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 נספח א'
 המועצה האזורית גזר      

 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל:             

  05/2019מכרז פומבי מס'           

פניה לקבלת הצעות בעניין ביצוע עבודות אחזקת מערכות ביוב גרוויטציוניות וקווי 
 סניקה

 )ללא תחנות שאיבה(

 
 -למציענוהל תנאי המכרז ומידע כללי  -

 
 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

 סיור קבלנים
  חובה

 15:00 חמישי 03/01/19

מועד אחרון 
להגשת שאלות 

 הבהרה

 12:00 שני 07/01/19

מועד אחרון 
 הגשת הצעות

 13:00עד השעה  שני 14/01/19

 17:00 שני 14/09/19 פתיחת מעטפות

 בישיבה הצעתו תיפסל על הסף.מציע של יהיה נוכח  –ישיבת הבהרות חובה  •

 מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת המעטפות. •

 כללי .1

(, מכריזה בזאת על רצונה "המזמין"ו/או המועצה" המועצה האזורית גזר )להלן: " .1.1
 לקבל הצעות מקבלנים בנושא המכרז. 

את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי מזכירות לשכת מנכ"ל המועצה בשעות  .1.2
ש"ח אשר לא יוחזרו. תשלום הסך  500העבודה הרגילות, בתמורה לתשלום של 

כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא 
 ל על הסף. ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפס

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות במשרדי המועצה בשעות  .1.3
-www.gezerהפעילות או באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: 

region.muni.il//http:  הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע .
להתעדכן בהבהרות  ישואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. 

 ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של המועצה.
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 0051:בשעה  01/19/03' המטעם המועצה ייערך ביום  )חובה(סיור קבלנים  .1.4
 במשרדי המועצה, בישוב בית חשמונאי.

 !חובההנוכחות בסיור הקבלנים הינה 

לא ישתתף בסיור הקבלנים לא יהיה כשיר להגיש הצעה נציג מטעמו מציע ש
 למכרז!

 תאור המכרז .2

מערכות )להלן: " מערכות הביוב גרוויטציוניות וקווי סניקהביצוע עבודות אחזקת  .2.1
פתיחת סתימות בקווים,  -"( של המועצה ו/או בתחומה קווי סניקה" או "ביוב

רשתות ביוב, שוחות ביוב ומתקנים נלווים וכל מרכיב אחר ששייך למערכות הביוב, 
גם אם הוא מצוי מחוץ לתחומי המועצה מערכות הביוב במבני הציבור של המועצה 
 למעט תחנות שאיבה, כולל כל העבודות הכרוכות בכך, לרבות חפירה עד מטר

( על פי התנאים, העבודות -לגילוי שוחות, שטיפת קווים וצילום קווים   )להלן 
 הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז ובמפרט הטכני. 

העבודות כוללות פתיחת סתימות בכל ימי ושעות השבוע וכן שטיפת קווים ויום 
 הכל כמפורט במסמכי המכרז.  -צילום קווים כל חודש 

 שברתיקוני  .2.2

הקבלן יידרש לבצע גם עבודות של  -ככל שיידרשו ביצוע עבודות של תיקוני שבר 
תיקוני שבר לקווי סניקה, שוחות ביוב, קווים גרוויטציוניים ומתקנים נלווים. 

תיקון  \תחזוקת השבר תכלול חפירה לכל עומק הדרוש לתיקון התקלה והחלפת 
 -ובכפוף לאמור בהסכם המכרז הצנרת הפגועה מכל סוג. בהתאם לדרישת המועצה 

הקבלן הזוכה יבצע תיקונים בנקודות כשל בצנרת הביוב הגרוויטציונית וצנרת 
הסניקה ובתאי הביקורת, לרבות אספקה והחלפת השבור לחדש )בשוחה/ תא 

 הביקורת( עד להשבת מצב לתקינות מלאה.

 ישולם תשלום נפרד, כמפורט בהסכם המכרז. -מובהר בזאת כי עבור תיקוני שבר 

בשנה, אולם ₪  250,000 -ע"פ הערכת המועצה, תיקוני שבר מבוצעים בהיקף של כ 
 אין בכך כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה כי העבודות יהיו בהיקפים הנ"ל.

