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 מ "מי אונו בע

      פתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן ועבודות אופציונליותמכרז ל

     03/2022כרז פומבי מס' מ
 

 תוכן עניינים 
 

         : מסמכי המכרז
 

 והוראות למשתתפיםתנאי המכרז  מסמך א': . 1
 

   .הצעת משתתף למכרז :   1טופס   
 . נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז :     2טופס   

 תנאים כלליים.    -כתב כמויות ומחירים  :  3טופס  
  אישור עו"ד.  :    4ופס ט  

 הצהרת משתתף ואישור רו"ח על הכנסות. : 5טופס   
 על ביצוע עבודות   מים וביובישור תאגידי נוסח א : א5טופס   
 . 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר :    6טופס   
 תצהיר בעלות על ציוד.  : 7טופס   

                          
 
התקשרות מכרז פתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן ועבודות חוזה   מסמך ב':  . 2

 אופציונליות         
 

 נוסח הזמנת עבודה. - '    נספח א

 אישור ביטוחי הקבלן.   - (1) נספח ב'

 הצהרה על מתן פטור מאחריות.       -  (2נספח ב' )

 תעודת השלמה.  -      נספח ג'

 הוראות בטיחות.  -      נספח ד'

 תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום.      - 1נספח ד' 

 הוראות תשלום.  -     נספח ה'

 טכני מיוחד.  מפרט -     נספח ו'

 נוסח ערבות בנקאית.  - נספח ז'

 הצהרה על חיסול תביעות.  - נספח ח'

 הצעת הקבלן.  -    נספח ט'

 כתב כמויות.  -     נספח י'

 מפה כללית.  -    נספח יא'
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 פרוטוקול מסירה.  - נספח יב'

 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / מצב חרום.  - נספח יג'
 נוהל פתיחת סתימות וביובית  -  נספח יד'

 מניעת הטרדה מינית  –הצהרת קבלן        -    נספח ט"ו
 
 

 

כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או   .3
 בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז. 

 
 במסמכי המכרז. כל המפרטים והתקנים המצוינים  .4
 
מהווהכ .5 שהוא  המכרז  ממסמכי  מסמך  בכל  או  דין  בכל  נקבע  אשר  אחר  מסמך  מסמך   ל 

 ממסמכי המכרז. 
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 מסמך א' 

 מ"מי אונו בע
 03/2022מכרז פומבי מס' 

 והוראות למשתתפים מכרזהתנאי 

 

 מהות המכרז  .1

 

"( החברה)להלן: "  מונוסון  -יהוד,  אונו  קרייתמ שהינה תאגיד המים והביוב של  "מי אונו בע 1.1
בזה   אופציונליות    הצעותמזמינה  ועבודת  שומן  בורות  שאיבת  ביוב,  סתימות  לפתיחת 

)להלן: "  וניקוי קווי ביוב, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז  " או   העבודה)שטיפה 
 "(.  העבודות

 
 

)תקופת   1.2 חוזה ההתקשרות  על  ב'ההתקשרות הינה לשנה ממועד חתימת החברה   מסמך 
לחברה נתונה האופציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקפו  למסמכי המכרז(.  

נוספת או בחלק ממנה, לפי הוראות חוזה    4-של החוזה ב שנים נוספות, בכל פעם בשנה 
    ההתקשרות.

 

רז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על  תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכ 1.4
 נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  

 

העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני המצורף  1.5
 (.   "המפרט הטכני/המפרט המיוחד"למסמך ב', חוזה ההתקשרות  )להלן:  נספח ו'כ

 

 סף  להשתתפות במכרזתנאי  .2

במכרז   ההצעות  הגשת  במועד  העומדים  קבלנים,  במכרז  להשתתף  התנאים    בכלרשאים 
 המצטברים המפורטים להלן: 

 
 

 סיווג קבלני א.

בנאיות,   הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  פי  על  הקבלנים,  בפנקס  כדין  הרשומים  קבלנים 
    .1-ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז ב 260בסיווג  1969 –התשכ"ט 

 

   ISO 9001-2015תעודת  ב.

בתוקף החל משנת  מערכת ניהול איכות בתחום המכרז    ISO 9001-2015תעודת    הינו בעלמציע אשר  
2021 . 

 

 דרישת ניסיון והיקף כספי  ג.
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מציעים בעלי ניסיון* מוכח כקבלן ראשי, בביצוע כל אחת מהעבודות להלן: שטיפה יזומה, פתיחת  
לפחות    שלוש שניםסתימות, שאיבת בורות שומן, שאיבת מכוני ביוב, ניקוי וצילום קווי ביוב, של  

 .**עבור תאגיד/י מים וביוב   2017,2018,2019,2020,2021ך השנים במהל

משלוש השנים הנ"ל, מביצוע העבודות כאמור בתאגיד/י    בכל אחתהכספי השנתי  נדרש כי ההיקף  
 , במצטבר במספר תאגידים. לשנה₪ )לא כולל מע"מ(   600,000 מים וביוב, יעמוד על לפחות  

 

כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב, נדרש כי מספר התושבים בתאגיד מים    -תאגיד/י מים וביוב*    **
 נכון למועד הגשת ההצעות לפי נתוני למ"ס.   תושבים 70,000וביוב עולה על 

 

 

 דרישת רישיון עסק בתוקף והסכם תקף עם אתר מאושר  ד.

להובלת שפכים    1968  -מציעים שהינם בעלי רישיון עסק בתוקף על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח  
 ובעלי הסכם תקף עם אתר מאושר לפינוי שפכים.  

 

 הנמצא בחקירה פלילית מתחום טוהר המידות  עאירו ה.

עובד, אשר היו    אולא יהא רשאי לגשת למכרז מציע, ומציע יהיה מנוע מלהציע בהצעתו את עצמו,  
ו/או נושא    ןבעניי "(  ע אירו"  הנמצא בחקירה פלילית מתחום טוהר המידות )להלן:  עבאירומעורבים  

ו/או תחום שהיה באחריותם או באחריות מי מטעמם. מובהר שלענין סעיף זה, מציע לרבות בעל  
  1981  -יטה במציע או בקבלן המשנה בהתאם כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמא  השל

 לרבות חברות קשורות.   

 בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן;  עכאירולצורך סעיף זה אירוע יחשב  

ו/או בעקיפין בסוג   . 1 ו/או עוסק במישרין  בו מתקשר  אירוע אשר המעשה הפלילי 
ו/או המכרז    השירותים  נשוא  השירותים  טוהר    ן ובעניי במתן  שמתחום  עבירה 

 המידות. 

 האירוע נמצא תחת חקירה פלילית או היה תחת חקירה פלילית. . 2

אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין   . 3
  את המציע, ו/או מנהל המציע ו/או העובד ו/או קבלן המשנה ו/או בעל השליטה 

 ו/או בעל מניות במציע. 

לגבי   . 4 נקבע  או    עאירולא  כי המציע או העובד  בית משפט מוסמך  ידי  על  כאמור 
הקבלן לא יכולים היו למנעו גם אם היו נוקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי  

 דין ,הסכם ונוהג המקובל בתחום. 

מציע המעוניין להגיש הצעה אשר היה לכאורה מעורב הוא עצמו או מנהלו או  . 5
והסבור כי יש מקום שהמזמין ישקול להתיר לו לגשת למכרז, חרף    עבאירועובדו  

קיומו של האירוע האמור, יפנה למזמין בכתב לא יאוחר מתום שבעה ימים ממועד  
 פרסום המכרז וינמק בקשתו. 
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פונה בתוך שבעה ימים ממועד הפניה אליה והחלטתה  החברה תמסור החלטתה ל  . 6
 תהא סופית. 

 

 ציוד .ו

ביוביות    1.1.22  –החל מה      (מוכרת  ליסינג  מחברת  ליסינג)  בשכירות  או  בבעלותומציע מחזיק  ה
 : ומעלה 2019משנת ייצור , כולל הציוד הנלווה לביוביתכמפורט להלן 

 
 

 הטכני ית כהגדרתה במפרט  נביובית משולבת בנו  -
 
 
 ביובית לפתיחת סתימות קשות כהגדרתה במפרט הטכני   -
 
 ביובית ממחזרת כהגדרתה במפרט הטכני  -
 
המתאימים  למשאבות  ולשאיבות  ממרחקים     8, ''6, '' 4צינורות סניקה גמישים ''  -

 מטר(  200גדולים )לפחות 
 
 
 נגררות כולל גנרטור מושתק מתאים להפעלתם.   -משאבות חשמליות   -
 
מק"ש לפחות  עם צנרת    40בהספק של  ,     4משאבה אחת  בעלת קוטל יניקה ''    -     

 מטר  10מטר לפחות וצרת יניקה באורך של לפחות  200סניקה באורך של  
 

      '' של  יניקה  קוטר  בעלת  אחת  לפחות    6משאבה  של  כולל    250בהספק  מק"ש 
  10מטר  וצינורות יניקה באורך של לפחות    200צינורות  סניקה באורך של לפחות 

 מ' כפי שידרש תואם  לכל קוטר.
 
 
''   עם  נגררת  משאבה   - נגררבקוטר  לפחות    8דיזל    כולל  מק"ש(   750)בספיקה של 

  10  לפחות  של   באורך  יניקה  וצינורות   מטר   200 לפחות של  באורך  סניקה   צינורות
 .קוטר לכל   תואם שידרש כפי' מ

 
ידני   - ו/או מכני  מכשור  וכו'. המכשור  ו/או חשמלי  לניקוי קווים מחול, שורשים 

יכלול  מוט פרקי גמיש , אשר בקצהו יותקנו  אביזרים מתאימים לניקוי וקיצוץ  
 מטר. 100מטרים והאורך הכולל יהיה לפחות   2-3שורשים, אורך המומט הוא כ 

 
מ"מ שנים     1000מ"מ ועד    110פקקים מתנפחים מתאימים לצינורות בקטרים מ   -

 מכל סוג לפחות. 
 

 מערכת חיצונית  להזרמת  אוויר לשוחות ביוב  -
 
 מכונה לשאיבת  פסולת יבשה ומוצקים  -
 
לצילום צינורות בכל קוטר עם    ניידת צילום למערכת ביוב ותיעול  כולל  רובוטים -

 מד שיפוע ומד מטרים ועינית להסתכלות סביב כל היקף  של הצינור. 
 
 מד מים  לצורך  רישום ותיעוד כמויות המים ומז"ח לכל ביובית  -
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 מכשור לגילוי גזים  במערכת הביוב  -
 
: אפודים , מגפיים ,  ם לדרישות החוק ,כולל בין היתראתהבציוד בטיחות אישי   -

וכול   חמצן  בלוני  גז,  מסכות  ביוב   נוסף  חליפות  לתקנות  ציוד  בהתאם  הנדרש 
 .ולחוקים לצורך ביצוע העבודה

 
 

 ערבות בנקאית  .ז

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.  

 

 מפגש מציעים  .ח

 מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים.   

 

הנדרשים   או הנתונים  וכל המסמכים  בלבד,  ישות משפטית אחת  ידי  על  תוגש  הצעת משתתף 
, אלא  תתף במכרז בלבדבמכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המש

 .אם הותר אחרת במפורש בהוראות המכרז

 
 מסמכי המכרז  .3

 מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא צורפו(: 

 והטפסים המצורפים אליו. תנאי המכרז והוראות למשתתף :מסמך א' א.
 

 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.  :מסמך ב' ב.
 

 . מכרזהמפרטים והתקנים המצוינים במסמכי הכל  ג.
 

כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך   ד.
   ממסמכי המכרז, אף אם אינו מצורף אליו. 

כל המסמכים הנ"ל על נספחיהם, לרבות המסמכים שעל הקבלנים לצרפם לפי הוראות  
 וזה ההתקשרות. מסמכי המכרז, יהוו חלק בלתי נפרד מח

 מסמך ממסמכי המכרז אשר לא צורף לתיק זה, יועמד לעיונו של המעוניין בכך במשרדי 
 בשעות העבודה הרגילות.   החברה

 
 
 

 מסמכי המכרז  קבלת .4

במשרדי   במסמכי  לעיין  אונו  39  ירושליםברחוב    החברה  ניתן  א'קרית  בימים  בשעות  -,  ה' 
 .  וכן באתר האינטרנט של התאגיד  09:00-16:00

 
תחת לשונית פרסומים ומכרזים   התאגידבאתר את חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד, 

 < מכרזים. ---
 

לצורך קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו )שם מלא,  

 :כתובת דוא"ל, דואר ומספר פקסימיליה( לכתובת דוא"ל 

Michraz03.2022@mono.org.il 

mailto:Michraz03.2022@mono.org.il
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 ההצעה הכספית: .5

 

למסמך ב'  נספח ט', על גבי הטבלה שב"הצעת הקבלן"הקבלן המציע ימלא הצעתו   5.1
 במסמכי המכרז. 

 
 

כמחירוןב 5.2 המצורף  י',  סעיף/פרק    נספח  לכל  ביחס  העלויות  מפורטות  ב',  למסמך 
,  שיעור ההנחה באחוזים, את  על גבי הטבלה שבנספח ט'עבודה.  על המציע לציין  

     מכרז, ללא מע"מ.הביחס לעלות הכוללת של שמוענק על ידו 
 

 .( אחוז0שיעור ההנחה יכול להיות אפס )
 

תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד ממחירי  מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת הקבלן,  5.3
היחידה כפי שמופיעים במחירון. כמו כן מובהר בזה, למען הסר ספק, כי במקומות  
עבודת   כל  על  גם  תחול  ההנחה  קומפלט,  לעבודת  התייחסות  יש  במחירון  בהם 

 קומפלט. 
 

באומדנים   הנקובות  לעלויות  תוספת  להציע  רשאי  אינו  המציע  כי  בזאת,  מובהר 
 ביים, אלא הנחה בלבד.  התקצי

 
את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע בין היתר  המחיר בהצעה יכלול   5.4

שטיפה, שאיבה, ניקוי, העבודות, כולל הוצאות העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון,  
בהתאם   ,צילום עקיף,  ו/או  ישיר  באופן  השייכת  שהיא  עבודה  וכל  פירוק  שיקום, 
 .  וביתר מסמכי המכרז  ט בחוזה ההתקשרותלמפור

 
 

 
  בחתימתו(: על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים .6

 א לתנאי הסף. 2תעודת רישיון קבלני בתוקף בדבר סיווג קבלני כמפורט בסעיף  6.1

אה  מפקיד מורשה, רו  ,1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישורים בתוקף לפי   6.2

  חשבון, או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק וכל

 .במקור הכנסה  מס ניכוי  על אישור לרבות, ציבוריים גופים עסקאות  חוק לפי האישורים

 ערבות להצעה כמפורט בתנאי המכרז.  6.3

 תעודת עוסק מורשה.  6.4

 למסמכי המכרז. 4טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ 6.5

 למסמכי המכרז.  5טופס הרת המשתתף ואישור רו"ח, בנוסח המצורף כהצ 6.6

מתאגידי מים וביוב  ' לעיל  ג  2על ביצוע עבודות כמפורט בסעיף  אישור תאגידי מים וביוב   6.7

 למסמכי המכרז.   א5כטופס בנוסח המצורף 

 .  ISO 9001-2015תעודת העתק מ 6.8
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 . שפכים להובלת  1968 - ח "התשכ  עסקים רישוי  חוק פי על בתוקף עסק רישיון 6.9

  לפינוי   מאושר  אתר  של  אישור   או/ו  שפכים   לפינוי  מאושר  אתר  עם   תקף  הסכם 6.10

   .שפכים

לפי   6.11 תשל"ותצהיר  ציבוריים,  גופים  עסקאות  הרשעה  ,  1976-חוק  העדר  על 

הוגנים(,    בעבירות  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי 

 . 6טופס , בנוסח המצורף כ1987- מינימום, התשמ"זוחוק שכר  1991- התשנ"א

 .7טופס כ מצורף תצהיר בדבר בעלות על ציוד, בנוסח הא.  6.12

על    לתצהירבנוסף  ב.    הבאים,  המסמכים  את  גם  להצעתו  לצרף  המציע  על 
 : נספחיהם, לגבי כל רכב הנזכר בנספח

 לרבות רישיונות המוביל שלהם.  כולל נספחים   רישיונות מלאים של כלי הרכב    .1
שצוינו    .2 בשכר  כללית  להובלה  מוביל  רישיון  הנושאים  הרכב  לכלי  אישורים 

. על מנת   2001בלה התשס"א )ג( לתקנות שרותי הו 5לתקנה    בטופס בהתאם 
 לאשרר את סוג  המטען המותר להובלה.  

 
 . 7ובנוסף את כל הנתונים והמסמכים המפורטים בטופס   ג.     

 

 

שיהיו 6.13 ככל  למציעים,  שישלחו  השינויים  ו/או  העדכונים  ו/או  ההבהרות  וכן    כל 
 סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי המציע. 

 יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, וממסמכי המכרז. כל המסמכים שלעיל       
 

 הגשת ההצעה  .7

על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, וכן   7.1
בתיבת המכרזים  , במעטפה סגורה,  החברהאת יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי  

אונו,39  ירושלים'  ברחמשרדי הנהלת החברה,  בהממוקמת   יאוחר   , קריית  עד לא 
לביצוע, פתיחת  על המעטפה יצוין: "מכרז  .0012:שעה עד   10.01.2023               מיום

 ".   03/2022מכרז פומבי מס'  - ביובקווי שאיבת בורות שומן וניקוי    סתימות ביוב, 
 

  
 

לעיל,   עונה על דרישות  משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור  אינו 
   המכרז.

 

באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו,  
 השעה והמועד בהם הוגשה. 

 

  נספח ט' , "הצעת הקבלן" על גבי הטבלה שב  הצעתוכאמור את הקבלן המציע ימלא  27.
 למסמך ב' במסמכי המכרז. 

 
תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד ממחירי  מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת הקבלן,   7.3

היחידה כפי שמופיעים בכתב הכמויות, באותו פרק.  כמו כן מובהר בזה, למען הסר  
ספק, כי במקומות בהם בכתב הכמויות הנ"ל יש התייחסות לעבודת קומפלט, ההנחה  

 תחול גם על כל עבודת קומפלט.
 

עיל, לרבות להוראות כאמור ל תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם    החברה 7.4
 שיעורי הנחה. הצעה שלא תכלול 
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או    החברה בהצעה,  שנפלו  חשבוניות  טעויות  או  סופר  טעויות  לתקן  רשאית  תהא 
הכ  כאמור,  התאמות  אי  או  טעויות  בה  שנפלו  הצעה  לפסול  שיקול  ולחילופין  לפי  ל 

 דעתה המוחלט.  
 

ולחתום חתימה    דף ממסמכי המכרזלחתום בראשי תיבות וחותמת על כל  על המציע   7.5
מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי  המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים 

 למכרז.
 על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.  

 על הקבלן למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, בדיו. 
 

הנדרשים  7.6 המסמכים  וכל  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  משתתף  הצעת 
כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז במכרז,  

 בלבד.
 

 : (הקבלןהמציע ) ביטוחי  7.7

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן     7.7.1
)להלן: במכרז  הביטוח"  שיזכה  "דרישות  ו/או  הביטוח"  ו/או  הוראות   "

 .", בהתאמה(הביטוחים הנדרשים"

"ביטוחי זה    7.7בסעיף  הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור   7.7.2
לעיל ולהלן, לרבות ובהתאם לתנאים המפורטים במסמך ב' "חוזה  המציע"  

  ביטוח"   42סעיף  פרק ה' "אחריות וביטוח"  )להלן: "החוזה"(,    ההתקשרות"
לחוזה נספח אישור קיום ביטוחים )להלן: (  1)  ב'" ובנספחים   י הקבלןעל יד

הקבלן  " ביטוחי  ) "(,  אישור  ב'  מאחריות    (2נספח  פטור  "הצהרת  לחוזה 
 .  לנזקים"

והוראות הביטוח  7.7.3 לידיעת מבטחיו את דרישות    מגיש ההצעה מתחייב להביא 
 המפורטות לעיל ולהלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן  

את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת   המבטחיםלידיעת    הביאוומצהיר בזאת כי  
ממבטחינו הסכמה ואישור כי יערכו    וקיבלמהות ואיפיון העבודות לפי המכרז במלואן  

 את הביטוחים הנדרשים על ידכם.   ועבור

המכרז  מגיש   7.7.4 במסמכי  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  מתחייב  ההצעה 
וכתנאי   העבודות  ביצוע  תחילת  ממועד  יאוחר  לא  החברה  בידי  ולהפקיד 

 לתחילתן, את: 

כשהוא חתום כדין על ידי  "אישור ביטוחי הקבלן"    לחוזה(  1)   נספח ב' (1)
 מבטחי הקבלן. 

חתומה  ", הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקיםלחוזה " ( 2) נספח ב' (2)
 כדין על ידי הקבלן. 

החתום כאמור, מתחייב  (  1)  נספח ב'בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן   7.7.5
במקרה    "(הדרישההקבלן כי בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה )להלן: " 

על   ו/או  פי איזה מהפוליסות  על  נסיבות העלולות להביא לתביעה  גילוי  של 
ימציא הקבלן    וח שבהסכם,  מנת לאפשר לחברה לבחון את קיום תנאי הביט

הביטוח    14בתוך   מפוליסות  העתקים  לכך  הדרישה  קבלת  ממועד  ימים 
מוסכם בזה כי הקבלן ימציא לחברה  "(,  מסמכי הביטוחהנדרשות )להלן: "

ומבלי      המתייחסים להתקשרות נשוא מכרז זה בלבדאת חלקי הפוליסות  
 א מכרז זה.  שייחשפו נתונים מסחריים שאינם רלוונטיים לעבודות נשו
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להעלות   7.7.6 יש  הביטוח  דרישות  לגבי  הסתייגות  כל  כי  במפורש  בזאת  מובהר 
לכך במסמכי המכרז. לאחר   שנקבע  ובתוך המועד  להבהרות  פניה  במסגרת 
לדרישות   ו/או  הביטוח  להוראות  הסתייגויות  תתקבלנה  לא  ההצעה  הגשת 

 הביטוח. 

ו/או   7.7.7 שינויים  שייערכו  ככל  כי  במפורש  בזאת  הסתייגויות  מובהר  תועלינה 
לאיזה ממסמכי   ו/או  ו/או דרישות הביטוח  לאילו מהוראות הביטוח  ביחס 
והנוסח המחייב הינו   ידי הקבלן, החברה תתעלם מהן  על  הביטוח שנמסרו 

 הנוסח שצורף למסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם. 

  לחוזה (  1)  נספח ב'למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת   7.7.8
ידי מבטחי הקבלן, לרבות "אישור ביטוחי הקבלן"   על  כדין    כשהוא חתום 

( ב'  מאחריות2נספח  פטור  מתן  על  הצהרה  המציע (  ידי  על  כדין  חתומה   ,  
  , החברה תהייה רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע העבודות )הקבלן(

 בשל אי הצגת המסמכים החתומים כנדרש. או מתן השירותים/ו

לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של    7.7.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   7.7.9
לעיל, תהא החברה רשאית    7.7.8אי המצאת מסמכי הביטוח, כאמור בסעיף  

לראות במציע )הקבלן( כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע  
 במכרז. )הקבלן( 

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי   7.7.10
המציעהמבטחים   של  וחותמת  בחתימה  והצהרת  אלא  אישור  המהווים   ,

התנאים   הנוסח,  לגבי  הסתייגות  כל  להם  ואין  מבטחיו  עם  בדק  כי  המציע 
 והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

 
 
 

 

, המאשרת כי ראה, בדק והבין 1כטופס  יחתום על הצעת משתתף המצורפת  יע  המצ 87.
   מצעים הדרושים לצורך ביצוע את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והא

 העבודות נשוא המכרז. 

 

 

 
 ערבות להצעה  .8

בלתי 8.1 מקורית  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  חייב  במכרז  משתתף  מותנית,    כל 
בנק ישראלי, בנוסח המצורף  אוטונומית, של  ולבקשתו,    2טופס  כ  לטובת המשתתף 
 "(. הערבותלהלן: ") אלף ₪(שלושים  ₪ ) 30,000בסך של למסמך א' במסמכי המכרז,  

 

קבעה   8.2 המכרז.  במסמכי  המפורטים  התנאים  בכל  לעמוד  חייבת  הבנקאית  הערבות 
צורפה ערבות בנקאית בהתאם  החברה להצעה לא  כי  פי שיקול דעתה הבלעדי,  על   ,

 ול את אותה הצעה.רשאית לפס  החברהלאמור לעיל, תהיה 
 

 )ארבעה( חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת   4תוקף הערבות יהיה לתקופה של   8.3
רבות  רשאית לדרוש את הארכת תוקף הע  החברה.  10.05.2023הצעות, דהיינו עד ליום  

 הערבות.   את תוקף   להאריך יהיה חייב במקרה כזה  חודשים נוספים והמציע 4 למשך
 

יעמוד    החברה 8.4 לא  שהמשתתף  אימת  כל  לפירעון  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהא 
 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.
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יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה בין   8.5 הערבויות הבנקאיות 
ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה   60 -לבין  הזוכה במכרז, ולא יאוחר מ  חברהה

 במכרז.
 
 תוקף ההצעה .9

)ארבעה( חודשים נוספים    4-תוקף ההצעה יוארך ב   .10.05.2023  עד ליוםההצעה תהיה בתוקף  
 ימים לפני פקיעת ההצעה.   10אל הקבלן   החברה, בהודעה מוקדמת של החברהעפ"י דרישת 

 
 מפגש מציעים   .10

 .החברהבמשרדי  0012:בשעה   20.12.2022  ביום מפגש מציעים יתקיים
 

   השתתפות במפגש המציעים היא חובה, ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
 

 הבהרות ושינויים .11

רשאים   11.1 המשתתפים  לחברה,  בכתב  הבהרה  שאלות  להפנות  רשאים  משתתפים 
, וזאת  12:00בשעה    02.01.2023ליום  להפנות שאלות הבהרה בכתב אל החברה עד  

 :  מיילכתובת  ל )פתוח לעריכה( WORDבאמצעות שליחת קובץ באמצעות 
  Michraz03.2022@mono.org.il 

 
 

 באחריות הפונה לקבל אישור בדוא"ל חוזר בדבר קבלת פנייתו. 
 

תענה   11.2 הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  שאלות    -החברה,  להעברת  האחרון  המועד  עד 
רה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור  לשאלות הבה  -למכרז

 לעיל.  אי קבלת תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.  
 
 

רשאית   11.3 למכרז    -החברה  הצעות  להגשת  האחרון  המועד  שינויים    -עד  להכניס 
 ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.  

 

מפגש   11.4 במסגרת  שיימסר  בכתב, המידע  לחברה  שהופנו  והבהרות לשאלות  תשובות 
 המציעים, וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז, ישלחו בכתב  

 
עפ"י                המציעים,  במפגש  שהשתתף  מי  לכל  בדוא"ל  ו/או  רשום  בדואר  ו/או  בפקס' 

 מספר הפקס' ו/או המען ו/או כתובת הדוא"ל שציין בעת הרכישה.   
 

אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את   11.5
והצעת המציע, והם יצורפו  החברה, הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז 

 על ידי המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש.  
 
 
 
 

 בחינת ההצעות  .12

החברה תבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף והצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף, לא       12.1
 תבואנה במניין ההצעות. 

 

הסף מובהר בזאת כי במסגרת מכרז זה החברה תבחר מבין ההצעות שיעמדו בתנאי   12.2
   ההצעה הזולה היותר. 

 

mailto:Michraz03.2022@mono.org.il
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  דעתה   שיקול  פי  על "  שני  כשיר"ב  לבחור   חייבת   לא   אך   רשאית   המכרזים  ועדת  12.3
  כלשהיא   מסיבה   אם   במכרז  כזוכה  יוכרז,  ייבחר  שאכן   וככל  אם,  שני  כשיר .  הבלעדי

במכרז  עם  יסתיים  או/ו  במועדו  חוזה  על  הזוכה  יחתום  לא   במהלך   החוזה  הזוכה 
 .חודשים  6 של ניסיון תקופת

 

 שלהלן.  12.10במקרה של הצעוות שוות, תפעל החברה בהתאם להוראות סעיף  12.4
 

 

כושרו את  ושל המציע    ואת אמינות גם  לבחון במסגרת בחינת ההצעות    רשאית  החברה 12.5
של המציע ואת ניסיונו  את ניסיונו הקודם עם המציע    ,של לבצע את ההסכם המוצע

אצל לקוחות אחרים וכן יהא רשאי לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר 
אינם   שכישוריו  לדעת  שנוכח  או  אחר,  גורם  של  או  שלו  רצונו  לשביעות  עבודתם 

 מספיקים לפי שיקול דעתו. 
 
 

י סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלת החברה 12.6
מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים    החברההתייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת 

 בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 
 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  12.7
אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת    שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס

 בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 
 

הבהרות    החברה 12.8 ו/או  נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאי 
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון ו/או השלמות נוספות  

לא    יע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור.את המצ
המציא הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן ו/או  לראות  
באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצידו וכמי שאינו עומד אחר הצעתו, על כל המשתמע  

 יהא רשאית לפסול את הצעתו. החברהמכך, ו
 

 

רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים וכו', כדי    החברה  12.9
וכתנאי   במכרז,  להחלטה  קודם  המכרז,  מסמכי  דרישות  את  תואמים  שאלה  לוודא 

 ה בו. לזכיי
 

12.10  
מובהר בזאת, כי היה וייווצר שוויון )"תיקו"( בין מספר הצעות שתהיינה הזולות ביותר  

, שומרת לעצמה וועדת המכרזים את הזכות להורות על  עומדות בתנאי הסף()ואשר    מכרזב
 קיומו של הליך תחרותי נוסף בין כל ההצעות הזולות ביותר במכרז או בין חלקן או בכלל  

סעיף   להוראות  בהתאם  תשנ"ג 17לא,  המכרזים,  חובת  לתקנות  המציעים    1993-ה  בין 
על קיומו של הליך הגרלה בין המציעים    הרלבנטיים, ע"פ תנאים שיפורסמו ו/או להורות

 ו/או כל הוראה אחרת בהתאם ליתר ההוראות למשתתפים במכרז.   
 
 

החברה שומרת לה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה ניסיון  12.11 
עם גורם הקשור ו/או    ו/או עם מי מבעלי השליטה שלו ו/או מנהליו  שלילי עמו

 , וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. ראשי ובין כקבלן משנה, בין כקבלן עמו
 

חוות דעת שלילית ממשרד ממשלתי ו/או   קיבלההחברה רשאית לפסול מציע אם   
ממשלתי   עבודותגוף  לגבי  וביוב  מים  תאגיד  ו/או  מקומית  רשות   שביצע  ו/או 

 החברה רשאית לפנות לקבלת חוות דעת.  .עבורםהמציע 
 

 
 תוצאות המכרז הודעה על  .13
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 . ו/או במייל בדואר רשוםאו /זוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ול 13.1 
 

ו/או    בדואר רשום בפקס ו/או  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב,   13.2 
תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין    . הערבות  שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרזבמייל

ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה    60  -ולא יאוחר מ  לבין הזוכה במכרז  החברה
 במכרז.

 

לבין    הזוכהבין   313.  נפרד    החברהבמכרז  בלתי  כחלק  מצורף  שהעתקו  חוזה,  ייחתם 
 ממסמכי המכרז. 

 

עד למועד חתימת  ימים מיום שיידרש לכך.    7במכרז יחתום על החוזה תוך    הזוכה 413. 
להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, החוזה יחליף הזוכה את הערבות שצורפה  

 בנוסח כתב הערבות המצורף כנספח א' לנוסח החוזה המצ"ב. 
 

שעליו   13.5  והאישורים  המסמכים  כל  את  הזוכה  ימציא  החוזה  על  החתימה  למועד  עד 
    היתר:להמציא בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין 

כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי  "אישור ביטוחי הקבלן"    לחוזה(  1נספח ב' ) א.
 הקבלן. 

לחוזה "הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקים", חתומה כדין על    ( 2נספח ב' ) ג.
 ידי הקבלן.  

 

רשאית    החברההיה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא   13.6 
ידי   על  שייקבע  בתאריך  החל  למשתתף,  בכתב  בהודעה  במכרז  הזכייה  את  לבטל 

את המעוות  בהודעה  החברה לתקן  נדרש  בה  הודעה  שניתנה למשתתף   וזאת לאחר 
דעה. אין בסעיף זה  והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהו

 על פי כל דין. החברהכדי לגרוע מזכויות 
 

תהא   713.  לעיל,  לאמור  גם    החברה בנוסף  במכרז  הזכייה  את  לבטל  במקרים רשאית 

 הבאים:  

 

בידי   13.7.1 אחר    החברהכשיש  אדם  או  המשתתף  כי  דעתה,  להנחת  הוכחות, 
מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם  

 הזכייה במכרז.  
 

 

כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה,    חברההתברר ל  13.7.2
, היה  החברהעובדה מהותית אשר, לדעת    חברהאו שהמשתתף לא גילה ל

 להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.  בה כדי
 

הזוכה,  13.8 הקבלן  עם  ההתקשרות  חוזה  בוטל  או  לעיל,  כאמור  במכרז  הזכייה  בוטלה 
את  החברהרשאית   למסור  וכן  לגביה  שבידה  הבנקאית  הערבות  את  ביצוע    להגיש 

ידה  על  שייקבע  למי  ביותר לאחר    המכרז  הזולה  ההצעה  למציע שהגיש את  )לרבות 
 על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.     החברההמשתתף( והמשתתף יפצה את 

 
(  שני )אם וככל שוועדת המכרזים תחליט להכריז על כשיר    ככשיר שנימשתתף שהוכרז     12.8

והכשיר  – המסמכים  השני  במקרה  המציא  לא  ו/או  במועדו  חוזה  על  חתם  לא 
של  הדרושי ניסיון  תקופת  במהלך  החוזה  עימו  יסתיים  ו/או  והיה    6ם  חודשים 

ל"כשיר   העבודה  ביצוע  את  להעביר  יחליט  ה"כשיר  שניוהתאגיד   , יקבל  השני"   "
תוך   ויחויב  כך  על  בכתב  להמציא    15הודעה  ההודעה  לו  שנמסרה  מיום  ימים 

ר במכרז  לתאגיד/מזמין את כל המסמכים והנספחים חתומים הנדרשים לזוכה כאמו
ולרבות ערבות ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם וכאמור בהודעת הזכייה. עם  
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ה"כשיר   ייחל  והביטוחים(  הביצוע  ערבות  הגשת  )לאחר  עבודה  התחלת  צו  קבלת 
כמפורט  השני במכרז  זוכה  על  החלים  הוראות  כל  עליו  ויחולו  העבודות  בביצוע   "

 בהסכם.
 

 
 שמירת זכויות  .14

ו/או לפרקי    תהא רשאית לפצל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציעים  החברה 14.1
 הבלעדי.   ביצוע שונים לפי שיקול דעתה

 

שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף   החברה 14.2
לביצוע המפורטות  ולחלופין להקטין או להגדיל את הכמויות  לא לאחד מהמצעים, 

 ב הכמויות. בכת
 

 רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק  החברה 14.3
לכל פיצוי   , והזוכה לא יהיה זכאיהחברהול דעתה הבלעדי של  ל לפי שיקוממנה, הכ 

 ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך.
מדן בלבד, ואין בהן  שמצוינות, הן לצורך אוהמכרז, ככל   במסמכי המצוינותהכמויות  14.4

 .החברהכדי לחייב את 
 

לעיל, לא תהווה החלטתה זו עילה לשינוי    14.3  -  14.1כאמור בסעיפים    החברההחליטה   14.5
  הקבלן. או התוספת המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד  בשיעור ההנחה

 

נמוכה בצורה    החברה 14.6 נימוק נוסף, לפסול הצעה שתהיה גבוהה או  רשאית, ללא כל 
 . החברהמהאומדן של המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של  משמעותית 

 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.  החברהאין  14.7
 

סיבה שהיא, בכל   זכותה לבטל את המכרז, מכלשומרת על    החברהמבלי לפגוע באמור,   14.8
, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות

 בשל כך.   החברה
 
 

רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות  החברה 14.9
 שלא לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.  

 

, בין היתר, את אמות המידה  החברהבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה, תשקול   14.10
התשנ"ג לתקנו  22בתקנה  שנקבעו   המכרזים,  חובת  הקשור  ,  1993-ת  בכל  לרבות 

 ח האדם והציוד העומד לרשותו, מצבו הכלכלי, וכן  ושל הקבלן, מיומנותו, כ ולניסיונ
אים הנדרשים במסמכי המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי  את עמידתו של הקבלן בתנ             

 . החברהשל 
 

 . חברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל  14.11
המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך 

של   רכושה  הם  המכרז  מסמכי  זה.  במכרז  הצעה  והגשת  ניתנים  החברההכנת  הם   ,
עד המועד    חברהלמציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם ל

אם לא יגיש. אין המציע האחרון להגשת ההצעות למכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין  
או   לאחר  להעבירם  או  לצלמם  או  להעתיקם  אחרים,  ע"י  ובין  בעצמו  בין  רשאי, 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 

 
 

 הסתייגות .15
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אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי  
המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם,  
בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת  

רשאית להתעלם מהסתייגות ו/או שינוי כאמור, כאילו לא    החברה.  לחילופין, תהא  ההצעה
 . החברהל לפי שיקול דעתה המוחלט של  ו הכ  -נעשו 
 

 מחירים   .16

כל העבודות בשלמותן, כל     ההצעה של המציע תכלול את  ואת  ו/או הציוד  כל החומרים  את 
מ   והרווח,  ההוצאות היטלים,  ילרבות  פחת,  וציודסים,  אחסון  לשם   הובלות,  וכו',שיידרשו 

 במסמכי המכרז.  אחרת צוין במפורש  ביצוע העבודות, אלא אם כן
 

 הוצאות .17

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו   
 על המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא. 

