הקבלן למהנדס כאמור, בין אם לא הרגיש בטעות, 

בכל ההחסרה, הסתירה ואי ההתאמה כנ"ל ובין אם מתוך הזנחה גרידא, ישא הקבלן לבדו 
 האחריות הנובעת מכך.
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 תכניות לאחר ביצוע .5
 

בסיום העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמהנדס תכניות מעודכנות "לאחר ביצוע". התכניות תכלולנה 
העבודה. כל המדידות הנדרשות לצורך הכנת  תיאור מדויק של כל העבודות כולל תנוחה של
 תכניות "לאחר ביצוע" תערכנה ע"י מודד מוסמך.

ור אספקת תכניות לאחר ביצוע, כולל כל העבודות הנדרשות להכנתן, לא ישולם לקבלן בנפרד עב
והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה השונים של העבודות. הגשת התכניות לאחר ביצוע, כאמור 

 לעיל, הנה תנאי לאישור החשבון הסופי. התכניות תהיינה ממוחשבות.
 
 

 טיב העבודה ואחריות: .1
 

a. המפרט הטכני ולפי הוראות במקוםהתכניות, וצע לפי העבודה תב. 
 

b. כמו כן תבוצע העבודה בהתאם למפרטים ולתקנים וכן בהתאם להוראות המפקח 
 באתר. מטעם המזמין

 
c. תקנים הישראלים החלים על הציוד והחומרים והוראות ל העבודה תבוצע בהתאם

 משרד העבודה.
 

d. ן לפסול כל חומר, המיועד המהנדס רשאי לבטל עבודה, או כל חלק ממנה וכ
לשימוש בביצוע העבודה, אם לדעתו העבודה או החומר אינם בהתאם למפרט 
הטכני במקרה זה, על הקבלן יהיה לספק חומרים חדשים ומתאימים בהתאם 

 הכול בהתאם לדרישותיו. –לדרישת המהנדס, או לעשות שינויים 
 

e. הקבלן ועל חשבונו "י העבודה, או לאחר סיומה, יותקן ע כל ליקוי במהלך
  לשביעות רצון המתכנן, או המפקח באתר.

 
f. באתר מערכותשנה אחת מיום הפעלת ה  :ןעל כל מכלוליה מערכותהאחריות ל. 

  גם לאחר תום תקופת למרות האמור בסעיף זה, במידה ובמשך הזמן,                 
 ין, הנובעת מרשלנות, יתגלה לקוי או פגם במערכת שהקבלן התקהאחריות               
 בבצוע או כתוצאה משימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת, יתוקנו כל               
 הלקויים ע:"י הקבלן ועל חשבונו.              

 

 בדיקות שדה ומעבדה והתאמתן לתקן .7
 

דיע בדיקות שדה ומעבדה יבוצעו עפ"י החלטת המפקח ובאחריות הקבלן. הקבלן יהיה חייב להו
מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצע באופן שיהיה סיפק בידי המפקח לתאם את הזמנת 

 הבדיקות הנחוצות.
מערך העבודה,  1%עלות בדיקות כאמור לעיל, אשר תבוצענה בפועל, בהיקף שלא יעלה על 

 ולא ישולם עבורה בנפרד.כלולה במחירי היחידה השונים 
די הקבלן ועל חשבונו. כל עזרה שתידרש ע"י הגוף הבודק התשלום עבור הבדיקות יעשה על י

 לצורך נטילת הבדיקות תינתן ע"י הקבלן ללא כל תשלום.
 

ההוצאות המפורטות להלן יחולו, בכל מקרה, על הקבלן ואינן נחשבות כחלק מהבדיקות הכלולות 
 שהוזכר לעיל: 1%במסגרת 
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 .דמי בדיקות מוקדמות של חומרים לקביעת מקורות אספקה -
 
 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא )נוחות עבודה, חיסכון וכו'(. -

 

 דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה. -

 
 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות. -

 
-  

 סוג החומרים והתאמה לתקן .8
 

ומרים שלגביהם קיימים תקנים, הקבלן יעשה שימוש רק בחומרים מהמין המשובח ביותר. ח
 ויאושרו ע"י משרד הבריאות. האמורים ובכל מקרה , ישאו תו תקןיתאימו בתכונותיהם לתקנים 

הקבלן לא יעשה שימוש אלא בחומרים אשר נבדקו ואושרו ע"י המפקח. יודגש כי עצם הבדיקות 
 וזה השונים.בהתאם למפורט במסמכי הח לא יסירו מאחריות הקבלןוהאישור ע"י המפקח, 

 
 

 שיונות ואישוריםיר .9
 

הקבלן אחראי להשגת אישורי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות. לפני תחילת ביצוע 
שיונות והאישורים לביצוע יהעבודה, ימציא הקבלן, לפי הצורך, למהנדס ולמפקח את כל הר

פר מספיק של העבודה לפי התכניות. לצורך זה המזמין מתחייב לספק לקבלן, לפי דרישתו, מס
שיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם יתכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר

 שיונות.ילרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הר
 

 פירוש המילה "רשויות" בסעיף זה הנם )חלקם או כולם(:
 

אל, רשויות אזוריות על הממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, מנהל מקרקעי ישר משרדי
כל מחלקותיהן, מקורות, אגף העתיקות, רשות הניקוז, משרד הבינוי והשיכון, מע"ץ חברת אגד,  
טלוויזיה בכבלים, המשטרה, הרשות המקומית, מחלקת המים, המאור, הדרכים רשות שמורות 

 ובמיוחד משרד הבריאות!הטבע והגנים, המשרד לאיכות הסביבה 
 

שיונות השונים, יהיו ע"ח יהמתחייבת מהפעולות להוצאת כל האגרות והר כל העלות הכספית
 הקבלן ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים.