אמצעות המציע הזוכה ו/או המועצה תהיה רשאית לבצע עבודות תיקוני שבר ב
 , ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. באמצעות כל גורם אחר

חודשים, כאשר למועצה תהא הזכות להאריך את  12 -תקופת החוזה הינה ל .2.3
 חודשים כל אחת.  12תקופת החוזה לארבע תקופות נוספות בנות עד 

 ני. השירותים נשוא המכרז יבוצעו בהתאם להוראות ההסכם והמפרט הטכ .2.4

המציעים מתבקשים לעיין היטב בהוראות ההסכם והמפרט הטכני, לאחר חתימת 
 הסכם  עם הזוכה לא תתקבלנה טענות של חוסר הבנה.

 להשתתפות במכרז תנאים .3

 המפורטים להלן: המצטבריםרשאי להשתתף במכרז רק מציע אשר עומד בכל התנאים 

במהלך אצל אותו גורם  ברציפותשנים  3לפחות  ניסיון מוכחהמציע הינו בעל  .3.1
 החמש שנים האחרונות בביצוע עבודות אחזקת מערכות ביוב ובמתן שירותי

 רשויות מקומיות 2עבור לפחות , ביוב שוחות שאיבת ביוב ושטיפת קווים, אחזקת
 .2001 -תאגידי מים וביוב כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב תשס"א  או
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המלצות בכתב מטעם אישורי רשויות / על המציע לצרף להצעתו 
המזמינים/הממליצים, וזאת ביחס לכל אחד מהפרויקטים אשר בוצעו על ידו ואשר 

 לעיל, לרבות שמות 3.1צוינו על ידו במסגרת הצעתו למכרז בהתאם למפורט בס"ק 
 (.ההמלצות -ומספרי טלפון של אנשי קשר אצל הממליצים כאמור )להלן 

 –בענף קווי ביוב, ניקוז ומים  המציע הינו קבלן הרשום כדין בפנקס רשם הקבלנים .3.2
ולחלופין קשור  ע"פ רישום קודם, תקף(  1ב 400לפחות )או  1סיווג כספי ב' 260

 בעל הסיווג הקבלני כאמור.  -בהסכם עם קבלן משנה מטעמו 

 המציע יצרף להצעה העתק של תעודת הרישום הקבלני כאמור.

ככל שמדובר בקבלן משנה מטעם המציע יש לצרף הן את רישיון הקבלן והן אישור 
של קבלן המשנה לפיו ככל שהמציע יזכה במכרז ויבצע עבודות הטעונות רישום 

 קבלני כאמור, יבצע קבלן המשנה את העבודות עבור המציע. 

( בכל מיליון ש"ח לשנה )לא כולל מע"מ  ור כספי של לפחותהמציע הינו בעל מחז .3.3
והוא בעל יכולת כספית לביצוע העבודות נשוא   2017 -ו 2016, 2015אחת מהשנים 

 המכרז.

להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעה אישור רו"ח בנוסח המצורף 
 .למסמכי המכרז 5כנספח ה'

כלי רכב, וציוד הדרושים לביצוע העבודות בהיקף ובאיכות  המציע  בבעלות .3.4
 הדרושים, הנמצאים במצב טכני ומכני מצוין, הכולל, בין השאר:   

ומעלה  2014לפחות שתי משאיות הנושאת מיכל / מיכליות משנת יצור  .3.4.1
 150"(, כאשר לפחות אחת מהן תהיה עם משאבה של ביוביות)"

 ליטר/דקה לפחות.  400אטמוספרות בעלת משאבה בהספק של 

 ואילך. 2014מיני מחפרון משנת ייצור  .3.4.2

 ושאיבת נוזלים.  BYPASSמשאבה נגררת על עגלה לביצוע  .3.4.3

ו/או ציוד העבודה  -לעיל יקרא להלן  3.4]כל הציוד המפורט בסעיף 
 (.[הציוד

  -להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעתו 

 יל.העתקי רישיונות רכב העומדים בדרישות לע -

 העתקי תעודות ביטוח חובה ביחס לכלי הרכב לעיל.  -

בעל הנעה קדמית משנת ייצור  או ש"ע JCB Cx 3טרקטור מחפר מסוג  .3.4.4
 .ואילך, או טרקטור מסוג אחר שווה ערך 2014

עבור סעיף זה בלבד ניתן גם להציג הסכם שכירות עם קבלן נוסף, או 
לשכירות לטווח ארוך, לפיו הרכב יועמד לרשות הקבלן  -הסכם ליסינג 

בנוסף יש לצרף העתקי רישיונות רכב ותעודות  לצורך ביצוע העבודה. 
 ביטוח חובה.