 
 
 
 

 

 בכבוד רב, 

 מ"מי אונו בע
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 1טופס 
 

 לכבוד
 מי אונו בע"מ
       39רח' ירושלים 
 קריית אונו    

 
 ג.א.נ.,

 
מכרז פתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות  -    03/2022הצעת משתתף למכרז פומבי מס' הנדון: 

  שומן ועבודות אופציונליות    
 

מכרז  ,      03/2022אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס'  
ועבודות אופציונליות      בורות שומן  ביוב, שאיבת  ובין שאינם  פתיחת סתימות  בין המצורפים   ,

 ק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: מצורפים אך מהווים חל
 
אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים   .1

ביחד  שנער )הנקראים  בכתב  לעת  מעת  בהם  המכרז"  -כו  "מסמכי  או  ההצעה"  "(,  מסמכי 
 העבודות נשוא המכרז. והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע  

 
י המכרז, כי סיירנו באתר, ראינו את מקום הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכ .2

עלויות   על  המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  כי  וכן  העבודות  לאתר  הגישה  ותנאי  העבודה 
העבודות נשוא  העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע  

ות או דרישות המבוססות על  "(. כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעהעבודותהמכרז )להלן: "
 אלו.   טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות 

 
כל   .3 על  עונה  הצעתנו  כי  במכרז,  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו  כי  בזה  מצהירים  אנו 

נשוא המכרז  הדרישות שבמסמכי המכרז, ברשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע העבודות   
באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע  

ל  והעבודה מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הכ
 כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש.

 
המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי  הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי   .4

המכרז במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו  
גורם אחר, או   זה לשום  כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז  רשאים להעביר 

 רת מכרז זה.לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסג
 

לגרוע   .5 לעיל, הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי  מבלי  מכלליות האמור 
בין השאר,  כולל,  המכרז, בסך כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, 
חוזה ההתקשרות במסגרתו, והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת  

 דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש.  
 

 :ביטוח על ידי המציע )הקבלן הזוכה( .6

המכרז  6.1 במסמכי  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  תזכה,  שהצעתנו  ככל  מתחייבים,  אנו 
וביטוח"  ה'פרק  חוזה ההתקשרות",  בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ב' " " אחריות 

" ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות  ביטוח על ידי הקבלן"   42סעיף  
 וכתנאי לתחילתן את:  

 , חתום כדין על ידי חברת הביטוח.  אישור ביטוחי הקבלן(  1)נספח ב'  (א)



  
 

 

 

 

 

   

 

18 

 

 , חתומה כדיו, על ידנו כדין.  הצהרה על מתן  פטור מאחריות לנזקים  (2נספח ב' ) (ב)

 . (ג)

( החתום כאמור, מתחייב הקבלן כי  (1)   בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן )נספח ב' (ד)
דרישה   לקבלת  "בכפוף  )להלן:  מהחברה  נסיבות   "(הדרישהבכתב  גילוי  של  במקרה 

העלולות להביא לתביעה על פי הפוליסות ו/או על מנת לאפשר לחברה לבחון את קיום 
שבהסכם הביטוח  בתוך    ,תנאי  הקבלן  לכך   14ימציא  הדרישה  קבלת  ממועד  ימים 

ת חלקי  מוסכם בזה כי הקבלן ימציא לחברה אהעתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות,  
בלבדהפוליסות   זה  מכרז  נשוא  להתקשרות  נתונים   המתייחסים  שייחשפו  ומבלי 

 . מסחריים שאינם רלוונטיים לעבודות נשוא מכרז זה

(, לא תפגע ו/או לא תגרע (1ב' )מוסכם בזה כי המצאת אישור עריכת הביטוחים )נספח   (ה)
 זה, על נספחיו.    חוזהמהתחייבויותינו על פי 

כמו כן הננו מצהירים כי הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז  6.2
ואת מהות ואיפיון העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו הסכמה ואישור כי  

 .  יערכו עבורנו את הביטוחים הנדרשים על ידכם

הננו מתחייבים כי במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה, נעמוד במלוא דרישותיכם  6.3
 לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, על נספחיהם.  

אנו מסכימים כי  תהיו    –מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר, אם לא נפעל כאמור לעיל   6.4
העבודות ו/או לפעול כלפינו כמי שהפר את   רשאים  למנוע מאתנו את מועד תחילת ביצוע

 ההסכם ו/או לא עמד בתנאי המכרז.

הננו מסכימים כי תהיו זכאים אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם,  6.5
חוזה מחייב בינינו לבינכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך 

וע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן יד
 שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד לבחירה בזוכה.  

 
ב  הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחיי .7

,  אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים
אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לבניכם. ידוע לנו ואנו  
לנו   ידוע  כן  הגשת הצעות מתוקנות.  שענינו  הליך  כל  לנהל  רשאים  כי אתם תהיו  מסכימים 
שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מתן  

 ודה. צו התחלת עב
 
נית .8 אינה  חוזרת,  בלתי  היא  זו  ומחייבת  הצעתנו  בתוקף  ועומדת  תיקון  או  שינוי  לביטול,  נת 

)ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יוארך    4אותנו לתקופה של  
ימים    10בהודעה מוקדמת בכתב    החברה)ארבעה( חודשים, עפ"י דרישת    4לפרק זמן נוסף של  

ההצעה. פקיעת  הערבות    לפני  תוקף  הארכת  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  זה  במקרה 
 בהתאם. 

 
שורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על  ימיד עם קבלת א .9

 כל נספחיה, חוזה המחייב אותנו. 
 

הננו   תתקבל,  הצעתנו  כך, אם  לשם  ידכם  על  שיקבע  במועד  למשרדכם,  לבוא  מתחייבים 
ולהפקיד בידיכם ערבות בנקאית לביצוע החוזה, כנדרש במסמכי המכרז, את אשור המבטח  
בנוסח הנדרש במסמכי החוזה )עותק מקור( ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על  

כי החוזה המהווה חלק ממסמכי  פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על  מסמ
 המכרז.
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אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם   .10
לצו התחלת עבודה שיינתן על ידכם, וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן  

ב להתחיל  ערוכים  נהיה  אנו  כי  ומצהירים  ביותר  קצרה  בבהתראה  העבודות  התאם  בצוע 
 ובמהירות המרבית.  

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

 במסמכי המכרז(.  2
 

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור   .12
יו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום בנו בדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תה

ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם   הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע 
 בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז. 

 
חרים ואנו מתחייבים לא  אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים א .13

 על הזוכה במכרז.   החברהלגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת  
 

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים   .14
 . על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו

 
מכרז פתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן  אנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע עבודות   .15

, הצעת הקבלן"  על גבי הטבלה שב", בהתאם להוראות מסמכי המכרז,  ועבודות אופציונליות
 למסמכי המכרז.  נספח ט'

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

אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה,   .17
שנקבעו  החברהתשקול   המידה  אמות  את  היתר,  בין  המכרזים,   22בתקנה  ,  חובת  לתקנות 
וכן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול  ,  1993-התשנ"ג

 . החברהדעתה הבלעדי של 
 

שבשמו   החברה אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי   .18
על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או    החברהמוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם  

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 

 בכבוד רב, 
 
 
 

 ___________________________                       _____________________ 

 תאריך                  הקבלן                                   
    

 ( החברהחתימה וחותמת    ה*   )חתימת מורש
 
 
 

          ( שם הקבלן )באותיות דפוס

          החתימה  ה שמות מורש
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         נא לפרט(-אישיות משפטית )חברה/שותפות/אחר

          כתובת 

          מס' טלפון 

          מס' פקס 

          מספר עוסק מורשה  

 
 
 
 

          מס' רישום ברשם הקבלנים 
 
 

 
 אישור חתימה 

 
 

______________אני   של  ___ _____ הח"מ  עו"ד   ________

 _________________ מזהה  מס'  )להלן:    _______ ___ ______ _____________________ 

_____________ הקבלן" ה"ה  חתימות  כי  בזה  מאשר  ו________"(   _____ -

_______________________, אשר חתמו על הצעה זו, בצירוף חותמת הקבלן, מחייבות  ____

 ת הקבלן לכל דבר ועניין. א

 
 ___________________                                               ___________________________ 

 חתימת עו"ד                           תאריך 
 שיון( י מס' ר  + חותמת +  )חתימה
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 2טופס 

  
 ערבות הצעה   -לתנאי המכרז   7נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 

 
 לכבוד

 בע"מ  אונומי  תאגיד 
 39ירושלים  'רח

 קריית אונו   
 

 ג.א.נ.,
 הנדון: ערבות בנקאית מספר                                                . הנדון: 

 
 

)להלן:    ______________ מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  פי  על 
  אלף   שלושים₪ )במילים:     30,000לסך  "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  המבקשים"

פתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן ועבודות  ל  מכרזש"ח(, זאת בקשר עם השתתפותם במכרז  
, ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז, כולל,  03/2022מכרז מס'    אופציונליות
 וזה ההתקשרות במסגרתו.  בין השאר, ח

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

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או  
כל דרך אחרת,  באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או ב 

 ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 
 

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

 הנ"ל. 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 ועד בכלל.  10.05.2023ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה.  10.05.2023דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  10.05.2023לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 

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

 בכבוד רב,     
 

 בנק _________ 
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 3ופס ט

 תנאים כלליים   -    03/2022' למכרז מסם  ירתב כמויות ומחיכ
 
בכל  ר .1 המחירים  בהצעת  התחשב  כאילו  זה  במכרז  המשתתף  הקבלן  את  התנאים  ואים 

 המפורטים במכרז זה על כל מסמכיו. 
 

  , ת כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים במפרטאצעת הקבלן המשתתף כוללת  ה
 .הזמכרז בבכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים , כניותותב

 

ו מאי  אמכרז  בנאי כלשהו  תו טעות בהבנת  א הנובעת מאי הבנת    ענהט לא תכיר בכל    החברה
 התחשבות בו. 

 

המכרז,   .2 ממסמכי  במסמך  אחרת  במפורש  נקבע  לא  אם  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
 את ערך:ל חיר העבודה ייחשב על ידי הקבלן ככול מ להוראות המפרט המיוחד, ובכפוף  

 

בה,  כ א. או הקשורים  וחומרי העזר הנכללים בעבודה  ל החומרים, המוצרים לסוגיהם 
 והפחת שלהם. 

 

 זה.  עבודות נשוא מכרזה שלם של ן ההעבודה הדרושה לשם ביצוע לכ ב.
 

 וכד'.  , שימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד, בדרכים זמניותה ג.
 

כל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך ביצוע העבודה בהתאם למסמכי המכרז, לרבות   ד.
 . וכד'  חסומי תנועה, הכוונת  תנועה ושילוטמ

 

כן והחזרתם    ,מירתםשחסונם,  אריקתם,  , פובלת כל הנ"ל למקום העבודה, העמסתםה ה.
 הובלת עובדים לאתר העבודה וממנו. 

 

 .  ביטוח וכד'והאגרות למיניהם, דמי   סיםיהמ ו.
 
 

ההיתרים   ח. האישורים,  כל  והשגת  דין,  עפ"י  המוסמכות  הרשויות  כל  עם  תיאום 
 שיונות הדרושים לצורך ביצוע העבודות.  יוהר

 

 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, שבת וחג.  ט.
 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   י.
 

 ל סוגי העבודות.  כניות לכוההוצאות בגין הכנת ת יא.
 

 כניות או מסמכים אחרים על פי המכרז.  וכל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי ת יב.
 

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.   יג. 
 

 דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז.   יד.
 

זהכל   .טו ובכלל  והעקיפות,  הישירות  הקבלן,  של  הכלליות  הוצאותיו  הוצאות  ה 
וכ והמקריות  תנאי ן  המוקדמות  אשר  שהוא,  סוג  מאיזה  שיידרשו  אחרות  הוצאות 

ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות ,  מחייבים אותן  מכרז ו/או מסמכיוה
שהן  ובין  לצדדים,  עתה  ידועות  כולן  האמורות  שההוצאות  בין  והערבויות,  המימון 

 . תיוודענה להם בעתיד
 

  מויות כ .4

העבודה  כ במהלך  להשתנות  עשויות  והן  בלבד,  אומדן  הן  הכמויות  בכתב  הכמויות  אך    - ל 
 לשינוי.ן בלתי נית והיו סופיים יהמציע יציין  שמחירים ה
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 דיקות ב .5

מוצעים  הלדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה וציוד  ת  שאיר  החברה
 ת הוצאות הבדיקה למכון התקנים.  א שבונו ל חעהקבלן ישלם  . על ידי הקבלן
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 4ופס ט

 
 לכבוד, 

 מ "מי אונו בע 
      39ירושלים  'רח

   קריית אונו   
 
 א.נ.,ג.

 שם המשתתף במכרז( )                                                             נדון:ה
 
 הנני לאשר בזאת כדלקמן : (, הקבלן""עורך דינו של הקבלן שבנדון )להלן: כ
 

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

  

 

 ס' ההתאגדות של הקבלן : מ .2
 

  

 

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

 

  

 

 קבלן : המות המנהלים של ש .4
 

  

 

 קבלן : המות האנשים אשר חתימתם מחייבת את ש .5
 

  

 

 רכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן : ה .6
 

  

 

  ה ושעליה חתמו  מורש,  מי אונו בע"מאשר פורסם על ידי      03/2022גשת הצעה למכרז מס'  ה .7
וכן   הקבלן,  של  העבודות  בהחתימה  המכרז  ניצוע  לביצועןושוא  בחוזה  הינן  ,  ההתקשרות 

של הקבלן, להסכמים שהקבלן הינו צד   החברהקבלן, בהתאם למסמכי  הבמסגרת סמכויות  
 להם, ועל פי כל דין. 

 
 
 

 ___________________________   ______________________ 

 עו"ד____________, ______    תאריך             

 ר. __________________ מ. 
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 5טופס 
 
         כבודל

 מי אונו בע"מ
     39רח' ירושלים 
 קריית אונו    

 
 א.נ.,ג.

 צהרת משתתף ואישור רו"ח על עבודות והכנסותה
 

כקבלן ראשי, בביצוע כל אחת מהעבודות להלן:    מוכח  *ניסיון  בעלי  הננוהרינו להצהיר כי  
שטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת בורות שומן, שאיבת מכוני ביוב, ניקוי וצילום קווי  

עבור תאגיד/י     2017,2018,2019,2020,2021לפחות במהלך השנים    שלוש שניםביוב, של  
 . **מים וביוב

 

משלוש השנים הנ"ל, מביצוע העבודות    בכל אחתהכספי השנתי  כי ההיקף  להצהיר    הרינו
, במצטבר לשנה₪ )לא כולל מע"מ(   600,000 על לפחות    עומדכאמור בתאגיד/י מים וביוב, 

 במספר תאגידים. 

 

וביוב*    ** מים  כי מספר התושבים   -תאגיד/י  נדרש  וביוב,  מים  בחוק תאגידי  כהגדרתם 
 נכון למועד הגשת ההצעות לפי נתוני למ"ס.   תושבים 70,000בתאגיד מים וביוב עולה על  

 להלן פירוט העבודות שביצענו, כאמור לעיל: 

 ס'מ
יאור העבודה ושם ת

תאגיד המים והביוב  
 )מזמין( 

התחלתה  ועד מ
שלמתה )שנה  הו

 וחודש(

ל העבודה ש  שנתייקף כספי ה
 לא כולל מע"מ( )

יש לפרט היקף כספי בגין כל 
 שנה 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 תימת המשתתף______________________________ ח

 
 אריך: _______________ת
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 ישור רואה חשבון א
 
) בקשת  ל  ___________________" את  "(  משתתףהלהלן:  ביקרנו  שלו  החשבון  וכרואי 

באחריות   הינה  ההצהרה  לעיל.  כמדווח  עבודות  מביצוע  ההכנסות  בדבר  המשתתף  הצהרת 
 הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

 

הבע מקובלים.  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ראיות  רכנו  של  בדיקה  כללה  יקורת 
שאין   בטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  וזאת  שבהצהרה  ובמידע  בסכומים  התומכות 
לחוות   נאות  בסיס  מספקת  שביקורתנו  סבורים  אנו  מהותית.  מטעה  הצגה  הנ"ל  בהצהרה 

 דעתנו. 
 

דעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את  ל
 . כמדווח לעיל  בוצעו על ידושומות ד הכנסות המשתתף מביצוע עבודות 

 

 
 בכבוד רב,       _ תאריך:___________

       

 

   

 חתימה וחותמת רואה חשבון                      
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 א5טופס 

 
         כבודל

 מי אונו בע"מ
     39רח' ירושלים 
 קריית אונו    

 

 
 ג.א.נ.,

 
 

   עבודות ביצוע על אישור :הנדון

 

  
  להלן "(הקבלן: "להלן________________ ) צ.ח/ פ.ח________________  הקבלן  בקשת לפי

 :אישורנו
 
 

עבודות שטיפה יזומה, פתיחת סתימות,    כקבלן ראשי  עבורנו  ביצע   הקבלן  כי ,  לאשר  הרינו .1
השנים   במהלך  ביוב,  קווי  וצילום  ניקוי  ביוב,  מכוני  שאיבת  שומן,  בורות  שאיבת 

 .______________________________ 
 הינו כדלקמן: הכספי השנתי מביצוע העבודות ההיקף  

 :_______________ 2017בשנת 

 :_______________ 2018בשנת 

 :_______________ 2019בשנת 

 :_______________ 2020בשנת 

 :_______________ 2021בשנת 

 

 )יש למחוק המיותר( 

וביוב*    ** מים  כי מספר התושבים   -תאגיד/י  נדרש  וביוב,  מים  בחוק תאגידי  כהגדרתם 
 נכון למועד הגשת ההצעות לפי נתוני למ"ס.   תושבים 70,000בתאגיד מים וביוב עולה על  

 

התו .2 התושבים מספר  מס'  לפי  והביוב  המים  המקומית/תאגיד  הרשות  בשטח  שבים 
לסטטיסטיקה   המכרזית  הלשכה  באתר  לאחרונה  המפורסם 

 הינו__________________.
 
 

  :_______________________תאגיד מים וביוב שם
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       __________________      _________________ 
 הטופס  ממלא  ותפקיד שם      תאריך 

 
 

                                                                                                      
__________________ ______                                                   __

______________________    
     התאגיד   חותמת                                             ממלא הטופס   של טלפון' מס
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 6ופס ט

 צהיר ת

  
 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 

לאחר    _________________ ת.ז.   _________________ מרח'   ________________ הח"מ  אני 
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  שהוזהרתי כי עלי לומר את  

 כלהלן: 
 
1. " )להלן:   ___________________ נציג  כ________________  המשתתף אני  מכהן  אני   ,)"

 במשתתף, ואני מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המשתתף, את המפורט להלן. 
 
ב)א( לחוק  2המשתתף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,   .2

גופים ציבוריים, התשל"ו גופים ציבוריים)להלן: "  1976- עסקאות  "(( לא הורשעו  חוק עסקאות 
בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  

-"( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זזרים  חוק עובדים)להלן: "  1991- תנאים הוגנים(, התשנ"א
 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987

 
לחילופין, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף   .3

חוק  2 לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין  בפסק  הורשעו  ציבוריים(  גופים  עסקאות  לחוק  ב)א( 
 י חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  עובדים זרים או לפ 

 
  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9כמו כן אני מצהיר, כי הוראות סעיף   .4

"חוק שוויון זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המשתתף.    –)להלן  
הרי שהנני מצהיר כי    –לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף    9ראות סעיף  לחילופין, ככל שהו

 הוא מקיים אותן, בין היתר כמפורט להלן: 

עובדים לפחות, המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד   100אם המשתתף מעסיק   •
סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  לחוק    9העבודה 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  –ון זכויות, ובמידת הצורך שווי 

אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים   •
החברתיים כאמור לעיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המשתתף 

לחוק    9ובותיו לפי סעיף  מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום ח
 שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד  •
 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה.   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

פנייה זו, עובדים זרים, למעט מומחי    לא יועסקו על ידי המשתתף , לצורך ביצוע העבודות נשוא .5
חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המשתתף  ובין באמצעות קבלן כוח אדם,  

 קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר. 
 
ידוע למשתתף , כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה   .6

 תקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.  בתנאי הסכם הה
 
 בתצהיר זה:  .7
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ביהודה,  7.1 האוטונומיה  תושבי  זרים שהם  עובדים  למעט  זרים,  עובדים  זרים:  עובדים 
שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, 

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

 
 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  7.2

הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת   7.2.1    
 מומחיות ייחודית. שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ  

 שוהה בישראל כדין.  7.2.2 
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.  7.2.3 

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

 לסטטיסטיקה. 
 

 ___________ ______________ 
 חתימה 

 
 
 

 אישור עו"ד
 
 
 

שברח'   במשרדי   ,______________ עו"ד  בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
ת.ז.   ע"י  עצמו  זיהה  אשר   ______________ מר   _____________________

האמת וכי יהיה צפוי  _________________/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  
כי   לאשר  הריני  עליה.  וחתם  הנ"ל  הצהרתו  נכונות  אישר  כן,  יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים 
המשתתף  מטעם  ולהתחייב  להצהיר  מוסמך   _______________

 ______________________כאמור לעיל. 
 

 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 7ופס ט

 ( משאבות , רכב כלי,  ביוביות) הציוד בתנאי   עמידה להוכחת צהירת

 בדבר הציוד    תצהיר
 
ביוביות    1.1.22  –החל מה      (מוכרת  ליסינג  מחברת  ליסינג)  בשכירות  או  בבעלותומציע מחזיק  ה

 : ומעלה 2019משנת ייצור , כולל הציוד הנלווה לביוביתכמפורט להלן 
 
 
 

הח"מ _________________  ת.ז.  _________________    מרח'  ________________  אני 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

 מצהיר כלהלן: 
 

______  __________אני מכהן כ  ,("המציע" :)להלן ___________________ אני נציג  .1
 את המפורט להלן.  ,המציעואני מוסמך להצהיר מטעם במציע, 

 

 "(.המכרז)להלן: " 03/2022תצהירי זה מוגש במסגרת הגשת הצעת המציע במכרז פומבי  .2

 
 

,  1.1.22  –החל מה      (מוכרת  ליסינג  מחברת  ליסינג)  בשכירות  או  בבעלותומציע מחזיק  ה .3
 "(:  הציודאת הציוד המפורט מטה )להלן: "

 
 

 ית כהגדרתה במפרט הטכני נמשולבת בנו  ביובית  -
 
 
 ביובית לפתיחת סתימות קשות כהגדרתה במפרט הטכני   -
 
 ביובית ממחזרת כהגדרתה במפרט הטכני  -
 
המתאימים  למשאבות  ולשאיבות  ממרחקים     8, ''6, '' 4צינורות סניקה גמישים ''  -

 מטר(  200גדולים )לפחות 
 
 
 נגררות כולל גנרטור מושתק מתאים להפעלתם.   -משאבות חשמליות   -
 

מק"ש לפחות  עם צנרת    40בהספק של  ,     4משאבה אחת  בעלת קוטל יניקה ''    -     
 מטר  10מטר לפחות וצרת יניקה באורך של לפחות  200סניקה באורך של  

 
      '' של  יניקה  קוטר  בעלת  אחת  לפחות    6משאבה  של  כולל    250בהספק  מק"ש 

  10מטר  וצינורות יניקה באורך של לפחות    200סניקה באורך של לפחות    צינורות
 מ' כפי שידרש תואם  לכל קוטר.
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''   עם  נגררת  משאבה   - נגררבקוטר  לפחות    8דיזל    כולל  מק"ש(   750)בספיקה של 
  10  לפחות  של   באורך  יניקה  וצינורות   מטר   200 לפחות של  באורך  סניקה   צינורות

 .קוטר לכל   תואם שידרש כפי' מ
 
ידני   - ו/או מכני  מכשור  וכו'. המכשור  ו/או חשמלי  לניקוי קווים מחול, שורשים 

יכלול  מוט פרקי גמיש , אשר בקצהו יותקנו  אביזרים מתאימים לניקוי וקיצוץ  
 מטר. 100מטרים והאורך הכולל יהיה לפחות   2-3שורשים, אורך המומט הוא כ 

 
מ"מ שנים     1000מ"מ ועד    110פקקים מתנפחים מתאימים לצינורות בקטרים מ   -

 מכל סוג לפחות. 
 
 מערכת חיצונית  להזרמת  אוויר לשוחות ביוב  -
 
 מכונה לשאיבת  פסולת יבשה ומוצקים  -
 
ניידת צילום למערכת ביוב ותיעול  כולל  רובוטים לצילום צינורות בכל קוטר עם   -

 ועינית להסתכלות סביב כל היקף  של הצינור.  מד שיפוע ומד מטרים
 
 מד מים  לצורך  רישום ותיעוד כמויות המים ומז"ח לכל ביובית  -
 
 מכשור לגילוי גזים  במערכת הביוב  -
 
: אפודים , מגפיים ,  ם לדרישות החוק ,כולל בין היתראתהבציוד בטיחות אישי   -

וכול   חמצן  בלוני  גז,  מסכות  ביוב   נוחליפות  לתקנות  סף  ציוד  בהתאם  הנדרש 
 .ולחוקים לצורך ביצוע העבודה

 
 

 ביוביות:להלן פירוט ה
 
מספר  מס'

 רישוי
שנת  

יצור/ 
שנת  
עליה  

על 
 הכביש 

קיבולת  
מיכל  
מים 
 )קוב( 

קיבולת  
מיכל  
ביוב 
 )קוב( 

חכולת  
לחץ  
מים 

 )אטמ'( 

יכולת 
ספיקה 

 )ליטר/דקה 

גודל 
צינור 

 פתיחה 

אורך 
הצנינור  

 פתיחה 
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 : משאבות חשמליות/ דיזללהלן פירוט 

 
 גובה הרמה ספיקה )מק"ש(  שנת יצור  קוטר יניקה  מס'

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

  מחברת   ליסינג)  בשכירות  אונמצא בבעלותנו     מעלההננו מצהירים שהציוד הרשום   .4
וכולל את כל  הנתונים הטכניים הנדרשים במפרט הטכני והרינו  (  מוכרת  ליסינג

להתחייב לכך שכלל הציוד שלהלן יעמוד לרשות החברה לביצוע השרות במי אונו  
 . , ככל שהצעתנו תזכההחל מתחילת ההתקשרות

 

 יש למלא את הפרטים ע"ג הטופס   •

י והציוד המותקן,  ותמונת פרופיל  יש לצרף תמונה ברורה של כלי הרכב בו רואים את מספר הרישו •

 )מהצד ( של הביובית. 

 יש לצרף תמונה של המשאבות  •

, נפח תאי המים והביוב    • יש לצרף מפרט טכני של של הביובית כולל נתוני משאבות לחץ וואקום 

 וקוטר צנרת . 

אישור מובהר שהחברה  רשאית אך לא  מחויבת לדרוש מהמצעים לבצע בדיקת מעבדה או להביא   •

 על יכולת המשאבות והציוד 
 
 

 
והוראות הדין, וככל    הציוד הוא תקין ומתוחזק בהתאם להוראות היצרןהרינו להתחייב כי   .5

שהמציע יזכה במכרז המציע מתחייב כי ימשיך לתחזקו באופן האמור כדי שיהא תקין לכל  
אורך תקופת החוזה, כאמור במכרז. כמו כן המציע מתחייב כי ככל שיזכה כל הציוד הנ"ל  

יעמוד לרשות התאגיד במסגרת וביתר הוראות המכרז  וציוד נוסף הנדרש במפרט הטכני  
 . ההתקשרות

  
 

      _____________________ 
 חתימה                
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 אישור עו"ד
 

שברח'  במשרדי    ,______________ עו"ד    , ______ הופיע בפני______הנני מאשר בזה כי ביום  
מר  _____________  ת.ז.  _____________  ע"י  עצמו  זיהה  אשר   _________

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

 
 חותמת _________________    עו"ד ____________________ 
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 מסמך ב' 
 

 חוזה התקשרות
 

                             ____________לחודש                            שנערך ונחתם ב_____________,  ביום 
 בשנת_______  

 
     

 בין
 

 מ "מי אונו בע 
 39 ירושליםרח' 

 קריית אונו    
 "(המזמין" ו/או "החברה )להלן "

 ; מצד אחד
 

 לבין
 

 _____________________________ 

 ח.פ. ________________________ 

 מרח' _______________________ 

 "( הקבלן)להלן " 
 ; מצד שני

 

ועבודות      הואיל שומן  בורות  שאיבת  ביוב,  סתימות  פתיחת  פומבי  מכרז  פרסמה  והחברה 
 "(; המכרז)להלן: " 03/2022אופציונליות, מכרז מס' 

 

 והקבלן הינו הזוכה במכרז;  והואיל 
 

עבודות         והואיל  מהקבלן  להזמין  החברה  רשת   עבודות  לבצע  מעוניין  והקבלן,  וברצון  אחזקה 
הביוב שבטיפול מי אונו כולל בין השאר: פתיחת סתימות ביוב, עבודה מול מוקד תקלות 

 .ביוב מכוןבורות בו שומן  בורות שאיבת וצוות תאגיד,
ון החברה לשמור אופציה להזמין קבלן לעבודות נוספות שטיפה ,ניקוי וצילום קווי  וברצ           והואיל

שיידרשו  לעבודות  בהתאם   ועבדים  ציות  הספקת  אחזקה  העבודות   ניקוז,  ו/או  ביוב 
 המפורטים בחוזה זה להלן;  

  לבצע   מעוניין  והקבלן,    בין היתר במצבי חירום  עבודות  מהקבלן  להזמין  החברה  וברצון         והואיל
 כאמור  עבודות

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן : 

 פרק א'    כללי 

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.     .1
לא(,   אם  ובין  בפועל  מצורפים  אם  )בין  הנספחים  המכרז,  חוברת  מסמכי  לחוזה,  המבוא 
המפרטים )בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא(, והצהרות הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד  

 הימנו. 
 

 הגדרות ופרשנות .   2

המשמעות      2.1 או  הפירוש  דלהלן  הימני   בטור  המפורטים  למונחים  יהיו  זה  בחוזה 
 המפורטים בטור השמאלי דלהלן: 
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 המשמעות                      המונחים

ביוב,                 "המכרז" סתימות  פתיחת  החברה,  ידי  על  שהתפרסם  המכרז 
שטחי   ברחבי  אופציונליות,  ועבודות  שומן  בורות  שאיבת 

מס'   פומבי  מכרז  החברה,  של  כל  03/2022הפעילות  על   ,
נספחיו ומסמכיו, אשר לפיו זכה הקבלן בעבודה נשוא החוזה, 

 לרבות הצעת הקבלן הזוכה. 
 

כהגדרתו במבוא לחוזה זה, לרבות, נציגיו של הקבלן, יורשיו,                     "הקבלן"     
מורשיו, שליחיו המוסמכים ולרבות כל קבלן הפועל בשמו או  
להוראות   ובכפוף  החוזה,  הוראות  פי  על  בביצוע  בשבילו 

 החוזה.  
 

שימונה "המפקח"                       ביצוע  מי  על   לפקח  החברה  ידי  על  פתיחת    בכתב 
סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן, שטיפה וניקוי קווי ביוב, 

 ברחבי שטחי הפעילות של החברה, במסגרת חוזה זה. 
 

שאינם   "החוזה"                        ובין  שצורפו  בין  נספחיו,  כל  על  החוזה,  פירושו 
מצורפים, לרבות המפרטים, התוכניות וכל מסמך, מכל מין  

לחוזה בעתיד לרבות פרטים נוספים ו/או  וסוג שהוא שיצורף 
 תוכניות נוספות או תוכניות משנות. 

 

פירושה כל העבודות, והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של  "העבודה"              
העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם 
שאיבת  ביוב,  סתימות  פתיחת  עם  ובקשר  ונספחיו  לחוזה 

טיפה וניקוי קווי ביוב, בין אם היא מפורשת בורות שומן, ש
על   ידי המפקח  על  עבודה שתוטל  כל  לרבות  לאו,   ובין אם 
הנדרשות   ארעיות  עבודות  ולרבות  לחוזה  בהתאם  הקבלן 

 לביצועו או בקשר לביצועו של החוזה. 
 

תחומי פעילות החברה, כפי שיהיו מעת לעת, וכל המקרקעין   "מקום/אתר העבודה"
דרכ בהם,  העבודה, אשר  תבוצע  מעליהם  או  מתחתם  ם, 

לרבות כל מקרקעין אחרים, שיועמדו לרשות הקבלן לצורך 
 ביצוע העבודות על פי החוזה. 

 

של  "ביצוע העבודה"      רצונם  לשביעות  זה  חוזה  פי  על  עבודה  כל  של  ביצועה 
 המפקח והחברה. 

 

בניה,  "החומרים והציוד"         חומרי  ואחר,  חשמלאי  מכני,  צנרת,   צנרת,  ציוד 
אביזרים,  חומרי עזר, חלקי חילוף, צבעים ו/או כל  החומרים   

 האחרים הדרושים לביצוע העבודה. 
 

הערבות שניתנה על ידי הקבלן להבטחת התחייבויותיו על פי   "הערבות"
 חוזה זה.

 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה,  "התמורה"
כום הנקוב בהתאם להוראות  לרבות כל תוספת שתיווסף לס

הנקוב   מהסכום  שתופחת  הפחתה  כל  ולהוציא  החוזה 
 בהתאם להוראות החוזה. 

 

תוכניות ופרטים סטנדרטיים שיהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה,  "התוכניות"         
ו/או התוכניות שהוכנו ויוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי  

בכ שאושר  בתוכניות  שינוי  כל  לרבות  ידי  החברה,  על  תב 
החברה לענין חוזה זה, וכן כל תוכנית וכתב כמויות אחרים 
שיאושרו בכתב על ידי המפקח לענין חוזה זה מזמן לזמן, וכן  
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תוכנות וכתבי כמויות שיתווספו מזמן לזמן, ויאושרו על ידי  
 המפקח. 

 

)כללי(  מדד "המדד"               לצרכן  הלשכה   המחירים  ידי  על  המתפרסם 
ל שיבוא  המרכזית  אחר  רשמי  מדד  כל  או  סטטיסטיקה 

 במקומו. 
 

 המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.             "המדד הבסיסי" 
 

 המדד האחרון הידוע במועד הוצאת כל הזמנת עבודה לקבלן. "המדד הקובע"             
 

מלחמה, פלישת אויב, רשימת המקרים המנויים להלן בלבד:   "כוח עליון"             
שהוכרזה  )בין  אויב  מדינת  של  מזויינים  כוחות  עם  קרבות 
מובהר  ספק  הסר  למען  טבע.  ואסון  לאו(  אם  ובין  מלחמה 
אינם   וסגר  השבתות  שביתות,  מילואים  גיוס  כי  בזאת 

 נחשבים ככוח עליון. 
 

תשי"ג  " תו תקן"- " ותקן" התקנים  חוק  פי  על  ותקנות    1953-כמשמעותם 
 . 1982-תקן וסימן השגחה( התשמ"ב  התקנים )תו

 
חוזה זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה,  2.2

ספק, אי וודאות או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל 
 הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.  

 

 כללי: -תאור העבודה   2.3

 : כוללת,  הביוב רשת של שותפת תחזוקה

 .ביוב  מערכת של מצב בדיקת 2.3.1

 . ביוב בקווי סתימות פתיחת 2.3.2

 .שוחות ניקוי     2.3.3

 .וקווים שוחות איתור   2.3.4

 . בתקלות טיפול  2.3.5

 .  ברשת שאיבה עבודות   2.3.6

   שוחות בפתיחת או /ו בביקורת התאגיד נציגי  ליווי  2.3.7

 אחרים ומתקנים  ש"בת ומתקנים רטובים בורות שאיבת   2.3.8

 אוויר  מזג  בכל שרות מתן    2.3.9

 . השנה  ימות  בכל, זיהום למניעת עבודות   2.3.10

   הכמויות בכתב המפורט  לפי  תתבצע העבודה   2.3.11

 :חירום בשעת  כולל

 :תאגיד הזמתן   לפי  נוספות  עבודות 2.3.12

 .  ביוב קווי וצילום  שטיפת     2.3.13

 . ניקוז עבודות   2.3.14
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 עיריה  או/ ו  תאגיד אחריות בתחום עבודה לכל םוצוותי  אחר ציוד,  ביוביות,  ותב משא הספקת

 נספחים .  3.