 
 

 אמצעי זהירות .10
 

 אמצעי זהירות כלליים   10.1
 

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת 
ת הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכו'. הקבלן תאונות עבודה, לרבות תאונו

ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר, או בסביבתו בעת ביצוע 
ויקפיד על קיום כל התקנות  חפורות ותמיכות של חפירות למבניםהעבודה כגון: תמיכות לתעלות 

 .וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו
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הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, פנסי תאורה ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור 
מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאות בורות, ערמות עפר, כלי עבודה, או חומרים ומכשולים 

 אחרים באתר.
ליישר מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, 

 את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.
המבצע יתקין במקרה הצורך תמיכות וחיזוקים בחפירות העלולות להתמוטט ויגן עליהם מפני 
מפולת בכל האמצעים הנדרשים למניעת תאונות בהפעלת ציוד מכאני וכו', יכוון את התנועה 

כל אותם המקומות שבטחון הציבור והעובדים מחייבים זאת, בהתאם ויסדר מעברים זמניים ב
 לחוקי הבטיחות הממשלתיים ובתאום עם משטרת ישראל.

 -לגבי חפירה במקומות שבהם עוברים כבלים תת קרקעיים כגון: חשמל, טלפון, או צינורות שונים
 כמפורט.  

דם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש, או לחיי א
זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בכל תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת, שומר 
המזמין לעצמו לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע, או תובעים, לבין 

ילוקי הדעות, בהסכמת הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך, או ח
סמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה ושני הצדדים, או בוררות עפ"י מ

לעובד הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, 
תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין 

 ושא זה.נ
 

 מניעת תאונות וביטוח 10.2
 

על הקבלן לדאוג, במשך כל תקופת העבודה, לשמירה נגד תאונות באתר העבודה ולמנוע בכל 
 האמצעים כל תקלה לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. 

הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו, נגד 
זק לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מפעולותיו, או מחדליו, בין המזמין, או כל אדם אחר, עבור נ

 אם תבוצע ישירות על ידו, או ע"י פועליו באי כוחו או קבלני המשנה שלו.
 

הקבלן ידאג לכך שהוא עצמו, עובדיו, קבלני המשנה שלו, או כל אדם אחר מטעמו יכירו   10.2.1
נסיבות ובהתאם וינהגו לפי תקנות הבטיחות ו/או אמצעי הזהירות המחויבים לפי ה

להוראות החוקים, התקנות, חוקי העזר וכן בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים 
והנהוגים בבצוע עבודות אלו. הקבלן, או כל אדם הבא מטעמו יבצע כל עבודה בהתאם 

 לתקנות הבטיחות כרוחם וכלשונם.
 

ה לו, על הקבלן לדאוג למסירת הודאה מיידית לשלטונות המוסמכים על כל תאונה שארע 10.2.2
 או לכל מי שבא בשמו, או מטעמו בהקשר לעבודה זו.

 
למרות האמור בסעיפים אלה, לא יהיה המזמין אחראי לאיזו תאונה שהיא, או נזק אשר   10.2.1

יגרם לקבלן, עובדיו, או כל אדם בשמו, או בטעמו, או לכל צד שלישי, או לרכושם הנובע 
 מביצוע עבודה זו. 

ל ויהיה חייב לפצות את המזמין עבור כל אחריות כזו, הקבלן ישא לבדו בכל האחריות לנ"
במקרה ותוטל עליו, להחזיר לו את כל התשלומים אשר ישלמו על ידו בקשר עם תביעות 
פיצויים ו/או תיקוני נזקים ו/או החזרת הפסדים לרבות ההוצאות שהוצאו על ידו בהקשר 

 עם הנ"ל.
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ים והנזקים שיגרמו לו, או לעובדיו, הקבלן יהיה אחראי ויפצה את המזמין על כל ההפסד 10.2.1
שרין, או בעקיפין ואשר נובעים ממעשה, או מחדל הקבלן, קבלני ימבאו לצד שלישי, בין 

המשנה שלו, או עובדים מטעמו, בהקשר עם בצוע העבודות, או כתוצאה מהפרה, או אי 
 מלוי כל תנאי ו/או חובה כל שהיא הקשורה בחוזה זה. 

 
טוח האנשים המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה שלו לפי הקבלן יהיה אחראי לבי 10.2.5

על תיקוני מזמן לזמן וידאג לתשלום הפרמיות בזמן וישא  1151חוק הביטוח הלאומי 
 החלות על המעביד בהתאם לחוק זה. תבכל ההתחייבויו

 
הקבלן ידאג, כמו כן, להוצאת פוליסות ביטוח מטעם חברת ביטוח ובהתאם לנוסח  10.2.1

י החברה, בקשר עם אחריותו לנזקים בהתאם לתנאי חוזה זה, ישלם את שיאושר ע"
פרמיות הביטוח ולא יעשה, או ימנע מלעשות כל דבר אשר ייתן לחברת הבטוח תואנה 

 להתחמק מאחריותה לפי הפוליסה הנ"ל.
 