 2013-"געתשצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,  עסק רישיוןהמציע בעל  .3.5
 .הובלת שפכים במיכליות -.ג' לצו 5.3בהתאם לסעיף 

 . .רישיון עסק תקףלהוכחת האמור על המציע לצרף להצעה 

 עובדים. 5המציע מעסיק צוות עבודה הכולל לפחות   .3.6
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להוכחת האמור על המציע לצרף להצעה אישור רו"ח / עו"ד של המציע לפיו 
 עובדים.   5המציע מעסיק לפחות 

 נציג מטעם המציע השתתף בסיור קבלנים חובה שהתקיים. .3.7

 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמתחייב מהוראות המכרז.  .3.8

 המציע נעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.  .3.9

 להוכחת תנאי  זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף למכרז.

 יש לצרף להצעה קבלה. –המציע שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז  .3.10

המציע צירף את הודעות ההבהרה ומענה לשאלות הבהרה מטעם המועצה כשהן  .3.11
 חתומות בכל תחתית עמוד, ככל שהיו.

 ההצעה .4

י המכרז על טפסי המכרז, שנמסרו לו על על המשתתף להגיש הצעתו ושאר מסמכ .4.1
 ידי המועצה.

על המשתתף למלא בדיו כחול את סכום הצעתו ואת כל הפרטים הנדרשים 
במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף 

לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מהמסכים הנ"ל, כולל נספח ביטוח 
ולציין בכתב  בות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרזמסמכי המכרז, לר

 ברור את שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.

הצעות המחירים תוגשנה על גבי טופס הצהרת המשתתף והצעת המחיר בלבד,  
 המחירים ינקבו בשקלים חדשים ולא יכללו מס ערך מוסף.

עבור אחזקת מערכות הביוב  מחיר גלובאלי בש"חההצעה במכרז זה הינה לקבלת  .4.2
כאשר מחיר זה מהווה תמורה מלאה עבור  לחודש ימים עבור כלל יישובי המועצה,

 ביצוע העבודה הנכללת בהסכם המכרז והמפרט הטכני.

פתיחת סתימות כל ימי   -למען הסר ספק, במסגרת המחיר הגלובאלי כאמור 
ימי  60-עיבוד מכסים מחדש עם בטון, חפירה עד עומק מטר,כהשבוע בכל שעה, 

, ככל ללא תשלום נוסף צילומי קווים בשנה ימי  15-כ , שנהשטיפת קווים ב
₪  1800-ם וליום צילו₪  500זו תשולם תוספת של  גה ממכסת ימיםישתהיה חר

  .(ליום שטיפה לא כולל מע"מ

 .בחודש, לא כולל מע"מ₪  00045,במכרז נקבע מחיר מירבי לתשלום חודשי של  .4.3

 אין לנקוב במחיר העולה על המחיר המירבי. 

   תפסל על הסף ולא תובא לדיון . -הצעת מחיר הגבוהה מהמחיר המירבי 

הזוכה, תכלול את כל המצוין במפרט למען הסר ספק, התמורה החודשית למציע  .4.4
 הטכני.

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  .4.5

 המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה. 

 ההצמדה תבוצע אחת לשנה, ע"פ הוראות ההסכם. 
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עם קביעת הזוכה במכרז, ייחתם בין המועצה לבין הזוכה חוזה על פי החוזה  .4.6
 "(.החוזהרצ"ב כחלק נפרד ממסמכי המכרז )להלן: " שהעתקו

 מסמכים צירוף .5

על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו 
 ולמסמכים אחרים שנדרש לצרף(, את המסמכים הבאים:

 3מסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף  .5.1
 לעיל. 

אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות  .5.2
 והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 אה חשבון.אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רו .5.3

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה. .5.4

אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו  .5.5
- 1971. 