מצורפים     3.1 הם  אם  בין  המכרז,  חוברת  מסמכי  יתר  וכן  להלן,  המפורטים  המסמכים 
 ובין אם לאו, מהווים חלק בלי נפרד מחוזה זה: בפועל  

 

 נוסח הזמנת עבודה. - '    נספח א

 ביטוחים. אישור על קיום   - (1) נספח ב'

 הצהרת קבלן על מתן פטור מאחריות לנזקים.      -       (2נספח ב' )

 תעודת השלמה.  -      נספח ג'

 הוראות בטיחות.  -      נספח ד'

 תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום.      - 1נספח ד' 

 הוראות תשלום.  -     נספח ה'

 מפרט טכני מיוחד.  -     נספח ו'

 בנקאית. נוסח ערבות  - נספח ז'

 היעדר תביעות. - נספח ח'

 הצעת הקבלן.  -    נספח ט'

 כתב כמויות.  -     נספח י'

 מבוטל          נספח יא 

 פרוטוקול מסירה.  - נספח יב'

 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / מצב חרום.  - נספח יג'
 נוהל פתיחת סתימות וביובית - נספח יד'

 מניעת הטרדה מינית  –הצהרת קבלן          -    נספח ט"ו

להלן ולשם הקיצור יכונו  זה,  לעיל, לרבות חוזה  "מסמכי   כל המסמכים המפורטים 
 ."מסמכי החוזה" אוהמכרז" 

 
למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד      3.2

את   הבין  אותם,  קרא  כי  צרפו,  שלא  אלה  לרבות  זה,  כל מחוזה  את  קיבל  תוכנם, 
 ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. 

 

אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה 
לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או 

 דרישות בעניין זה. 
 
 
 

 
 הצהרות הקבלן .    4

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל החומרים והציוד שיסופקו על ידו הינם מהדגמים  4.1
האחרונים המיוצרים וכי כל אביזר שיסופק על ידו במסגרת חוזה זה יתאים ויעמוד 

 בדרישות התקן הישראלי התקף במועד התקנת ו/או השימוש באביזר.
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כל   4.2 ידו  הקבלן מצהיר ומתחייב כי  ויותקנו על  החומרים הציוד והאביזרים שיסופקו 
יישאו  תו תקן ו/או תו השגחה הוא אחראי לבדיקת התאמת החומרים והציוד על ידי  

 הגורמים המוסמכים וקבלת אישורם לכך. 
 

כי יבקר באתרי העבודה כפי שיפורטו בהזמנות ויבחן את התנאים, הנתונים והנסיבות   4.3
ו הנובעים ממנה לרבות התשתיות והכל קודם לתחילת הקשורים בביצוע העבודה ו/א

העבודה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או  
 אחרות, כלפי החברה, שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו. 

 
לאישורם התנאים הקבלן מצהיר, כי קרא תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו   4.4

והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לעבודות 
פתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן ועבודות אופציונליות, לרבות על פי הדרישות 
והתנאים המפורטים בחוזה ובנספחיו, במועדים שנקבעו למסירתם ו/או לביצועם ועל 

 פי כל דין. 
 

לן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים במספר הדרוש לביצוע פתיחת הקב 4.5
סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן ועבודות אופציונליות, במועדים ובתנאים שנקבעו  

 בחוזה זה.
 

הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים  4.6
ה המיומן הדרושים פתיחת סתימות ביוב, שאיבת המקצועיים והטכניים וכוח העבוד

להוראות  של החברה, בהתאם  בתחומי הפעילות  אופציונליות,  ועבודות  שומן  בורות 
ובביצוע  זה  חוזה  על  ובחתימתו  זה  בחוזה  להתקשרות  מניעה  אין  וכי  זה  חוזה 

 התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם. 
 

ן מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה מתחייבת למסור לו הזמנות עבודה בהיקף הקבל 4.7
אופציונליות  ועבודות  שומן  בורות  שאיבת  ביוב,  סתימות  פתיחת  הזמנה  וכי  כלשהו 
בתחומי הפעילות של החברה מותנית בקבלת הזמנות או דרישות מעת לעת בהתאם 

 לצורך.
 

רשאית  4.8 כי החברה תהא  לו  ידוע  כי  מצהיר  זמני העבודה   הקבלן  לשנות את  עת  בכל 
והקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין שינוי כאמור. כמו כן תהא החברה 

תוך   חלקה,  או  כולה  לקבלן,  שנמסרה  הזמנה  לבטל  מסירת   7רשאית  ממועד  ימים 
 ההזמנה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בעניין.

 
חומרים מהמין המשובח ביותר, ציוד ומתקנים ו/או חומרים  הקבלן מתחייב להשתמש   4.9

שלגביהם קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים 
האמורים לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן ועבודות אופציונליות,  אלא אם 

 ורשת זו. נקבע במפורש  אחרת בחוזה זה או בנספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפ
 

וכל הזכויות  4.10 הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי זכויות הבעלות, זכויות היוצרים 
 האחרות, מכל מין וסוג שהוא, במפרטים שייכות לחברה, וכי הוא לא יעשה בהם שימוש 

 אלא לצורך ביצועו של חוזה זה.  וכלשה
 

לם את קווי הביוב  הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה, יתחזק, ישטוף, ינקה ויצ 4.11
באופן רצוף, שוטף וסדיר ובכל עת שיידרש ע"י החברה, יטפל בכל מפגע ביוב בכל שעה 

 לאורך היממה ויעמוד בכל המטלות בחוזה.  
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למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לתת מענה לכל פניית ו/או דרישת   4.12
 ים, בכפוף להוראות כל דין.החברה, בין היתר במצבי חרום, בשעת הלילה, שבתות וחג

 
, על חשבונו והוצאותיו, את  חברה הקבלן לימציא    זה  ועד חתימת חוזהלא יאוחר ממ 4.13

 המסמכים והאישורים כדלקמן:
 

 . ז' נספחכהמצורף נוסח , כמפורט בחוזה, בערבות ביצוע 4.13.1
 

על ידי  כדין  , חתום (1ב' ) נספח ( כמפורט בימקורנוסח  אישור קיום ביטוחים ) 4.13.2
נספח  , ובנוסף הצהרת פטור מאחריות לנזקים בנוסח המצורף כביטוחהחברת  

 , חתומה כדין על ידי הקבלן. (2ב' )
 

,  ואשר לדעתה נחוץ לאישור או לביצוע העבודהחברה  ל מסמך אחר שדרשה הכ 4.13.3
 . לרבות האישורים ו/או הנתונים הדרושים עפ"י המפרט הטכני

 
 מילואים סתירות במסמכים והוראות  .    5

 על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים והמידע      5.1
 הכלולים בהם. 

 
ל עת אחרת, סתירה, אי התאמה,  כובין ב  5.1גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן        5.2

ו  דו משמעות, וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו א 
 שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח 
 הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקח 
 שיתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. אי מתן 

בפירוש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת  
 חוזה זה.לפי  ושל  הקבלן והיא לא תגרע מאחריות 

 

לפני  החוזה  מסמכי  בין  סתירה  לכל  המפקח  לב  תשומת  ולהסב  לבדוק  חייב  הקבלן 
 ביצוע  העבודה ולקבל הוראות כאמור, לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא 

 כאמור, כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש יהיה  בכך, או בסתירה  
לפי שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית של המפקח ובכפוף לכל דין. הקבלן    אחר,

ין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או  ימתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לענ 
 לשהי של המפקח, כאמור. ירוש, כאמור, או בגין הוראה כ פ טענות בשל כך שנהג לפי 

 
לרבות        5.3 הוראות,  העבודה,  ביצוע  כדי  תוך  לעת,  מעת  לקבלן,  להמציא  רשאי    המפקח 

 תוכניות, לפי הצורך לביצוע העבודה. 
 

מחייבות את הקבלן, אולם    5.3-ו   5.2הוראות המפקח שניתנו שהתאם לסעיפים קטנים        5.4
 מאחריותו של הקבלן על פי החוזה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע 

 
והתיאור        5.5 והתוכניות כמשלימים זה את זה,  מובהר בזה כי יש לראות את המפרטים 

הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי  
 ין. י הענ

 
  סתירות במסמכים בענין הנוגע לביצוע העבודה סדר עדיפויות .  6

בזה, כי יש לראות את מסמכי המכרז, לרבות המפרט המיוחד, כתבי הכמויות מובהר   6.1
זה,  את  זה  כמשלימים  לחוזה,  בקשר  לקבלן  יימסר  אשר  מסמך  וכל  והתוכניות, 
והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים,  

 לפי העניין. 
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שונה וכיוצא באלה   אפשרות לפירוש  כל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות,ב
או בין נספח לנספח, בענין   בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו

 : ת הבאובמסמך לפי סדר העדיפ  לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולה הנוגע 
            

 המפרט הטכני.   .א

   על ידה.   ואושרולחברה התוכניות לביצוע וכל מסמך אחר שהוגש   .ב

 כתב כמויות.  .ג

 החוזה.   .ד

 תקנים ישראליים. .ה
             

מן   בדרישותיו    הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר
 המסמך הקודם.  מסמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף עלה

 
לעיל,       6.2 לאמור  וכיוצ"בבנוסף  התאמה  אי  סתירה,  של  מקרה  המסמכים   ,בכל  בין 

והמפקח   המפקח  אל  לפנות  הקבלן  חייב  לעיל,  סדר י הנזכרים  בדבר  הוראות  יתן 
 העדיפויות שיש לנהוג על פיו.    

 
בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש      6.3

דעתו,    ם הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקולוכיוצא באלה בין הנספחי  שונה
 בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו. 

 פרק ב' הזמנת עבודה, בצוע ולוח זמנים
 הזמנת עבודה  .   7

פתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה הינו חוזה       7.1
 אופציונליות. ועבודות 

, בהתאם , בין היתרכמפורט להלן  החברה תמסור לקבלן מפעם לפעם הזמנות עבודה
אם תתקבלנה,    שתתקבלנהפניות  ל דרך שהיא בהתאם אצלה,  בכל  ו/או  מהתושבים 

 הוראות מסמכי המכרז.   על כל הזמנת עבודה תחולנה . לצרכי החברה
החוזה,   הוראות  תחולנה  עבודה  הזמנת  כל  התקשרות על  תיצור  הזמנה  שכל   באופן 

 וכל הוראה  לבין הקבלן על פי המפורט בהזמנה ובמסמכי המכרז   החברה ישירה בין  
  .בחוזה זה בה מצוין "החברה"

 

עדיפות  תהא  המכרז  מסמכי  להוראות  ההזמנה  הוראות  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 
ירה, אי התאמה בכל מקרה של סתמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  לקבוע במסמכי ההזמנה.  

יתן הוראות בדבר סדר העדיפויות  י חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח    , וכיוצ"ב
הקבלן יהיה מחויב לפעול בהתאם להוראות המפקח ולא תהיה לו    -  שיש לנהוג על פיו

 כל טענה או דרישה כלפי המפקח או החברה בעניין זה. 
 

 אישית או בפקסימיליה, לפי בחירת   במסירהדרך הטלפון או  מסר לקבלן  יההזמנה ת     7.2
נמסרה הודעה דרך הטלפון, יבצע הקבלן את הוראות החברה בהתאם ללוח  החברה.  

תוך   לחברה  הקבלן  יפנה  ובנוסף  לו  שנקבע  הודעה   24הזמנים  מסירת  ממועד  שעות 
הטלפונית ויבקש לקבל מהחברה הזמנת עבודה בכתב, הקבלן אחראי לוודא כי הזמנת 

 ידי החברה. - פה הועלתה על הכתב על-לו בעל עבודה שניתנה 
 מסר לקבלן במסירה אישית תחשב כנמסרת ומחייבת את הקבלן עםישת  ת עבודההזמנ

מחייבת את הקבלן מיד כתחשב  בפקסימיליה    או תימסרמסירתה לו. הזמנה שתשלח  
 . מסירתה ו/או שיגורהעם 

 
עבודה       7.3 את  ו כלתהזמנת  היתר,  בין  אתרהשםל,  העבודה  ותאריך  העבוד ה   ,  , השלמת 

 .נספח א'תהא על פי נוסח   הזמנת עבודה  ותכלול הסבר מפורט.
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יזומה   7.4 יזומה,    -  עבודה  היא  העבודה  כי  העבודה  בהזמנת  החברה  ימים   7תוך  ציינה 

העבודה באתר  סיור  יתקיים  העבודה,  הזמנת  הוצאת  ביצוע  ולאחריו,    ממועד  טרם 
 הזמנת העבודה.  לאישור בכתב , בקשה ח והחברהלידי המפק ,יעביר הקבלן,  העבודה
יזומהלבצע    החברהביקשה   לקבלןעבודה  תוצא  ש  הזמנת  ,  רק לאחר  יערך יהעבודה 

 באתר העבודה.  הקבלן והמפקח , נציגהחברה משותף בהשתתפות נציג  סיור
 

  בדיקות מוקדמות .   8

העבודה, את אתר העבודה וסביבתו,  הקבלן מאשר כי יבדוק, מיד עם קבלת כל הזמנת      8.1
והחומרים הדרושים לביצוע העבודה,  וטיבם של העבודות  דרכי    את כמויותיהם  את 

העבודה,  ותנאי   אליהן  והחיבורים  תשתית  מערכות  של  מיקומם  כל   הגישה,  ואת 
 .  הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התחייבויותיו

תישמע  לא  יזומות  תב  בעבודות  בענ כל  טענה  ו/או  הגישזה    יןי יעה  אם  הקבלן   אלא 
תוך  לחברה קבלת  7,  ממועד  בכתב  יום  הסתייגויותיו  את  המקרים ההזמנה,  ביתר   ,

 תתבצע העבודה ללא כל דיחוי.  
 

באתרים      8.2 תבוצע  שהעבודה  בחשבון  הביא  כי  מצהיר  של הקבלן  פעילותה  תחום  בכל 
זה ובכלל  ביקורת, שוחות,   צנרת מכלאתרים בהם  קיימים    החברה  סוג שהוא, תאי 

מסוגים שונים הן מעל הקרקע   ריצוף, עמודי חשמל, כבלי חשמל וטלפון וכן מערכות
חלקם. מבלי לגרוע מהאמור   בקירות המבנים וברצפות כולם או   והן מתחת הקרקע,  

ת התקן ותקשורת כאמור בדרישו  לעיל, לא יתקין הקבלן מתקנים מתחת לכבלי חשמל
    .1498הישראלי 

 
 נספח הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים ב     8.3

מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת ,  נספח ט'  - בכפוף להצעת הקבלן  לחוזה,    'י
תוכר לא  לפי החוזה.  או מהערכה    לכל התחייבויותיו  לימוד  הנובעת מאי  כל תביעה 

 כונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן. בלתי נ
 

  דרכי ביצוע תכנון ולוח זמנים .  9

לא יאוחר מאשר תוך  בעבודות יזומות  לאישור המפקח,  בכתב  הקבלן מתחייב להגיש   9.1
פרוט בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודה,  ,ממועד מסירת כל הזמנת עבודה ימים 10

צע את העבודה ולוח זמנים לביצוע הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לב  לרבות
 אישור המפקח יינתן בכתב.   העבודה.

הקבלן ימציא למפקח, לפי דרישתו, מזמן לזמן, הסברים ופרטים בכתב בקשר לדרכי   
   הביצוע ולוחות הזמנים האמורים, לרבות עדכונים ופירוטים.

 

אישור המפקח,  בעבודות דחופות עפ"י קריאות יתבצעו העבודות ללא כל דיחוי עפ"י    
 .נספח ו' - כמפורט במפרט הטכני 

 
 יוכן לוח זמנים על ידי המפקח,  9.1לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיף קטן         9.2

והחברה תהיה רשאית   והוא יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על הקבלן
 לקזז הוצאות אלו מכל תשלום שיגיע לקבלן מהחברה. 

 
המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים      9.3

על   ובין או  הזמנים  לוח  שינוי  על  להורות  החוזה,  להוראות  בהתאם  אחרת  מסיבה 
, בשינויים המחויבים. שונה, 9.2באחר, ועל הוראת המפקח יחול סעיף קטן    החלפתו

או ידי    תוקן,  על  אישורו  מזמן  הקבלן  את  הזמנים  לוח  יחייב  הזמנים  לוח  הוחלף 
 המפקח. 
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בין      9.4 ו/או למפקח,  זה לחברה  הוראות סעיף  לפי  או חומר   המצאת כל מסמך, תכנית, 
כלשהי   מאחריות  הקבלן  את  פוטרת  אינה  אושר,  שלא  ובין  מהם  מי  ידי  על  שאושר 

לפי החוזה ולפי כל דין  מוטלת ה , ואינה מטילה על החברה או המפקח אחריות עליו 
כלשהי בקשר לביצוע העבודות. כמו כן, לא תתקבל כל בקשה להארכת מועד העבודות  
בשל עיכובים בהגשת מסמכים ו/או נתונים כאמור לעיל על ידי הקבלן ו/או בשל הצורך 

 לפי הוראת המפקח או החברה.   לבצע תיקונים במסמכים ו/או נתונים אלה,
 

 התחלת ביצוע העבודה    . 10

ו/או    עבודה  התחלת   צובבכתב    ן הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המזמי
בעבודות יזומות יינתן    .נספח ו'  - בהזמנת עבודה, ובכפוף ללוחות הזמנים שנקבעו במפרט הטכני  

הקבלן יחל בביצוע בהתאם ללוח הזמנים וימשיך בביצוע לפי סדר זה בכל    צו התחלת עבודה.
שנקבעה בחוזה ובהתאם    אחד משלבי הביצוע ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה 

, אלא אם כן קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת  ובהזמנת העבודה  בחוזה לוח הזמנים הנזכר ל
הביצוע ולא תינתן לקבלן כל    ה כלולה בתקופתלכך. תקופת ההתארגנות לעבוד  בכתב המנוגדת

בצו  י דחי הנקוב  המועד  של  תקופת    הזמנתה  בשל  הביצוע  תקופת  של  הארכה  או  עבודה 
 לעבודה.  התארגנות

 
   העמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן .   11

לעיל להתחלת העבודה, יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו    10במועד שנקבע בסעיף  
בהתאם ללוח הזמנים הנזכר.    והמשך ביצועה חלק ממנו הדרוש, להתחלת ביצועה של העבודה  

כפי שיידרש לביצוע    ,לאחר מכן יועמדו לרשות הקבלן מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה
 הזמנים. העבודה בהתאם ללוח 

 
   מועד השלמת העבודה . 12

העבודות הקשורות בפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות  הקבלן מתחייב  להשלים את     12.1
שבכל הזמנת עבודה, ולמסור שומן ועבודות אופציונליות  בתחומי הפעילות של החברה,  

תוך   לשימוש  ומוכנים  מושלמים  קריאהאותם  ו/או  הזמנה  בכל  שהוגדר  הזמן   פרק 
 לביצוע שנמסרה בע"פ. 

בצו התחלת   הינם מהמועד הקבוע  לעיל  צו הזמנתהמועדים המפורטים  עבודה   ו/או 
וכל פעולה   וכוללים את הזמן הדרוש לקבלת כל האישורים הדרושים לביצוע העבודה

  . אחרת הדרושה לצורך ביצוע העבודה
 

 עבודה אלא בהתאםלמען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת ה   12.2
 וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה.   להלן, 13  לסעיף

 
    הארכת מועד השלמת העבודה .   13

בעבודות יזומות כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה,    ה החברה סבורהייתה   13.1
ואינן מהוות כל מטרד באזור,   פוגעות באספקת המים הסדירה  מחמת בלבד, שאינן 

לעבודה, או מחמת כח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת   שינויים או תוספות
ו/או   מתן החברה  החברה רשאי,  הארכה  המפקח,  לפי   ת  דעת  ליתן,  אם השיקול   ,

המתאימה, לפי   העבודה לתקופה  להשלמת  לעשות כן  על ידי הקבלן, ארכה  הנתבקש
 .ה המלא, הבלעדי והמוחלט של החברהשיקול דעת

 
טעון הארכה  כל  מתן      13.2 העבודה,  בהזמנת  שנקבע  כפי  העבודה,  השלמת  למועד  מעבר 

 אישורה בכתב ומראש של החברה ולא יהא תקף בלא אישור כזה. 
 

 הפסקת העבודה .   14
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 על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסויים או לצמיתות לפי הוראה בכתב      14.1
ניתנה   מאת המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם

 . לו על ידי המפקח הוראה בכתב על כך
 

 באמצעים, ינקוט הקבלן  14.1  הופסק ביצוע עבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן    14.2
 לשביעות רצונו של   להבטחת העבודה ולהגנתה ולמניעת סכנה לעוברי אורח לפי הצורך,

 . והחברה, ובהתאם לכל דיןהמפקח  
 

לפי ישירות  הוצאות שנגרמו לקבלן  רק       14.3 ביצוע העבודה  זמנית של  כתוצאה מהפסקה 
את הודעה בכפוף להמצ, תחולנה על החברה,  14.1המפקח, כאמור בסעיף קטן    הוראות 

אולם   לו,  נגרמו  ההוצאות אשר  בדבר  של הקבלן  ומנומקת  יהא   הקבלןמפורטת  לא 
וראות המפקח. ה   יום מיום קבלת  30תשלום הוצאות כנ"ל לאחר תום    לדרוש  רשאי
לקבלן   שיעור  שתינתן  לאחר  המפקח,  ידי  על  ייקבע  להשמיע   ההוצאות  הזדמנות 

 טענותיו. 
 

כדי   נגרמה הפסקת העבודה, באשמת הקבלן, 14.4 תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך 
 הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן. י מילו 

 
התחלת עבודה הופסק ביצוע העבודה, כולה או חלקה, לצמיתות, לאחר שניתן לקבלן צו   14.5

 עבודה והקבלן החל בביצוע עבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבורוהזמנת  
שביצועו    מדידות סופיות שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודהבפועל לפי    העבודה שביצע

חלק מן העבודה   חירים שבהצעת המחירים של הקבלן. ביצע הקבלן רקהמ   הופסק ולפי
התארגנות מיוחדת   חסי בהוצאותי יהיה זכאי לתשלום חלק יחסי מן המחיר, וכן לחלק  

    נגרמו, לקבלן הכל לפי קביעת המפקח.  אם שנגרמו,
ה ביטול  בתוך  בגין  עבודה  הוצאתה    7זמנת  מיום  ורק    -ימים  אך  הקבלן  זכאי  יהא 

 לתשלום עבור עבודה שבוצעה בפועל. 
זכאי  הופסק הקבלן  יהיה  לא  קבלן  באשמת  לעיל  כאמור  העבודה,   תשלום ל  ביצוע 
בגין הוצאותיו, והחברה תהיה רשאית לנכות משכרו של הקבלן סכומים בגין כלשהו  

 . צאות שנגרמו לההפסדים ו/או נזקים ו/או הו 
 

תביעות   תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל     14.6
כלפי   כלשהן  טענות  כתוצאה מהפסקתהחברהו/או  לפיצוים  תביעות  כולל  העבודה   , 

מיוחדות הוצאות  לכיסוי  עם   ותביעות  בקשר  כלשהי  אחרת  תביעה  וכל  לו  שנגרמו 
         וצאה ממנה.הפסקת העבודה וכת 

 
 פרק ג'    פיקוח וניהול יומן

  פיקוח  .   15

כולה   לבדוק ולפקח על טיב העבודהבאתרים ובמחסנים,  פקח יהא מוסמך לבקר,  מה 15.1
או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות 

העבודה. כן רשאי   בביצועבלן ק הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי ה
הוראותיו    ואת  החברההוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות  

    הוא.
תנה ני ן יהא המפקח זכאי למסור לקבלן הודעה על אי אישורם של עבודה או חומרים.  כ 

, ולא תהיה  הודעה כאמור יפסיק הקבלן את אותה עבודה או השימוש באותם חומרים
 . ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או המפקח בקשר לכך לו כל טענה 

 
לה 15.2 ידו,  על  מורשה  כח  בא  ולכל  למפקח,  ויעזור  יאפשר  לאתר יהקבלן  עת  בכל    כנס 

מקום שממנו    ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל  העבודה
 העבודה. מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע   מובאים
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אמצעי  או למפקח על ביצוע העבודה אלא    לחברהאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה   15.3

ואין בה כדי להטיל על החברה או מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן,  
או המפקח, אחריות כלשהי בקשר לעבודות, או לגרוע מאחריותו   מי מטעם החברה 

בחוזה לאופן ביצוע התחייבויותיו    לעבודות,  המלאה, המוחלטת והבלעדית של הקבלן
 .  לתוצאות הביצועו

 
כי   15.4 המוחלט,  דעתו  שיקול  לפי  יקבע,  והמפקח  ו/אוהיה  מתאים   אביזר  אינו  ציוד 

לסרב    תהא החברה רשאית  ,במידה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוש   ,המכרז  למסמכי
מו לו, אם שולמו, ואזי יהא על הקבלן להחזיר את כל התשלומים ששול  ציודלקבל את ה

 המכסימלית שנהוגה מפעם לפעם,חשב  עד לאותו מועד בתוספת ריבית בשיעור ריבית  
מחושבת מהמועד בו שולמו הכספים לקבלן ועד למועד השבתם בפועל או לדרוש את 

ו/או  החלפת   ציוד מתאימים,   ,ו, אם סופק והציוד שסופק האביזרים  ו/או  באביזרים 
דעתה שיקול  לפי  החברה  י בלעדה  והכל  החברהשל  החליטה  החלפת   .  את  לדרוש 

 מיום שנדרש לכך. שעות  24תוך הקבלן  פםהציוד יחליהאביזרים ו/או 
 

העבודה  15.5 טיב  בעד  ומאחריותו  מהתחייבויותיו  הקבלן  את  ישחרר  לא  הנ"ל  הפקוח 
הקבלן  של  אחריותו  את  מקטינה  אינה  המפקח  וביקורת  המכרז  למסמכי  בהתאם 

יבת בורות שומן ועבודות אופציונליות בתחומי הפעילות של פתיחת סתימות ביוב, שא
 החברה, ומכל אחריות כלשהי לפי הסכם זה. 

 
י 15.6 בו  מקרה  התאמות יבכל  אי  ו/או  פגמים  עקב  חוזרות  ביקורות  לבצע  המפקח  דרש 

ישא  שנתגלו בגובה   בביקורות  החוזרות  הביקורות  בגין  החברה  בהוצאות  הקבלן 
 ששולמו על ידה בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות.  הסכומים

 
 

               פתיחת סתימות ודיווח הלונ .   16

בהתאם  16.1 יעשה  עבודות  וביצוע  שירות  קריאות  וסגירת  דיווח  סתימות  פתיחת  נוהל 
 ית. נוהל פתיחת סתימות וביוב  –לנספח יד' 

 

 
    
              והמפקח החברהביצוע העבודה לשביעות רצון .  17

וימלא    המפקחו  הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של החברה
 לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. 

 
 פרק  ד' התחייבויות כלליות 

  פרוק אביזרים וציוד ופינויים . 18

יפ     18.1 העבודה    נה הקבלן  חומר מאתר  וכל  משקעים  תשטיפים,  נלווים  חומרים  פסולת, 
 ובהתאם להוראות המפקח.  ,ידרששי  שהוא לאתר שפיכה מאושר

 

ו/או מטרד מת נזק מגרי מנעות עד כמה שניתןייעשה בזהירות ותוך ה השאיבה והפינוי     18.2
 . כלשהו

 

ויוביל       18.3 ויפנה  תוספת מחירהקבלן  כל  וציוד את    ללא  חומר  וכל  והמשקעים    הפסולת 
 לאתרי אחסנה ו/או פסולת, הכל כפי שיורה לו המפקח. 
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המפקח יהיה רשאי, תוך כדי עבודה, להורות לקבלן, מזמן לזמן, לפנות חומרים ו/או     18.4
העבודה, בתוך תקופת זמן שתיקבע מההוראה, בכל מקרה שלדעת  ציוד כלשהו ממקום  

 המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.  המפקח יכול להורות לקבלן על הבאת
 חומרים ו/או ציוד מתאים במקום הציוד שסולק, בתוך פרק זמן שיקבע המפקח. 

 

המפקח יכול להורות לקבלן על פינוי ו/או חידוש מרכיב של כל חלק מהעבודה שבוצעה  18.5
בציוד שאינו מתאים ו/או באופן בלתי מקצועי ו/או בניגוד להוראות החוזה. באם לא 
לבצע  החברה  רשאית  תהיה  לו,  שייקבע  הזמן  פרק  בתוך  האמור  את  הקבלן  יבצע 

הוצאות משרדיות ינוכו ו/או   %17דה +העבודה בעצמה ו/או  ע"י אחר והוצאות העבו
 ייגבו מהקבלן.    

 
   אחריות וביצוע תשלומים . 19

העבודה 19.1 אתר  העמדת  יזומות(  ממועד  אחראי   )בעבודות  הקבלן  יהא  הקבלן  לרשות 
 לשמור עליו כמנהג בעלים.והעבודה במצב תקין,    תראלהחזיק את 

 
 העבודה.   ם בקשר עם ביצועהקבלן ישא וישלם את האגרות והתשלומים הכרוכי     19.2

                     
  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .   20

 הציוד וחומרי העזר הנדרשים. את כל החומרים,  ומתחייב לספק על חשבונ  הקבלן     20.1
 

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל החומרים, הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של     20.2
בביצוע העבודה אלא    הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו העבודה בקצב הדרוש.  

לאחר אישורו של המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לענין מסויים, על 
 בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן. 

 
החריגות    20.3 והליקויים,  המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  שהקבלן  במפורש,    אי ,  מוסכם 

 שהשתמש בהם  תגלו בחומרים ובמוצריםיולאלה ש  ההסכםהתאמות והסטיות מתנאי  
עמדו האלה  המוצרים  או  החומרים  אם  אף  העבודה,  התקנים   לביצוע  בבדיקות 

 על ידי המפקח.  הישראליים מפרטי מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו
 

קבל ל  לביצוע העבודה, חייב הקבלןמקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים      20.4
 מן היצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה. 

 
 חומרים, ציוד ומתקנים באתר העבודה    .   21

 למטרת  לאתר העבודההקבלן  בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי   21.1
צ חשמלי,  וציוד  מכונות  מכני,  ציוד  לרבות  העבודה,  ומכשור,  ביצוע  בקרה  יוד 

 אלקטרוניקה, מוצרים, חלקי חילוף בין  אם מוגמרים ובין אם בלתי מוגמרים. 
 

מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או  כולם או מקצתם, וכן  חומרים,   21.2
בשעת הבאתם מיד  שהוקמו באתר העבודה על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יעברו  

 . חברהאו הקמתם, כאמור, לבעלות ה
 

או    כל 21.3 הציוד  שהחומרים,  בכתב,  המפקח  הורה  או  וציוד,  חומרים  שנפסלו  אימת 
 המתקנים הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן להוציאם מאתר 
והמבנים  הציוד  החומרים,  חדלים  כאמור,  הוראה  מתן  או  פסילתם  ועם  העבודה, 

בבעלות   מלהיות  להחברההארעיים  בהוראה  נקבע  לסילוק.  מועד  זה  קטן  סעיף   פי 
המבנים  ,  מתקניםה או  החומרים  הקבלן ו/הציוד,  חייב  הארעיים,  המתקנים  או 

ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות    להוציאם בהקדם האפשרי 
של    , לאחר מתןהחברהכן, רשאית   ימים, לסלקם, למכרם   7הודעה מוקדמת בכתב 
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 ם  בסכושיקול דעתה. החברה תזכה את חשבון הקבלן    לפיאחר    בהם כל שימוש  ולעשות  
           .המכירה, בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה

 

המבנים   21.4 החומרים,  הציוד,  של  הבטוחה  לשמירתם  חשבונו,  על  אחראי,  הקבלן 
, לרבות חומרים או ציוד או מתקנים שסופקו על ידי החברה, אם ייםעוהמתקנים האר

 והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.                                         סופקו,
 

 טיב החומרים והמלאכה  .   22

לאמור    22.1 ובהתאם  ביותר  המשובח  מהמין  ומוצרים  וציוד  בחומרים  ישתמש   הקבלן 
החוזה מספיקותובכמויות    בכמויות מסמכי  בכתב  ובשאר  בתוכניות,  במפרטים, 
   .הכמויות

 
והם      22.2 הישראלי  התקנים  מכון  מטעם  מפרטים  או  תקנים  קיימים  שלגביהם  חומרים 

המובחר  ולסוג  האמורים,  לתקנים  בתכונותיהם  אם   יתאימו  המוצר,  או  החומר  של 
 מצויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי המכרז סוג אחר.

 

בעל תו תקן חובה    ן בחומרים של יצרהקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא   22.3
תו תקן, מוצרים שאין להם יצרן בעל תו  חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם קיים    זו

 השגחה.  יש צורך בסימן תקן
 

 אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של   החברהסופקו מוצרים מסוימים על ידי      22.4
 הקבלן לגבי טיבה של העבודה.

 
החלפת חומר או מוצר תעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח. המפקח רשאי,      22.5

מקרה מבלי    המוצר. בכל  לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא להסכים להחלפת החומר או
לא   הרי  לעיל  האמור  מכלליות  כאמור,י לגרוע  להחלפה,  המפקח  אישור  אלא   ינתן 

 הבאים:   בתנאים 
  

  לפחות, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח,   החומר ו/או המוצר החדש הינו    א.
 שווה ערך לחומר או המוצר המקוריים. 

 

החדשים גם אם טיבם   יםלא תשולם כל תוספת מחיר בגין החומר או המוצר   ב.
 עולה על החומר או המוצר המקוריים.

 
ע  דמי בדיקת דגימות המעבדה לפי סעיף זה יחולו על הקבלן. פרוגרמה לבדיקות תיקב     22.6

על ידי המפקח.  ההוצאות דלהלן כלולות בסעיף זה כדמי בדיקה ודגימותיהן יחולו בכל 
 על הקבלן:מקרה 

 

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים, המיועדות לקבוע את מקורות האספקה.  .א

דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כגון לנוחיות העבודה, לחסכון   .ב
 וכיוצ"ב. 

 

דמי בדיקות של חומרים ומלאכה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה   .ג
 ולתנאיו. 

 

 הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא. .ד
 

דיקות וכן להזמין  המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הב 22.7
יגרע  זו  בזכות  בלי שהשימוש  למעבדה את דמי הבדיקות,  ולשלם  ביצוען  בעצמו את 
מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש 
מכל   ינוכה  זה  וסכום  הבדיקות  עבור  ההוצאות  את  ישלם  האמורה,  בזכות  המפקח 

 חשבון שיגיש הקבלן לחברה. 
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באתרים  22.8 ויזואלית  ביקורת  לבצע  הקבלן  על  לעיל,  כמפורט  דגימות  לבדיקת  נוסף 
בתחומי הפעילות של החברה,  כדי לוודא שהביצוע יעשה על פי דרישות החוזה והוראות 

 המפקח. 
 

 נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם כדלהלן:     22.9

ביצוע   .א ו/או  המפקח  ידי  על  הוראות  גורע  מתן  אינו  הוראותיו  לפי  דגימות 
מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת  

 ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות והמפרטים, מוטלת על הקבלן. 
 

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי   .ב
 תביעה כלשהי מטעמו.להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה ל

 
 בדיקות ובקרת איכות  .   23

האביזרים      23.1 יצור  על  איכות  בקרת  יבצע  להתאמתם והצנרת  הקבלן  היצור   במפעל  
המפורטות במסמכי המכרז. בקרת האיכות תבוצע על   למפרטים, לתקנים ולדרישות

ביצור השלבים  כל  את  ותכלול  רשום  הנדסאי  או  מהנדס  והצנרת האביזרים    ידי 
 ורכיביהם לרבות התקנתם באתרים.

 

תו   23.2 בדבר  התקנים  מכון  אישור  להמציא  מתחייב  חשבונו    תקן הקבלן  על  והכל 
 והוצאותיו. 

 
 אין במתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע בדיקות לפי הוראותיו כדי לגרוע מאחריות    23.3

  הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה 
התקנים בדרישות  עומדים  הבדיקות   ולהיותם  עיכוב  הקבלן.  על  מוטלת   והמפרטים 

 במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת העבודה ולא
 ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו. 

 
 חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים: בדיקת    23.4

משלבי   .א ושלב  שלב  כל  של  סיומו  על  למפקח  בכתב  להודיע  מתחייב  הקבלן 
 העבודה. 

 

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד   .ב
 להיות מכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.

 

מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח  הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות   .ג
ויעזור למפקח לבדוק,   יאפשר  והקבלן  בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה 

 לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו ו/או הסתרתו. 
 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת   .ד
ר ויתקנו לשביעות רצונו של המפקח.  המפקח, לצורך בדיקתו ולאחר מכן יחזו

לעשות   המפקח  רשאי  זה,  קטן  סעיף  לפי  המפקח,  הוראות  אחר  מילא  לא 
 כאמור והקבלן יחזיר את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח. 

 

למען הסר ספק יובהר כי ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן זה,   .ה
 תחולנה על הקבלן. 