הקבלן יהיה אחראי לשמירה נגד גניבה על חומרים ואביזרים והציוד באתר, עד ליום  10.2.1
 ."י המזמיןע קבלת העבודה

 
 

 עבודות במכון שאיבה פעיל   10.3
 

 הקבלן מוזהר בזאת שעבודתו מתבצעת במכון שאיבה פעיל, בו קיימות משאבות מים        
 ת במבנה אנכי, המצוידת במנועים חשמליים ולוחות ומתקני חשמל.וצנטרפוגלי      

 
 .המשאבות נכנסות לעבודה בצורה אוטומטית      

 
 להזהיר את עובדיו לבל יגעו במשאבות הקבלן מתבצעת סמוך למשאבות אלו ועל העבודה      
              שהן לא פועלות. כ אלו גם      

 הבטיחות מטעמו. לפני תחילת עבודתו הקבלן יעביר תדריך בטיחות לעובדיו על ידי ממונה      
 

 וקים והתקנות על מנת למנועהקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים לפי הח     
 כל נזק  לאדם ו/או לרכוש.    
 

 תחום העבודות ושטחי התארגנות לקבלן 11
 

ביצוע לצורך  כל תעלהשל וכן יקבע לאורך התוואי המפקח יקבע את תחום העבודה בכל אתר 
. כמו כן, , את רוחב רצועת הקרקע בה מותר יהיה לקבלן להשתמש לצורך העבודותהעבודות

 קח את השטח בו רשאי הקבלן לרכז מכשיריו וכליו, להקים מחסניו, לאחסן פועליו וכו'.יסמן המפ
השטחים והרצועות הנ"ל ייקבעו בהתחשב בצרכיו של הקבלן והוא לא יורשה לחרוג בפעולותיו 
ובהקמת מבנים מכל סוג שהוא מחוץ לתחום שנקבע עבורו. אם לדעתו של הקבלן יידרש לו שטח 

לות הנ"ל, או פעולות כלשהן, יהיה הקבלן חייב להשיג את השטח הנדרש על נוסף לביצוע הפעו
חשבונו הוא. הקבלן ישא בכל ההוצאות וישלם כל הפיצויים, דמי הנזיקין וקנסות במקרה של 

 גרימת נזק לרכוש זר, אשר מחוץ לתחום כפי שנקבע לעיל.
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 אספקת מים וחשמל 12
 
I. אספקת מים 
 

ים הדרושים לביצוע ולשימוש עובדיו. במידה והדבר אפשרי, הקבלן יספק על חשבונו את המ
יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים קיימים וזאת בתנאי שיתקין שעוני 
מדידה וכל זאת בהסכמת ואישור המפקח. הקבלן יעשה, על חשבונו, את כל הסידורים הדרושים 

מים כגון: הנחת צנרת, מכלי מים להעברת מים למקום השימוש בהם בתיאום עם ספק ה
 ומשאבות.

את כל ההוצאות הכספיות הקשורות באספקת המים והובלתם לאתר, כפי שנכתב לעיל, יכלול 
 הקבלן במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות.

 
II. אספקת חשמל 
 

הקבלן יספק, על חשבונו, את החשמל הדרוש לביצוע העבודות ע"י התחברות לקווי החשמל 
טורים ויעשה את כל הסידורים כגון קבלת אם בסמוך לאתר, או ע"י הפעלת דיזל גנרהנמצאי

 אישורים מחברת חשמל וכו' וכל זאת באישור המפקח.
 

 חציית מתקנים ומערכות תת קרקעיות 13
 

לפני התחלת העבודות, על הקבלן לברר בשטח, ברשויות המוסמכות, או במוסדות הנוגעים 
נורות למיניהם, כבלי חשמל וטלפון, טלוויזיה בכבלים, תעלות בדבר, את מיקומם של קווי צי

 ובורות ספיגה, בארות ובורות מים וכן כל מתקן תת קרקעי אחר הנמצא בתחום עבודותיו.
 שבמפרט הכללי. 51001, 51002עבודה סמוך למתקנים כאלה, או חצייתם, תבוצע לפי סעיפים 

דרכי הטיפול במתקנים אלה, במידה והם על הקבלן יהיה לתאם עם הרשויות המוסמכות את 
 מפריעים לעבודתו.

 

 מסמכי החוזה 14
 

כל מסמכי המכרז הם רכושו של המזמין ומשרדי התכנון שתכננו פרויקט זה. המסמכים מושאלים 
למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה ועל המציע להחזירם עד לתאריך הנ"ל, בין אם יגיש המציע 

רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה הצעה ובין אם לאו. אין המציע 
 אחרת.