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. .5.6

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .5.7

 העתק תעודת התאגדות של התאגיד . .5.7.1

 מעודכן לחודש האחרון לפני הגשת ההצעות. תמצית דו"ח רשם החברות .5.7.2

 אישור עו"ד או רו"ח: .5.7.3
כי ביצוע העבודות וההתקשרות נשוא המכרז הינם במסגרת  (א)

 סמכויות התאגיד.
 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)
 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :שותפותבמידה והמציע הינו 

 עו"ד.תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או  .5.7.4

 חוזים של השותפות. .5.7.5

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .5.7.6

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט  - עסק בשליטת אישהבמידה והמציע הינו  .5.8
 להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד  –"עסק בשליטת אישה" 
או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1פסקאות )

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –"אישור" 
 אלה: התקיים אף אחד מ
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הוא אינו קרוב )בן זוג, אח,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 הורה,

 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;            

אין הם קרובים של המחזיקה  -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)
 בשליטה;

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים  –"מחזיקה בשליטה" 
מכל סוג של אמצעי השליטה  50%-אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

 בעסק;

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים  –"נושא משרה" 
 ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא  –סק" "ע
 הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 -תצהיר בדבר העסקת עובדים לפי חוק שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים  .5.9
 בנוסח המצורף לחוברת המכרז.

 ע וכל מסמכי המכרז. יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המצי .5.10

תהיה ועדת המכרזים  -הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור 
 .רשאית לפוסלה

 ערבויות .6

 ערבות הצעה

בלתי מותנית, ערוכה לטובת  יצרף להצעתו ערבות בנקאיתכל משתתף במכרז  .6.1
הערבות . ₪ 00013,בסך של למסמכי המכרז,  1המזמין, בנוסח דוגמת נספח ד'

הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן: "
 "(.הבנקאית להצעה

הרשות בידי   14/04/19ליום הערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף, לפחות עד  .6.2
חודשים נוספים והמציע יהיה  3המועצה לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך 

הבנקאית להצעה, בהתאם להוראות חייב במקרה כזה, להאריך את תוקף הערבות 
 המועצה.

המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי  .6.3
מותנית, לפירעון מיידי לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות 

 הנקובות במפרט התנאים וההוראות המיוחדים.

 7יתר חוזה המכרז תוך משתתף במכרז שהצעתו התקבלה והוא לא יחתום על  .6.4
ידי המזמין, רשאי המזמין לחלט את מלוא סכום -ימים מיום שיידרש לכך על

 הערבות הבנקאית להצעה ולמסור את ביצוע העבודות למציע אחר.

 ערבות ביצוע  

בעת החתימה על חוזה המכרז, ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות בנקאית,  .6.5
בת המועצה, צמודה למדד המחירים לצרכן, בלתי מותנית, ערוכה לטו -אוטונומית 

 ש"ח וזאת להבטחת מילוי התחייבויות המציע הזוכה במכרז. 50,000בסך של 

 המכרז הוצאות .7
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כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז 
 תחולנה על המשתתף.

 ו/או אי התאמות סתירות .8

המציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות/שגיאות/אי התאמות/ספקות שימצא בקשר  .8.1
לקבלת  בכתבלמובנו המדויק של כל סעיף או פרט, ובמקרה כזה, עליו לפנות 

הבהרות למנהל מחלקת תשתיות במועצה, לידי מנהל מחלקת תחזוקה ותשתיות 
בשעה   07//1901מר שמואל הררי , מר שמואל הררי וזאת עד ולא יאוחר מיום 

לא יתקבלו פניות טלפוניות או  region.muni.il-shmuel@Gezerבדוא"ל   12:00
 .08-9274003אחרות. מס' הטל' לווידוא קבלתו של דוא"ל בלבד, הינו 

מי שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד כאמור לעיל, יהיה מנוע מלטעון  .8.2
אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב וטענות  בדברטענות 

 לא תשמענה. -ר לעיל כאלה מצד מי שלא נהג כאמו

לכל המשתתפים  בכתברק הבהרות ו/או תיקונים ו/או הודעות אשר תשלחנה  .8.3
במכרז )בדואר / בפקס( יחייבו ויהיו חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן 
חתומות על ידו להצעתו והמציע לא יוכל להסתמך על הבהרות אשר נתנו לו בעל פה 

 ו/או באמצעות הטלפון.