 
 הגנה על חלקי העבודה   .     24

הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים  24.1
מפני נזק העלול להיגרם על ידי גשמים,   בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה 

 אחרות וכדומה.  רוח, שמש, השפעות אקלימיות
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לעבו    24.2 למוצרים,  לחומרים,  נגרם  אשר  נזק  הגורמים כל  ידי  על  עבודה,  לחלקי  או    דה 
נאותים ובין שלא, יתוקן   בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה  24.1המפורטים בסעיף קטן  

 של המפקח. ידי הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצונו על
 

הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים      24.3
 מאוחרים יותר.  יגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלביםהעלולים לה

 
 בכל ימות השנה  עבודה .   25

הותנה    אם    העבודות יבוצעו בכל עת ובכל שעה משעות היממה ככל שנדרש עפ"י קריאה אלא
. לא תבוצע כל עבודה יזומה בימי שבת ובמועדי ישראל, אלא רק בחוזה במפורש היפוכו של דבר

 תאם לקביעת המפקח ובכפוף להשגת האישורים הדרושים על פי דין. במקרים של תקלות  בה
 

 צוות הניהול  -השגחה מטעם הקבלן   . 26

תושב האזור, שמגוריו    הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה מנהל עבודה    26.1
סיון מוכח יבעל רמה מקצועית גבוהה ונ  ,  ק"מ מהעיר קריית אונו     15במרחק של עד  

מהותן לעבודה נשוא חוזה זה אשר יהא איש הקשר וב  בביצוע עבודות דומות בהיקפן
 "(.הקבלן נציגהנוגע לביצועו של חוזה זה )להלן: "  מטעמו בכל

 
  נתנו על ידי המפקח ו/או על ידי החברה לנציג הקבלן, ייחשב כל הוראה ו/או הודעה שיי    26.2

 כאילו ניתנו לקבלן עצמו. 
 

מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת מנהל עבודה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו     26.3
כלשהי מאחריותו   לפי בדרך  לגרוע  כדי  או  או מקצתן,  כולן  דין,  כל  פי  ועל  זה  חוזה 

         עו נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.הבלעדית של הקבלן לביצו
 

 הקבלן לא יחליף את נציגו אלא באישור החברה שיינתן מראש ובכתב.    26.4
 

 רחקת עובדים  ה .   27

דרישה מטעם המפקח   כל  ימלא  כל אדם והחברה  הקבלן  של  הרחקתו מאתר העבודה  בדבר 
תכנן ואדם המועסק על ידי קבלן משנה  על ידיו בביצוע העבודה, לרבות קבלן משנה ומ   המועסק  

אם לדעת המפקח התנהג אותו    המתכנן, אף אם הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם,  או  
  בביצוע   עושה מעשה או מחדלאו שהוא    אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו,

במישרי  .תפקידיו בין  להעסיקו,  הקבלן  יחזור  לא  כאמור  דרישה  לפי  שהורחק  ובין  אדם  ן 
ו/או    בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה. לקבלן או למי מטעמו לא תהא כל דרישה 

 תביעה ו/או טענה כלפי החברה או המפקח בגין הרחקה כאמור. 
 

   שמירה, גידור, אמצעי זהירות ואחסנה בטיחות,  . 28

הנדרשים להבטחת רכוש הקבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו, בכל אמצעי הזהירות      28.1
אדם באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור,   וחיי

שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות   אורות, 
ותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח י לביטחונו ולנוח
או    1970ש על פי דין ועל פי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  או שיהיה דרו

 על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. 
 

והציוד במפעל או    ,באתר העבודה  לביצוע העבודותעד      28.2 יאחסן הקבלן את האביזרים 
האחסנה שלו וכל ההוצאות הכרוכות באחסנה ובשמירה על האביזרים והציוד   בשטח
העבודה קודם לקבלה הסופית יחולו על הקבלן, ישולמו על ידי הקבלן   תרבא  לרבות
 במחירים שבהצעת הקבלן.  ויכללו
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שיגרה     28.3 חיי  מתנהלים  בהם  בשטחים  תבוצענה  שהעבודות  לו  ידוע  כי  מאשר  הקבלן 
ופעילות שוטפת במשך כל שעות היום והלילה והוא מתחייב לבצע את העבודות תוך 

מרבית. הקבלן מתחייב שלא להניח חומרים ו/או ציוד שיש בהם כדי להפריע התחשבות  
לתנועה חופשית של הולכי רגל ורכבים ושלא לחסום כניסות לבתים ו/או לעסקים. ככל 
יבנה הקבלן מעקפים ומעברים מיוחדים וגשרונים מעל תעלות פתוחות כדי   שיידרש 

הן תעמודנה פתוחות רק בזמן    לאפשר מעבר בטוח. ככל שתידרש פתיחת תעלות, הרי
 העבודה בהן ולזמן קצר ככל האפשר. 

 
הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים    28.4

להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע 
ויספק העבודה  לאתר  חומרים  הובלת  בעת  לרבות  גידור,   העבודה  שמירה,  ויתקין 

אזהרה   תמרורי  מעקות   -אורות,  תעלות,  דיפון  פיגומים,  מהבהבים,  פנסים  לרבות 
בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות וזאת להבטחת ביטחונם ולנוחיותם של 
הציבור ושל העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש על ידי המפקח 

פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת יהיה עליו ליישר את או שיהיה דרוש על  
 ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באתר העבודה. 

 
הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות    28.5

 המפקח וכנדרש מביצוע העבודה. 
 

שוחות בקרה, קיימים, מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב במקרה של עבודה, תיקון     28.6
 הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה. 

 
אחר    28.7 הקבלן  ימלא  בעבודה,  הבטיחות  לעניין  לרבות  העבודה,  בביצוע  הכרוך  בכל 

מיסים  ותשלום  רשיונות  קבלת  הודעות,  מתן  בדבר  הוראות  לרבות  דין,  כל  הוראות 
ל ויעשה כל הדרוש, לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ואגרות. הקבלן יטפ

מהרשויות  העבודה  לביצוע  הנדרשים  ואישורים  רשיונות  השגת  לשם  ערבויות, 
המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח, יציג לו הקבלן את הרשיונות והאישורים  

מ בכתב  אישור  כל  לו  ימציא  וכן  העבודה,  ביצוע  תחילת  לפני  רשות כאמור  כל  את 
 מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה של אותה רשות.  

 
  בשעת חירוםכוננות ועבודה  .    29

ע"י   עליו  יוטלו  ו/או  שהוטלו  כפי  זה,  חוזה  נשוא  העבודות  בביצוע  להמשיך  מתחייב  הקבלן 
החברה, לפי מסמכי החוזה והמכרז, גם בשעת חירום )דהיינו בעת מלחמה, פלישת אוייב, רעידת  
אדמה, פעולת טרור , סופות , הצפות וכיוצ"ב(, אלא אם ניתן צו מהרשויות המוסמכות המונע  

   את העבודה, ובאישור החברה בכתב. ממנו להמשיך
בהתאם לדרישת החברה יוגדר הקבלן  כמפעל  חיוני  ) אי הסכמת הקבלן להפוך למפעל חיוני  

 תהיה הפרה יסודית של הסכם(. 
     בהתאם  לדרישת החברה ירתק הקבלן כח אדם וציוד בהתאם לדרישת החברה.  

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

    .מעת לעת בקשר להיערכות בשעת חירום
בחתימתו על הסכם זה מצהיר ומתחייב הקבלן כי הוא מסכים לאמור לעיל, כי לקח בחשבון  

לכך, וכי יש באפשרותו להיערך לכך ולבצע את כל הפעולות הקשורות  את כל הנתונים הקשורים  
הקבלן   התנהלות  הוראות  על  ויחתום  יתחייב  הקבלן  לעיל,  לאמור  בנוסף  הדרוש.  ככל  בכך, 

 לחוזה זה. נספח יג'במשבר מים מקומי / מצב חרום, 
 

 זכויות, פטנטים וכדומה  .   30
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בלבד ולקבלן לא   חברהומתקניה תהיינה לכל זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה   30.1
והכלים  לרבות הציוד, החומרים  ומתקניה  כל חלקיה  על  זכויות בעבודה  כל  תהיינה 

 שהובאו לאתר העבודה, למעט זכויות לתשלומים כמפורט בחוזה זה. 
 

הליך, נזק, הוצאה,   ויפצה אותן על כל תביעה, דרישה,  מהחברההקבלן ימנע כל נזק   30.2
מסחר,  סמלי  מדגמים,  פטנטים,  בזכויות  מפגיעה  כתוצאה  שיתעוררו  וכיוצ"ב  היטל 

או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה,   זכות יוצרים  
 בחומרים או בציוד שיסופקו על ידי הקבלן.  במכונות או

 
 עתיקות  .    31

או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה   1978- עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח    31.1
בתוקף מזמן לזמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי  

נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים   -אשר יתגלו באתר העבודה  
 או הזזתם שלא לצורך. למניעת הפגיעה בהם ו/

 
כן     31.2 התגלית.  על  למפקח  הקבלן  יודיע  ממקומו,  הזזתו  ולפני  החפץ  גילוי  לאחר  מיד 

 מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 
 

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .   23

או    רכי חציבה ואם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו כגון: לצ
זכות דומה    נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל

בין    - שיוסכם  כפי  תמורתה  ותשלום  מבעליה  האמורה  הזכות  לקבלת  אחראי  הקבלן  יהא 
כל נזק ו/או הוצאה שתיגרם לחברה בגין הפרת סעיף זה הם באחריותם    הבעלים לבין הקבלן.

 של הקבלן.  המלאה
 
 
 

 , מניעת הפרעות לתנועה, תאום והכוונהפגיעה בנוחות הציבור  ובזכויותיהם של אנשים . 33

דבר   ופעיללס  מאוכ   הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתחשב בעובדה שאתר העבודה     33.1
 לכל   שיחייב אותו לבצע את העבודה בפיצול או בשעות מאוחרות, והוא לא יהא זכאי

  ביצוע   תשלום נוסף או פיצוי בגין כך. בנוסף כל הפסקת חשמל או הפסקת מים לצורך
 .החברההעבודה, כולה או חלקה, יבוצע באישור מראש של 

 
 חות הציבור, בנופגיעה שלא לצורך    הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה      33.2

כל אדם בכביש,   ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של
דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח 

 האמור לעיל.  את
 

 תנועה על פני כבישים קיימים     33.3

צע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים כל תנועה בכבישי אספלט תבו 
 נקיים וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה. 

 
 מתן חופש מעבר  33.4

הקבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה בדרכים ואלה יוחנו במקומות  
ו העבודה  באתר  העוברות  הדרכים  כי  מתחייב  הקבלן  לכך.  השטחים שיועדו  כן 

ובהתאם  יהיו פתוחים לשימוש החברה ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך  הציבוריים 
עליהם  ישפוך  ולא  ציוד  ו/או  חומרים  עליהם  יאכסן  לא  הוא  וכי  המפקח  להוראות 

 פסולת כלשהי. 
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 תאום ואישור משטרת ישראל 33.5

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

 יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך. 
 

 זמני, אמצעי מיגון והפרדת תנועה  שילוט, תימרור 33.6

הקבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום  
ג'רסי, שילוט, סימון ותמרור מתאימים מחומר -העבודה, יציב, על חשבונו, מחסומי ניו 

מחזיר אור מהבהב )בודד, משולש בעל ספק כח עצמאי( מסוג "ספקו" או שווה ערך 
העבודה   ובמצב באתר  ומיקומם  מספרם  והתמרורים,  השלטים  סוגי  טוב.  תחזוקה 

ישראל, מע"צ  ולתנאי הרשיון של משטרת  להוראות  להוראות החוק,  יעשה בהתאם 
ומשרד התחבורה ובהתאם לסכימת תימרור שתאושר על ידי המפקח. הקבלן מתחייב  

הציו כל  להמצאת  ולדאוג  התימרור  סכימת  את  המפקח  לאישור  התימרור להגיש  ד, 
 והשילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות באתר. 

 
 שילוט ותימרור זמני בעת עבודת לילה  33.7

הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה, יוצבו, על חשבונו, 
 , אמצעי סימון ושילוט כמפורט להלן:33.6לשילוט האמור בסעיף בנוסף 

רחוצים    INTENSITY   HIGHמחזירי אור מסוג  התמרורים יהיו תמרורים   א.   
 ונקיים. 

 

העבודה   ב.   אתר  תחומי  את  שיסמנו  )קונוסים(  חרוטים  גבי  על  נצנצים  יוצבו 
 החסומים בפני תנועה.

 

 תופעל תאורת כביש.  ג.     
 

 כל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה.  ד.   
 

יצוידו   ה.     הכבדים  הכלים  מטה  כל  כלפי  ויכוונו  שישאירו  מיוחדים  בפנסים 
 למשטח העבודה. 

 

 המטאטא המכני, יצוייד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק.  ו.     
 

 
 הכוונת תנועה  33.8

הקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודות, מכווני תנועה, לרבות שוטרים 
. במידה והקבלן יידרש במספר שיידרש על ידי המפקח באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה

שוטרים  לשכירת  ידאג הקבלן  בזמן העבודה,  ושיטור  הכוונה  לצורך  שוטרים  להציב 
 בהתאם.  הוצאות שכירת השוטרים תחולנה על החברה. 

     
 תיקון נזקים למובילים  .   43

 המים,  כל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשתלהקבלן אחראי       34.1
לת לבי לטלפון,יוב,  לחשמל,  להעברתילצ  עול,  למובילים   נורות  או  לתשתיות  או  גז 

"   אחרים )להלן:  שהנזקשנגרמו  "(  מוביליםכיוצ"ב  בין  העבודה,  ביצוע  כדי  או    תוך 
 והוא הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה,  

באופן היעיל   ובתוך פרק הזמן שנקבע לו לתיקון ע"י המפקח  על חשבונו הוא  נםיתק
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מוסמכים לפקח על הטיפול האו רשות    המפקח ושל כל אדם  ביותר ולשביעות רצונו של  
 . במובילים כאמור

הקבלן נזק כאמור בתוך פרק הזמן שנדרש, תהא החברה רשאית לתקן  באם לא תיקן  
הנזק בעצמה ו/או ע"י קבלן אחר ולגבות את הוצאות ו/או עלות התיקון ו/או לנכותם  

 מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן ו/או לגבותו בכל דרך אחרת מהקבלן. 
 

רום לגהעברה עלולה  אם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שה     34.2
הקבלן   יודיע  מיוחדים,  הגנה  ישתמשו באמצעי  לא  לעיל, אם  למובילים, כאמור  נזק 
בכתב למפקח, לפני העברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי  

 הגנה מתאימים.
 

 מניעת הפרעות לתנועה  .   35

נתונות    המובילות לאתר העבודה  הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לא תהיינה הדרכים
של  הובלתם  ושלצורך  האמורות,  בדרכים  הרגילה  התנועה  על  שתקשה  לתנועה  לצורך  שלא 

ויינקטו כל האמצעים,    משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מהחברה המוסמכת
רעה  כך שתמעט ככל האפשר ההפ  לרבות  בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב של זמני ההובלה,

 נזק לדרכים.  לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר
 

כמו כן ימנע הקבלן החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוחנו במקומות  
וכן השטחים  הציבוריים,    שייועדו לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, 

נים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח, וכי  ו/או קבל   הקבלן יהיו פתוחים לשימוש  
 פסולת כלשהי.  הוא לא יאחסן עליהם חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם

 
 הגנה על עצים וצמחיה  .   36

דרוש    יבתו אלא אםב הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובס
 ומראש לעשות כן. רכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב והדבר לצ

 
 אספקת כח אדם, רישומו ותנאי עבודה  . 37

העבודה,     37.1 לביצוע  הדרוש  האדם  כח  את  הוא,  חשבונו  על  לספק,  מתחייב   את  הקבלן 
וכן כל דבר אחר הכרוך שכרם, ביטוחם  ההשגחה עליהם, את אמצעי התחבורה עבורם,  

 בכך.
 

 בודהע  רים, במספר הדרוש לשם ביצועהקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואח    37.2
או היתר לפי  תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצוע יש צורך ברישום, רשיון

 כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר תקף, כאמור. 
 

 הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם     37.3
 ימי עבודתו.  ןשיירשם בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכ

 
התעסוקה,   תלביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירו    37.4

לע1959-תשי"ט עבודה  שכר  ישלם  הקבלן  העבודה, .  בביצוע  ידו  על  שיועסקו  ובדים 
ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר 

, והכל בכפוף להוראות של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו  אזור
 . הדין

 
ים לקרנות  ביטוח ל ידו בביצוע העבודה מיסע הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק      37.5

סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר 
ע ענף,  באותו  במדינה  עובדים  של  ביותר  אזורבוהגדול  באותו  דומה  עבודה  והכל ר   ,

 . בכפוף להוראות הדין
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א אחר חוק למל   ן וכ  הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו     37.6
 . 1968-הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ט

 
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת      37.7

תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק  
 . 1954-ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 
נוחיות ומקומות  הקבלן מתחיי    37.8 ב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי 

 אכילה נאותים באתר העבודה.  
 

אדם      37.9 כח  פנקסי  המפקח,  רצון  לשביעות  ינוהלו,  העבודה  שבביצוע  מתחייב  הקבלן 
שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוג מקצועו של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו  

 ושכרו. 
 

קבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה, את פנקסי כח האדם לשם ביקורת וכן ה   37.10
להמציא למפקח מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול חלוקת עובדים לפי  

 מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם. 
 

 מעביד  -העדר יחסי עובד  .   38

ובלתי בכל הקשור למערכת היחסים בין החברה לקבלן יחשב     38.1 הקבלן כקבלן עצמאי 
או לבין כל אדם אחר, המועסק   ן הקבלןלבי  החברהכי אין בין    . מובהר,תלוי ולא כעובד

לעיל  עובד מעביד. אם על אף האמור  יחסי  ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה,   על 
  יפצה הקבלן את החברה בכל סכום   ,יקבע אחרתיצדדים המפורשת,  הובניגוד לכוונת  

אמור, וכן בהוצאות משפט כ  ,  ו/או דרישה ו/או טענה  ויב כתוצאה מתביעהבו היא תח 
 ובשכ"ט עוה"ד. 

 
שיבצעו מטעם הקבלן את    ו/או כל אדם, ים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדיםדהצד   38.2

נתונים  יהיו  הם  וכי  בלבד  הקבלן  של  עובדיו  הינם  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו 
והשגחתו פיקוחו  ההוצאות    להוראותיו,  בכל  ישא  והוא  הקבלן,  של  המלאים 

על  פי כל דין הכרוכים  בוהתשלומים הכרוכים   העסקתם, לרבות בתשלום הניכויים 
 בהעסקתם. 

 
 סודיות וייחוד התקשרות      38.3

הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה,      38.3.1
יע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ולא לגלותו  על כל מרכיביו וכל מידע אשר יג

 לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה. 
 

בהתאם   38.3.2 החברה,  כנגד  תביעה  יגיש  לא  כי  בזה  ומתחייב  מסכים  הקבלן 
 להוראות החוזה או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו. 

 

ע  38.3.3 שמועסק  מי  כל  על  אף  יחולו  זה  סעיף  מטעמו  הוראות  ו/או  הקבלן  ידי  ל 
בביצוע חוזה זה ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על  

 ידי הקבלן עצמו.    
 

 אחריות  וביטוח  -פרק ה'  

    אחריות לאתר העבודה  .    93

ובכל תקופה שהקבלן יבצע  לתום תקופת החוזה,    דמיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן וע
יהא הקבלן אחראי    עבודות כלשהן במסגרת החוזה, לרבות במסגרת תקופת הבדק/האחריות, 

לשמירת אתר העבודה והעבודה ולהשגחה עליהם. הקבלן יתקן על חשבונו ובמהירות המרבית,  
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כל נזק שיגרם לאתר העבודה ולעבודה בשל מעשה ו/או מחדל  של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי  
 .כלשהו וכל צד שלישי   מטעמו

 
   נזיקין לגוף או לרכוש . 40

נוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שיגרמו תוך כדי  ב 40.1
ביצוע העבודה או בקשר עמה, בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי  

החברה   האמצעים למניעתם.    מטעמו לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל 
תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים  אשר יהיו נושא לתביעה כנגד 

בגין נזק או אובדן, כאמור, עד  אשר ייושבו  תביעות אלה באופן  ו/או החברה,  הקבלן  
 סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה. 

 
י 40.2 , בגין נזק או אובדן  םאו תשל  על כל סכום שתחויב לשלם,  החברהה את  שפהקבלן 

   .40.1פי סעיף קטן  ל ע להם אחראי הקבלן 

לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו  החברה  נדרשה   
, ם על כל סכום שתשל  , מייד עם דרישה,ה אותן הקבלןשפבמסגרת ביצוע העבודה, י

    כאמור. שא בהן בקשר לדרישה,ילרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שת

החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה  
בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו  ו/או החברה  כנגד הקבלן  

לקבלן העתק של התביעה   בירתע   החברה  באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.  
 משפטי. להליך ה ףלהצטר  הקבלן מתחייב ו

 
מקצועית של הקבלן ו/או    בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה  החברהה את  שפהקבלן י   40.3

חובת במילוי  לקויים.   המקצועית  הזנחה  אביזרים  או  בחומרים  שימוש   עקב  ו/או 
בלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת קאחריותו של ה

 החוזה. 
  

 לעובדים ולשלוחים נזיקין  .41

או לכל   הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים מהקבלן על פי דין לעובד 41.1
 נזק כלשהםפגיעה ו/או  או  ו/אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה  

תוך כדי ביצוע  העבודה או בקשר אליה, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, 
ני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן  חומרים או מוצרים, קבל 

והן של קבלני המשנה. החברה תהא רשאית לעכב  תשלומים לקבלן בגובה הסכומים 
בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ו/או החברה אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן 

 ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה. 
 

את   41.2 ישפה  קיום   החברה הקבלן  מאי  כתוצאה  לשלם  שתחויבנה  תשלום  כל  בגין 
הקבלן מתחייב לקבלן על הגשת התביעה ויע  תוד  . החברה41.1תחייבותו שבסעיף קטן  ה

 להליך המשפטי.  ףלהצטר
 

ו/או מי מטעמו    חויבה החברה  לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן 
, לרבות בגין ההוצאות םהקבלן על כל סכום שתשל  הת ה אופצבמסגרת ביצוע העבודה, י 

הן בקשר לדרישה, כאמור. החברה תהא רשאית לעכב  בשא  יהמשפטיות השונות שת 
ו/או החברה בה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן  ותשלומים לקבלן בג

יעות בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות או באופן סופי ומוחלט לשב
 רצון  החברה. 

 
 ביטוח על ידי הקבלן 42
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פי הדין ו/או על פי האמור בחוזה  - מבלי לגרוע מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על . 42.1
לפני מועד תחילת העבודות  זה, מתחייב הקבלן לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו הוא  

כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או  "( ו/או הצבת ציוד  העבודותנשוא חוזה זה )להלן : "
מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מבין המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות  

להלן, את   אחריות מקצועית כמפורט בסעיף  ו/או כל תקופה אחרת כמפורט לעניין ביטוח
" )להלן:  זה  בחוזה  המפורטים  לתנאים  בהתאם  להלן,  המפורטים  התנאים הביטוחים 

הקבלן המיו לביטוחי  וכן  חדים  ב' "(  "(  1)  לנספח  הקבלן)להלן:  ביטוחי  אצל אישור   )"
 : ("ביטוחי הקבלן"  -שכולם יחד יקראו להלן חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל )

 
 .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 42.1.1

 .פרק א' ביטוח העבודות .1

)ערך   (א) ערכן  במלוא  המבטח  הסיכונים  כל  כל  בטוח  את  הכינון( 
העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד  
המהווים חלק מהעבודות, כולל בין היתר נזקים לציוד קל, כלי עזר,  
אשר   מטעמו  הבאים  ו/או  הקבלן  באחריות  ו/או  בבעלות  חומרים 
הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות  

על   כל  המבוצעות  למשך  להלן,  כמפורט  מטעמו,  ו/או  הקבלן  ידי 
 תקופת הביטוח. 

חודשים    12חודשים, מתוכם    24הביטוח יכלול תקופת תחזוקה בת   (ב)
ואשר   לעבודות  שייגרם  נזק  או  אובדן  המכסה  מורחבת,  תחזוקה 
העבודות   ביצוע  בתקופת  ומקורו  התחזוקה  בתקופת  התגלה 

ה כלפי  הקבלן  התחייבויות  קיום  לשם  עם הנדרשות  בקשר  חברה 
 כאמור.  נזק או אבדן

פרק זה יכלול תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על זכות תחלוף ו/או   (ג)
שיבוב כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  

למעט בגין אחריותם המקצועית של המנהל ו/או העבודות מטעמם )
ת התחלוף לא  ( ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכומפקח העבודות

 . יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון

 

 . פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי .2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין   (א)
של הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על  
ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה ו/או  

העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו  מחדל בקשר עם  
ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות  
האמור לרבות  פגיעה  או נזק לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה  

 . ו/או למנהל ו/או למפקח העבודות מטעמם

האחריות   (ב) )  5,000,000גבולות  לאירוע    חמישה₪   )₪ מיליון 
 לתקופת הביטוח.  ובמצטבר

  - פרק זה אינו כפוף  להגבלות בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ (ג)
פריקה   חפירה,  ציוד  הרמה,  מכשירי  בהלה,  התפוצצות,  אש,   :
וקבלני   קבלנים  וכלפי  בגין  הקבלן  חבות  רכב,  כלי  של  וטעינה 
ובלתי   מקרי  תאונתי  זיהום  בעומק,  ו/או  בגובה  עבודות  משנה, 

מהומות פגומים,  סניטאריים  מתקנים  שביתה  צפוי,  פרעות,   ,
או   במאכל  מזיק  דבר  וכל  הרעלה  טרור(,  נזקי  )למעט  והשבתה 
משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין  
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דמי   בגינם  לשלם  חייב  שהקבלן  עובדים  כלפי  הקבלן  אחריות 
 . ביטוח לאומי(

רכוש  (ד) למעט  החברה   רכוש  כי  במפורש  צוין  הביטוח  בפוליסת 
בפרק א' )העבודות( לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו  המבוטח  

הקבלן,   של  והבלעדית  הישירה  בשליטתו  הנמצא  הקבלן  פועל 
 . ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי

ו/או   (ה) החברה  את  לשפות  יורחב  זה  פרק  פי  על  הנערך  הביטוח 
מטעמם   העבודות  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  עובדיה  ו/או  מנהליה 

בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי    "(המבוטח  יחידי)להלן: "
ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה  
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור  

 . כל אחד מיחידי המבוטח

 . פרק ג' חבות מעבידים .3

פקודת   (א) פי  על  הקבלן  של  אחריותו  בגין  מעבידים  חבות  בטוח 
יקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים,  הנז

, כלפי העובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודות  1980התש"ם  
והקבלן   )במידה  עובדיהם  ו/או  משנה  קבלני  קבלנים,  לרבות 
כתוצאה   גופני  נזק  ו/או  מוות  מקרה  בגין  כמעבידם(,  ייחשב 

"( שנגרמו  ביטוחמקרה  מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : "
 .למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ועקב ביצוע עבודתם

האחריות   (ב) לתובע,    20,000,000גבולות   )₪ מיליון  )עשרים   ₪
 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 

ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות   (ג)
משנ קבלני  קבלנים,  כלפי  הקבלן  חבות  ומנוחה,  ה  עבודה 

וכן   ורעלים  פיתיונות  כמעבידם(,  ייקבע  והקבלן  )היה  ועובדיהם 
 בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק. 

עובדיה   (ד) ו/או  מנהליה  ו/או  החברה  את  לכסות  יורחב  זה  ביטוח 
היה ונקבע, לעניין קרות    ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

נושא בחובות מעבי מי מהם  כי  ביטוח  כלשהו,  ד כלשהן  מקרה 
כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות  

 הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו. 

זכות   (ה) כל  על  המבטח  מוותר  לפיו  מפורש,  תנאי  יכלול  זה  פרק 
תחלוף ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או  

בדבר הוויתור  מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ובלבד שהאמור  
 על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

 

 ביטוחי חבויות: 1.242.

 

 . ביטוח אחריות מקצועית .א

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין   .1
בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת  
חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או  
פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל  

רשלני מחדל  או  במעשה  שמקורם  שהוא  ו/או    גוף  הקבלן  של 
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שבנדון,   החוזה  עם  בקשר  העבודות  בגין  עובדיו  ו/או  מנהליו 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק לחברה ו/או  

 .למנהליו ו/או לעובדיו

מיליון ₪( לאירוע ובמצטבר   שני₪ )  2,000,000גבולות האחריות   .2
 לתקופת הביטוח. 

זה,    )א'(  42.1.2ף  פוליסת הביטוח הנערכת על פי האמור בסעי .3
מנהלי ו/או  החברה  את  לשפות  עובדי   התורחב  בגין    הו/או 

אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני  
מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח  

 .  הו/או עובדי החבות הקבלן כלפי החברה ו/או מנהלי 

ביטוח זה לא יהיה כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן   .4
ה ביטוח מכוסה,  שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקר

כמו כן תכלול הפוליסה הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן  
₪ למקרה ולתקופת הביטוח(,    50,000מסמכים )מוגבל לסך של  

מטעות,   הנובעת  וחבות  לב   בתום  שנעשתה  מסמכות  חריגה 
 רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן. 

פוליסת הביטוח האמורה תכלול מועד תח .5 כי  בזה  ולה  מוסכם 
רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת ביצוען של העבודות  

 על פי חוזה זה.  

של   .6 גילוי  תקופת  הביטוח  פוליסת  תכסה  כן  (  שישה)   6כמו 
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח )למעט באם עילת הביטול  
הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י  

יסוי מקביל שנועד לכסות חבות  הקבלן ביטוח חלופי המעניק כ
המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי  
הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת  

 הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי 

הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת   .7
 .  ביצוע העבודותחובה שבדין כלפיו בגין 

בכתב   .8 דרישה  לקבלת  "  מהחברהבכפוף    "( הדרישה)להלן: 
במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה על פי איזה  

לבחון את קיום תנאי    לחברהמהפוליסות ו/או על מנת לאפשר  
ימים ממועד    14בתוך    לחברהימציא הקבלן  הביטוח שבהסכם,  

הביטוח   מפוליסת  העתק  לכך  הדרישה  בסעיף  קבלת  כאמור 
את חלקי    לחברה מוסכם בזה כי הקבלן ימציא ,  לעיל )א(  42.1.2

זה  הפוליסות   )חוזה(  מכרז  נשוא  להתקשרות  המתייחסים 
רלוונטיים      בלבד שאינם  מסחריים  נתונים  שייחשפו  ומבלי 

 . לעבודות נשוא מכרז זה

 

 ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי: 1.342.

 

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

ש צד שלישי כלשהו עקב  וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכו
₪ למקרה    1,000,000השימוש בכלי הרכב, בגבולות האחריות בסך של  
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 ובמצטבר לתקופת הביטוח.  

כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין   .ב
עקב   כלשהו  שלישי  צד  כלפי  דין  פי  על  ביטוח לאחריות הקבלן  היתר 

ו/או חשמלי בגבול אחריות  בסך של  השימוש בציוד מכני ו/או הנדסי  
שנתית.    ₪  1,000,000 ביטוח  לתקופת  ובמצטבר  למקרה  לתובע, 

בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים  
 הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות. 

להגדרות   .ג בהתאם  הינו  "רכב"  המונח  כי  מוסכם  ספק,  הסר  למען 
 , על תיקוניה. 1970  –נועי ]נוסח חדש[, תש"ל  הפקודה לביטוח כלי רכב מ

זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור    42.1.3הביטוחים המפורטים בסעיף   .ד
על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי החברה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן,  
יחול   לא  )שיבוב(  התחלוף  הזכות  על  הוויתור  בדבר  שהאמור  ובלבד 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

משך בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא ל 42.2
כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש 
אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק 

 ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי דין. 

ידים הנערכים על ידי הקבלן כאמור בסעיף  ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעב 42.3
לעיל, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני    42.1.1

משנה )בביטוח אחריות מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( 
ו בגין כל מעשה ו/א  הו/או עובדי   היורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את החברה ו/או מנהלי

 "(. יחידי המבוטחו/או מחדל של הקבלן ו/או בגין מי מהבאים מטעמו )להלן: "

נשוא    הקבלן מתחייב 42.4 כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות  להחזיק בתוקף את 
ביטוח אחריות   את  זאת,  עם  בתוקף.  זה  חוזה  יהיה  בה  כל  התקופה  זה, במשך  חוזה 

כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי הדין לכל פעילות  מקצועית על הקבלן להחזיק בתוקף  
 אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו. 

)א'( לעיל )פרק א' העבודות( בביטוח העבודות    42.1.1סעיף  ביטוח הקבלן הנערך על פי   42.5
הקבלניות, יכלול ויתור על זכות התחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או  

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת הו עובדי ו/א   המנהלי
 אדם שגרם לנזק  בזדון.  

לסעיף    מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה 42.6
"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי  

 המבוטח. 

אחריות מקצועית( הנערכות על ו   טוחי האחריות )צד שלישי, חבות מעבידיםפוליסות בי 42.7
ו/או   החברה  את  לשפות  יורחבו  כאמור  הפוליסות  לפיו  מיוחד  תנאי  יכללו  הקבלן  ידי 

בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או    הו/או עובדי   המנהלי
 (. (1)  נספח ב'חי הקבלן )הכול כמפורט באישור ביטו – קבלני משנה מטעמו 

כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש החברה  שבו  42.8
)א'( לעיל בפרק   42.1.1פועל הקבלן, אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף  

של  חלק  אותו  למעט  זה  ביטוח  לעניין  שלישי,  צד  כרכוש  ייחשב  העבודות(,  ביטוח  א' 
 שליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.  הרכוש שבו פועל הקבלן והנמצא ב

למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות  42.9
בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור  

 . לעיל
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במועד חתימת חוזה זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הקבלן   42.10
בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין    (( 1נספח ב' ) )את אישור ביטוחי הקבלן    לחברה ימציא  

על ידי חברת הביטוח. מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל  
 . על נספחיו מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה

יאוחר   42.11 לא   , החברה  לידי  להמציא  הקבלן  מתחייב  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מכתב 

מנהלי ו/או  החברה  מאחריות  לפטור  עובדי  ההצהרה  מפקח    הו/או  ו/או  מנהל  ו/או 
פטור מאחריות לנזקים", המצורפת   -לנוסח "הצהרה    לנזקים בהתאם  העבודות מטעמה

 חתומה כדין על ידי הקבלן.   ((2)נספח ב' )לחוזה זה ומסומנת 

 . מבוטל 42.12

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות   42.13
ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן   על  יבוצעו  או חלק מהן  זה  חוזה  נשוא 
לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות  

ביטוח על ידי הקבלן זה ובאישור עריכת  42 בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בסעיף
( הקבלן  ב'ביטוחי  המשנה  (1)  נספח  קבלני  של  אחריותם  את  הקבלן  יכלול  לחילופין   .)

 בביטוחיו. 

  הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או מנהלי 42.14
זה זה, לרבות עבודות בגין מעשה או מחדל בביצוען של העבודות נשוא חו  הו/או עובדי

יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה   והקבלןאשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה,  
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין אובדן ו/או נזק   הו/או עובדי  הו/או מנהלי

מקבלני   מי  ידי  על  שבוצעו  העבודות  עקב  בעקיפין,  ו/או  במישרין  מהם,  למי  שייגרם 
 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.  ן אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסההמשנה, בי

נערכות   42.15 ביטוחי הקבלן אשר  פוליסות  כל דרישות  בדייקנות את  הקבלן מתחייב לקיים 
( לעיל ולהלן ולעשות כל פעולה אשר יידרש ביטוח על ידי הקבלן)זה    42בסעיף  כמפורט  

הם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות לעשותה על ידי המבטח כדי לממש את זכויותי
, על פי פוליסות הביטוח, אם הו/או עובדי   ההצטרפותו לתביעה של החברה ו/או מנהלי

 יידרש לכך על ידם, ככל שאין זה נוגד את האינטרס של הקבלן. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על   42.16
מהב איזה  בהתאם  פי  הנערכים  מתחייב    זה  42לסעיף  יטוחים  הקבלן(,  ידי  על  )ביטוח 

על   לה  ולהודיע  לחברת הבטוח  לתנאי הביטוח  ובהתאם  סביר  זמן  בתוך  לפנות  הקבלן 
קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר 

הבטו חברת  נציג  הוראות  פי  על  לפעול  הקבלן  על  לרבות  כי  הנדרש,  ככל  לו  ולסייע  ח 
 להעביר לו כל מידע שידרוש.

המצב  42.17 להשבת  שתידרשנה  הפעולות  כל  את  לבצע  מתחייב  הקבלן  לעיל,  לאמור  בנוסף 
לקדמותו בתוך זמן סביר לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  

 תחברה  מתחייב מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו וה 
להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען  
ידי   על  שיועבר  האמור  לסכום  מעבר  ההוצאות  בכל  יישא  הקבלן  כי  מובהר  ספק  הסר 
חברת הבטוח )לרבות ההשתתפות העצמית(  וכי החברה  לא יהא חייב לספק כל תשלום 

 לכיסוי ההוצאות כאמור. 