 
 סיווג הקבלן וניסיונו 15

 
 

  כמפורט במסמכי המכרז. 15.1
 

יהיה בעל ניסיון מוכח, ועסק בביצוע ובמענה לפרויקטים מערכתיים הקבלן/ספק/מציע  15.2
ושליטה על מגופים ומערכות  והכלרתם יהידומים הכוללים התקנת מערכות דיגום מי שת

השנים האחרונות, ושאר העבודות המופיעות  5יה וכו' כמפורט במכרז זה ב יהתראה ואטומצ
כל העבודות ואספקת האביזרים יבוצעו/סופקו על ידי בתי מלאכה/מפעלים ואו זו.  בחוברת

ספקים לייצור מכלים, מערכות דיגום למי שתיה וכל שאר הנדרש לביצוע העבודות כפי שמפורט 
הכול לפי שיקול ן רשאי לאשר, או לדחות בתי מלאכה/מפעלים ואו ספקים, בחוברת זו. המזמי

 דעתו הבלעדי וללא כל ערעור מצד הקבלן.
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קבלן החשמל, לעבודות חשמל, פיקוד ובקרה, יהיה קבלן רשום אצל רשם הקבלנים, בעל  15.1
 במפרט המיוחד. 01ושאר הדרישות והתנאים המפורטים בפרק   1-וסיווג כספי א 110סימול 

 

פרויקטים בעלי אופי דומה  2הקבלן/ספק המציע, יצהיר על ניסיונו בתחום ויפרט לפחות   15.1
עבודות דומות ברמה  -השנים האחרונות  5למערכת המפורטת במפרט מיוחד זה שביצע ב 
 נאותה ובהיקף כספי דומה לזה של הפרויקט הנדון.

 

 צעת הקבלןה 16
 
I. חומרים וחומרי העזר ואת כל הדרוש מחירי ההצעה של המציע יכללו את כל העבודות, ה

 לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז ו/או החוזה )אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז(.
 
II.  ההנחה במפורש בגוף ההצעה בלבד.  אחוזאם בכוונת המציע לתת הנחה, עליו לציין את

על כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות וכל הוראות החוזה הנחה הנקובה באחוזים תחול 
תתייחסנה לסכום לאחר ההנחה כאמור לעיל. כל צורה אחרת של מתן הנחה עלולה להביא 

 לפסילת ההצעה.
 

III.  המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטינו 

 יקול דעתו המלא והסופי.ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לש     
 

IV.  אם יחליט המזמין כאמור, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה
למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט הוצאות בגין 

 רכישת טפסי ההצעות שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.
 

V. ה ביותר, או כל הצעה שהיא. בשיקוליו יילקחו, אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזול
בין היתר, הידע המקצועי, כושר הביצוע וטיב העבודה של המציע, המלצות מעבודות קודמות 
וניסיונו של המציע בעבודות קודמות. המזמין עשוי להעדיף מציע בעל המלצות חיוביות ובעל 

 אין מתקיימים לגביו תנאים אלו.ניסיון חיובי מוכח, על פני מציע בעל הצעה זולה יותר ש
 

VI.  מובהר בזאת במפורש, כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט על ביצוע העבודות נשוא
פרויקט זה בשלמותן ו/או חלקים מהן בלבד ו/או לפצל אותן בין מספר מציעים כראות עיניו. 

 למרות זאת המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב הכמויות.
 

VII. מובהר בזאת כי המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי הנכתב לעילמבלי לגרוע מ ,
, להקטין או להגדיל את  העבודה ומבלי לשנות את מחירי היחידהובמסגרת מחירי החוזה 

כמפורט ולהקטין או להגדיל את הכמות בכל סעיף בכתב הכמויות ללא  25%בשיעור של עד 
(      הקבלן לא 1210סמך ב' )תנאי מחוז הממשלתי  מדף של מ 11הגבלה, כמפורט בסעיף 

 יהיה רשאי לתבוע פיצוי כלשהו, או שינוי במחירי היחידה בשל כך.
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 בלני משנהק 17
 

תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי  17.1
 ומים בפנקס הקבלנים.והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רש

 
 הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד"מובא בזאת לידיעת ציבור 
קבלני משנה הרשומים  אך ורקעל הקבלנים להעסיק  1111למקובל במקצוע, תשמ"ט 

 בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה.
 

 להלן לשון התקנות:
 

 שיון לאחר.י(: הקבלן אינו מעביר או מסב את הר1)  2תקנה 
 

 שיונו.י(: קבלן אינו עושה שימוש לרעה בר1)  2תקנה 
 

(: קבלן אינו מסב, מעביר, או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן, או 11)  2תקנה 
 בחלקן,   

 בהעסקת עובדים, בין   לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים: לעניין זה לא יראו                     
 ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה                       
 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע העבודה לאחר.                     

 
 

כל קבלן משנה, שבדעת הקבלן להעסיק, חייב באישור מראש של המזמין, אשר יהיה  17.2
פסול אותו, לפני או תוך כדי העבודה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, רשאי לאשרו, או ל

ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המזמין. בנוסף 
לדרישות הסיווג הענפי, כל קבלן משנה יהיה בעל ותק וניסיון חיובי ומוכח בביצוע עבודות 

 נשוא חוזה זה שבדעת הקבלן למסור לו.
קבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא אושר ע"י המזמין ה

וכן להפסיק מיד עבודת קבלן משנה אשר נפסל ע"י המזמין במהלך הביצוע ולהחליפו בקבלן 
משנה אחר שיאושר ע"י המזמין. במידה ויועסק קבלן משנה כזה, תופסק עבודת הקבלן 

 לאלתר.
 

 בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה שלו והתיאום ביניהם.הקבלן יהיה האחראי ה
 

הקבלן יצרף נספח למכרז ויפרט את העבודות שיבוצעו על ידו ואת העבודות שיבוצעו ע"י 
 .תוך ציון שם קבלן המשנה וסיווגו קבלן משנה,

 
 

 בא כוחו של הקבלן 18
 

, יהיה מהנדס, )להלן בא כוחו המוסמך של הקבלן ונציגו באתר במשך כל זמן ביצוע העבודות
שנים לפחות בביצוע עבודות כגון אלו הכלולות  5"מהנדס האתר"(, בעל ותק מקצועי מעשי של 

 בחוזה זה. כל הוראה שתינתן למהנדס האתר כאילו ניתנה לקבלן עצמו.
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הקבלן לא יעסיק את מהנדס האתר בפעילות שאיננה שייכת לחוזה זה. על הקבלן לקחת 
 צעתו עלות מלאה של מהנדס האתר.בחשבון בעת תמחור ה

הקבלן יפרט בנספח את ניסיונו של מהנדס האתר המיועד. המזמין רשאי שלא לדון בהצעה בה 
לא מולא טופס זה כנדרש. מהנדס האתר יאושר מראש ע"י המפקח והקבלן לא יהיה רשאי 

 להחליף את מהנדס האתר שאושר אלא לאחר אישור המפקח.
 ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורו בנפרד.כל האמור בסעיף זה הנו 

 

 מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים 19
 

הקבלן יאפשר לכל קבלן אחר ולכל אדם, או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, 
לפעול ולעבוד הן במקום המבנה והן בסמוך אליו וכן ישתף פעולה אתם, כולל תיאומים ויאפשר 

 ך, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו.להם את השימוש, במידת הצור
 

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י הקבלן 20
 

המזמין יהיה מוכן למסור לקבלן, אם יבקש, את כל המידע העומד לרשותו, על אתר העבודה, 
לרבות סוג הקרקע, שכבות הקרקע ומפלסי מי התהום וזאת בנוסף לנספחים הכלולים בנספח 

 זה.
של הקבלן, איננו מתיימר להיות שלם ומדויק והוא ניתן בתום לב  כל מידע, אשר יועמד לרשותו

 ובמטרה לשתף את הקבלן במה שידוע למזמין.
לא יהיה במידע כזה, אם ובמידה ויינתן, כדי לשחרר את הקבלן מחובותיו עפ"י חוזה זה ולא 

 תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בהקשר למידע זה.
עבודה, בדק את התנאים, הקרקע והמתקנים הקיימים רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום ה

באופן יסודי ויבסס את הצעתו בהתאם לבדיקתו. המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי 
הכרת תנאי כלשהו, כולל תנאים אשר קיומם הפיזי אינו מבוטא בתכניות ובשאר מסמכי המכרז / 

 החוזה.
 

 סידור השטח בגמר העבודה 21
 

על חשבונו, סביב השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת העבודות. עליו  על הקבלן להחזיר,
, או לתקן קווי מים, צינורות ביוב וניקוז וכל מבנה אחר שנהרסלהקים ולבנות הגדרות שהרס, 

עקב העבודה. כמו כן, על הקבלן לאסוף את כל שיירי החומרים, הפסולת ועודפי האדמה  ניזוק
המבנים הקבלן רשאי לדרוש מהמהנדס לרשום את מצב השטח, ולדאוג שהשטח יהיה נקי. 

 בסמוך למקום העבודה לפני תחילת הביצוע. והכבישים
לפני תחילת עבודתו, הקבלן יצלם את כל תוואי השטח בו תתבצענה העבודות ומבנים, גדרות 

לפני ימסר למפקח באתר יומעקות הסמוכים לו במצלמת וידאו עם תאריך. עותק מהקלטת 
כל זאת על מנת למנוע תביעות סרק, או ויכוחים בהקשר להסדרת השטח  לת העבודותתחי

והחזרת המצב לקדמותו. במידה והקבלן לא יצלם את השטח, הוא יחזיר את המצב לקדמותו על 
 פי קביעתו המוחלטת והסופית של המפקח באתר והמהנדס.

נים שלפי דעת המהנדס הוא בכל מקרה תקבע דעתו של המהנדס והקבלן יחויב לבצע את התיקו
, תחייב והכבישיםחייב בהם, על חשבונו. אי דרישה מצד הקבלן על רישום  וצילום מצב השטח 

 אותו למלא אחר כל דרישות המהנדס והמפקח בנדון. כל הנ"ל לא ישולם בנפרד.
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 .והרצת המתקן עבודהקבלת  22

 
 

כל שינוי שיידרש ע"י  מזמין.ההמהנדס ו/או העבודה תחשב גמורה רק לאחר קבלתה ע"י  22.1
 יעשה מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. ,המזמיןהמהנדס ו/או ע"י 

 
ניקה, שידור הנתונים למרכז יהדיגום, החזרת המים לקו הלאחר גמר התקנת מערכות   22.2

על  בדיקהערך יבכל אתר ואתר, תוכל המפורט בחוברת זו,  הבקרה, שליטה על המגופים
 םמכלוליהמערכות, הכל ו קה תהיה בדיקה ויזואלית בה ייבדקידי המזמין ונציגו. הבדי

לאחר הבדיקה הויזואלית, תיערך  לתכניות, המפרטים וכתבי הכמויות.בהתאם  םאביזריהו
כמו כן ידריך הקבלן את נציגי המזמין בהפעלת הפעלת המערכות והרצתן על ידי הקבלן. 