 הצעות וקביעת ההצעה הטובה ביותר בחינת ה .9

 ההצעות בתנאי הסף של המכרז    עמידתבחינת  -שלב א'  .9.1

תפסל ולא תובא לדיון.  -הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז   .9.1.1
אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה וועדת המכרזים לפנות למציעים 

 להשלמת מסמכים. 

המסמכים  -מובהר בזאת כי ככל שתערך פניה להשלמת מסמכים  .9.1.2
שיושלמו יובאו בחשבון לצורך בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של 

לוועדה המקצועית יהיה שיקול דעת להחליט אם מסמכים אלו המכרז ו
 יובאו בחשבון לצורך ניקוד ההצעות ע"פ הרכיבים להלן. 

בכפוף לאמור להלן, ההצעות הכשרות  - שלב שקלול ודירוג ההצעות -שלב ב'   .9.2
 )שיעמדו בדרישות הסף שנקבעו ישוקללו מבחינת מחירן בהתאם למפורט להלן.

תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא תנאי הסף ההצעה הטובה ביותר  .9.2.1
ודרישות המכרז, אשר קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר בהתאם 
למפורט להלן, כאשר יתר ההצעות הכשרות ידורגו בהתאם להצעות 

 המחיר. 

ההצעות ייבחנו וידורגו על בסיס פרמטרים של איכות ומחיר. משקל  .9.2.2
והכל בהתאם למפורט  30%ואיכות ההצעות  70%הצעת מחיר יהיה 

 להלן.

 ( יהיה כדלקמן:70%אופן חישוב הצעת המחיר ) .9.2.3

 בחישוב הצעת המחיר ישנו פרק אחד. .9.2.3.1

הצעת המחיר הטובה ביותר תקבל את הניקוד המירבי ביותר  .9.2.3.2
 .נקודות 70 – בעבור ניקוד המחיר

כל הצעה אחרת של מציע אחר תדורג באופן יחסי להצעה  .9.2.3.3
 ביותר. הכשרה הזולה 

mailto:shmuel@Gezer-region.muni.il
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 70%ההצעות הכשרות תיבחנה ותקבלנה ניקוד לפי אמות המידה המפורטות להלן ) .9.3
 איכות(:  30%מחיר, 

 (:30%אופן חישוב בדיקת האיכות ) .9.3.1
 

 

                                    
 מס'

 מקסימאליניקוד  קריטריון

1 

 מועצות אזוריותעבור  ביובו שירותי תחזוקת קבמתן ניסיון המציע 
 ע"פ רשימת ממליצים והמלצות שיצורפו להצעה

 
 מועצות אזוריות להן סיפק המציע  את נתן רק בהתייחס ליניקוד י

 השנים האחרונות.  5השירותים שנתיים ברציפות במהלך 

 2 –מועצה אזורית אחת 
 נקודות

 4–מועצות אזוריות ומעלה   2
 נקודות

 

2 
מתחום ק"מ  30לפחות שני עובדי המציע מתגוררים ברדיוס של עד 

 ועובדים אלו אמורים לספק את השירות במועצה שיפוט המועצה

 0 –ק"מ  30ממוקם מעל 
 נקודות

 3 –ק"מ  30ממוקם עד 
 נקודות

3 
ק"מ מתחום  30לקבלן יש מחסן וציוד ברשותו במרחק של עד 

 שיפוט המועצה.

 0 –ק"מ  30ממוקם מעל 
 נקודות

 3 –ק"מ  30ממוקם עד 
 נקודות

4 

המועצה תבחר ע"פ שיקול דעתה  -שביעות רצון משירותי המציע 
הבלעדי והמוחלט שתי רשויות שהוצגו בהצעת הספק לגביהם סיפק 

המציע שירותים ויתקיים סקר שביעות רצון  מול הממליצים 
 הרלבנטיים. 

 -ככל שהמציע סיפק בעבר שירותים עבור המועצה  -למרות האמור 
תים שבוצעו עבור המועצה ומשירותים תבחן שביעות הרצון מהשירו

 שבוצעו עבור רשות אחרת לבחירת הועדה.
 

 10עד  1 -יתבקשו הממלצים לדרג את המציע מבמסגרת הסקר 
מבחינת שביעות רצון משירותי המציע, מקצועיות, אמינות, עמידה 

שביעות  – 10חוסר שביעות רצון , ניקוד  – 1בלו"ז וכיו"ב. )ניקוד 
 רצון מלאה(. 