וע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי  בנוסף ומבלי לגר  42.18
(, בגין נזקי רכוש, ישולמו  ביטוח העבודותפרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות )

ה החברה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת תישירות לחברה , אלא אם הור
הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן 

או   הביטוח,  חברת  מטעם  מוסמך  שמאי  לקביעת  בהתאם  בשלמותו,  כאמור,  הביטוח 
מתחייב  , שניזוקה  העבודה  עבור  תשלום  מהחברה   קיבל  להורות     תשטרם  החברה  
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עד לסכום הדרוש לשם  לידי הקבלן  ישירות  למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח 
 הנזק.  קימום האבדן או

המפורטות   42.19 מהפוליסות  איזו  המחיל  אירוע  בקרות  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
הקבלן    זה  42בסעיף   לחברה.  בכתב  כך  על  הקבלן  יודיע  לעיל  הקבלן(  ידי  על  )ביטוח 

מי מטעמ  ו/או  ו/או החברה   המבטח  עם  פעולה  למימוש   המתחייב לשתף  הדרוש  בכל 
ככל ש הפוליסה  פי  על  החברה  מבלי  זכויות  וזאת  אינטרס הקבלן,  נוגד את  אינו  הדבר 

לגרוע מזכויות החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם חוזה זה, לנהל המשא 
 ומתן בעצמם.

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על   42.20
ידי על  לו  שיימסרו  לנהלים  בהתאם  לפעול  החובה  מוטלת  חברת   הקבלן  מטעם  שמאי 

 הביטוח. 

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה ו/או   42.21
עובדי  המנהלי ו/או  הו/או  לנזקים שיגרמו לחברה   יהא הקבלן אחראי  ו/או    המנהליל, 

, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, העובדי ל
 כלפי מי מהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. 

בדבר עלות    הכל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ 42.22
תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק  

 את הנזקים מטעם חברת הביטוח. 

יל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לע 42.23
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי   הו/או עובדי   המנהלי

הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או  
 מטעמו. מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה 

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על   42.24
ידי החברה  וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף 

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

פוליסות ביטוחי הקבלן הנערכות על פי האמור לעיל ולהלן לרבות כמפורט בנספח אישור  42.25
( יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או  (1)  ביטוחי הקבלן )נספח ב'

"(, תקופת הביטוח: "לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה )להלן
  ( 30שלושים ) ולחברה, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום,   לקבלןאלא אם כן תישלח 

יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה  שכאלו  
אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם   הו/או עובדי  הלגבי החברה ו/או מנהלי

 הימים ממועד משלוח ההודעה.   (30ים )שלושחלוף 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות   לקבלן ולחברה  בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע   42.26
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו    42.25בסעיף  משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור  

לרבות   הביטוח  לפוליסות  מעודכנות  תוספות  לחברה   ולהמציא  מחדש  אישור הביטוח 
 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל. 

  ההקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהלי 42.27
עובדי פי    הו/או  על  בגינו  לשיפוי  זכאי  שהיה  או  בגינו,  לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק  בגין 

(, נספח ב')ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )  1הביטוחים שנערכו לפי סעיף  
ו/או   ביטוח חסר  ו/או  הנ"ל  איזו מהפוליסות  תנאי מתנאי  לנדרש ו/או הפרת   בהתאם 

מה מכל אחריות לנזק   הו/או עובדי   הבחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהלי 
בד שהאמור לעיל בדבר כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובל

 אדם שגרם לנזק בזדון.  פטור מאחריות, לא יחול לטובת

האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה  מוסכם בזה כי   42.28
למען הסר כל .  הו/או עובדי  הכלפי החברה ו/או מנהליהקבלן  זה בדבר פטור מאחריות  
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זה מתייחס לנזקים הנעוצים ח על ידי הקבלן(  )ביטו  42האמור בסעיף    ספק מובהר כי
 בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו. 

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל   42.29
מטעמ מי  על  ו/או  החברה   על  כלשהי  התאמתם   האחריות  בדבר  אישור  להוות  ו/או 

ם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על  למוסכ
 פי  הדין.  

( ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן  שבעה)  7  -לא יאוחר מ 42.30
ב'לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח   (, בגין הארכת תוקפם לתקופה  (1)  נספח 

ור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, במועדים הנקובים, נוספת, הקבלן מתחייב לחז 
 מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו. 

" חתום כדין  אישור עריכת הביטוחים"  (1נספח ב' )הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת   42.31
וים תנאי מתלה ומקדים על ידי מבטחי הקבלן והצהרות חתומות כדין על ידי הקבלן, מהו 

 תהאובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה   
וזאת ת  רשאי זה,  חוזה  נשוא  ביצוע העבודות  ו/או המשך  למנוע מן הקבלן את תחילת 

לקבלן הודעה בכתב   הבנוסף לכל סעד השמור לחברה  עפ"י החוזה או הדין ובלבד ששלח
 )עשרה( ימי עסקים, מראש. 10של 

ב'  42.32 )נספח  ו/או  (1)  מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן   )
הקבלן   ביטוחי  של  התאמתם  בדבר  אישור  להוות  כדי  בדיקתם,  אי  ו/או  בבדיקתם 

קבלן ו/או  למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של ה
מי   על  ו/או  החברה   על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  או  הקבלן  מטעם  מהבאים  מי  על 

 .בקשר עם חוזה זה המהבאים מטעמ

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת מסמכי הביטוח )העתקי הפוליסות( לרבות אישור   42.33
תגרע   לא  /או  בהתחייבויותיו  תפגע  לא  לעיל  כאמור  במועד  הקבלן  והצהרות  הבטוח 

פי חוזה זה על נספחיו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, -אחריותו של הקבלן על מ
לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא  
החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר בשל אי הצגת 

עד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל  מסמכי הביטוח והאישורים במו
 על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.

על 42.34 הנערך  הבטוח  בגין  הבטוח  סכום  את  לעדכן  מתחייב  א'פי  - הקבלן  )ביטוח   פרק 
שישקף תמיד את (, מעת לעת, כדי (1)  נספח ב')  העבודות( באישור עריכת ביטוחי הקבלן

מלוא השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם  
 חוזה זה.  

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  42.35
ובאישור   )הפוליסות(  הביטוח  במסמכי  והמפורטים  זה  בחוזה  האמור  מן  המתחייבים 

את עריכת   לבחון  הקבלן  ועל  הקבלן,  על  המוטלת  מינימאלית  דרישה  הינם  הביטוח, 
חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי  
הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה  

ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי   העובדיו/או  הו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהלי
 הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח כאמור. 

הביטוח   42.36 מסמכי  את  לבדוק  חייבים(  לא  )אך  רשאים  החברה  מטעם  מי  ו/או  החברה  
לעיל והקבלן מתחייב   ידי הקבלן כאמור  על  )הפוליסות( ואת אישורי הבטוח שיומצאו 

יידרש על ידי החברה  על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן  לבצע כל שינוי או תיקון ש
 בחוזה זה על נספחיו.  ביטוח על ידי הקבלן  ( 42) כאמור בסעיף 

ביחס   42.37 החברה  מטעם  מי  ו/או  החברה   של  הביקורת  זכות  כי  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 
אישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ולמסמכי הביטוח )הפוליסות(  

יטוחי הקבלן כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה  ו/או על מי מטעם החברה כל חובה ב
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לגבי   או  ותוקפם,  היקפם,  טיבם,  כאמור,  לביטוחים  הקשור  בכל  שהיא  אחריות  וכל 
העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא  

 . הישראלי  דיןהחוזה זה ונשוא 

דמי  הקבלן   42.38 את  לשלם  ידו,  על  הנערכות  הביטוח  פוליסות  תנאי  אחר  למלא  מתחייב 
הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את 
תוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת החברה  בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח, 

ף במשך כל תקופת העבודות נשוא  לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוק
 חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.  

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה בתום  42.39
לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או  

לקבלת שיפוי על   הו/או עובדי הבזכויות החברה ו/או מנהלי  מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו 
 פי ביטוחים אלו. 

במלואם לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  42.40
, ומבלי לפגוע בזכויות החברה לפי חוזה  תאך לא חייב  תהא החברה  רשאית,  או בחלקם

)בהתאם להחלטת החברה (   במלואם או בחלקם  זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים  
על    לקבלן   התחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהחברה  הודיע

תשלומו  ב  ה או התחייב  מה יום מראש ובכתב. כל סכום שהחברה  שיל  14לעשות כן    הכוונת 
על פי    לקבלן)ארבע עשר( ימי עבודה מהיום בו נמסרה הדרישה    14כאמור יוחזר בתוך  

( זה )ביטוח 42סעיף ) הראשונה. לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה  על פי    הדרישת
לקבלן   הלנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנ  תהא רשאית,  החברה  על ידי הקבלן(

 לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.  תרשאי יהתהיבכל זמן שהוא וכן 

לעיל, בכל  ( זה )ביטוח על ידי הקבלן(42בסעיף )בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום  42.41
שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי  

לפי   שהותקנו  וכדומה,  תקנות  הצווים,  וכל  ממלכתי  בריאות  לביטוח  החוקים והחוק 
הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו  
בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  

 ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

מקום  ב 42.42 בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  )נוסף  הקבלן(42בסעיף  ידי  על  )ביטוח  זה  לעיל,    ( 
ו/או חוק הפיצויים  והוראות פקודת התעבורה  כל דרישות  מתחייב הקבלן למלא אחר 
לפי החוקים   וכדומה, שהותקנו  וכל הצווים, התקנות  )הפלת"ד(  לנפגעי תאונות דרכים 
שיועסקו   העובדים  שכל  באופן  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך  ובעיקר,  הנ"ל, 

יצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת  בב
ובמשך כל תקופת חוזה זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות  

 חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה. 

ת כל הוראות  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים א 42.43
ו/או המשרד  הוראות מכבי האש  כל  וכן את  החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה 
יש   אותם  נזקים  ומניעת  זהירות  אמצעי  בדבר  אחרת  רשות  כל  ו/או  הסביבה  לאיכות 

 לקיים באתר העבודות. 

מנהלי 42.44 ו/או  החברה  של  זכותם  לפיו  סעיף  יכללו  הקבלן  עובדי ה  ביטוחי  פי    הו/או  על 
אישורים   הביטוחים ו/או  רישוי  העדר  עקב  תיפגע  לא  פיצוי  ו/או  שיפוי  לקבלת  הנ"ל 

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

על   42.45 להגנה  הקשור  בכל  המבטחים  דרישות  כל  את  חשבונו  על  לקיים  מתחייב  הקבלן 
ביצוע  בשלבי  ו/או  העבודות  להתקנת  הנוגע  כל  ובמפורש  לרבות  מסירתן  לאחר  ו/או  ן 

 לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע. 
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הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר  42.46
 ביצוע העבודות. 

ו/או   42.47 עבודותיו  ביצוע  שלבי  בכל  כי  הקבלן  מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
הזכות   בעלי  החברות  ו/או  הגופים  דרישות  כל  את  במלואן  לקיים  מסירתן,  לאחר 
במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות  
לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה. החברה   מתחייב להעביר אל  

 הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל. 

כ 42.48 הסר  בגין  למען  הביטוח  דמי  לתשלום  האחריות  כי  במפורש  בזה  מוסכם  ספק  ל 
( זה )ביטוח על ידי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות  42הביטוחים הנערכים על פי סעיף )

בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו  
 מי מטעם החברה.   על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה  ו/או על 

42.49  ( ( זה )ביטוח על ידי הקבלן(  בקשר לביטוח אינה  42מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף 
יגרמו   באם  לנזקים  הקבלן  של  אחריותו  בדבר  החוזה  הוראות  של  מכוחם  לגרוע  באה 

 כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין. 

לעכב כל   תהא רשאיתזה כי החברה   בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לעיל, מוסכם ב 42.50
על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה העומדת לזכות הקבלן    תסכום לו הינו זכאי

)שבעה(    7על כך לקבלן, בכתב,    הבכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה, ובתנאי שהודיע 
ויישו במלואם  הביטוח  תגמולי  תשלום  עם  כי  החברה   על  בזה  מוסכם  מראש.  ב ימים 

הוצאות   בניכוי  המעוכב  הסכום  לקבלן  יושב   , החברה  על  למוסכם  בהתאם  התביעה 
 שנגרמו לחברה  )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח. 

בקשר לביטוח אינה   ביטוח על ידי הקבלן, זה( זה 42מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף )  42.51
ית של הקבלן לנזקים באם באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעד

 יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין. 

זה )ביטוח על ידי    42מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף   42.52
 הקבלן(, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

ים אשר התחייב לבצע על פי  לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך הקבלן את הביטוח 42.53
לפי חוזה זה   ה, מבלי לפגוע בזכויותיתהא החברה רשאיתחוזה זה במלואם או בחלקם,  

מוסכם בזה על החברה    לקבלן לפי חוזה זה.  האו על פי הדין, לעכב כל תשלום המגיע ממנ
( לרבות נספח אישור  מסמכי הביטוחכי עם הצגת העתקים בתוקף מפוליסות הביטוח )

(, בהתאם לנדרש על פי החוזה ולמוסכם על החברה, ישולם (1ב' ) נספח  י הקבלן )ביטוח 
 לקבלן הסכום המעוכב, כאמור.

 
 שינויים    -פרק  ו'  

   שינויים  .   43

מאחר שמדובר בחוזה לביצוע עבודות שוטפות של פתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות  43.1
שומן, שטיפה ניקוי קווי ביוב, לפי הצורך, החברה תהא רשאית להורות לקבלן על ביצוע  
כל עבודה, בכל היקף וכמות שהן.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה מתחייבת  

לשהו, ולקבלן לא תהא טענה ו/או תביעה כלפי  למסור לידי הקבלן עבודות בהיקף כ
 החברה בעניין זה.  

 

לנכון   רשאי להורות בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על כל שינוי שימצאהמפקח   43.2
צמצום  נוספות,  עבודות  ביצוע  או  לעבודה  תוספות  לרבות  חלקה,  או  כולה  בעבודה, 

שינוי העבודה,  של  חלק  כל  ביטול  או  הפחתתה  או  ס ב  העבודה  העבודה,  גה, ואיכות 
 ל כפי שימצא לנכון. ו "( הכהשינויים" גודלה, ממדיה )להלן:
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תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן   43.1הוראת המפקח על שינוי העבודה לפי סעיף קטן  43.3
. הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם  קיבל קודם לכן   ובחתימת המפקח  בכתב

 "פקודת שינויים".
 

פקודת שינויים  חרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפיכל עוד לא נקבע א 43.4
 כדלקמן:  

 

המחירים   .א בהצעת  הנקובים  היחידה  מחירי  שבהצעת  הב לפי  בהנחה  תחשב 
הקטנה של הכמות ביחס    וללא שינוי מחירי היחידה בשל הגדלה או  הקבלן,

 הכמויות.  לכתב
 

,  השינוי  הדרושים לקביעת ערכו שללא נקבעו בהצעת המחיר מחירי היחידה   .ב
לפי  יובא בהצעת המחיר  הנקוב  דומה  יחידה  שאפשר    ין,י הענ  בחשבון מחיר 

בהעדר מחירי    החסרים.  להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידה
ייקבע    ,מחירי היחידה החסר  יחידה דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת

לא ניתן לקבוע את ערכו של השינוי על פי  ל פי מחירון דקל.  ע   ערכו של השינוי
 יקבע המפקח את ערכו של השינוי.   ,מחירון דקל

 

  .               43.3 שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקבע לפי סעיף קטן 43.5
לא יהיו לקבלן    מובהר ומוסכם בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור, 

 ודרישות אחרות בגין מתן פקודת שינויים. כל תביעות 
 

שהשינוי מחייב   קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה 43.6
האפשרי על כוונתו לבקש העלאת  בהקדם את העלאת שכר החוזה יודיע למפקח בכתב 

עברו   מבלי    ימים  15שכר החוזה כאמור.  השינויים  פקודת  מיום מתן  עשר(  )חמישה 
בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע   שהקבלן פנה למפקח 

 החוזה.   לע
 

לפי סעיף   למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו 43.7
יום מיום    30השינויים תוך    זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך

 מתן פקודת שינויים. 
 

במפורש   43.8 קובעת  אינה  אשר  שינויים  פקודת  כי  בזאת  להשלמת מתן  מובהר   ארכה 
השלמת   -העבודה   מועד  שינוי  העבודה.  להשלמת  בארכה  הקבלן  את  מזכה  אינה 

 לעיל בלבד.   13העבודה יהיה לפי סעיף  
 

לא קיים   מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן 43.9
פקודת הוראה   במתן  אין  הרי  לפיו,  עצמו  על  שנטל  התחייבות  או  החוזה  מהוראות 

 השינויים כדי לגרוע מכל זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל  דין.
 

ז'    תיקונים    -פרק   העבודה,  בדק  סיום  יזומות    תעודת השלמה,  לעבודות  סיום  ותעודת 
 ואופציונאליות.

 "תעודת השלמה"  .44

את   44.1 הקבלן  ועבודות השלים  שומן  בורות  שאיבת  ביוב,  סתימות  לפתיחת  עבודות  כל 
וסיים את כל עבודות הבדיקה לשביעות רצונן המלאה של אופציונליות נשוא חוזה זה,  

יודיע על כך הקבלן למפקח ולחברה בכתבוהחברההמפקח   ובהתאם לנוהל פתיחת   , 
 סתימות וביובית. 

)להלן:   ימים מיום קבלת ההודעה   20תוך  העבודות   תיבדקו א  חברה או הח, ו/המפק 
  ן תינת לשביעות רצונם, ו לתנאי החוזה אותן מתאימות , ואם ימצאו "(בחינת העבודה"

ימים מיום גמר הבדיקה, בכפוף לאמור להלן ) תעודת    7, בתוך  תעודת השלמה  לקבלן 
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השלמה תיתן בהתאם לסוג העבודה בעבדות  יזומות  בעבודות פתיחת   סתימות אישור  
 על סיום העבודה  בהתאם לנוהל  פתיחת סתימות וביובית(.

 
לתנאי החוזה   ותמתאימ   ןאינ  ותכי העבוד   ותבבחינת העבוד ו/או החברה  המפקח    ומצא    44.2

ונים ו/או עבודות השלמה לקבלן רשימה של התיק  ו, ימסרםאת רצונ  ותמשביע  ןואינ 
, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה ם"( הדרושים לדעתהתיקונים":  )להלן)נספח י"ב(  

 לעיל.   44.1יחול על העבודה האמור בסעיף  - . נסתיים ביצוע התיקונים ושקבע
 

נכללת בתקופת הביצוע של  44.3 ביצוע התיקונים  כי תקופת  בזה  למען הסר ספק מובהר 
א תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה עבודה לפי החוזה, ול

 בשל הצורך בתיקונם וביצועם.
 

, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני  םי שיקול דעת", עפם רשאיו/או החברה  המפקח   44.4
לשביעות  וישלים,  שיבצע  מהקבלן,  בכתב  התחייבות  קבלת  כנגד  התיקונים,  ביצוע 

ו/או    לו המפקח  ומפורטים ברשימה שמסר את התיקונים ה חברהרצונם של המפקח וה 
    .שתיקבע לכך על ידי המפקח ו/או החברה, בתוך התקופה החברה

כמו כן, רשאית החברה להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות ותיקונים  
 שאי אפשר להעריך את טיבן אלא כעבור זמן או תקופת שימוש.  

 

החזיק ל אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל אדם אחר מטעמה,   44.5
ודת התיקונים ולא בעבודה, כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עב 

לבצע את התיקונים תוך התקופה   אין הדבר גורע מחובת הקבלןו  ,ניתנה תעודת השלמה
 . החברה כאמורשנקבעה לכך על ידי  

 

המפקח 44.6 ידי  על  שנקבעה  התקופה  תוך  התיקונים  את  הקבלן  ביצע  החברה,   לא  ו/או 
שתמצא לנכון, תהיה החברה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת  

מהן כתמורה להוצאות   17%על חשבון הקבלן. החברה תגבה הוצאות אלו, בתוספת  
 מימון ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת. , משרדיות

 

 מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו  44.7
 לפי כל תנאי מתנאי החוזה. 

 

כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל החברה    או המפקח    וקבע 44.8
את העבודה או אותו   חברההקבלן היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור ל

חלק מסוים מהעבודה, כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת 
יעות כלשהן שיש העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תב

 לו. 
 

העבודה   44.9 מאתר  להוציא  הקבלן  חייב  השלמה,  תעודת  עודפיאניתנה  ואת  הציוד    ת 
לו.  השייכים  מאתר    החומרים  להוציא  הקבלן  חייב  לעבודה,  השלמה  תעודת  ניתנה 

שילמה  לו.  השייכים  החומרים  עודפי  ואת  הארעיים  המבנים  הציוד,  את  העבודה 
 בהם כפי שיורה המפקח. החברה עבור עודפי החומרים ייעשה  

 
בסמכויותיה   44.10 שימוש  לעשות  רשאית  תהא  החברה  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 

למתן תעודת השלמה לפי סעיף זה בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא, המוחלט והבלעדי 
של החברה. בכל עת שהחברה תקבע, כי על הקבלן לקבל תעודת השלמה בגין העבודות 

יפעל הקב לפי  ו/או חלק מהן,  ובין היתר  לן בהתאם להוראותיה של החברה כאמור, 
 הוראות סעיף זה. 
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חשבון סופי מאושר או אישור אחר שלא כאמור לעיל אינם בגדר תעודת השלמה או  44.11
 תעודת סיום, ולא יבואו במקומם.

 
כמו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מהן  44.12

יהוו בשום מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתאם לחוזה,   על ידי החברה לא
להוראות  או שלא בהתאם  כראוי  בוצעו  לא  כי העבודות  לטעון  מהמזמין  ימנעו  ולא 

 החוזה, וזאת אף אם לא נכללו במסמכים הנ"ל הסתייגויות כלשהן. 
 

 ותעודת סיום שירות ,אחריות, תיקונים 45

 

שהתגלו   45.1 כלשהם  וקלקולים  ליקויים  פגמים,  כמוגדר נזקים,  האחריות  תקופת  תוך 
או בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע   בעבודהבמפרט  

החברה  בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של    העבודה שלא 
פגומים או  ה  או תוצא יהא הקבלן חייב לתקנם או משימוש בחומרים  מביצוע לקוי, 

לפי דרישת ולשביעות  לבצעם מחדש מיד הכל  ובלבד שדרישה כאמור   רצונו  המפקח 
תימסר לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת האחריות המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, 

הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגלה תוך תקופת האחריות    ,קלקול  פגם או
 , לדעת המפקח  ,ואשר נגרם  לעיל,  34בסעיף    משמעותם, כמובילים תיקון שבוצע בבכל  

 בחומרים פגומים. כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש
 

לרבות בגין החלפת    ,45ף  כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעי    45.3
 יחולו על הקבלן.  ,חלקים

 

בעבוד 45.4 והקלקולים  הליקויים  והפגמים,  המפקח,  היה  לדעת  לתיקון,  ניתנים  אינם  ה 
חייב   הקבלן  או  יהיה  המפקח  ידי  על  שייקבע  בסכום  לחברה  פיצויים  בתשלומים 

 .מפקחבהחלפת העבודה על פי שיקול ה
 

תהא חריות  כרעת המפקח כי הדרישה לתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופת האה 45.5
 סופית ומכרעת. 

 

אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופות האחריות,  45.6
אם מקורם בהפרת החוזה ע"י הקבלן )לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי  

 של העבודות(, או לפצות את המזמין בגין ליקויים אלה.  
 

חריות היא בנוסף למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אחריותו של הקבלן בתקופות הא  45.7
לכל אחריות אחרת לפי הדין או החוזה, וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר 

 כלשהו לפי תעודות האחריות. 
 

, לאחר האחריות לכל העבודות לפי חוזה זהת  ובתום תקופ   -ביחס לעבודות היזומות   45.8
החברה לקבלן תעודה נשוא החוזה, תמסור   העבודותשהודיע הקבלן לחברה על השלמת  

סיום"  :)להלן בדבר"תעודת  והושלמו   (  בוצעו  העבודות  כי  המפרטת  החוזה  סיום 
והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות  ת הבדקו עבוד בהתאם לחוזה וכי כל

   .המלאה של החברה רצונה
 

ת  בדקה ונוכחה לדעת כי כל העבודו תעודה זו תימסר בתנאי ובכפוף לכך כי החברה 45.9
ת ו תעודה זו תינתן לאחר תקופ  .י החוזהל פוע הקבלן בוצעו כהלכה  אשר בוצעו על ידי 

 האחריות. 
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מהתחייבות 45.10 הקבלן  את  פוטרת  אינה  לקבלן  החוזה  סיום  תעודת  הנובעת  מסירת 
, לרבות התעודה האמורה גם לאחר מועד מסירת  חלהאשר מטבע הדברים    מהחוזה

 ליקויים בעבודות אשר נתגלו לאחר מכן.
 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  46

, , כולל מוצרים, אביזרים וכדומה, בין בזמן ביצועה ובין לאחריונתגלה פגם בעבודה 46.1
ושיתקנו בשיטה שתאושר על    רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם

היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה   ידי המפקח.
החברה והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי שתורה לו החברה. היה הפגם   והתיקון על

החוזה יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן    יכזה שהקבלן אחראי לו לפ 
הוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון,   חייב לתקן מיד על חשבונו

פיצויים לחברה. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו  יהיה הקבלן חייב בתשלום  
 תהיה בידי המפקח. 

 

וכדומה,  נתגלה פגם מהותי בעבודה 46.2 כולל מוצרים, אביזרים  לאחר מתן   ה שנ  1תוך  , 
בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד  אהנובע מביצוע של סיום תעודת ה 

נו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב חשבונו, ואם הפגם אי  את הפגם וכל הכרוך בו, על 
 אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה על המפקח.   הבתשלום פיצויים. ההחלט

 

זה,  46.3 בפרק  המפורטות  התחייבויותיו  אחר  ימלא  ולא  הפגמים  יתקן  לא  הקבלן  באם 
תהיה החברה לבצע העבודות בעצמה או ע"י קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת והחברה 

ו לגבות  רשאית  מהקבלן, /תהיה  האמורים  העלויות  ו/או  ההוצאות  את  לנכות  או 
שיחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן   17%בתוספת  

 תהיה רשאית לגבות סכום זה בכל דרך שהיא. 
 

 תשלומים וערבויות  -פרק  ח'  

    כללי  -תשלומים לקבלן    47

, מסר לו יזה ועל פי כל הזמנת עבודה שת תמורת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה   47.1
ממכפלת   המתקבלת  לתמורה  זכאי  הקבלן  הקבלן  יהא  ע"י  בפועל  שבוצעו  הכמויות 

כתב הכמויות, בכפוף להנחה שהציע הקבלן  בוכל עבודה שהיא    מחירים שבטבלאותב
הקבלן",   ט'ב"הצעת  זה  נספח  התמורהלחוזה  לקבלן   .  המפורטים   תשולם  בתנאים 

 להלן. 
 

 לכל חודש, מתחייב הקבלן להגיש לחברה חשבון שיפורטו בו:  5עד יום   47.2

כל העבודות אשר בוצעו על ידו בחודש שחלף )ככל שבוצעו(, לרבות עבודות   47.2.1
 שבוצעו עפ"י פקודת שינויים. 

 

כל   עבור  בנפרד,  יוגשו  ולהלן  לעיל  כאמור  החשבונות  החברה,  דרישת  לפי 
 עבודה שבוצעו על ידי הקבלן, עפ"י הזמנות העבודה שנמסרו לו. 

 

מפורטות בחשבון. כל סעיף שלגביו לא  חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות ה 47.2.2
הכמויות   את  לאשר  לא  החברה  ו/או  המפקח  רשאי  כמויות  חישוב  הוגש 

 המופיעות באותו סעיף.  
 

החשבון יהיה מבוסס על המפרט הטכני המיוחד ועל המחירים בהתאם להצעת הקבלן   47.3
 ניתוח מחיר , בהתחשב בהנחה שבהצעת הקבלן.   

 

ם, כגון: יומני עבודה, חישובי כמויות, אישורי ביצוע, החשבון ילווה במסמכים הדרושי 47.4
 תוכניות, תשריטים וכל מסמך נוסף שידרוש המפקח עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.  
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החשבון יוגש ממוחשב במערכת של תאגיד  ,ועל גבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על  47.5
 .  ידי הקבלן, ובאמצעות מדיה מגנטית על גבי תוכנה לעריכת חשבונות

 
החשבון יועבר לאישורם של המפקח ושל החברה.  המפקח והחברה יבדקו את החשבון,  47.6

ימים ממועד הגשתו, ויקבעו את התשלום המגיע לקבלן עד למועד אליו מתייחס   30תוך  
 החשבון.  

 

לקבלן וזה  י המפקח או החברה, יוחזר החשבוןל ידלא אושר החשבון כולו או חלקו ע 47.7
 . ברה החרצון יתקנו לשביעות 

 

היה ולדעת המפקח או החברה בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, שבגינן מגיעים  47.8
מהחשבון   להפחית  הם  רשאים  כן,  לחשבון.  להוסיפם  הם  רשאים  תשלומים,  לקבלן 

 עבודות שלדעתם לא בוצעו, ואשר פורטו בחשבון.  
 

ממועד אישורם בכתב על ידי ימים    45החשבונות ישולמו לקבלן בתנאים של שוטף +   47.9
 המפקח והחברה.  

 

 התייקרויות  47.10
  

 . מובהר ומוסכם כי לא יהיו התייקרויות בהסכם זה .1

תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים,  .2
או כתוצאה מפיחות השקל, העלאה  ההסכם,מחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ  

או בתשלומי חובה אחרים או מכל סיבה אחרת כלשהי   או שינויים בהיטלים במיסים,
 לא ישנו את גובה התמורה. -

 

   .נספח ה'התשלומים לקבלן יעשו לחשבון הבנק של הקבלן על פי הוראות התשלום  47.11

 

 חשבון סופי והצהרה על חיסול תביעות    – 47.12

לחברה 47.13.1 יגיש  המפקח  , הקבלן  מ  ,באמצעות  חודשיים  העבודות  בתוך  כל  גמר 
  47"(, לפי הוראות סעיף  החשבון הסופי"  - סופי של כל העבודות )להלן  חשבון

ובו   המחוייבים,  בשינויים  ואת  כל  את   יפרטזה,  בוצעו  אשר  כל  העבודות 
המחירים ויכלול את  העבודות תוך ציון   החומרים אשר השתמש בהם לביצוע

סעיפי ידי כל  על  שאושרו  ובהתאם    העבודה  הקבלן  של  חשבונו  על  החברה, 
 .  החוזה לתנאי

 

כל הפרטים   חשבון סופי לא יתקבל ולא יחייב את החברה אלא אם כן כלל את
כי החשבון   ,הקבלן  שחייב הקבלן לכלול בו וצורפה לו הצהרה חתומה על ידי 

עוד כל תביעות    ידו בקשר לחוזה זה ושאין לו  העבודות שנעשו על כולל את כל
שטרם שולם,   הסכום הסופי של החשבוןהחלק מתוך  שהן כלפי החברה מלבד  

 .נספח ח'עפ"י טופס הצהרה על חיסול תביעות, המצ"ב לחוזה זה כ 
 

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יצרף לחשבון הסופי )ביחס לכלל העבודות נשוא   47.13.2
 מכים הקשורים בו, ובין היתר את המסמכים כדלקמן: זה( את כל המסחוזה 

 

 עותקים.   3-חשבון סופי, ב 47.13.2.1
 

 מבוטל.  47.13.2.2
 



  
 

 

 

 

 

   

 

70 

 

צהרה וכתב ויתור על העדר כל תביעות הקבלן בנוסח המצורף  ה 47.13.2.3
 . החברהידי  על או בנוסח אחר אשר יקבע ח'נספח כ

 

אתר   47.13.2.4 את  פינה  שהקבלן  מהמפקח  מיני  אישור  מכל  העבודות 
שיירים, חומרי בנין, ציוד, צריף, בית שימוש או מבנים ארעיים  

 שהוקמו באתר העבודות. 
 

 תעודת השלמה.  47.13.2.5
 

המכרז  ל  כ 47.13.2.6 במסמכי  המפורטים  הנתונים  ו/או  המסמכים 
 האחרים, לרבות במפרט הטכני המיוחד. 

 

  . החברה יאשר יידרש ע"כל מסמך    47.13.2.7
 

היחידה   47.13 מחירי  של  המכפלות  יסוד  על  סופית  יקבע  שבוצעו  העבודות  ערך 
ואולם,   החוזה,  להוראות  בכפיפות  שנמדדו,  בכמויות  הכמויות(  )שברשימת 
מוסכם כי התמורה המגיעה לקבלן עפ"י החוזה עבור העבודות ניתנת גם עבור  

ע הכרוכים  לוואי  פרט  בגדר  שהם  והעבודה,  האביזרים  החומרים,  פרטי  ם  כל 
במפרטים,   אלה  פרטים  נכללו  לא  אם  אף  העבודה,  של  ושלם  נאות  ביצוע 

 בתוכניות, ברשימת הכמויות והמחירים או במסמכי החוזה האחרים.   
המפקח יקבע אם פרט מסוים הוא בגדר פרט לוואי כאמור, ואם קבע כך, יבצעו הקבלן    

 ללא תשלום נוסף כלשהו. 
 

ה 47.14 ידי  על  ויאושר  ייבדק  הסופי  או  החשבון  שהוגש,  )כפי  והחברה  מפקח 
 ימים )ששים ימים( ממועד הגשתו למפקח.   60בתיקונים(, תוך  

 

 אין החשבון הסופי מהווה הוראת תשלום ואין הקבלן זכאי לתבוע דבר על פיו.   47.15
 

למען הסר ספק, מובהר כי מילוי כל התנאים לעיל והמצאת כל המסמכים הינה   47.16
כמו כן, הקבלן לא יהא  ן הסופי.  תנאי לזכאות הקבלן לקבל את יתרת החשבו 

המזמין   מן  קיבל  כן  אם  אלא  הסופי,  החשבון  בגין  כלשהו  סכום  לקבל  זכאי 
שנדרשו   התיקונים  כל  את  השלים  ו/או  כולן,  העבודות  על  השלמה  תעודת 

 לעיל, לפי המאוחר.     44במסגרת תעודת ההשלמה, כאמור בסעיף 
 

ותביעותיוה 47.17 דרישותיו  כל  את  ימצה  הסופי  מה   חשבון  הקבלן  ואין  חברהשל   ,
ל לבוא  הזכות  מפורט  חברה  לקבלן  ביטוי  מצאה  שלא  דרישה  או  תביעה  בכל 

 בחשבון הסופי והוא יהיה מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת.
 

רשאית   47.18 המגיע  החברה  סכום  כל  סופי  תשלום  או  ביניים  תשלום  מכל  לנכות 
אם נזכרה זכות כזו  עפ"י הוראות החוזה, וזאת בין  לחברה  באותה עת מהקבלן  

לגבות כל סכום המגיע  החברה  מפורשות בחוזה ובין אם לאו, ומבלי לגרוע מזכות  
 לו מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד הקבוע בחוזה זה, רשאי המפקח   47.19
הנמצאים   המסמכים  יסוד  ועל  ידיעתו  מיטב  לפי  הסופי  החשבון  את  לערוך 

 ברשותו, וחשבון זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן, ויחייב את הקבלן.  
 

כל תנאי   47.20 לפי  מתנאי החוזה,  אין באמור משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו 
ואין בהן משום ויתור על כל זכות מזכויותיו של המזמין לפי חוזה זה, והמזמין  
יהיה רשאי לעכב ו/או לא לשלם כל סכום שהוא, אם הוא זכאי לכך לפי הוראות  

 החוזה או הדין. 
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לעיל   47.21 האמור  לכל  בכפוף  יבוצע  הסופי  החשבון  פי  על  התמורה  יתרת  תשלום 
ידי    )תשעים(  90ולהלן, בתוך   על  בו אושר החשבון הסופי  ימים מתום החודש 

 המפקח והחברה. 
 

מוסכם בזה במפורש שכל אישור לחשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח יהיה   47.22
 כפוף לבדיקה חוזרת ולתיקון לפי שיקול דעתו של המפקח.

 

הקבלן   47.23 מן  לדרוש  והמוחלט,  המלא  דעתה  שיקול  לפי  רשאית,  תהא  החברה 
אמור בסעיף זה, ביחס לכל עבודה בנפרד, והקבלן יהיה  להמציא חשבון סופי כ

 חייב לעשות כן. 
 