  המזמין ונציגו.ים ע"י מאושרואחזקת המערכת. ההדרכה תתבצע ע"י בעלי מקצוע 
 הקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים שיתגלו במתקן שנבעו מביצוע לא נכון, או משימוש        
 בחומרים לא מתאימים, או פגומים.       
 תקופה זאת תקרא "תקופת הרצת המתקן" והיא תסתיים ברגע שמהנדס התאגיד, המתכנן        
 וכל הליקויים שהתגלו תוקנו על ידי  רו שתקופת ההרצה הסתיימהומנהל הפרויקט, יאש       
 .הקבלן       
  רק לאחר סיום "תקופת הרצת המתקן וקבלתו, תחל תקופת הבדק אשר תימשך שנה אחת.       

 
 עומדת המערכתאישור המזמין ונציגו ש, סיום תקופת הרצת המתקן, כמפורטרק לאחר   22.1

ותחל תקופת  המפקח, המתכנן והמזמין ע"י קבלת עבודהקבלן ל רךעית ,בקריטריונים הדרושים
 , אשר תימשך שנה אחת.כמפורט הבדק של המתקן

 
 פיקוח באתר 23

 
 כללי 23.1

 
על כל מכלוליו, מינה המזמין מערכות דיגום המים לצורך ניהול, פיקוח ותאום העבודות לבניית 

 מפקח באתר מטעמו )להלן "המפקח"(.
 

אבני דרך ושלבים לביצוע העבודות ובכלל זאת יקציב לקבלן זמנים המפקח יקבע לוחות זמנים, 
 ל בהתאם לסדרי עדיפויות עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.וומועדים לביצוע עבודות שונות, הכ

קביעתו תחייב את הקבלן, ללא כל זכות ערעור גם אם לדעת הקבלן נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה 
 מהחלטות המפקח.

 
ן את הקבלן, או כל מי שהוסמך מטעמו, לישיבות אשר בהן, בין היתר, המפקח יהיה רשאי לזמ

יערך מעקב אחרי ביצוע העבודות, יקבע סדר ביצוע עבודות לעתיד ושלבי ביצוע.                
מועד, תדירות  ומקום ישיבות אלו, יקבע ע"י המפקח. הקבלן מתחייב, כי בישיבות אלו, ישתתף 

 מטעמו נציג מוסמך בכל.
 

 סמכויות המפקח 21.2
 

 מבלי לגרוע, או להחליף את הנכתב בתנאים הכלליים ובנוסף לאמור, סמכויות המפקח הן:
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(I)  המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני
כפוף לאישור והנחיות המתכנן  והכמויות וכל אי התאמה ביניהן ו/או אי בהירות, לפי

 )בכתב(. המתכנן
 

 .)בכתב( כפוף לאישור המתכנןבכל מקרה, הוא הפוסק הבלבדי בשטח בנושא זה, 
 
(II)  המפקח ראשי להורות על ביצוע העבודות בשלבים השונים, עם הפסקות ביניהם, ללא

 תוספת מחיר לקבלן.
 

המפקח ראשי להודיע לקבלן, מעת לעת, על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה, או 
ת אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר חלק ממנה, לגבי עבודו

 העדיפות שנקבע ע"י המפקח.
 
(III) י להורות לקבלן, כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות שאהמפקח ר

 החוזה ו/או המפרט ו/או אם לדעתו עלול להיגרם נזק לחלקי העבודה שכבר בוצעו.
 

אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן, 
 ל לפי תנאי החוזה.והכ -כלשהו, 

 
(IV) לגבי איכותם של  )כפוף לאישור בכתב של המתכנן(, המפקח הוא הפוסק הבלעדי

 החומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו, או צריכות להתבצע.
 
 
(V) המבנה, אלא אמצעי  אין לראות בזכות הפיקוח שנתנה למהנדס ו/או למפקח ע"י ביצוע

 להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו, במלואו.
 

יבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות יהפיקוח האמור, לא ישחרר את הקבלן מאחריותו והתח
 חוזה זה.

 
 מדידות וסימון העבודה 24

 
I.  ניתן איתור המבנים.  5 תאם לרשימת התכניות בחלקבה ,אתרכל בתכנית הכללית של 
 
II.  כל סימון העבודה ייעשה ע"י מודד של הקבלן ועל חשבונו. המודד יהיה מודד מוסמך ויהיה

 הסימון. אים. המודד יאשר בחתימתו את דיוקמצויד בציוד מת
 

III.  מפורטותה כפי שמופיע בתכניות תכנית המודד,, תשמש צנרתאורכי הכבסיס לחישוב  

 בוצעו בשטח על ידי המפקח ונציגולפי מדידות שי 1בהתאם לרשימת התכניות בחלק       
   הקבלן.     

 
IV.  לעיל, ייעשו  1כל עבודות המדידה הנדרשות כדי להכין תכניות לאחר ביצוע, כמפורט בסעיף

 ע"י מודד מוסמך של הקבלן.
 
V.  עבור ביצוע כל המדידות הנ"ל וכן מדידות אחרות אותן יידרש הקבלן לבצע, לא ישולם בנפרד

 י היחידה של העבודות השונות.ומחירן יהיה כלול במחיר
 

VI.  
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 ופת הביצוע וסדרי העבודהקת 25
 

 תקופת הביצוע 25.1
 

 1התקופה שנקבעה לביצוע והשלמת כל העבודה והתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה היא 
 חודשים קלנדריים מיום מתן צו התחלת עבודה.