ובהר ומודגש בזאת כי בכדי לשמור על צנעת הפרט ואובייקטיביות מ
הסקר, מוותר בזה המציע מראש על קבלת מידע בדבר זהות 

לקוחותיו שדרגו את שביעות רצונם באשר לשאלות הנ"ל. המציע 
יהיה רשאי, אם יפנה, לקבל את הדרוג המפורט אך לא את שמות 

 המדרגים, תפקידם והארגון בו הם עובדים.
 מובהר בזאת כי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית, רשאית המועצה 

 10להוריד נקודות למציע ואף ליתן לו ניקוד שלילי עד למינוס 
נקודות, בשל היעדר שביעות   רצון מהאופן בו המציע ביצע 

 התקשרויות קודמות עם המועצה או עם רשויות אחרות.

 נקודות  20עד 

 סה"כ ניקוד מקסימאלי

 נקודות  30
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 שקלול איכות /מחיר: .9.4

 בשקלול 70% -רכיב מחיר 

 בשקלול  30% -רכיב איכות 

 הצעת כל מציע תנוקד ע"פ הקריטריונים והפרמטרים המפורטים לעיל. 

 שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחה הבאה:

A  .סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר מחיר = 

B .סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר איכות = 

  A+Bציון משוקלל =

המקצועי וכושר הביצוע, היכולת בשיקולי המזמין יובאו בחשבון, בין היתר, הידע  .9.5
 הכספית וטיב השירותים של המציע וכן ניסיונו בעבודות קודמות.

הצעות או יותר זהה, תבוצע התמחרות בין הצדדים להצעות  2היה הניקוד שקיבלו  .9.6
 אלו, בדרך שיקבע המזמין.

המזמין רשאי לקבוע זוכה חליפי, לפי שיקול דעתו, היה וההתקשרות עם המציע  .9.7
 לא תצא את הפועל, מכל סיבה שהיא. הזוכה

הרשות בידי המזמין לקבל את ההצעה, כולה או חלקה, ולבצע את כל השירותים  .9.8
 או חלק מהם, גם בעצמה או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

נמצאה סתירה בין שני העותקים של ההצעה, בהצעה הכספית שנקב בה המציע,  .9.9
מזמין, ולמציע לא תהיה כל טענה רשאי המזמין לבחור את ההצעה המיטיבה עם ה

 או דרישה בגין כך.

ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה  .9.10
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה   הטובה ביותר,

האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, כבר בעת הגשתה, אישור ותצהיר, 
 כמפורט להלן. 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה 
 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

 זכויות שמירת .10

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה ולמשתתפים והמשתתפים במכרז לא  .10.1
יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה 

 במכרז זה.

המועצה תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתנו/ם תקבע כזוכה, את תנאי  .10.2
 הצעתם במכרז בהתאם לתנאי החוזה.

 הגשת ההצעות .11

על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורה  .11.1
במסירה לתיבת המכרזים שבמשרד מנכ"ל המועצה. על המציע למסור את הצעתו 

 .חר מהמועד האחרון להגשת ההצעותבלבד, לא יאו ידנית
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לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או  .11.2
 שהתקבלו לאחר המועד הנ"ל.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת  .11.3
 "נתקבל" מאת מזכירות המועצה. 

 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .12

תהיה ועדת  -הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו  מציע אשר יגיש .12.1
 המכרזים רשאית לפסול את הצעתו.

 כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו. .12.2

על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי  .12.3
 לחלקן.

כלל זה את הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז וב .12.4
 החוזה המצורף אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

 תשלומים .13

 התשלומים ישולמו בהתאם לקבוע בהסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 ביטוח .14

על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות, פוליסת ביטוח  .14.1
ידי המציע הזוכה באמצעות חברת -כמפורט בהסכם המכרז. הביטוחים ייערכו על

ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר למזמין כתנאי לחתימת חוזה 
 המכרז. 

ה למועצה את אישור המבטח, בשעת החתימה על הסכם המכרז ימציא המציע הזוכ .14.2
 (. נספח ג'בהתאם לנוסח נספח אישור הביטוח )

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו  .14.3
בנוסח אישור עריכת ביטוחים )נספח ג'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ 

א להסכים לשינויים הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי של
כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף 
למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של 
התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט  ערבות 

 הצעה .