 מחיר סופי ותכולת מחירים  .   48

אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי המכרז, יראו בכל מקרה את התשלומים    48.1
בסעיף   ביצוע  47המפורטים  עבור  המלא  התשלום  את  ככוללים  העבודות,   לעיל  כל 

ובין היתרוההתחייבוהפעולות   את כל האמור   יות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה 
 להלן: 

 

בורות שומן בה  .א ביוב, שאיבת  לפתיחת סתימות  קריאות    םתאביצוע עבודות 
ב לעת  מעת  ולהתפתחויות  לדרישות  מוקד  בהתאם  דין,  פי  על  כנדרש  שטח 

   ופיקוח שנקבע עליון.והחברה  המפרט, התכניות, 
 

התקנה   .ב העבודה,  זה  כל  ובכלל  הפחת,  לרבות  והחומרים,  הציוד  והרכבה, 
חלקי    אמצעים לכל  ומתאמים  ומחברים  עזר  וחומרי  לוואי  עבודות  מכניים, 

 ונים הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.הש המוצרים 
 

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין.  .ג
 

מבודק   .ד או  חשמל  מחברת  בדיקה  בהזמנת  הכרוכות  ההוצאות  מוסמך  כל 
לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע שינויים ו/או תיקונים שידרשו על ידם ואשר  

 בוצעו על ידו שלא בהתאם למסמכי החוזה. 
 

אחר   .ה ציוד  וכל  טפסנות,  פיגומים,  עבודה,  כלי  מכני,  בציוד  ושימוש  אספקה 
פירוקם וסילוקם בסיום    לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה 

 העבודה. 
 

ל המוצרים והחומרים שסופקו על ידי הקבלן, המוצרים הציוד האחר  הובלת כ .ו
לאתר העבודה, החזרתם, וכן הובלתם לצורך ביצוע תיקונים ו/או אחזקה, כפי  

 ידרש ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו. יש
 

שנסתיימו,   .ז עבודה  חלקי  על  שמירה  וכן  ושמירתם,  וציוד  חומרים  אחסנת 
 אחזקתם והגנה עליהם. 

 

המדידה   .ח מכשירי  וכל  הסימון  של  וחידושו  פירוק  לרבות  וסימון  מדידה 
 לשם כך.  הדרושים

 

 כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות.  .ט
 

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.  .י
 

 העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו. ניקוי אתר   יא.  
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סים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה,  יהם, מי ני דמי הביטוח למ יב. 
 מכס, בלו, מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 

 

 פרוק וסילוק מתקנים ישנים. יג.  
 

 כל פעולות התיקונים בתקופת האחריות.  יד. 
 

 הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.   כל ההוצאות והנזקים של טו.  
 

 רווחי הקבלן.  טז. 
 

חלק   יז.  המהווים  המסמכים  או  החוזה  מתנאי  המתחייבות  ההוצאות  יתר  כל 
ממנו, על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן  

המימון והערבויות  העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות  
בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם  

 בעתיד. 
 

מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המפקח לעכב, לגרוע  אין באמור בסעיף זה כדי      284.
 לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין. 

 
 תשלום מע"מ . 49

תשלום   לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום, וכל 
 יעשה כנגד חשבונית מס כדין.

 
 
  

 
 לקיום החוזה, וערבות לתקופת האחריות/בדק  ערבות . 50

חתימת מועד    דו על פי החוזה, ימציא הקבלן לחברה, עית יולהבטחת מילוי התחייבו  50.1
במקורית  בנקאית    תערבו  ,החוזה מדד  צמודת  מותנית  של  בלתי  ₪   100,000סך 

ז')במילים: מאה אלף ₪(, בנוסח המצורף   בתוקף עד הערבות  תהא    לחוזה.  כנספח 
 לתום תקופת החוזה, בתוספת חודשיים.  

 

בין השאר, להבטחת  50.2 לעיל, תהא,  ידי הקבלן לחברה, כאמור  על  כל ערבות שתימסר 
 : ההוצאות והנזקים כמפורט להלןתשלום 

 

 ילחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או א  םלהיגרל נזק או הפסד העלול  כ 50.2.1
 , לרבות בתקופת הבדק/האחריות. מתנאי החוזה מילוי תנאי כלשהו

 

 לומים שהחברה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהםכל ההוצאות והתש  50.2.2
והקשורה    עם חוזה זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בה   בקשר

   .הקבלןל לביצוע העבודות או למעשה או למחדל ש  בדרך כל שהיא 
 

מהן,  או כל חלק    ,העבודותשל  כל הוצאות, תיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק   50.2.3
 . לעמוד בהן עמדה או שהיא נדרשתה  החבראשר 

 

כולו או 50.3 לגבות את סכום הערבות  מקצתו,   בכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית 
או אחת  פעמים  בפעם  לגבות.  במספר  בזכותה  החברה  סכום  השתמשה   מהערבות 

המקורי. לא עשה הקבלן    כלשהו, חייב הקבלן להשלים מיד את סכום הערבות לסכום
בז ניתנת  לגבות   את כן,  לחברה  חוזרת  בלתי  התשלומים   הוראה  מתוך  לנכות  ו/או 

ו/או מסיבה  המגיעים זה  לחוזה  כלשהי  לקבלן בהתאם  לסכום   אחרת  השווה  סכום 
 . דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל.  קדון בידהישגבתה מהערבות ולהחזיקו כפ
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 הקבלן בלבד. כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על  50.4
 

 הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנק.  50.5
 

הקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה,  50.6
הקבלן   סירב  אחרת.  סיבה  כל  בשל  או  החברה,  ידי  על  החוזה  הארכת  בשל  אם  בין 

לפ  מבלי  לחלטה,  המזמין  יוכל  הבנקאית,  הערבות  את  אחרת להאריך  זכות  בכל  גוע 
 הנתונה לחברה עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין. 

 

הערבות לקיום החוזה, תשוחרר לקבלן רק לאחר תשלום יתרת החוזה לקבלן, לאחר  50.7
, וכן כנספח ח'שהקבלן ימציא לחברה הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בנוסח המצורף 

מכים וקיים את כל  לאחר שהקבלן קיבל תעודת השלמה, המציא לחברה את כל המס
 התנאים הקבועים בחוזה, לרבות במפרט הטכני.  

 

הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי החברה בקשר לעבודות, הנובעות ממעשה   .52
ו/או מחדל של הקבלן, תהא החברה רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן הערבויות שיהיו  
ו/או   בתביעות  הקשורים  ההליכים  של  המלא  וסילוקם  לסיומם  עד  וזאת  עת,  באותה  בידה 

 דרישות אלה.  
 

   הפרות ופיצויים -ט'  פרק .   53

המפורטים   53.1 המועדים  כי  הצדדים  בין  ובהזמנות מוסכם  הטכני  במפרט  זה,  בחוזה 
הינם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה זה ואיחור במועד מסירת העבודה או העבודה  

כל חלק ממנה יחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים 
יהא צמוד למדד   1,000של    וקבועים מראש בסך זה  יום של איחור. סכום  שקל לכל 

 שיהא ידוע במועד תשלומו בפועל. מהמדד הבסיסי ועד למדד
 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצ"ב כנספח ט"ז קנסות במקרה של הפרות  
 הנקובות בנספח. 

 

, 15,  12,  9  ,8,  4לעיל מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים    53.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   53.2
וכן כל תנאי הסף להגשת  56, 55, 50-52, 45, 37-42, 33-35,  29, 28, 26, 25, 18-24,    16

וסעיפי הביטוחים   כל אחד  הצעה, הערבויות  והפרת  ויסודיים  הינם תנאים עיקריים 
מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים 

קל כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ש  50,000ראש בסך  מ
בפועל. ידוע בעת התשלום  כדי לגרוע מהיותה של   ועד למדד שיהא  לעיל  אין באמור 

הפרה של כל סעיף אחר בחוזה זה, בנסיבות העניין, הפרה יסודית של ההסכם, אשר  
 תזכה את החברה בסעדים לפי החוזה ולפי כל דין. 

 

 53.2- ו  53.1לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף    החברה תהא זכאית 53.3
לגבותם מהקבלן בכל דרך ו/או  לעיל מהערבות או לזכותם מכל תשלום המגיע לקבלן  

 חוקית אחרת. 
 

בסעיפים   53.3 מהאמור  לגרוע  האירועים   53.2- ו  53.1מבלי  כי  הצדדים  בין  מוסכם  לעיל 
בכל הסע ויזכו את החברה  החוזה  של  יסודית  כהפרה  יחשבו  והתרופות  ד הבאים  ים 

 פי חוזה זה ועל פי כל דין: המוקנים לה על  
 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי    .א
  האמורה לא הופסקו או הוסרו   לה  הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעו 

 יום  ממועד ביצועם.  30לחלוטין תוך 
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חלקם,    או הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבלן, כולם   .ב
בקשת   נגדו  הוגשה  או  קבוע,  או  זמני  מפרק  או  קבוע  או  זמני  נכסים  כונס 

פירוק    פשיטת רגל, במקרה של הקבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על
מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן  
הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו למען  

לפקודת החברות    233י סעיף  " פשרה או למען הסדר איתם עפ  יקבל אורכה או
 . 1983-)נוסח חדש( התשמ"ג

 

כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני   אם יתברר כי הצהרה   .ג
מת חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום על   יחת

 חוזה זה.
 

או הפסיק    הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה .ד
את ביצועו, או שאינו מתקדם לדעת המפקח בביצוע העבודות בקצב המבטיח  

 . יומן במועד הקבועאת ס
 

הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע    .ה
הזכ עם  בקשר  כלשהי  הנאה  טובת  או  מענק,  בקשר  ישוחד,  ו/או  במכרז  יה 

 לחוזה זה או ביצועו. 
 

בביצוע   סב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק קבלן משנהההקבלן   .ו
 .החברה העבודה בלי הסכמת  

 

ואינו   .ז החוזה,  את  הפר  הקבלן  תוך  כאשר  בכתב    7מציית  להוראה  ימים 
 לתקן את ההפרה. מהמפקח  

 

 . כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה .ח
 

זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים לה  החברההפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא  53.4
לי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא החברה זכאית על פי חוזה זה ועל פי כל דין ומב

לבטל את החוזה, לקבל חזרה את הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקבלן כשהם נושאים 
ממועד התשלום   שיחושבוהמקסימלית הנהוגה, מפעם לפעם,    חשבריבית בגובה ריבית  

בלן לקבלן, ועד למועד השבת הסכומים בפועל לחברה, לדרוש את סילוק ידו של  הק
מאתר העבודה, ובמקרה של ביטול החוזה קודם להשלמת ביצוע העבודה להשלים את 
את  ולחלט  החוזה  הפרת  על  פיצויים  מהקבלן  לתבוע  אחר,  קבלן  באמצעות  ביצועה 

 הערבות הבנקאית. 
 

)להלן 53.5  : החליטה החברה לבטל את החוזה תיתן החברה לקבלן הודעה על כך בכתב  
 "(. הודעת ביטול"

 

הקבלן לא   יהא הקבלן חייב לפנות מידית את אתר העבודה.   ת ביטולדעעם קבלת הו 53.6
הקבלן מוותר בזאת   יעכב את פינוי אתר העבודה בגין תביעה ו/ או טענה כלשהי שיש לו.

 מראש ובמפורש על כל זכות עכבון. 
 

העבודה שבוצעה על  עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי  53.7
וכלידו, עד למועד   וזאת בניכוי הפיצויים  סכום   הודעת הביטול לפי קביעת המפקח, 

 אחר המגיע מהקבלן על פי הוראות חוזה זה. 
 

החליטה החברה לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות  53.8
בנוסף  ישא,  והוא  הקבלן,  חשבון  על  העבודה  השלמת  הוצאות  תהיינה  אחר  קבלן 

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות מימון ותקורה.   17%הוצאות האמורות, בתוספת ל
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לקבלן בכתב, ויציין בהודעה את  תפסה החברה את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח  53.9
הערך המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט 

 החומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה.
 

ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח  53.10 תפסה החברה את אתר העבודה, 
מ לסלק  בכתב  מהקבלן  לדרוש  שהיא  עת  הציוד  בכל  החומרים  את  העבודה  אתר 

זו תוך   ימים רשאית    15והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה 
החברה, על חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תהא 
לעיל תהא החברה  מן האמור  לגרוע  שיגרם להם. מבלי  אובדן  או  נזק  לכל  אחראית 

בחו להשתמש  למכרם רשאית  או  העבודה,  הקבלן  של  ובמתקנים  בציוד  מרים, 
 . ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן

 

לא יהא הקבלן זכאי לסכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף   -נתפס אתר העבודה   53.11
 להלן.  53.12לאמור בסעיף קטן 

 

ן העבודות שבוצעו  את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגי   החברהתפסה   53.12
  53.9סעיף קטן    יתפיסת אתר העבודה, כפי שהוערכו על ידי המפקח לפ  מועדעל ידו עד ל

העבודה ושנמכרו על ידי   רוכן לתשלום עבור החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו באת
שימוש   דמי  לתשלום  או  ובמתקניםבהחברה,  השווי   ציוד  לפי  הכל  כאמור,  שנתפסו 

המפקח, שיקבע  ההוצאות,  והערך  כל  יגרמו    בניכוי  ו/או  שנגרמו  והפיצויים  הנזקים 
על ידי הקבלן ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה,    לחברה עקב הפרת החוזה

 החברה. כפי שיוערכו על ידי  
 

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע  53.13
 מהן. 

 
 

 שונות   -פרק י'  

 זכויות יוצרים    .54

זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בכל התוכניות שתסופקנה על ידי הקבלן תהיינה לחברה,  
 אשר תהא רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

וכל  ליונות השרטוט האורגינליים  יגהקלטות  עם סיום העבודה ימסור הקבלן לחברה את כל  
 כשהם מעודכנים על פי הביצוע בפועל. תיעוד  חומר

 

 שימוש במים וחשמל, תשלומי עבודה יומי וכמויות .55

הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים והציוד הנדרש לאספקת המים לביצוע העבודה  55.1
מקווי   מוצא  לנקודת  להתחבר  הקבלן  יורשה  הדבר,  וניתן  במידה  עובדיו.  ולשימוש 
זאת  וכל  מדידה  שעוני  חשבונו,  על  שיתקין,  בתנאי  וזאת  החברה  של  מים  אספקת 

חשבונו הוא, את כל הסידורים באישור ובתאום מראש עם המפקח. הקבלן יעשה, על  
הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון: הפעלת משאבות, הנחת צינורות, 
המים   באספקת  הקשורות  ההוצאות  כל  וכו'.  מכוניות  רזרביים,  מיכלים  מיכלים, 

 ובהובלתם, יכללו במחיר החוזה הנקוב ולא ישולמו בנפרד.
 

 אספקת חשמל  55.2

את   חשבונו  על  יספק  דיזל הקבלן  הפעלת  ידי  על  העבודות  לביצוע  הדרוש  החשמל 
גנרטורים ו/או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל 

 הסידורים  כגון:  קבלת אישורים מחברת חשמל, וכד' וכל זאת באישור המפקח. 
א כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל, כאמור לעיל, יכללו במחיר החוזה הנקוב ול 

 ישולמו בנפרד. 
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 תשלומי עבודה יומית )רג'י(  55.3

המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה   55.3.1
יומית )עבודות רג'י(. הוראות המפקח תינתנה בכתב ואין הקבלן רשאי לבצע  
עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה, מראש, כאמור. שיטת העבודה  

ח, אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן  תיקבע על ידי המפק
לפי חוזה זה לניהול העבודה, לטיב העבודה או לכל עניין אחר הקשור בעבודה  

 והוראות החוזה יחולו גם על עבודות אלה. 
 

הקבלן   55.3.2 כי  בזה  מובהר  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  ספק  הסר  למען 
בדבר ה דרישה מטעם המפקח  כל  כל  ימלא אחר  של  רחקתו מאתר העבודה 

אדם המועסק על ידו ו/או מטעמו בביצוע העבודה היומית, או בדבר פסילת  
המפקח.   של  דעתו  שיקול  לפי  הכל  היומית.  העבודה  בביצוע  מלשמש  ציוד 
הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו וכל ההוצאות, הנובעות  

 מהחלפה כזו, תחולנה עליו. 
 

ידי  בהעדר   55.3.3 על  היומית  העבודה  מחירי  ייקבעו  בחוזה,  מתאימים  ערכים 
לעניין.   ישירות  הנוגעים  והעלויות  המחירים  כל  על  בהתבסס  המפקח, 
הקבלן,   של  שהיא  הוצאה  כל  כוללים  זה  קטן  בסעיף  הנזכרים  המחירונים 
לרבות רווח, הוצאות, הבאת ציוד ופועלים לאתר העבודה והסעתם ממנו וכל  

 וללים מע"מ.הוצאה אחרת וכ 
 

וסוג   55.3.4 לתפקידם  בהתאם  יהיה  יומית,  בעבודה  המועסקים  הפועלים,  סיווג 
העבודה שהוטלה עליהם לביצוע. הקבלן מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי  

 שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.  
 

דן בלבד ואין  הכמויות המפורטות בכתב הכמויות של הזמנת העבודה, אינן אלא אומ 55.4
לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. כמויות 

 העבודה לתשלום ייקבעו לפי ביצוע בפועל.
 

 מדידת כמויות העבודה למדידה 55.5

פקודת   55.5.1 פי  על  עבודות  על  וכן  למדידה  על העבודה  זה תחולנה  סעיף  הוראות 
 שינויים, שהוסכם במפורש כי תימדדנה. 

 

פקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה,  המ 55.5.2
 כי תיערך מדידה של כמויות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן. 

 

כמויות העבודה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה על ידי המפקח והקבלן   55.5.3
ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח.   

ל המדידות  בהתאם  כל  העניין.  לפי  הכל  הכללי,  במפרט  המפורטת  שיטה 
ידי   על  ותיחתמנה  לכך  מיוחדות  ברשימות  או  המדידות  בספר  תירשמנה 

 המפקח והקבלן. 
 

לפרטי   55.5.4 בהתאם  נטו,  עבודה  כל  תימדד  הכללי,  במפרט  אחרת  צוין  לא  אם 
כל   ללא  העניין,  לפי  במקומה,  וקבועה  מושלמת  גמורה,  כשהיא  התוכניות 

ת עבור פחת או כיוצ"ב ומחירה כולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר  תוספ
 שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים.

 

לפני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן   55.5.5
לשלוח   או  הנקוב  במועד  נוכח  להיות  מתחייב  הקבלן  לו.  הרצוי  המועד  ועל 
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על   ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות  ממלא מקום לצורך זה 
 חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.    

 

 חוזה הסבת ה .56

ו  ו/א הקבלן אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו  56.1
חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד  

 מחות ו/או להסב את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן. הו/או ל
 

נעשתה   25%עברת  ה 56.2 ובין אם  נעשתה בבת אחת  בין אם ההעברה  מהשליטה בקבלן, 
 לעיל. 56.1ור בסעיף אסורה, כאמבחלקים, תחשב כהעברה 

 

מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת  56.3
  אין  החברה מראש ובכתב. נתנה החברה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה,

הקבלן   את  פוטרת  היא  ואין  החברה  על  כלשהי  חבות  מטילה  האמורה  ההסכמה 
ולפי כל דין והקבלן ישא באחריות מלאה לכל  לפי החוזה  מאחריותו והתחייבויותיו 

. ולכל המפורט בהסכם זה   מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם
ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה  

 עצמה משום מסירת ביצוע האספקה או העבודות, כאמור, לאחר.להעבודה, אין בה  כש
 

לעבודות  56.4 רישום קבלנים  חוק  חל  עליה  עבודה  כל  לגבי  לעיל,  מן האמור  לגרוע    מבלי 
תשכ"ט   בנאיות,  משנה 1969הנדסה  לקבלן  ביצועה  את  למסור  לא  הקבלן  מתחייב   ,

 התאם להוראות חוק זה. שאיננו רשום ב 
 

החברה תהא רשאית, בכל עת, להמחות את זכויותיה, על פי הסכם זה, לתאגיד מים  56.5
 וביוב, אליו תצטרף החברה. 

 
 קיזוז .57

וב, בין קצוב ובין שאינו  חהחברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל  
דין. הוראות סעיף  כל  קצוב, המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או על פי  

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. הודעה על ביצוע    החברהזה אינן גורעות מזכותה של  
 כאמור, תשלח לקבלן. הקיזוז,

 
 ביצוע על ידי החברה   . 58

והוא   התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זהכל    58.1
או החברה ואשר נמנע מלציית להן  ו/פקח  ממלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת ה נמנע 

רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות   החברהעל אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה  
 . ם לפי החוזה או הדין, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחריאחרים

 
בהוצאות    58.1תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן  החברה       58.2

בתוספת   הוראות,  או  התחייבויות  אותן  כל  בביצוע  לה  נגרמו  שייחשבו   17%אשר 
ותקורה. בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות   כהוצאות כלליות, מימון  

פלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או למדד על ידי הכ
מדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל ההקיזוז לבין  

 . החברההתחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי  
 

  לפני   58.1החברה לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות בסעיף קטן   58.3
 ימים לקבלן.   7מתן התראה של 
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות החברה לגבות       58.4
 רך אחרת.דהאמורים מן הקבלן בכל  את  הסכומים 

 
  ויות, סטיות וארכותשימוש בזכ - שימוש או אי   .59

הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים      59.1
אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל,   -כללבאו  ו/

 ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.  
 

ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהיה   ברה הסכמה מצד הח     59.2
 קדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר. ת

 
כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה     59.3

לא יפגעו בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או 
 צד הקבלן, ולא יחשבו כויתור מצד החברה על זכות מזכויותיה. מ יוםקאי 

 
 שינוי  החוזה      .60

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים  
 והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. 

 
 תקופת החוזה   .62

 ממועד  חודשים  12, ויהא בתוקף לתקופה של  חתימת החברהוזה זה יכנס לתוקף עם ח 62.1
 "(.תקופת החוזהכאמור )להלן: "החתימה 

 
החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה, בכל פעם  62.2

בזאת  מתחייב  הקבלן  נוספות.  שנים  לארבע  עד  וזאת  ממנה  לחלק  או  נוספת  לשנה 
הקבלן להאריך   באת החוזה, בכל פעם, בהתאם לדרישת החברה כאמור. סירולהאריך 

את ההסכם, יהווה הפרה של ההסכם, מטעם הקבלן ויזכה את החברה בכל הסעדים 
כאמור,  ההארכה  תקופות  על  יחולו  החוזה   / המכרז  מסמכי  הוראות  כל  בהסכם. 

 בשינויים המחוייבים.
 

, החברה רשאית להביא חוזה זה לידי סיום  תהא ,לעיל 62.1-62.2על אף האמור בס"ק  62.3
ומבלי שתהא עליה  ובשל כל סיבה שהיא  לפי שיקול דעתה המלא הבלעדי והמוחלט 

יום לקבלן ולקבלן   30בהודעה מראש של   חובה לנמק את החלטתה לבטל את ההסכם,
כאמור, למעט זכותו לקבל   לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות,

התמורה הה  את  למועד  עד  בפועל  ידו  על  שבוצעו  עבודה  הזמנות  פי  ודעבגין  על  ה, 
 מפורטים בחוזה זה.ההתנאים  

 
 מיצוי ההתקשרות    . 63

וזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו,  חמוסכם בין הצדדים כי תנאי  
התחייבויות,  ו לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים    החברה וכי  

 בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם  לחתימתו.
 

 סמכות שיפוט . 46

בקריית   מכיםת המשפט המוסיסמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לב
 .   אונו   בלבד
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 הודעות   . 65

תישלח  שהודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה  
 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 ______________                      _________                   ______ _______________ 

 החברה                                          הקבלן                                 

 

 

 

 

 

הח"מ    עו"ד   _____________________________   אני 

 )להלן:  ___________ _ _____________  של  ______________________________ _

בזה מאשר  ביום  ,הקבלן(  בפני    _______________  כי  ה"ה עחתמו  זה  חוזה    ל 

וכל    ________________________ ההחלטות  כל  נתקבלו  הקבלן  אצל  כי  הקבלן,  בשם 

להתקשרות והקבלן על פי    ןהאישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן ועל פי כל די

 חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן. 

                                                                                                              _________________ 

 עו"ד                                                                                                                            
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 נספח א'

 נוסח הזמנת עבודה 
 

 
 לכבוד 

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

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

 
 א.נ. ,
,  שומן בורות שאיבת, ביוב סתימות פתיחת כוללת ,  בהביו רשת  שוטפת זקהחלא עבודות:   הנדון
 .ביוב  תאי   וניקוי
 .ביוב קווי וצילום ניקוי,  שטיפה עבודות:   הנדון
 03/2022מכרז פומבי   בחרום עבודות:   הנדון

 
להזמין בזאת ביצוע עבודות פתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן ועבודות אופציונליות  הרינו  

 "(. הזמנת עבודה"( על פי העתק ההזמנה המצ"ב  )להלן: "העבודה)להלן: "
 

 
 תאריך  תיאור העבודה כתובת

    

    

    

    

    

 
 
 
 שבנדון. על הזמנה זו יחולו תנאי מסמכי המכרז  .1
 
 .                         טלפון:                                          תפקיד                                       איש הקשר בחברה   .2
 
 .                             המפקח על ביצוע העבודות הינו: .3
 
 לו"ז לביצוע העבודה : _______________ .  .4
 
 

--------- ------------------------------- 
 מ" מי אונו בע                                                                                                                      
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 נספח ב' 
 אישור עריכת ביטוחים 

 ___________________ תאריך הנפקת האישור   קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום אישור

ל  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
התנאים הקבועים   לבין  זה  באישור  בין התנאים שמפורטים  של סתירה  זאת, במקרה  עם  יחד  וחריגיה.  הפוליסה  יגבר האמור  תנאי  הביטוח  בפוליסת 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 / המבוטח הנכס מען מבוטחה *האישור מבקש

 *העבודות ביצוע כתובת
 *האישור מבקש מעמד

 הקבלן.  -מבצע העבודה  ☒ שם שם

 03/2022מכרז  ☒

 פתיחת סתימות ביוב,שירותי  ☒
 שאיבת בורות שומן, שטיפה     
 . וניקוי  קווי ביוב     
 

 מזמין העבודה. ☒

 תאגיד מים וביוב. ☒
 

  מ"מי אונו בע

 ח.פ.  51-404964-2ח.פ. 

 מען )הקבלן(  מען )החברה(  

  , קריית אונו   100דרך גדוד דרק 

מספר   פרקי הפוליסה 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

האחריות / סכום גבול 
 ביטוח / שווי העבודה 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח   ₪ סכום חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
 ד'

 העבודות –פרק א' 
כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבות  

 בהתאם לפרקי הפוליסה: 

    
 __________ 

 
 ₪ 

 
 ויתור על תחלוף לטובת - 309

 מבקש האישור.          
 כיסוי בגין נזקי טבע. - 313
 כיסוי גניבה, פריצה  - 314

 ושוד.          
 כיסוי רעידת אדמה. - 316
 מבוטח נוסף מבקש - 318

 האישור.          
 מוטב לתגמולי ביטוח,  - 324

 מבקש האישור.          
 ראשוניות.  – 328

 ₪ 250,000    עובדים רכוש עליו 
 ₪ 250,000    רכוש סמוך 

 ₪ 150,000    פינוי הריסות
הוצאות שכ"ט מתכננים אדריכלים 

 ומומחים אחרים
   100,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
 חומרים לקויים או עבודה לקויה

   250,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 חומרים לקויים או עבודה לקויה

סכום      מלוא 
 הביטוח

 

  חודשים  24    תקופת תחזוקה  

  חודשים  12    מתוכם תקופת תחזוקה מורחבת
הוצאות עבודה ותיקונים זמניים לאחר 

 נזק
   250,000 ₪ 

 פרק ב' צד שלישי 
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

   
5,000,000  ₪ 

 אחריות צולבת - 302
 הרחבת צד ג' קבלנים - 307

 וקבלני משנה.          
 ויתור על תחלוף לטובת - 309

 מבקש האישור.          
 כיסוי בגין נזק שנגרם  - 312

 משימוש בצמ"ה.          
 כיסוי לתביעות המל"ל.  - 315
 מבקש –מבוטח נוסף  - 318

 האישור.          
 מבקש האישור מוגדר  - 322

 כצד ג'.          
 ראשוניות.  – 328
 האישור  רכוש מבקש - 329

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני  
הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין 

 חובה לבטחו בביטוח חובה 
   1,000,000 ₪ 

מפגיעה במתקנים, צינורות  ישירנזק 
מלוא גבול     וכבלים תת קרקעיים

  האחריות

מפגיעה במתקנים,  תוצאתינזק 
 ₪  250,000    צינורות וכבלים תת קרקעיים

 ₪  500,000    רעד והחלשת משען 
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  ייחשב כצד ג'.          
 20,000,000    פרק ג' חבות מעבידים 

לתובע 
במצטבר  ו

לתקופת 
 הביטוח. 

₪ 
 ₪ 

 וקבלני משנה. קבלנים  - 307
 ויתור על תחלוף לטובת - 309

 מבקש האישור.          
 היה –מבוטח נוסף  – 319

    וייחשב כמעבידם של           
 מי מעובדי המבוטח.

  ראשוניות  - 328
 אחריות מקצועית 

 
 
 

 רטרואקטיבי 
 

 ____________ 

    
2,000,000 

לאירוע 
ולתקופת 

 הביטוח
 
 
 
 

 
 ₪ 

 מסמכים.אבדן  301
 ויתור על תחלוף לטובת 309

 מבקש האישור.          
 מבוטח נוסף בגין מעשי  321

 – או מחדלי המבוטח           
 מבקש האישור.           

 מרמה ואי יושר עובדים.  325
 פגיעה בפרטיות. 326
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה 327

 ביטוח.          
 ראשוניות.  328
 6) –תקופת גילוי  332

 חודשים(.         

  *) ג' בנספחפירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין 
 צנרת ומתקני ביוב. ( שירותי תחזוקת מערכות  089)

 ביטול/שינוי הפוליסה: 

לאחר משלוח   ( יוםשלושים) 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול בתקופת הביטוח של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 מהדורת הפוליסה:

  הערות __________  ביט מהדורה   __________  חברת הביטוח

 חתימת האישור
 המבטח:



  
 

 

 

 

 

   

 

83 

 

 
 

   הצהרה על מתן פטור מאחריות -(  2נספח ב' ) 
 תאריך __________    

 לכבוד 
 "(החברה)להלן: " מי אונו בע"מ

 39ירושלים  'רח
 קריית אונו   

 א.ג.נ.,

 [ 03/2022הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים ] מכרז 

 _________________________________________. שם הקבלן:

 _________________________________________ כתובת:

)להלן:   פתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן ועבודות אופציונליותשירותי   תיאור העבודות:
 "(.עבודותה"

____________________,    ____________________הנני   _______________מרחוב  ח.פ. 

 ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת: 

  , הרמה ושאיבה הנני משתמש בביצוען של העבודות שבנדון ברכוש ו/או בציוד הנדסי לרבות ציוד חפירה  א.
אלקטרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לצורך ביצוען של העבודות  טכני ו/או חשמלי ו/או  ציוד  ו/או  

 . שבנדון

 על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן:  ב.
העבודות   .1  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  החברה  מטעם  מהבאים  מי  ו/או  החברה  את  פוטרים  הננו 

מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או  מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר  
מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק  

 בזדון. 
העבודות   .2  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  החברה  מטעם  מהבאים  מי  ו/או  החברה  את  פוטרים  הננו 

ר לעיל ומוותרים על זכותנו  פריצה ו/או גניבה של הציוד האמו  מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי
לשיבוב )תחלוף( כלפי החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  

 מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה. 
ה .3  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  החברה  מטעם  מהבאים  מי  ו/או  החברה  את  פוטרים  עבודות  הננו 

מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי    מטעמם
כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו  

 לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד  היה ותעלה   .4 

מטעמ מי  ו/או  החברה  את  לשפות  מתחייבים  הננו  כלשהו,  שלישי  צד  לרבות  לעיל,    הלאמור 
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה    הו/או עובדי   הלרבות מנהלי

 אות משפטיות. שמי מהם יישא בה לרבות הוצ
הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או   .5 

ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח להסכם, במשך 
לביצוע העבודות  כל תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום __________  

 שבנדון. 
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לביטוח אחריות מקצועית, כאמור באישור עריכת   ההרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליס .6 
( הקבלן  ב'ביטוחי  ההסכם    ،(לחוזה  נספח  פי  על  אחריות  לנו  קיימת  בה  התקופה  כל  במשך 

 שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין. 
 

 באנו על החתום ולראיה 

 בכבוד רב 

 

 )תאריך(   )חתימת המצהיר(   )שם המצהיר(  
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 נספח ג'
 

 תעודת השלמה 
 
 

 לכבוד 
 

 ___________________ 
 

 ___________________ 
 

 ___________________ 
 
 

 א.נ.
 
 

 תעודת השלמה הנדון :  
 
 

 מ. "מי אונו בע 
 

"( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה,  החוזה"   -לחוזה שבין החברה לבניכם )להלן    44סעיף  על פי  

הריני מאשר בזה כי העבודה, כמפורט בהזמנה מס' ___________________, בכל הנוגע לביצוע  

העבודה המפורטת בהזמנה, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם,  

 ביעות רצוני המלאה. בוצעו אף הם לש

 
 
 

 הערות :  _____________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                           
 

                                                                                                                 __________________ 
 

 פקח המ                                                                                                                           
 
 

 ___________________________ 
 

 חתימת החברה               
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 נספח ד'

 
   הוראות בטיחות

 
 תנאים מוקדמים : 

על כל    1988הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"ח   .    1
המדינה המתייחסים לבטיחות.   פרטיהן וידועים לו תנאי העבודה כמפורט ברישיונות וגם חוקי  

של  מקומם  את  מראש  לברר  כדי  הנדרשים  והגופים  הרשויות  לכל  לפנות  מתחייב  הקבלן 
גז וכדומה   מתקנים תת קרקעיים כגון:  כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת 

ם.  ולקבל את אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיה
 כמו כן אני מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות הבטיחות. 

 
.  הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני המשנה וכל אדם שיבוא בשמו ו/או מטעמו, יכירו את  2

תקנות הבטיחות של המדינה ואת נוהלי הבטיחות של החברה, את חוקי העזר של הרשויות  
 מיות ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע ושינהגו בהתאם. המקו

 
.  הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המקובלים  3

 במועצה ויקפידו על הוראות גהות. 
 
  הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה וכי  .    4

הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על  
  -ובפקודות הנזיקין האזרחיות    1981תנאי הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות  

 ועל פי כל דין.  1945
 
 הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי החברה. .    5
 

 ציוד וכלים :

הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה   .    1
יהיו במצב תקין ותואמים הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא  
בזה. כלי הרמה וכל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו  

 שה. לפי דרי
 
הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי ת"י   .    2

 . 1847ולפי ת"י   1139
 
עובדי הקבלן לא ייסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או   .    3

 מתקן מתאים.
 
עובדים מיומנים, בעלי רישיונות תקפים, כנדרש על  הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי   .    4

  –   ז"התשנ  הובלה  שירותי  חוק  פ"ע  תקף  מוביל  רישיון  בעלי  בין היתר נדרש כי  הינו  ידי החוק.
בידו  1997   אחד   כל  עבור  מוסמך  מדריך  מאת  בתוקף  בגובה  בטיחות  הדרכת  אישור  ויש 

   . המזמין עבור שיעבדו מהעובדים
 
 לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים. הקבלן יספק   .    5
 
הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים   .    6

 להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה. 
 

 מהלך העבודה :
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 שלישיים כלשהם והרכוש.  .   הקבלן יספק, על חשבונו, את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים1
 
 .   הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק. 2
 
הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, אלא אם     .3

קיבלו לכך אישור בכתב מנציג מוסמך של החברה. במקרה זה יצטייד הקבלן, לפני התחלת  
 ודה, בכלי כיבוי מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה. העב

.   הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו  4
על ידי חשמלאי מוסמך של החברה ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם  

 החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשום.לחוק.  כמו כן לא יעשה תיקון ברשת 
 
 .   הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם, אלא באישור מנהל העבודה בלבד. 5
 
 .   הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.6
 
וניקיון  7 עובדיו ישמור על סדר  וידאג לסילוק של  .   הקבלן מתחייב בזה שצוות  באתר העבודה 

 פסולת וגרוטאות במהלך  העבודה ובסיומה. 
 
.   הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך  8

 של החברה. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.
 
 ה, ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות:במקרה של תאונת עבוד .   9
 

 א.   יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.
 

 ב.   יודיע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של החברה ולמשרד העבודה. 
 

ישאיר   והכלים  המכונות  את  למשטרה.  דיחוי,  ללא  יודיע,  קטלנית,  תאונה  של  במקרה  ג.   
 במקומם, ללא שינוי, עד בוא המשטרה. 

 
 מניעת תאונה: 

הסתייגות   .  1 הערות  הקבלן,  של  העבודה  ביומן  להוסיף,  רשאי  יהיה  החברה,  נציג  או  המפקח 
בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן,  

 ויים. במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליק
 
.   המפקח או נציג החברה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות  2

לקויים, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם, אינם תקינים,  
במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול, ללא דיחוי, לתיקון המצב ללא תמורה נוספת, הפסקת עבודה  
כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו  

 לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של החברה או של צד שלישי כלשהו. 
 