 
 סדר העבודה 25.2

 
יגיש הקבלן למפקח תכנית עבודה  ( ימים לאחר מתן צו התחלת עבודה,1לא יאוחר משבעה )

 ובה יפרט את שלבי העבודה, תוך ציון משך הזמן הנדרש לדעתו לביצוע כל שלב.
 

תכנית העבודה שיכין הקבלן, כמפורט לעיל, תפרט את כל שלבי הביצוע ותבהיר בצורה מפורטת 
 את התקדמות העבודה על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע.

שום מקרה ובשום תנאי מאבני דרך אלו. תכנית העבודה תראה את תכנית העבודה לא תחרוג ב
 שילוב קבלני המשנה במהלכה, תפרט ותדגיש את הנתיב הקריטי לאורך כל העבודה.

 
 

עד לאישור תכנית העבודה ע"י המזמין, יורשה הקבלן לבצע עבודות הכנה והתארגנות וכן 
ו'(. רק לאחר אישור המזמין לסדר עבודות ביצוע ראשוניות בלבד )חפירה כללית, חישוף וכ

העבודה וללוח הזמנים, יורשה הקבלן להתחיל העבודה. במהלך ביצוע העבודה, יוכל המזמין 
לשנות את סדר הביצוע של העבודות והקבלן יידרש לעמוד בסדר ביצוע שונה ללא כל זכויות 

 לדרוש, או לקבל פיצוי עקב זאת.
 

 סדרי תנועה 26
 

בור הסדרי תנועה והכנת תכנית הסדרי תנועה ע"י מהנדס תעבורה לא ישולם לקבלן בנפרד ע
מוסמך. כל הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן ועליו לכלול הוצאות נוספות אלו במחירי היחידה שבכתבי 

 הכמויות.
 
 

 שמירה באתר 27
 

ועד לקבלת העבודה ע"י  הקבלן יספק שירותי שמירה באתר, במשך כל זמן ביצוע העבודות
ות גורם מוסמך. לא תשולם לקבלן כל תמורה בגין שמירה באתר ועלותה תהיה , באמצעהמזמין

 כלולה במחירי היחידה השונים.
 

 ינויים ותוספותש 28
 

    תוכניות ולהודיע למהנדס         אור העבודה, המפרט הטכני ואת היעל הקבלן לבדוק את ת 21.1

 לפני הגשת המחירים, על אי התאמות, או ליקויים.        
 להוסיף שלא נכללו בכתב הכמויות, עליו במידה ונראה לקבלן שיש לבצע עבודות נוספות         

להצעתו סעיפים נוספים אלו בדף נפרד ואת המחיר שהוא דורש עבורם. לא תהיה לקבלן 
רשות לתבוע תוספות מחיר עבור פריטים, או סוג עבודות שלא רשם, או הודיע עליהן 

 בי התוכניות, על הקבלן לפנות למהנדס.בכל הנוגע לברורים לג מראש.
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 בכל מקרה של תוספות, או עבודות שלא נכללו ברשימת הכמויות, על הקבלן להגיש 21.2
 לפני ביצוע העבודות באתר.הצעת מחיר לעבודות נוספות ולקבל עליהן אישור המפקח             

 
 נייה" בהוצאת חברת "דקל"הצעת הקבלן לעבודות נוספות תהיה לפי "מאגר מחירי הב           
 וללא כל תוספות רווח עבור הקבלן הראשי. 10%פחות            

 
 

 ופני מדידה ותשלוםא 29
 

 כללי 29.1
 

עבודות שעבורן כלולים סעיפים מוגדרים בכתבי הכמויות. כל יתר הלצורכי תשלום תימדדנה רק 
ות הנקובים בסעיפים העבודות, ההוצאות והתחייבויות הקבלן נחשבות ככלולות במחירי היחיד

 השונים שבכתב/י הכמויות.
 

פרק המפרט המיוחד, אולם מודגש בזה, שאם שיטת  י המדידה והתשלום מתוארים בסוףאופנ
מדידה אחרת תצוין בכתב/י הכמויות ו/או במפרט המיוחד, יהיו אלה האחרונים, לפי אותו סדר, 

, יכללו כל מחירי היחידות הנקובים מחייבים. נוסף לתיאורים של אופני המדידה והתשלום כנ"ל
בכתב/י הכמויות )אם לא נאמר במפורש אחרת( גם את המרכיבים הבאים: אספקת כל החומרים 
שאין אספקתם חלה על המזמין לפי האמור בחוזה: הובלת החומרים, המוצרים והציוד 

ת שכר שבאספקת הקבלן והמזמין גם יחד, הטיפול בהם, אחסנתם ואחריות לשלמותם, הוצאו
העבודה, ניהולה ופיקוח עליה, שימוש בכלים, מכשירים, ציוד, מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר, 
פיגומים, תמיכות וכיו"ב. תשלומי המסים, תמלוגים, דמי ביטוחים, תשלומים סוציאליים, אגרות, 

בור פיצויים והיטלים אחרים, כל ההוצאות הכלליות, מוקדמות, הוצאות עבור עבודות הכנה וע
העבודות השוטפות הכרוכות בקיום הדרישות של חוזה זה ובקיום התחייבויותיו של הקבלן. כמו 

 כן, כל ההוצאות הבלתי צפויות מראש ורווח הקבלן.
 