.   נציג החברה או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן,  3

 הבטיחות או לפי הסדר המקובל.   שלא יפעל לפי הוראות

 : תקנות בטיחות

בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי הדין, על הקבלן למלא אחר הוראות  
 הבטיחות המפורטות להלן:

 

 1981 - פקודת הבטיחות וגיהות )נוסח חדש(  -

            1955  -  תקנות בדבר עבודות בניה   -
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 גומים הוצאה אחרונה  פי -  1139ת"י    -

 סולמות מטלטלים הוצאה אחרונה  -  1847ת"י      -

 מעקות הוצאה אחרונה  -  1143ת"י      -
 

 :  הצהרת הקבלן

הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה, בהזמנת העבודה,  
 ן בביצוע העבודות.  הבנספח לעיל ועל פי דין והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפי 

 
 

                                                                                                                   __________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                                                                                        
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 1נספח  ד' 
 

 הנדון: תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום
 

 __________ תאריך : 
 לכבוד 

 )להלן: "החברה"(  מי אונו בע"מ
 39 ירושלים' רח

 קריית אונו   
 

 א.ג.נ.,

מותנה בקיום    ,אני מאשר בזאת כל הפועל מטעמי,  ו/או  ידי  על  עבודות כמוגדר בחוזה  ביצוע  כי 
 שלהלן: הנוהל 

בחום"המונח   .1 קשה   "עבודות  הלחמה  בריתוך,  הכרוכות  כלשהן  עבודות  ביצוע  פירושו: 
ורכה, עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך  

 או להבות. ו/בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

( שמתפקידו לוודא  י""האחרא - אמנה אחראי מטעמי )להלן  ,ככל שאבצע "עבודות בחום"  .2
 כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה. 

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא  ו בטרם תחילת ביצ .3
של   ברדיוס  סוג,  מכל  דליקים  חומרים  העבודות  לפחות  מטר    10הרחקת  ביצוע  ממקום 

להרח  ניתן  שלא  דליקים  חפצים  כאשר  כגון  בחום,  דליק,  בלתי  במעטה  לכסות  יש  יקם 
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב. 

(, המצויד באמצעי כיבוי  "צופה אש"  -  האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. 

להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך    30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות   .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת. 

ם הנני מחויב על פי כל  וכל תנאי בטיחות נוספים לה  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי  ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

 

 הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה. 

 

 

 _______________________   _____________________ 

 חתימת הקבלן                  שם הקבלן                                  
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 נספח ה'
    
 

 לכבוד               לכבוד                                                                                    
 סניף   ____________   בנק                                              מ"מי אונו בע

   _____ 
 רחוב  39 ירושליםרח' 
 _____________________ 

 קריית אונו   
 
 א.ג.נ., 

 
 הוראות תשלום להעברת כספים לחשבון הבנק  : הנדון                                      

 
וביום ב  ____________  הואיל  בדבר י נחתם  חוזה  שאיבת    נינו  ביוב,  סתימות  לפתיחת  עבודות 

תוכנית עבודה  (, לפי "החוזה")להלן:   03/2022בורות שומן ועבודות אופציונליות, מכרז פומבי מס' 
, והואיל ואנו מעוניינים כי תשלום שכר מהחברההזמנות עבודה, שתתקבלנה, אם תתקבלנה  ו/או  

, ואשר יועברו אלינו באמצעותכם, והכל  החוזה ו/או כל הסכומים המגיעים לנו, ככל שמגיעים לנו
על פי החוזה ועל פי הזמנות עבודה שתימסרנה לנו יעשה באמצעות זיכוי חשבוננו, ישירות לחשבון  

 הבנק שפרטיו מפורטים להלן, 
 

 לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:                             
 

התשלומים, מכל מין וסוג שהוא, להם אנו זכאים,  אנו החתומים מטה, מבקשים בזת כי כל    . 1
יכוי חשבונו  יעשו באמצעות זמסרנה לנו,  יפי החוזה ועל פי הזמנות העבודה שת   , על מהחברה

                                                                                                                                        המפורט להלן:

סוג   חשבון:_______________________________  מס' 

 חשבון:____________________ 

הבנק: ________________________________סימול    שם 

 הבנק:___________________ 

מס   הבנק:_____________________________  כתובת 
 הסניף:_____________________ 

 
 הננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים של החשבון שפרטיו מפורטים לעיל.  .    2
 
הננו מסכימים כי כל סכום כאמור לעיל, שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניין כתשלום על   .    3

 ידיכם ביום זיכוי החשבון, וכאילו דבר הפקדתו אור בחתימת ידנו. 
 
ישמש   הננו מסכימים, כי כל אישור שיהיה בידיכם על הפקדת סכום כל שהוא בחשבוננו הנ"ל, .4

 כראיה כי הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב באישור. 
 
ידוע לנו כי הנכם רשאים לבצע כל תשלום על פי החוזה לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית   .  5

על דרך  ו/או    תשלום בשיק ישירות לנו ו/או במזומןאלא גם בכל דרך אחרת לרבות באמצעות  
 הקיזוז. 

 
 בכבוד רב,                                                                                                                                  

                                                                                                                    
 ________________________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                               
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 אישור
 

)להלן:   __________   הינו  ,נים וכי הבעלים של החשבון הנ"לנכו  ,כי פרטי החשבון הנ"ל  ,הנני לאשר
       הקבלן(.
           

 בכבוד רב,                                                                                                                                       
                                                                                                                                           
                                                                                הבנק
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 נספח ו' 
 מיוחד   מפרט טכני

 
 
  

 :עבודות לפי מפרט זה תכלולנה
 

 עבדות בתשלום חודשי קבוע )"ריטיינר"(:  1.1
 

ובהתאם    ביוב בכל כמות שהיא  יבצע הקבלן פתיחת סתימות  במסגרת התשלום החודשי הקבוע 
 לנוהל פתיחת סתימות שבנספח טז'. 

 
בנוסף לפתיחת סתימות יכלול התשלום החודשי ניקוי  בורות סופגים או  מפרדי שומן  או בורות  

 בורות בחודש.   15 רקב בכמות  מצטברת של עד 
 

 פתיחת סתימת ביוב  תכלול:
 

o  פתיחה וסגירה של מכסה  או רשת  של שני תאים  לפני ואחרי הקטע הסתום 
o  ניקוי שתי השוחות  הסמוכות  לקטע הסתום 
o  שאיבה ומפינוי פסולת , פינוי  התכולה  יבוצע לאתר  מתאים ומורשה לרבות הובלה 

שיטת הביצוע  תהיה  באופן כזה שכל  המשקעים ישאבו ויופנו לאתר  פינוי פסולת,                       
תותר  הזרמת  המשקעים להמשך  הקו. עבור פינוי הפסולת לא ישלום  בנפרד והיא               לא  

 כלולה בתשלום החודשי 
o ל הקבלן  לרדת לתא במקרה שיש לרדת  לתא הבקרה  לצורך הוצאת אבנים גדולות  ע

 הבקרה לפי כל כללי הבטיחות  ולנקות את התא. 
o  על הקבלן לנסות  לפתוח את הסתימה באמצעות כל האמצעים וכלי הרכב העומדים

 .   8.3לרשותו כפי שמוגדרים  בסעיף 
o   היה ובמשך שעה  לא הצליח הקבלן לפתוח את סתימה עם ביובית קטנה עליו  לספק

 ת" .  ביובית משולבת  " בנוני
o   היה ובמשך שעה לא הצליח  הקבלן לפתוח את הסתימה עם ביובית בנונית עליו לספק

 ביובית גדולה.  
o  היה ובמשך שעה  לא הצליח הקבלן לפתוח את הסתימה עם ביובית גדולה עליו לספק

 ביובית לפתיחת סתימות קשות  ולנסות לפתוח את הסתימה.
o   ממחזרת כהגדרתה במפרט בהתאם לדרישת החברה יספק הקבלן  ביובית 
o  יובהר בזאת כי עבור  הספקה  של  ביובית  קטנה ו/ או גדולה ו/או בנונית ו/או ביובית

לא ישולם  בנפרד ולא תינתן כל תוספת   ו/או ביובית ממחזרתלפתיחת סתימות קשות  
כל  באמצעות  הסתימה  את  לפתוח   לנסות  הקבלן  על  החודשי.  במחיר  כלול  והנ"ל 

 מכל סוג וגודל.  ביובית 
o   היה ולא הצליח  הקבלן לפתוח  את הסתימה  לאחר שניסה באמצעות ביובית לפתיחת

הקבלן  משאבה סתימות קשות או שקו הביוב קרס או  שמפקח הורה על כך,  יציב  
הביוב  וישאב את   נקודת הקריסה   / הסתימה  שלפני  בשוחה   בגודל הדרוש   זמנית 

 לשוחה אחת אחרי נקודת הקריסה/ הסתימה.  
o  . לאחר ביצוע המעקף יבוצע  צילום  של הקטע  על מנת להבין את מהות הבעיה 
o הקבלן יבצע  שהוא  כל  מסוג  ביובית  באמצעות  הסתימה  את  לפתוח  הקבלן    הצליח 

שטיפה של קטע הקו בו היתה הסתימה ) בין שתי שוחות( . עבור שטיפת הקו בו נפתחה 
הסתימה לא ישולם בנפרד והנ"ל הינו חלק  מעבודה לפתיחת הסתימה וכלול במחיר 

 החודשי. 



  
 

 

 

 

 

   

 

93 

 

o   'עבור ביצוע המעקף והספקת כל הדרוש לביצוע ) פקיים פנאומטים בגדלים שונים וכו
 . 'שבנספח יון לעבודות  יזומות ישולם בהתאם למחיר (והצילום

o   במידה וקריסת הקו  נגרמה  עקב רשלנותו של הקבלן בעת ביצוע העבודה, לא ישולם
לקבלן  עבור המעקף ושיקום הקו שנפגע, כמו כן  החברה שומרת לעצמה את הזכות 

 להפעיל קבלן אחר לתיקון  הקו שקרס ולקזז מחשבונות  הקבלן את עלות התיקון. 
 

 
 
 

 עבדות יזומות / אופציונליות  בתשלום נפרד ) אופציה(  1.2
 

           
החברה שומרת לעצמה  את הזכות להזמין/ להורות לקבלן לבצע עבודות  נוספות על אלו  הכלולות  

 שבנספח י' בריטניר  החודשי. עבור  עבודות אלו ישולם בהתאם למחירון 
    

 עבודות אלו  יכללו בין היתר:                      
 

 שטיפה וצילום צילום קווי ביוב / ניקוז  1.2.1
 

o ניקוז יבוצע בהתאם למסמך אמות מידה הנדסיות של  או  /צילום קווי ביוב ו
  ותפוענח ע"י מעבדה מוסמכת רשות המים. העבודה תבוצע ע"י צלם מוסמך  

רשות המים  בהתאם לדרישת הרשות הלאומית להסמכת מעבדו והנחיות  ת 
 ובהתאם לתוכנית עבודה והוראות שיקבעו ע"י  החברה. 

o   צילום של הקו  מחייב ביצוע שטיפה וניקוי והעברת הצילום למזמין ע"גCD  
ופרשנות ברורה ודירוג חומרה  ברור    מודפס וממוחשבובמייל כולל דוח צילום  

 של התקלה 
o   במקרים חרגים שנדרש טיפול מיידי ) העבודה דחופה( יזמן המפקח את הקבלן

 . ובעבודה תבוצע  
o   הצילום יתבצע במצלמת רובוט כנדרש בהוראות הרשות הלאומית להסמכת

 מעבדות ובמלצלמת  סיב אופטי )"סטלבנד/ מצלמת דחיפה/ משיכה( 
o  המכסים של כל  הצילום יתבצע גם  במפלים, בזמן הצילום  יש לפתוח  את כל

 תאי הבקרה.
o  יוגש דוח מעבדה מוסמכת 
o   במידה והצילום  לא יהיה ברור  וידרש צילום חוזר הוא יהיה על חשבון הקבלן

 ללא כל  תשלום נוסף 
o לצורך     במידה ונדרש הקבלן ינקוט באמצעים  להטיית הזרימות  ככל שידרש

עבודה ביבש. לשם כך על הקבלן להפעיל  ציוד שאיבה פקקים, סתימות זמניות  
   כלול במחיר היחידה  וביצוע מעקפים . עבור כל הדרוש  לעבודה  ביבש

o    יובהר בזאת כי עבור ביצוע עבודה בשעות הלילה או חגים  ומועדים לא תינתן
 תוספת והמחיר  כלול במחירי היחידה השונים. 

o   ללא    שטיפה וצילום  קווי ביוב/ ניקוז ישולם לפי מ"א בהתאם למחירוןעבור
כול תוספת לשימוש בציוד נוסף על מנת לסיים טיטול בקווים ) מודגש כי לא  

   תינתן תוספת עבור ביצוע מעקפים(
o   למחירון בהתאם  מ"א  לפי  ישולם  ניקוז  ביוב  קווי  וצילום  שטיפה  עבור 

 שבנספח יד' 
o  
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 )אופציה(  יםנשל  קולט ניקוי שטיפה ושאיבה  1.2.2
 

o להפעיל את הקבלן לעבודות ניקוי קולטנים.  ן קיימת אופציה השמורה למזמי 
 שתממש המזמינה אופציה זו על הקבלן לבצע את העבודות הבאות:       

 
o  ,הקבלן ינקה את קולטני מי הגשם, לרבות את הרשתות לאורך הכבישים 

 התנועה בעיר, כך שבכל עת יהיו הקולטנים המדרכות והרחובות ולאורך איי       
 7.8.8.2נקיים ומוכנים לקליטת מי הגשם. הניקיון השנתי המתוכנן,      

 
o ,הקבלן יפנה, בכל עת שיידרש, גופים זרים ו/או פסולת ו/או או בעלי חיים 

 מתוך הקולטנים.      
 
o  הקבלן יבצע שאיבה של פסולת יבשה, שבתוך קולטנים, באמצעות מכונת 

 שאיבה מתאימה לעבודה זו, לפנות את הפסולת לאתר פסולת מאושר על ידי 
 המשרד לאיכות הסביבה.      

 
o  ניקוי הקולטנים, שאיבת נוזלים, ניקוי ופינוי מוצקים, חיתוך שורשים, מכל 

המכסים    סוג וגודל, ניקוי קולטנים מפסולת ושמנים, ניקוי יסודי של הרשתות
הסביבה. הקבלן    פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות וסילוק הפסולת לאתר  

מתחייב הגשם  ובימי  עת  בכל  אלו,  עבודות  לבצע  ניקוי    מתחייב  לבצע  הקבלן 
בכל מתוגברים,  עבודה  צוותי  ידי  על  סתומים,  שניתן    קולטנים  באזור  מקום 

 לאחריותו, למניעת הצפות באזור.
 

o   בהתאם למחירון לעבודות יזומות שבנספח  התמורה לניקוי הקולטנים, תהא
 י' 

 
 שיקום שוחות  1.2.3

o   שיקום שוחות יכלול, גילוי  שוחה , ניקוי יסודי של מכסה השוחה, ניקוי פנים
השוחה  משומנים, שורשים ומוצקים . ) שבירה וסילוק עיבוד ישן( ביצוע עיבוד   

 .  תיקון  סולמות חדש בשוחה או תיקון  עיבוד קיים  , תיקון מפלים פנימים. 
o  לעבוד ביבש ביצוע  כל המעקפים וההכנות הדרושות  על מנת 
o  .ביצוע העבודה בשעות הלילה במידה ונדרש 
o  פינוי  פסולת לאתר מורשה 
o   לפי מחירון לעבודות שבנספח י' עבור שיקום  שוחה ישלום  קומפלט ליחידה  

מפל   עבור  התקנת  בנפרד,  ישולם  סולם חדש  התקנת  עבור  כי  בזאת  יובהר 
 . פנימי חדש ישולם בנפרד

 
 פוליאוריאה חידוש ואיטום תא בקרה בהתזת   1.2.4

o   חידוש תא בקרה באמצעות התזת פוליאוריה אלסטומרית לקבלת ציפוי
 מ"מ לרבות ניקוי  חול ושכבת יסוד.  1.2בעובי  יבש

o   תשלום  לפי  שטח הקירות  התחתית  והתקרה )מ"ר( בהתאם למחירון
 שבנספח י' 

 
בורות  ניקוי ושאיבת  שוחות , בורות רטובים בתחנות שאיבה , מפרידי שומן,   1.2.5

 סופגים, בורות רקב 
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o  תאי בקרה לביוב, בורות ביוב, מלכודות ביוב, בורות רקב, בורות    ינקה    הקבלן
נציג    שומן, הנחיית  ע"פ  לביוב  שאיבה  ותחנות  סופגים  בורות  מקלטים, 

   החברה.
o   מפרידי שומן או בורות סופגים או בורות רקב בחודש     15ניקוי ושאיבת עד

כלולים במחיר  הריטינר החודשי  מעבר לכמות  זו ישולם בהתאם למחירון  
 שבנספח י'  

o   כלולה העבודה  הובלה.  לרבות  ומורשה  מתאים  לאתר  יבוצע  התכולה  פינוי 
 במחירי היחידה 

o הצינ קטע  חסימת  של  בשיטה  תבוצע  קטעהעבודה  בסוף  בתא,  העבודה    ור 
,ביצוע מעקפים, הצבת מחסום בתחתית העיבוד, שטיפה של הצנרת בלחץ,  

ושאיבה    משיכת הביקורת  בתא  שיצטברו  והשומנים,  המשקעים  החול,  כל 
לביצוע שטיפה תהיה באופן כזה שכל המשקעים ישאבו    לתוך המכל. כל שיטה 

 ויפונו לאתר פינוי פסולת.
o ם להמשך הקו. יש לשאוב את כל תכולת הבור ולא  לא תותר הזרמת המשקעי

חלקים בתוך הבור. במקרה של תכולה מוצקה יש לבצע ריכוך במים    להשאיר
 ושאיבה. 

o   ידניים כלים  ע"י  וגם  מים  לחץ  ע"י  גם  הבור  דפנות  של  ניקוי  גם  לבצע  יש 
 בסיום השאיבה והניקוי יש לדווח על סדקים, תקלות פגמים בבור.  ומכאניים.

o   ושאיבת תא בקרה, בור שאיבה, תחנת שאיבה לביוב, העבודה תתבצע  בניקוי
יועץ הגדרת  הקבלן    ע"פ  צמוד.  ובליווי  הקבלן  של    הכין ל  נדרשהבטיחות 

לכל עבודה ולכל בור שאיבה בנפרד שיהיה ספציפי לכל עבודה    תוכנית חילוץ
לרבות תנאי העבודה, עומק הבור, אפשרויות    ע"פ הסיכונים האופייניים לה

 וכו'.   לוץ, מיקום, מגבלות השטח, אפשרויות סיוע חי
o   ככלל, אין להיכנס לתא שאיבת ביוב או לתא בקרה לביוב ללא ציוד הבטיחות

 המתאים! 
o   חל איסור לרדת לתאי הביקורת ללא ציוד הבטיחות המתאים 
o ,ביקורת לתא  לרדת  שיש  על    במקרה  תיקונים,  או  גדולות  אבנים  להוצאת 

 לי הבטיחות :הקבלן לפעול לפי כל כל
o :במידה ולא ניתן לבצע שטיפה מפני הקרקע יבוצע כדלקמן 

(עבודה   ▪ ירידה לבור שאיבת הביוב תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות 
מוקף, בחלל  עבודה  תקנות    בגובה,  בעבודה,  הבטיחות  פקודת 

במיתקנים    הבטיחות וכו') כולל אספקת ציוד נשימה המיועד לשימוש 
 מתאימות, ע"פ השלבים הבאים:  סגורים וכן חליפות אטומות 

בחינת   • לאתר,  הקבלן  מטעם  בטיחות  ממונה/יועץ  זימון 
 העובדים.   האתר ומתן הדרכה מקצועית לצוות

 הכנת תכנית חילוץ.  •

 אוורור התא והכנסת מפוח להוצאת הגזים.  •

 גידור התא מסביב ושילוט.  •

אויר   • לקבלת  וצינור  מסכה  עם  הביקורת  לתא  ירד  העובד 
 וכבל משיכה. מצויד בחגורת הצלהחיצון, שהוא 

משני   • לפחות  בחוץ  שיהיו  חובה  ביקורת,  לתא  ירידה  בכל 
 עובדים נוספים. 

כל  • ללא  העבודה,  להפסקת  תגרום  אלו,  להוראות  ציות  אי 
 התראה או אזהרה. 
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o   לפחות ישתתפו  זו  קבלת    3בעבודה  לאחר  ומיומנים  מקצועיים  צוות  אנשי 

ממדריך מקיף  הקבל  תדריך  מטעם  התא  מוסמך  שטיפת  כוללת  העבודה  ן. 
מ   יפחת  שלא  בלחץ  מים  איסוף  -4בלחץ  חול    אטמ',  וסמרטוטים,  מוצקים 

פתחים,    ובוצה, ניקוי הסולם או מדרגות הירידה לבור, ניקוי מדרכים, ניקוי 
ניתן לבצע איסוף ידני או   מכסים, מסגרות, דפנות התא, מעברים ומחיצות. 

 שאיבה.   בעזרת ציוד
o בדיקה חזותית את מצב הקירות, רצפה תקרת המבנה וכל    על הקבלן לבדוק

האחרים שבמבנה, בהתאם לתוצאות הבדיקה יוחלט על פעולות    המרכיבים 
 . האחזקה הנדרשות 

 
o   הן והתאונות  ביותר  המסוכנות  העבודות  אחת  היא  מוקף  בחלל  העבודה 

יש ולכן  קטלניות  בטוחה.    תאונות  לעבודה  הנדרשים  האמצעים  בכל  לנקוט 
תמיד בעבוד לזכור  יש  מוקפים  במקומות  ורעילה    ה  נפיצה  היא  שהאווירה 

בטיחות, ציוד    חנק בכניסה לחלל המוקף. הציוד הנדרש כולל ציודי ואפשר לה
 עזרה ראשונה, ציוד נשימה המתאים לעבודה בחלל מוקף. 

 
o  הסמכה לעבודה בגובה ובחלל מוקף. יש לוודא    כל עובד חייב לשאת תעודת

העבודה והוא נמצא בקשר עין    ו להשגיח מבחוץ על ביצועשעובד נוסף שתפקיד 
 רציף עם כל אנשי הצוות כל משך הביצוע.  

 
o   ,מפרידי שומן, בורות סופגים, בורות  תשלום  עבור ניקוי  תא בקרה , בור רטוב

 שבנספח י' ישולם  קומפלט ליחידה בהתאם  למחירון  רקב
 
 

 חיתוך שורשים ובפעולות באמצעות רובוט אורבני  1.2.6
 

  מתוך    שורשים  הוצאת  או/ו   הסתימה  ופתיחת   ניקוי  לבצע    ניתן  לא   בהם  במקרים
  לבצע  צורך  ויש  אחר  מכני  מכשיר  או   ידני  מכשיר,  לחץ  ביובית   בעזרת  הביוב   קו

 .   יעודי  רובוט באמצעות עבודה
 
o   קוטר בכל  ניקוז   / ביוב  קווי  בתוך  וכד'  בטון    , ברזלים  שורשים,  חיתוך 

 באמצעות  רובוט נשלט ע"י  טכנאי  חיצוני  
o   של י"ע   לפי  יבוצע   ותוספת    4התשלום  שע  עבורשעות  נוספת  ת  כל  עבודה 

 שבנספח י' בהתאם למחירון 
 

 בצינורות ביוב / ניקוז באמצעות שרוול  תיקונים נקודתים 1.2.7
o    תיקונן מפגעים נקודתים בכל סוגי הצנרת בכל קוטר ובכל עומק  באמצעות

תותב   של  הדבקה   באמצעות  יתבצע  התיקון   רובוט.  ע"י  שרוול   השחלת 
 פולימרי על גבי דופן  הצינור הפגוע, לרבות ביצוע  ביצוע  מעקף לזרימה. 

o שבנספח כמתואר ישולם  קומפ' בהתאם למחירון   עבור  ביצוע תיקון נקודתי  
ביצוע מעקבמו  י'. עבור  כי  בזאת  כלול    ףהר  והנ"ל  בנפרד  ישלום  לא  זרימה 

 במחיר היחידה 
 
 
 

  עבודות בשעת חירום 1.3
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o  על הקבלן לבצע עבודות בחירום בהתאם לנספח יד' לעבודות בחירום 
o   הכמויות שבנספח י'. תשלום עבור כוננות בחירום יעשה בהתאם לכתב 

         
 
 

 ופרקי זמן לתגובה  מועד התחלת העבודה  .2
 

ו/או  2.1 החברה  הוראת  פי  על  לעבודה  לצאת  הקבלן  מתחייב  זה  חוזה  במסגרת 
העבודה  ,המפקח האם  תקבע  החברה  טלפונית.  או  אישית  בפגישה  בע"פ  ו/או  בכתב 
 :והקבלן מתחייב לפעול לפי קביעת החברה, תוך פרקי הזמן הבאים דחופה 

 
הקריאה בכל ימות  דקות לאחר קבלת    30  - מיד, אך לא יאוחר מופיתחת סתימות    עבודות דחופות  -

 .בע"פ ת בכתב ו/או אלא אם המפקח יורה לו אחרהשבוע ובכל המועדים, 
                               

אם ימסרו לקבלן  מספר קריאות באותו פרק זמן , מתחייב הקבלן  לבצע את כל  העבודות בו זמנית  
 , באתר העבודה בהתאם ללוח  ההתיצבות שלהלן: 

 
  

להתציבות   קריאה מס'  עד  הזמן  משך 
 במקום האירוע

 דקות 30עד  לקריאה ראשונה . 1
 שעה עד  לעיל 1לקריאה שניה, לאתר שונה מהאתר בסעיף  . 2
 עד שעה וחצי  לעיל  2 -ו 1לקריאה שלישית שונה מהאתר בסעיף  . 3
מהאתרים   . 4 שונים  לאתרים  נוספת,  קריאה  לכל 

 1-3בסעיפים 
 עד שעתיים 

 
 
 
 - עבודות אלו תבוצענה תוך הזמן שנקבע ע"י המפקח ועל הקבלן עבודות יזומות -

עבודה    יום    הודעה תימסר לקבלן לפחות  בהתאם לזמן שנקבע לתחילת העבודה.  להתחיל בעבודתו  
 שעות(.  24אחד מראש )

 
במצב של  לוחמה או אסונות טבע, גשמים עזים , מצב חירום יוכרז    עבודות בחירום ובכוננות סופה -

המקצועי   הגורם  קריתע"י  בעריית  או  החבר   בחברה  נציג  ע"י   לקבלן  ויועבר  יהוד  או  ה  אונו  
 בהודעה טלפונית או בכתב. הקבלן יזומן   על ידי  החברה והקבלן נדרש לזמינות מיידית.

             
 העביר את   המוקד / נציג התאגיד    /המועד לתחילת העבודה ייחשב מהשעה שהמפקח 2.2

אם על ידי מסירת פקודת עבודה בכתב ואם ע"י הוראה בע"פ    לידי נציג הקבלןההודעה  
התחיל הקבלן בעבודה, עליו לבצעה ללא דיחוי, אלא אם יקבל   .בקשרטלפונית ו/או  
 .מהמפקח הוראה אחרת

 
 קשר .3

 
סלולריים  טלפון  מכשירי  של  ואחזקה  רכישה  הינו  זה  לחוזה  עיקרי  תתוקן      חכמים   תנאי  בהם 

צוותיו  הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לצייד את כל    לשימושאפליקציה ) ישומון  ( של מוקד התאגיד  
בכל זמן בו הקבלן מבצע עבודה כלשהי עבור החברה. כמו כן    במכשירים אלו. המכשיר יהיה זמין

   .)כולל בתורנות וכוננות) יהיה ליצור קשר בין נציג הקבלן למפקח ולהפך בכל זמן הביצוע ניתן
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 סדר העבודה .4
 

אם קבלן החל    .המפקחהקבלן יבצע את העבודות על פי סדר העדיפויות שייקבע ע"י החברה ו/או  
בודה שהחל  עהפסיק את להקבלן    בעבודה מסוימת והמפקח קבע שיש לבצע עבודה דחופה יותר, על

 .להוראות החדשות שיקבל מהחברה ו/או מהמפקח  בה ולבצע את העבודה הדחופה יותר, בהתאם
 

 פגיעות ונזקים .5
 

  לתאונות,   הביוב שפרצו גרמובמקרה בו הקבלן ניגש לביצוע העבודה וראה כי מי הגשם ו/או מי  
תחילת עבודתו. במקרים    נזקים לרכוש עירוני או פרטי, על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח לפני

 .באזור התקלה, למניעת תאונות נוספות  אלה אסור לקבלן להתחיל בעבודתו פרט לשאיבת המים
 

 שעות עבודה .6
 

 ולא רגילות שעות עבודה רגילות 6.1
 

  07:00וערבי שבת, משעה    ובערבי חג  20:00עד שעה    07:00רגילות: בימי חול משעה  שעות עבודה  
 .  17:00עד שעה 

רגילות   בלתי  עבודה  בשעות  עבודה  עבור  וחג)תשלום  בשכר(שבת  כלול  לכתב    ,  בהתאם  החודשי 
 .הכמויות

בגינה  רגילות, התשלום    עבודה שהחלה בשעות העבודה הרגילות והסתיימה בשעות עבודה בלתי
לא ישולם    .גם על שעות לילה, על שעות שבת וחג  כלול בתשלום החודשי. למען הסר ספק, כלל זה חל

 .תשלום נוסף בגין תורניות וכונניות ברשת הביוב, כולל חגים ושבתות, כל
 

 עבודות לילה  6.2
 

התשלום בגין  הביצוע.    לפי הצורך עפ"י דרישת המפקח והחברה ו/או המשטרה ו/או מבחינת תנאי
 .והמחירי היחידה עבודות לילה כלול בשכר החודש

עבודה    תשלום בגין  לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין עבודה בלתי שגרתית ו/או עבודה בלילה, מלבד
 .מיוחדת המוגדרת בכתב הכמויות

 
 שיסופקו על ידי הקבלן  אביזרים וציוד/חומרים .7

 
וכ העזר  חומרי  את  יספק  העבודה  להקבלן  והשלמת  לביצוע  הדרושים  ומפעיליו    בהתאם   הציוד 

לרבות   הציוד  כל  את  הצורך  לפי  יפעיל  הקבלן  החוזה.  קומפרסורים,  ,משאבותביוביות,  לתנאי 
 . 'וכו , מצלמות, רובוטיםטרקטורים

 
 וסימיון ציוד בטיחות 7.1

 
בטיחותי   ציוד  זה,  מפרט  פי  על  עבודותיו,  בכל  ויפעיל  יצטייד  בהתאם הקבלן  בטיחות,    וציוד 

האביזרים  הכלים,  הלבוש,  פרטי  כולל  הבטיחותי  הציוד  דין.  לכל  ובהתאם  הבטיחות    להוראות 
להימצא    והמתקנים הדרושים להבטחת שלום עובדיו, התושבים, כלי הרכב וכל רכוש אחר העלול

 בסמוך לאתר העבודה, בהתאם לנדרש בחוק ובתקנות הבטיחות. 
יכלול, בי זוהר, גדרות בטיחות, פנסיםציוד הבטיחות    ן היתר, בגדי עבודה, נעלים, מגפים, לבוש 

והוראות הבטיחות  חוק  ידי  על  כנדרש  וכד'  משיכה  חבלי  חגורות,  אמצעי  סולמות,    מהבהבים, 
 המפקח, המשטרה והחברה.

 הקבלן יצטייד בשילוט עפ"י הוראות החברה והמפקח ובהתאם להוראות הדין.
 

 ה, וכל ציוד לביצוע העבודה, יתאים לתקן הבטיחות של משרדציוד בטיחותי, כלי עבוד 
 העבודה. 



  
 

 

 

 

 

   

 

99 

 

 
אספקה הפעלה ושימוש בעת ביצוע עבודות  במאווררים, חגורות בטיחות , מסכות גז, ביגוד, שלטי  
הזארה, גופיות זוהרות, כפפות, סרבלים, גסדות, מגפים וכו' בהתאם לנדרש בכל עבודה והוראות  

 שטח/ ממונה הבטיחות והנחיות  נציג  החברה ב
 

הוראות    הקבלן מתחייב לבצע את ההוראות של הממונה על הבטיחות מטעם החברה ולקיים את
 הדין. אספקה ושימוש בציוד בטיחותי יכלל בסעיפי המכרז ולא ישולם בנפרד. 

 
 
 

 ציוד נלווה 7.2
 

 : בעת הצורךולספק (  מוכרת ליסינג מחברת  ליסינג) בשכירות או להחזיק בבעלותועל הקבלן 
 

המתאימים  למשאבות  ולשאיבות  ממרחקים  גדולים    8, ''6, ''4צינורות סניקה גמישים '' -
 מטר(   200)לפחות  

 
 

 : נגררות כולל גנרטור מושתק מתאים להפעלתם  דיזל/משאבות חשמליות  -

 

   צינורות כולל ש"מק 30  לפחות של בהספק,   4משאבה אחת  בעלת קוטר יניקה ''  •
  כפי' מ 10 לפחות של באורך  יניקה  וצינורות  מטר 200 לפחות של  באורך סניקה 
 .קוטר לכל  תואם שידרש

 

 

•  '' יניקה של  צינורות    250בהספק של לפחות    6משאבה אחת בעלת קוטר  כולל  מק"ש 
מ' כפי שידרש  10מטר  וצינורות יניקה באורך של לפחות  200סניקה באורך של לפחות  

 תואם  לכל קוטר. 
 
 

  סניקה  צינורות כולל ש"מק  750 לפחות של בהספק 8משאבה  דיזל נגררת בקוטר ''   •
  תואם שידרש כפי' מ 10  לפחות של באורך יניקה  וצינורות   מטר 200 לפחות של  באורך

 .קוטר לכל
 

 
לניקוי קווים מחול, שורשים וכו'. המכשור יכלול  מוט  ו/או מכני/ ו/או חשמלי  מכשור ידני   -

פרקי גמיש , אשר בקצהו יותקנו  אביזרים מתאימים לניקוי וקיצוץ שורשים, אורך המומט  
 מטר. 100מטרים והאורך הכולל יהיה לפחות   2-3הוא כ 

 
מ"מ שנים  מכל סוג    1000מ"מ ועד    110פקקים מתנפחים מתאימים לצינורות בקטרים מ   -

 לפחות. 
 
 מערכת חיצונית  להזרמת  אוויר לשוחות ביוב  -
 
 מכונה לשאיבת  פסולת יבשה ומוצקים  -
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ניידת צילום למערכת ביוב ותיעול  כולל  רובוטים לצילום צינורות בכל קוטר עם מד שיפוע   -

 ועינית להסתכלות סביב כל היקף  של הצינור.ומד מטרים  
 
 ומז"ח לכל ביובית לצורך  רישום ותיעוד כמויות המים  מד מים  -
 
 מכשור לגילוי גזים  במערכת הביוב  -
 
: אפודים , מגפיים , חליפות ביוב  מסכות    רבן הית  כולללפי דרישת החוק,  ציוד בטיחות אישי   -

 ולחוקים לצורך ביצוע העבודה   גז, בלוני חמצן וכול הנדרש בהתאם לתקנות
 
 
 
 
 

 כלי רכב  7.3
 

  2019ביוביות  משנת יצור    (   מוכרת  ליסינג  מחברת  ליסינג)  בשכירות  או  על הקבלן להחזיק בבעלותו
 ומעלה ולספקם לצורך עבודות נשוא מכרז זה בהתאם לצורך ולדרישה: 

 
 
 "ביובית משולבת" בנונית הכוללת:  -
 

 לפחותקוב  4מיכל לביוב בנפח   •

 קוב לפחות   1.8מיכל מים  בנפח  •

 אטמ'  130יכולת ללחץ מים של  לפחות   •

 ליטר בדקה  250יכולת ספיקה של לפחות  •

 3/4או  '' 1גודל צינור פתיחה '' •

 מטר(   100צנרת יניקה  באורך הדרוש )לפחות  •

 מ'   7משאבה ליניקת  ביוב ומוצקים  בעלת כושר יניקה מעומק  •

 בגדלים  וסוגים שונים  לביצוע  עבודות פריצה ושטיפה.  ראשי שטיפה ודיזות •
 
 
 
   ביובית  ממחזרת הכוללת -
 

 ביובית בעלת יכולת מחוזר מים  ושימוש במי ביוב לשטיפה •

 קוב  12מיכל לביוב ומים בנפח  כולל של לפחות  •

 אטמ'  200יכולת לחץ מים של לפחות   •

 ליטר  דקה  400יכולת ספיקה  של לפחות   •

 או יותר   1פתיחה ''צינור   •

 מ'  7כושר יניקה ושאיבה מעומק של לפחות  •
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 בנוסף לביובית הממחזרת  ביובית  לפתיחת סתימות קשות במיוחד -
 

 בר 250ליטר לדקה בלחץ של לפחות    600יכולת של לפחות   •

 קוב  6מיכל לשאיבת ביוב בנפח של לפחות  •

 לפחות מ'  7משאבה ליניקת מוצקים  בעלת כושר יניקה מעומק של   •
 
 
 
 
 

 פסילת ציוד  7.4
 

המפקח ראשי ע"פ שיקול דעתו לפסול כל פריט ציוד, שאינו מתאים , לפי שיקול  דעתו הבלעדי,  
 והקבלן מתחייב לספק  מיידית ציוד מתאים אחר תחתיו, ללא תמורה כספית נוספת 

 
 
 

 כח אדם  .8
 

העבודה 8.1 משרד  הנחיות  לפי  יהיו  העבודה,  בצוות  עובדים  עבודה  המספר   צוותי  אך 
  2המינמאלי  של עובדים  בצוות  העבודה ובכל כלי רכב יהי לפי הצורך ולא יפחת  מ  

 עובדים בכל כלי רכב בכל שעות היממה. 
 

  הקבלן יעסיק, באופן קבוע, בכל שעות היממה, לאורך כל השנה, מנהל עבודה תושב  8.2
אשר   עבודה,ק"מ מהתאגיד, מוסמך על ידי משרד ה  15הסביבה, אשר מקום מגוריו עד  

תאום לצורך  והמפקח,  החברה  עם  מתמיד  בקשר  ויהיה  העבודות  את  וקבלת   ינהל 
התאגיד.   הודעות. מנהל העבודה יקבל את קריאות המוקד ישירות ולא באמצעות נציג
לביצוע הנדרשים  על סדרי הבטיחות  העבודה  מנהל  יהיה אחראי  כן,  העבודות.    כמו 

כ נוכח בשטח, במשך  יהיה  העבודה  מנהל העבודהמנהל  שעות העבודה.  על   ל  יקפיד 
החשבון ישולם  העבודה  תכנית  פי  על  החודשית,  העבודה  תכנית  לפי   ביצוע  החודשי 

ומנהל העבודה לא   שטיפה יזומה כחלק יחסי מכתב הכמויות. למען הסר ספק, במידה
בהסכם, יסודית  הפרה  הדבר  יהווה  העבודה,  באתר  נוכח  קנסות   יהיה  תגרור  אשר 

 לרבות הפסקת ההתקשרות. 
 

 הקבלן יעמיד צוותי עבודה מיומנים, במספר הנדרש לביצוע תקין ושוטף של העבודות,  8.3
 לפי דרישה וצרכי החברה. 

 
למשימות    מספר הצוותים או גודל הצוותים, המועסקים ע"י הקבלן, ישתנה בהתאם 8.4

עובדיו, צוותי  את  להתאים  חייב  יהיה  הקבלן  הקבלן.  על  ול  שיוטלו  עומס  לקצב 
החברה ולא ישולם לקבלן פיצוי   העבודות, על מנת לעמוד בכל מועדי הביצוע ודרישות

 כספי, בגין השינוי בכמות צוותי העבודה. 
 

 3מקצועי של    נהגי הביוביות, יהיו בעלי רשיון נהיגה מתאים לסוג הרכב ובעלי ניסיון 8.5
 שנים לפחות, בסוג העבודה הנדרש. 
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של כל עובד,    ול דעתו הבלעדי, להורות על הרחקתו המפקח יהיה רשאי, בהתאם לשיק  8.6
העובד מביצוע כל עבודה   אשר לדעתו, אינו מתאים לביצוע העבודה והקבלן ירחיק את

 עבור החברה. 
 
 
 

 :הפסקת זרימת שפכים או מי גשם  .9
 

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

לשילוט    וידאג  מורשההקבלן יבצע שאיבה רציפה כך שהזרימה תפסק לחלוטין, ידאג לריקון באתר  
 .מתאים

במדרכת    בזמן השאיבה, ידאג הקבלן לשלמות המדרכה ולהחזרת המצב בשטח לקדמותו. כל פגיעה 
מיידית ע"י    הטיפול ושאיבת המים תבוצע  .אספלט ו/או מדרכה מרוצפת תתוקן על חשבון הקבלן

 .הקבלן למניעת מטרדים ואו נזקים
 
. 
 

 : לזמן ביצועוהסדרי תנועה  אמצעי בטיחות , תמרור  .10
 

 עבודה ולבצעה עבודות בכפוף לדרישות החוק והרשויות.  ןהקבלן חייב לקבל רישיו
. 
המשמשים    תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי העבודה, נשוא מכרז/חוזה זה, לאורך כבישים קיימים 

 .תנועת כלי רכב
 

על    ,על הקבלן יהיה להגן על קטעי העבודה, באמצעים שונים, בהתאם לדרישות הרשויות  ךלצורך כ
כלי הרכב הסדירה. יש לשמור את הכביש פתוח    מנת להגן על עובדים ולהימנע מהפרעות לתנועת

 .ע במידת האפשר ובהתאם לדרישותלנסיעה בכל שלבי הביצו
 

החברה  על הקבלן לתלות מודעות  המפרטות את מועד תחילת  ו  הרשויות משטרה,  לדרישותבהתאם  
שעות( לפני תחילת    48וסיום  העבודה והרחובות שיסגרו לתנועה בסמוך לאתר העבודה יומים  )

 העבודה .
הקבלן יתלה, על חשבונו, מודעות     המפקח.סגירת הרחוב תתבצע, על ידי הקבלן בזמנים שנקבעו ע"י  

אתר העבודה המפרטות את מועד תחילת וסיום העבודה והרחובות שייסגרו לתנועה. ביום  בסמוך ל
התנועה,   תופסק  בו  האזור  בכל  ברמקול,  הודעות  באמצעות  הקבלן  ע"י  הודעה  תינתן  העבודה 

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

 
מובהר  בזאת  שלא ישולם  כל תשלום  עבור פריסה ואיסוף בסיום  העבודה של קונוסים, סרטי  

 סימון, תמרורים וכו' בכל סוג עבודה שהיא. 
  

 
 דחופות )ריטנר(: הסדרי תנועה לעבודות 

 
זמני ותמרור  שילוט  של  והצבה  אספקה  כנדרש    עבור  הבטיחות  אביזרי  כל  העבודוכן  ה לביצוע 

אנשים, פקח + טנדר + כל אביזרי הבטיחות    2וצוות של  הדחופה ) כולל שימוש בעד עגלת חץ אחת(  
 במחיר החודשי. לא ישולם לקבלן בנפרד וכל האמור בסעיף זה כלול הנדרשים 

 
 

 הסדרי תנועה לעבודות יזומות ומתמשכות
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 יזומות ומתמשכות:  הסדרי תנועה לעבודות  

  
ונדרשים הסדרי תנועה מיוחדים הכוללים  שימוש ביותר מעגלת חץ אחת + צוות אבטחה+ במידה  

 טנדר + כל אביזרי  הבטיחות הנדרשים ישלום בהתאם למחירון שמנספח י'. 
 

מובהר  בזאת  שלא ישולם  כל תשלום  עבור פריסה ואיסוף בסיום  העבודה של קונוסים, סרטי  
   ודה שהיא.סימון, תמרורים  וכו' בכל סוג עב

 
בזאת    חץ  מובהר  הנדרש    1עגלת  ניידים,  בגודל  מחסומים  סימון,  סרטי  קונוסים,  עם  מזוודת 

בסיום העבודה ו/ או   של כל האביזרים  . כולל פריסתם ואיסופםשני אנשי צוות , ופקח  תמרורים, 
 הפרויקט הינם על חשבון הקבלן.  

 
שוטר/ אתת    1עגלת חץ  ל   ברעל ידי החברה מע  אושריו  ידרשו  שוהסדרי תנועה  כל כמות של עגלות  

 שבנספח י'__ למחירון  שולם בהתאםי
 
 
 
 
 
 

 נוהלי עבודה .11
 

 הקבלן יפעל בהתאם לנוהל לפיחת סתימות שבנספח טז.   11.1
 

 פקח.  הקבלן יתייצב במקום מפגש מתואם שייקבע על ידי המ -חובת התייצבות  11.2
 

   בכל מקום שיידרש, גם אם אין רשת מים של התאגידהקבלן ידאג לספק לעצמו מים,      11.3
 .באזור, על חשבונו, ללא כל תוספת מחיר

 
 ,במקומות בהם, אין גישה לביובית סטנדרטית, יצטייד הקבלן, בביובית מתאימה  11.4
 .לביצוע העבודה, ללא כל תוספת מחיר  

 
 . בזמן סבירהקבלן יבצע את העבודה בצורה שתבטיח תיקון הדרכים   11.5

 
השטח   11.6 והחזרת  האתר  סגירת  להשלמת  עד  העבודה  אתר  את  יעזוב  לא    הקבלן 

 .לקדמותו, כולל פינוי פסולת ושטיפת המקום
 

 בשבת וחג יבוצעו עבודות דחופות בלבד  11.7
 
 
 

 אחריות הקבלן  .12
 

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

 .עבודה, לא יזכה את הקבלן בפיצוי כספי נוסף
ויעשה את המרב, לצמצם  יצוע העבודה  יום מסיום ב  20במשך  הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה  

 .  החוזרות המפקח רשאי לחייב את הקבלן לבצע עבודה חוזרת את מספר העבודות
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שנבעה מרשלנות של הקבלן, תהא רשאית החברה לקזז מהתשלום החודשי את   ,בגין עבודה חוזרת
 .העבודה החוזרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה  עלות

 
 

 העבודה וסילוק פסולת מיקום ניקוי  .13
 

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

 .לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה
הדבר להפרה    שטיפת מקום גלישת השפכים. יפר הקבלן תנאי זה, ייחשבעבודות הניקוי כוללות  

מחירי  או על פי כל דין.    יסודית של החוזה והחברה רשאית לפעול על פי כל סעד הנתון לה בחוזה
היטלים ואו אגרות לרבות הובלות ותשלום דמי    את כל ההוצאות, לרבות  היחידה השונים כוללים  

 .יותב שפכים מביו תכניסה לאתרים מורשים לקליט
 

 פרטיות עבודות  .14
 
התאגיד בתחום   מובהר בזאת שעל הקבלן חל איסור לבצע עבודות פרטיות שלא דרך -

 קריית אונו  ויהוד מונוסון.  היישובים
 
 

 אמצעי זהירות לעבודות בשוחות בקרה ובמתקני ביוב   .15
 

 אמצעי זהירות כלליים  15.1
 

למניעת    והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושיםהקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים  
בכל ינקוט  הקבלן  שהוא.  סוג  מכל  בעבודות  הקשורות  תאונות  לרבות  עבודה,  אמצעי    תאונות 

כגון: תמיכות    הזהירות הדרושים לאבטחת רכוש וחיי אדם באתר, או בסביבתו בעת ביצוע העבודה
ויקפיד על קיום כל    חות ותמיכות של החפירותבמקומות בהם יידרש לבצע עבודות חפירה לגילוי שו

בעניינים אלו. הקבלן יתקין מעקות, וההוראות של משרד העבודה  פנסי    התקנות  זמניות,  גדרות 
להיגרם בשל הימצאות    תאורה, ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות

 רים באתר. בורות, ערמות עפר, כלי עבודה, או חומרים ומכשולים אח 
 

את   מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר
 ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.

 
נקיטת אמצעי  וחיה עקב אי  נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם  יהיה האחראי היחיד לכל    הקבלן 

ו כנדרש  שומר זהירות  זאת,  לעומת  אליו.  תופנינה  אשר  זה  מסוג  תביעות  בכל  יכיר  לא    המזמין 
לבין    המזמין לעצמו לעכב תשלום אותם סכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע, או התובעים,

לשביעות    הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך, או חילוקי דעות,
תביעה   כל  החברה.  אחר,רצון  לאדם  או  הקבלן,  לעובד  עבודה  תאונת  עקב  תביעת    לפיצויים  או 

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

 
לבטיחות    העבודה והמכון עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות המחייבים מחוקי מדינת ישראל, משרד

בנפרד ויראו אותם    וגהות ואשר רשימת חלקית שלהם מפורטת בסעיף זה (תנאים כללים) לא ישלום
 ככלולים במחירי היחידה השונים. 

 
אמצעי  בנושא  הקבלן  ע"י  יודרכו  בקרה,  לשוחות  כניסה  הדורשת  בעבודה  המועסקים    העובדים 

ה באמצעי  בשימוש  ויאומנו  הנדרשים  באמצעי הבטיחות  בשימוש  ויאומנו  הנדרשים    בטיחות 
 הבטיחות שהוזכרו. 
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 אמצעי זהירות לעבודות  בשוחות  בקרה ובמתקני ביוב  15.2

 
וניקוי לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן    במקרה של עבודת תיקון ו/או צילום, שטיפה 

וההגנה    אמצעי הזהירותלבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל  
 :אשר יכללו בין היתר את הפעולות וההנחיות ו/או ההוראות הבאות

אם    .לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן
בעזרת    כראוי  יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר

מספקת, תותר הכניסה    מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן
   .לתא הבקרה,אבל רק לנושא מסכות גז

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

בשנ - והמכסים  לעבוד  עומדים  שבו  השוחה  מכסה  קיים  בקרה  בתא  התאיםלעבודה  - י 
 סמוכים, סה"כ שלושה מכסיםה
 ור. לחיבור אל ביב קיים המכסים משני צדי נקודת החיב -
 לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר -

 .יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך
 .מ' יישא מסכת גז מתאימה 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   -
 מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך  5.0שעומקן עולה על    בשוחות בקרה  -

 .כל זמן העבודה בשוחה
 

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

 
  פירוט שהקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק למען הסר ספק הרינו להדגיש פעם נוספת וביתר  

בשום    שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי הזהירות כנדרש והמזמין לא יכיר
אשר יהוו    תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, המזמין שומר זכות לעכב תשלום על אותם סכומים

ישחרר המזמין   ן הקבלן. את הסכומים הנ"ל נושא לוויכוח או אי הבנה בין התובע או התובעים לבי 
לפיצויים עקב תאונת    רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות, לשביעות רצון החברה. כל תביעה 
לאובייקט פיצויים  תביעת  או  אחר,  לאדם  או  הקבלן,  שחל  לעובד  באתר    עבודה  שנפגע  כלשהו 

וה מתאימה  ביטוח  פוליסת  באמצעות  הקבלן  ע"י  תכוסה  כל    מזמיןהעבודה,  באחריות  יישא  לא 
החוזה    הפרה יסודית של תנאי  שהיא בגין נושא זה. אי תשלום הפרמיה בגין פוליסת ביטוח זאת הנה 

 .המגיעים לקבלן והמזמין יהיה רשאי, בין השאר, מייד לעכב את כל התשלומים
 

חשבונו    על  בכל ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה, יזמין הקבלן
 .הנחיותיו את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור ויבצע את כל 

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

 והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל, רואים אותם ככלולים במחירי 
 .א ישולם עבורם בנפרדהיחידה השונים ול

 
 

 פיצוים וקנסות .16
 

המפורטים   מהמקרים  אחד   בכל  דין  כל  עפ"י  ו/או  זה  הסכם  לפי  החברה  בזכויות  לפגוע   מבלי 
_ )כל אחד  מהם יקרא להלן "ההפרה"(   תגבה החברה את הפיצוי המוסכם כפי שקבוע   י'בנספח__
 _. י' בנספח _
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 'זנספח 

         לכבוד:
 )להלן: "החברה"(מ "מי אונו בע

 39 ירושלים' רח
 קריית אונו   

 ערבות בנקאית מספר                                         . הנדון: 
 

  ______________________ מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  פי  על 
כל סכום עד לסך _______________ ₪    ק"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילו המבקשים )להלן: "

)במילים: ___________________ ₪( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך  
 " )להלן:  להלן  כמפורט  למדד  הצמדה הנ"ל  מס'  הפרשי  מכרז  עם  בקשר  לעבודות    03/2022"(, 

ביצו להבטחת  אופציונליות,  ועבודות  שומן  בורות  שאיבת  ביוב,  סתימות  כל  לפתיחת  ע 
 התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו.  

 
ימים    14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  

את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם  קבלת  מיום 
הו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה  דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלש

משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים  
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  

הסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  אחת מהן מתייחסת לחלק מ
 הנ"ל. 

 
 במכתבנו זה:

משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    - "  מדד"
 ולמחקר כלכלי. 

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

המדד  ערבות זו )להלן: "  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י
"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________  החדש

"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת  המדד היסודיהיינו __________ נקודות )להלן: "
בניכוי   היסודי  במדד  מחולק  הנ"ל  בדרישתכם  המצוין  הקרן  בסכום  החדש  הקרן  המדד  סכום 

 המקורי. 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל. 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.
 לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 
 רה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צו

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

   
 בכבוד רב, 

בנק  
 _____________ 
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 'חנספח 
 

 הצהרה על חיסול תביעות 
 

         לכבוד:
 מ )להלן: "החברה"("מי אונו בע

 
 א.נ.,

 
 03/2022הצהרה על חיסול תביעות מכרז :     הנדון

 
 

"(, במסגרת המכרז  החברה"  מ )להלן:"מי אונו בעהוזמן מאתנו על ידי    הואיל וביום ___________
ועבודות אופציונליותשבנדון,   בורות שומן  ביוב, שאיבת  :    ביצוע עבודות פתיחת סתימות  )להלן 

    "(.החוזה"
 

לכם   הגשנו   __________________ וביום  החשבון האחרון  והואיל  בגין העבודה האמורה  את 
 "(.החשבון הסופי)להלן: "

 
 

 :לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן
 
 

הרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי כל הגורמים 

ופרט לתשלום המבוקש בחשבון (, הינו חשבון סופי לכל דבר ועניין  דס הנהמפקח/המ  החברה,)

אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או הסופי,  

ו/או  ו/או בסעיפי כתב הכמויות  כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין הקשור בעבודה 

ו/או   בהם  ו/או הכרוך  כל  בחוזה  על  בזה  מוותרים  אנו  בעקיפין.  או  במישרין  והכל  הנובע מהם 

תביעה, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים 

 אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.

 
פגמים אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, ותיקון  

 וליקויים כמפורט בחוזה.

 
 

 :ולראיה באנו על החתום היום
 
 

 _________________ 
 הקבלןחתימה וחותמת 
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 נספח ט' 
 

מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי את כל הפרטים, לרבות  תום מטה  אני הח

ואני מתחייב למלא אחר הוראות המכרז  והמחירוןהנלווה  חוזה  ה ה,  כל  ואחר הוראות  על  חוזה 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי החוזה וכל     אם הצעתי תתקבל.  צרופותיו

  הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי 

 כדלקמן: 

 

ל ביחס  )נספח  מחירים  "ההנחה"  במחירון  השירותים  עב  -   '(_______הנקובים  אספקת  ור 

כל תנאי המכרז, ובכלל זה מבלי להגביל: הוראות  התאם לכמוגדר וכמפורט במסמכי המכרז, וב

 %_______  החוזה והמפרט, המוצעת על ידי, הינה בשיעור

 
 

למען הסר ספק יובהר, כי אין לציין הנחה לגבי כל סעיף/עבודה בנפרד, אלא ביחס לעלות הכוללת  
 של המכרז.  

  
 

 

 שם המציע: .................................................... 

 _______________   תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:

 ............................ ת.ז./ ח.פ.:.....................

 כתובת: ......................................................... 

 טלפון: ........................................................... 

 

  תאריך: ..................... 

 . : ................................................. + חותמת  חתימה

 

 

שהוא שותפות או חברה, נא לציין את שמות החותמים ואת מספר    מציעבידי    מהנחת  צעהאם הה

 של התאגיד, באישור שלהלן. הזיהוי של כל אחד מהם וכן לאשר חתימת התאגיד על ידי עוה"ד
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 אישור עו"ד

 
מסמך זה, כמו גם יתר מסמכי ההצעה, נחתמו  מאשר בזאת כי  ,  עו"ד,  _________ אני הח"מ _____

נ"ל  וכי ה ,  ________________ .___ 2  -ו ___________  _____ . ___ 1                     :ל  ידיע

 בחתימתם. ( למלא את שם המציע  נא_________________ )מוסמכים לחייב  את  

 
           ____________________________                  ____________________________                     

  עו"ד     תאריך                                                                          
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 נספח יב' 

 פרוטוקול מסירה 
 מהקבלן( )דו"ח התיקונים הנדרשים  

 
     

     
 שם העבודה   שם החברה   חוזה מיום 

 
 
 
  
בתאריך _____________ נערך סיור מסירה מס' ___________ לעבודה שבנדון בהשתתפות : 

  

:  .א החברה  נציג 

  

:  .ב הפיקוח  נציג 

  

:  .ג הקבלן  נציג 

  

 
פרט   רצוננו  לשביעות  והושלמה  בשלמותה  בוצעה  העבודה  כי  מצאנו  הסיור  לליקוים  לאחר 

 המפורטים להלן: 

________________________________________________________________  .א

 ____ 

________________________________________________________________  .ב

 ____ 

________________________________________________________________  .ג

 ____ 

 
 הערות:

_________________________________________________ __________________ .א

 __ 

___________________________________________________________________  .ב

 __ 

 
 על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך __________________ 
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 ______. סיור למסירה סופית של העבודה יערך בתאריך ______________ בשעה 

 
  

 
 
  ________________                    _________________                    _______________

  
 חתימת הקבלן                                  חתימת המפקח                            חתימת החברה      
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 נספח יג' 

 
 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / מצב חרום  

 
הקבלן מתחייב, להמשיך ולספק את השירותים הניתנים על ידו בשוטף, כפי שמפורט בחוזה זה,  

חרום, ע"י   בעת הכרזת מצבאו  , החברהבהתאם להגדרת   מצב חירום גם בעת משבר מים מקומי,
 המדינה. 

 
 
 

מונוסון, בשגרה   –אונו ויהוד  - ק הביוב, בערים קרית תאגיד מי אונו אחראי על אספקת המים וסילו 

 ובחרום. 

תאגיד מי אונו מוגדר כמפעל חיוני ואף מפעל קיומי במדינת ישראל. ככזה, בשעת חרום בכל תרחיש  
שהוא או במשבר מקומי,  נדרשים לרציפות תפקודית בכל נושאי אספקת המים וכן סילוק הביוב,  
ועמידה בכל נהלי החרום של הרשויות, קרי רשות המים ומשרדי ממשלה השונים, כפיקוד העורף  

 ל.     ורח" 

 לעבוד בשיתוף פעולה עם כוחות הבטחון וההצלה, וכמובן הרשויות המקומיות.                      נדרש כמו כן 

היה וישתנו נהלים, הנחיות או/ו דרישות רשות המים ו/או דרישות התאגיד, הקבלן מתחייב לעמוד  
 בדרישות החדשות, ולא יחשב הדבר כפתיחת החוזה/מכרז. 

מהווה תנאי לזכיה  הסכמתו לעמוד בכל התנאים וההנחיות המובאות בפרק זה,  אישור הקבלן ו 
, ולכל התנהלות וממשק עבודה במסגרת מכרז/הסכם עם תאגיד מי אונו, וכנ"ל לגבי קבלן  במכרז
 משנה  

 . כמוה כהפרת החוזה  – מובהר כי הפרה של פרק זה כולו או מקצתו 

כמו כן מובהר שסיוע שהקבלן מתחייב להיות ערוך לו ולהעמיד לטובת התאגיד בשעות חרום  
  שיטפון, סופה,בכל תרחיש אפשרי)אירועי טילים ומלחמה, פח"ע, רעידת אדמה, זיהום מים, 

סייבר או כל מחולל אחר(, הוא לצד המשימות השוטפות, העשויות להימשך תוך כדי אירוע  
ן להיערך עם כ"א ואמצעים כך שגם בשעת חרום יוכל לעמוד בדרישות המכרז  ולכן על הקבל  - החרום 
 במלואן. 

  פטורים  והאם  הזהות  תעודות מספרי , העובדים  שמות  את,  החוזה  חתימת במועד , להעביר הקבלן  על 
  רשימת   הקבלן יעביר, כן כמו . הרישוי  ומספרי  העובדים  את  המשמשים רכב כלי , מילואים משירות הם

 .התחזוקה עבודות  לביצוע ,  העובדים לרשות  העומד , הציוד   של הרישוי  מספרי ואת הציוד 

 .(ושחפץ  מגן אפוד)  -  ר" פקע להנחיות   בהתאם  העובדים למיגון   יערך  הקבלן

יתכן ובשעת חרום התאגיד ישקול לצמצם השירותים והמשימות השוטפות, אך מודגש שהחלטה כזו  
 ובהתאם לשיקוליו ולאילוציו ולהנחיות רגולטוריות. היא זכותו הבלעדית של התאגיד 

הקבלן מתחייב להיות מוכרז כ"מפעל חיוני" במשרד העבודה, ולרתק עצמו לטובת מי אונו. והיה והוא  
כבר מוכרז כמפעל חיוני ומרותק לטובת גוף אחר, עליו לרתק אנשים כנדרש בנספח זה, לטובת  

 ק הכלים והרכבים הנדרשים.  תאגיד מי אונו בלבד, ובנוסף לפעול לריתו 
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במסגרת עבודתו עם התאגיד הקבלן מתחייב לרתק צוות מעובדיו, "ריתוק משקי" כפי שיפורט  
והציוד אשר הקבלן מתחייב להעמיד לטובת התאגיד    בהמשך , וכן ריתוק משקי של כלי הרכב והצמ"ה

 בשעת חרום.  

 תפקידי הקבלן בתאגיד עת הוכרז מצב חרום או משבר מים מקומי/לאומי 

. במידה ויוכרז מצב חרום או משבר מים מקומי יבוצעו העבודות ע"י הקבלן הן השוטפות והן  1
משבר מים/ביוב או מצב חרום   משימות החרום בהתאם לסדרי העדיפויות של התאגיד. במקרה של 

לאומי יתכן והתאגיד יקבל הוראות מהגופים הממונים עליו או גופי החרום והבטחון, אך בכל מקרה  
הקבלן עובדיו וציודו כפופים לתאגיד בלבד וההוראות לפעולה יגיעו אליהם מעובדי ומנהלי התאגיד  

 בלבד. 

בעתות שגרה אף בשעות החרום,   מכרז זהבכל המשימות שהוגדרו ב. במידה וידרש הקבלן יעמוד 2
ולמרות ההגבלות והאילוצים שעלולים לקרות בשעות החרום בתרחישים השונים, במקרה של פגיעה  

כתוצאה מארוע טילים/פח"ע רעידת אדמה או כל ארוע אחר, באמצעות העמדת כ"א למשימות וכלי  
 העבודה וצמ"ה הנדרשים. 

נוספים. יתכן והקבלן יתבקש להגיע לתת סיוע לתאגיד אחר   כמו כן לתאגיד קיים שת"פ עם תאגידים
 . במשבר 

 

. אחת לשנה או יותר, בהתאם להחלטת התאגיד או הגופים המבקרים אותו )רשות המים,רשות  5
חרום לאומית, פיקוד העורף ועוד( יערך תרגיל תאורטי ו/או מעשי לבחינת מוכנות התאגיד לשעת  

יטלו חלק בתרגילים אלו ויסייעו לצוות התאגיד ככל שידרש  חרום. הקבלן ועובדיו אם יתבקשו 
 ובהתאם לכל מה שפורט לעיל. השרות יהיה בתשלום בהתאם לכתב הכמויות. 

. במקרה שתערך הדרכה לפני התרגילים או באופן נפרד, יתחייב הקבלן להעמיד את אותו כ"א  6
צטרך לטובת ההדרכות, ולדאוג  שהתחייב אליו בריתוק לשעת חרום, וכן אותו הציוד שריתק באם י

שאנשיו מתודרכים למשימות התאגיד אם ידרשו אליהם. אותם הצוותים שרותקו הם אלו שישתתפו  
 בתרגילים. 

. כבכל משימה, גם בחרום על אנשי הקבלן להיות מתודרכים מבחינת בטיחות בעבודה ולנהוג לפי  7
אם יצטרכו להצטרף להדרכת בטיחות  כללי הבטיחות, לשמירת חיי אדם ושלמותם בראש ובראשונה. 

של אנשי התאגיד לטובת המשימה, על הקבלן לדאוג שיגיעו  אנשיו וישתתפו בה, כמו כן עליהם  
בעיקר הדברים אמורים בארוע מלחמה  להישמע לממונה הבטיחות של התאגיד בכל עת שידרשו.  

 יש להיות מתודרכים ולהתנייע עם ציוד מגן.  –וטילים 

ואנשיו מבינים ומקבלים שבשעת חרום התאגיד עשוי להידרש לעבודה מאומצת, מתמשכת  . הקבלן  8
(. על הקבלן להיות ערוך  יהודים או אחריםובשעות רבות ולא שגרתיות, יתכן אף בשבתות וחגים ) 

לארגן את צוותיו במשמרות ע"מ להבטיח כח עבודה רענן למשימות החרום החשובות והראשונות  
 כרז זה. נשואות מ –במעלה 

בבנין    -א. הקבלן יתחייב להעמיד כ"א והציוד הנ"ל לתאגיד בעת חרום בנקודות החבירה   זמינות : . 9
 התפעול או בשטח המאגר הישן, תוך שעתיים מרגע פניית נציג מהתאגיד. 

ב. בעתות חרום שבהם הגבלה על תנועת אנשים וכלים )כפי שקרה בסגרים( על הקבלן להצטייד  
וני של עצמו וכן ידאג שהתאגיד יספק לו אישור עובד של התאגיד)בהיותו מפעל  באישור מפעל חי

 קיומי( או כל אישור אחר המבטיח תנועה בעל זמן החרום. 
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 ג. על צוותי הקבלן וציודו להיות ערוכים לטובת תגבור אנשי התאגיד אף במשימות נוספות בחרום .  

ים והכלים חזרה למחסני התאגיד/ מחסני  ד.בסיום מצב החרום יבוצע איסוף כל הציוד והאביזר 
 הקבלן. 

 יקפידו העובדים והמנהלים על נהלי הבטיחות ובטחון העובדים   –ה. בכל הזמן 

 התמורה: 

 התמורה עבור פעילות בשגרה היא כפי שהוסכם ועוגן בחוזה.  

 : הכמויותעבור ריתוק / כוננויות של ציוד וכוח אדם בשעת חירום  ישולם בהתאם לכתב 

תשלום זה הינו בנוסף  ,עבור ריתוק  ביובית ישולם  בהתאם למספר היממות בהם רותקה  -

 לתשלום הריטיניר החודשי ועל  הביובית לפתוח סתימות ככל שתרד. 

( טנדר ועגלה ישולם בהתאם למספר היממות  בהם 'עבור ריתוק ציוד  ) משאבות נגררות  וכו  -

רותק הציוד  במידה וידרש לבצע  עבודות בפועל לדוגמה  ביצוע מעקפים  באמצעות משאבות נגררות  

 . ישולם בהתאם למחירון  

 

 להלן רשימת הציוד והאביזרים לשעת חרום שהתאגיד מבקש לרתק לטובתו כלים וכ"א 

 כ"א: 

 התפקיד  אנשי צוות ביובית  נהג טנדר    איש צוות טנדר 

 כמות האנשים  3נהג + 1  1

     

 . אנשים    5סה"כ כ"א:

 

 צנרת ואביזרים: 

 ציוד לטיפול במערכות הביוב: 

כולל ידית נירוסטה לסיבוב  
 המוט

 1.8מוטות אורך  4

 " 4מחלץ לוליני   

 " 4חותך שורשים   

מ'   50כולל צינור באורך  
 לפחות 

 " 4ביוב קוטר משאבת  1

מ'   50כולל צינור באורך  
 לפחות 

משאבה לשפכים עם שעון לחץ  1
6" 

מ'   50כולל צינור באורך  
 לפחות 

משאבה לשפכים עם שעון לחץ  1
 " 8קוטר 

 מ'  6צינור לחץ  1 

 "12" 10" 8" 6פקקים בקטרים  8שנים מכל קוטר סה"כ  מכל קוטר 

 פקקים פנאומטיים  10 מכל קוטר 
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"  12" 10" 8" 6צינור ביוב  מטר  200 קוטר מכל 
 לביצוע מעקפים   "16"14

 

 

 ציוד ,רכב, ואביזרים: 

 טנדר כולל וו גרירה  1 

 עגלה נגררת  2 כולל ערכת תאורה 

 ביובית גדולה  1 

   

   

   

   

   

 

 

 : יוד מיגון הצ

הקבלנים שעובדים איתו.  ככלל , התאגיד יעשה את מירב המאמצים לא לסכן את עובדיו, ובכלל זה 

התאגיד עושה את מירב המאמצים בתקציב ובאמצעים שיש לו כדי להצטייד בצורה המתאימה  

לעבודה תחת איומים אלו, שתתבצע רק במצבים בהם אין ברירה אלא לצאת לשטח, כדי למנוע  

  פיקוח נפש נוסף, בהתאם לתרחישים אם יתפתחו, ובהתאם להחלטות הממונים על תאגיד המים

 והביוב. 

 למרות האמור לעיל על הקבלן ובאחריותו לספק לעובדו  המרותקים קסדות ושחפצים ככל שידרש. 
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 נספח יד'
 

 נוהל פתיחת סתימות וביובית
 
 
  העירוני  המוקד. התאגיד אנשי י"ע  והן התושבים י"ע  הן העירוני  למוקד יתקבלו הקריאות .א

 הניתן  ככל מדויק במיקום סתימה קריאת יפתח
 
  תוכל   הקריאה   המידע   במערכת,  המוגדרים  הקבלן  לאנשי   הקריאה   תועבר  מהמוקד  .ב

 .ומפקחיו התאגיד  כונן י" ע גם  להיקרא
 
  שקיבל  יאשר הקבלן ונציג , טלפונית – שהוגדר הקבלן לאיש מהמוקד  תועבר  הקריאה .ג
 
  תוך   הסתימה   לפתיחת  מתאימים  וכלים  ביובית   עם  להגיע   הקבלן  על  הקריאה  קבלת  מרגע .ד

  באחריות /העירוני בשטח  הבעיה  אם   ידווח כן  כמו.  למקום  הגעה ידווח  הקבלן   נציג'. דק  30
 .פרטית או, אונו מי

 
  יטפל  הקבלן,  כאמור  הפרטי  בשטח  עירוני  קו  או  העירוני  בשטח   היא  והבעיה  במידה .ה

  היא   הבעיה   אם   –  הזה   באופן   לשוחה  משוחה  הקו   מקטע  וישטוף  כנדרש   ישאב   בסתימה 
.  העירונית  לשוחה  ועד  הצרכן  של  האחרונה  מהשוחה  ישטף  העירוני  לשוחה  צרכן  מחיבור
  הקו  במורד  קדימה  הסתומה  מהשוחה  המקטע  ישטף  העירוני  בקו  כולה  והסתימה  במידה
 .הקו  צילום ללא. המקטע לאורך  שייכות ללא. הבאה  לשוחה

 
  התאריך   כולל  נמצא  הוא  שבו  המיקום  את  למקום  הגעתו  עם   במצלמתו  יצלם  הקבלן .ו

  יעודית   לקבוצה   יעלו  אלו  צילומים.  מסביב  והמקום  השוחה   העבודה  בגמר   ויצלם,  והשעה
 .התאגיד ועובדי הקבלן לעובדי משותפת

 
 התאגיד  מוקד של ביישומון הקריאה את  יסגור הקבלן  הטיפול בגמר .ז
 
 התאגיד   מנציג ובכתב  מיוחד באישור רק ינתן  טיפול  פרטית והבעיה במידה .ח
 
 רק  ומתמשכת  מורכבת  עבודה   לנוהל  כניסה,    ארוך  והטיפול  מורכבת  והסתימה  במידה .ט

  יומן   ויכתב  הקבלן  י "ע  ומפעיל  צינור  מתאימה  משאבה  והגעת  התאגיד   עובד  אישור  לאחר
 .העבודה ליומן  בהתאם ינתן הנוסף התשלום, בהתאם עבודה

 
 קו /מקטע/מיקום באותו חוזרות  סתימות על  הניתן ככל לדווח  הקבלן על .י
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 נספח ט"ו

 מניעת הטרדה מינית  –הצהרת קבלן                          
 

תאגיד מי אונו מחויב על פי דין להוראות החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית  
 ורואה חשיבות רבה במניעת הטרדה מינית.  1998  התשנ"ח

 
התאגיד דורש מכל מנהליו ועובדיו להקפיד על הוראות החוק ולהימנע מכל מעשה  

שעלול להיתפס כהטרדה מינית. הנהלת התאגיד נוקטת במדיניות מחמירה  
 וחסרת פשרות בתחום זה תוך אפס סובלנות כלפי מי שיטריד מינית. 

 
מנהלת לשכת מנכ"ל ועוזרת אישית, גב' ליזי קצבורג, מונתה כאחראית וממונה  

 למניעת הטרדה מינית.
 

הנהלת התאגיד דורשת מקבלנים שעובדים בעבור התאגיד להקפיד על מניעת  
 הטרדה מינית. 

 
כקבלן שקשור עם התאגיד הינך נדרש להנחות את העובדים שלך לנהוג על פי חוק  

 טרדה מינית והתנכלות.ולהקפיד על מניעת ה
 

מחובתך להביא לידיעת העובדים את החשיבות לנהוג על פי החוק כחלק בלתי  
 נפרד מהמחויבות שלך במסגרת ההתקשרות עם התאגיד בביצוע עבודות שונות.

 
חתימתך על מסמך זה מהווה התחייבות מצידך לנהוג על פי הוראות החוק ולפעול  

 ובדיך.למניעת הטרדה מינית על ידי מי מע
 

 שם הקבלן: ____________________ חברה: ___________________ 
 

 חתימה: _____________________   תאריך: _____________________ 
 
 
 