 

 תכניות לאחר ביצוע 29.2
 

עבור הכנת תכניות )ממוחשבות( לאחר ביצוע, לא ישולם בנפרד ועלות הכנתן כלולה בשאר 
 מחירי היחידה.

 
 ואישורים שיונותיר 30

 
 שיונות והאישורים הנדרשים עפ"י חוזה זה, לא ישולם בנפרד.יעבור השגת והוצאת כל הר

 
 

 נקיטת אמצעי זהירות 30.1
 

 עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות, לא ישולם בנפרד.
 
 

 סידור השטח בגמר העבודה 30.2

 
 שטח בגמר העבודה, לא ישולם בנפרדעבור סידור ה
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 ידור זמני הסדרי תנועה, שמירה באתר וג 30.3

           
 לא ישולם בנפרד ועלותם תיכלל בשאר מחירי היחידה שבכתבי הכמויות.

 
 מדידות וסימון  30.4

 
עבור ביצוע מדידות וסימון במשך כל זמן ביצוע העבודות ולאחר מכן כנדרש ובשאר מסמכי 

 החוזה, לא ישולם בנפרד.
 

 הערות כלליות 30.5
 
, הכוונה היא כי על הקבלן לחלק את עלות באשר מצוינות המילים "לא ישולם בנפרד" (1)

 הביצוע של הסעיף הנדון בין מחירי היחידה האחרים שבחוזה.
 
התשלום עבור כל סעיף כולל את ביצוע כל העבודות המתוארות ביחס לסעיף זה במפרט  (2)

 המיוחד ובמפרט הכללי, אלא אם כן יצוין אחרת באופן מפורש.

 
 

 וראות נוספותה 11
 

 ומזמין העבודה ר מסירת המתקן לשביעות רצונו של המהנדסאחריות הקבלן לאח 11.1

 
תקופת הבדק אשר נקבעה  מערך החשבון הסופי לכל 5%ערבות בנקאית של הקבלן ימסור 

 לשנה. ערבות זו היא תנאי לקבלת כל סכום המגיע לקבלן בסיום העבודה.
 
 

המערכת, במידה ויתגלו, במהלך תקופת הבדק ליקויים ופגמים בהפעלה נכונה של  11.2
שעות מהודעת המזמין ולהחליף ולהתקין על  11מתחייב הקבלן לבדוק את הציוד תוך 

ימים לאחר הודעת המזמין. כמו כן, מתחייב הקבלן  10חשבונו כל חלק פגום תוך 
ובאחריותו לתקן כל תיקון שיידרש לשם פעולתה התקינה והיעילה של תחנת השאיבה וזאת 

 על חשבונו ובאחריותה והמלאה.
 
 

חודשיים, על מנת לוודא את  –במשך כל תקופת הבדק, מתחייב הקבלן לבצע ביקורים דו  11.1
הפעלתה התקינה של המערכת. נציג הקבלן ימלא דו"ח ביקור ויעביר עותקים ממנו לאחראי 

תקופת הבדק תהיה בהתאם לאמור בכרך א'  מטעם הרשות המקומית ולמפקח ולמתכנן.
 ויספק את כל חלקי החילוף על חשבונו במשך תקופה זו.והקבלן יבצע את כל התיקונים 

 
 

לאחר תקופת הבדק, מתחייב הקבלן לספק על חשבונו ובאחריותו הבלעדית והמלאה, תוך  11.1
יום מתאריך ההזמנה בכתב ע"י המזמין, כל חלק מחלקי חילוף על מנת לאפשר  15

את תמורת שנים וז 10הפעלתה התקינה של המערכת וזאת לתקופה של לפחות עוד 
  תשלום הנהוג בשעת התיקונים.
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אי מסירת החלק כמוגדר להלן, מהווה הפרת החוזה ובמקרה זה מתחייב הקבלן לפצות את 
המזמין על הנזק הנגרם כתוצאה מכך, לרבות נזקים עקיפים כגון: הוצאות עבודה, תיקונים 

 מסירת החלק. ע"י קבלן אחר, בלאי, או כל נזק אחר למתקן וכל תביעת צד ג' בגין אי
 

האמור בסעיפים הקודמים אינו גרוע מזכותו של המזמין לתקן כל תיקון ו/או פגם ע"י קבלן  11.5
אחר ולתבוע עלות תיקונים ועבודות אלו על חשבונו ואחריותו המלאים של הקבלן. למען 
הסר ספק, יודגש כי המזמין שומר את זכותו לפנות בכל עת מעת הרכבת המתקן, לפי 

הבלעדי, אל קבלן אחר וזאת לצורך כל תיקון ו/או שכלול שיידרש במתקן  שיקול דעתו
  והקבלן ישא בכל הוצאות תיקונים ושכלולים אלה.

 
 
 

 תיק מתקן 32

 

אשר יכלול חומר טכני של כל מכשירי הדיגום  , בשלושה עותקים, תיק מתקןלמזמין הקבלן יספק 
עקומה הידראולית  כוללדיגום החזרת מי משאבת משאבות ההכלרה, וההכלרה שהוא סיפק, 

כולל רשימת טלפונים של הספקים מהם  מפרטים טכניים מלאים של הספקים ופרטים טכניים,
 נרכש הציוד.

 1תיק המתקן ייבדק על ידי המתכנן ורק לאשר אישורו ותיקון כל הפגמים, במידה ויתגלו, יועברו 
 עותקים לתאגיד מי אונו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _                           תאריך:_                                                          חתימת הקבלן:






































































