 שונות .15

היו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם מובהר בזאת כי היה וי .15.1
רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או  -היתה שווה והינה הזולה ביותר 

התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה 
 .הזולה ביותר מבין כל ההצעות

נה, ולבצע את כל העבודה הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממ .15.2
 או חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .15.3

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה  .15.4
מונע הערכת או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז,  באופן שלדעת המועצה 

 ההצעה כדבעי.
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המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של  .15.5
 מוסדות ציבוריים רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת  .15.6
יסיונו של המציע בעבודות קודמות הכספית וטיב העבודה של המציע, לרבות נ

ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות 
 עבודה מטעם מזמינים.

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים )הקבלן המציע ו/או קבלני  .15.7
המשנה מטעמו( אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם 

אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת של 
 דעתה.

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות  .15.8
רצונה המלאה גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו 

 במסגרת שיקוליה כאמור.

או /יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ובמקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה,  .15.9
או יסרב למלא או /או תנאי החוזים ו/יפר אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו

זכאית במקרה  לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא המועצה 
כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר 

לחלט את  רשאית כלשהו, ככל שתמצא לנכון. כן תהא המועצה  'כל צד גבמכרז, או 
ערבות המכרז כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, על פי סדר זקיפה 

וסכום ערבות המכרז ייחשב  שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה 
או /לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו

או מי מטעמה בגין כך. אין /ו או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה /דרישה ו
על פי מכרז זה  באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של המועצה 

 או על פי כל דין./ו

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון  .15.10
בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם 

המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים ,  מהם
אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור 
לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי 

ות ועדת המכרזים או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכ
ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים 
מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים 
האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 .המציעים האחרים

די של המועצה, והמשתתף אינו רשאי כל המסמכים, הינם רכושה הבלע .15.11
 .להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

על המציע הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז  .15.12
 ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודות מהמועצה. 7 -תוך לא יאוחר מ

 לא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין.בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף א .15.13

 המכרז מסמכי .16

 מסמכי המכרז הם המסמכים, כדלקמן:
 ".אנספח " -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .16.1
 ".בנספח " -חוזה המכרז  .16.2
 1ב'נספח  -מפרט טכני מיוחד  .16.3
 ".גנספח " -נוסח אישור עריכת ביטוח  .16.4
 ".2ד'" -" 1ד'נספחים " –נוסחי הערבויות )להצעה ולחוזה(  .16.5
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 .1ה' נספח -נוסח תצהיר ]בדבר שכר מינימום כדין ובדבר העסקת עובדים זרים כדין[  .16.6
 ".2ה'נספח " -הצהרה בדבר העדר זיקה  נוסח .16.7
  .3ה'נספח  -פרטי מציע  מסמך .16.8
 .4ה'נספח   -בדבר העסקת כוח אדם הדרוש לביצוע העבודות  הצהרה .16.9

 5ה'נספח  -רו"ח בדבר מחזור כספי  אישור .16.10
 .6ה' נספח -תצהיר ]בדבר העסקת אנשים בעלי מוגבלויות[  נוסח .16.11
 .7ה' נספח  -אישור רשויות  .16.12
 "ו".נספח  -אשור על ביקור באתר  .16.13
 ".זנספח " –-מסמך היעדר תביעות  .16.14
 ".חנספח " -כתב ההצעה וההתחייבות  .16.15
 תוכנית מפה של רשת הביוב של המועצה. .16.16
 -המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית בהוצאת משרד הבטחון )"הספר הכחול"(  .16.17

 אינו מצורף ומחייב. -מהדורה אחרונה  
 מובהר כי מסמך זה לא יחול ביחס לחיובים כספיים כלשהם של המזמין.

 ע"י המציע. כל הנספחים דלעיל יחתמו

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 

 בברכה,      
       רותם ידלין                          

 המועצה האזורית גזר   תראש         
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 נספח ב'          

סניקה בתחום  חוזה לביצוע עבודות אחזקת מערכות ביוב גרוויטציוניות וקווי
 שיפוט המועצה

 )ללא תחנות שאיבה(

 05/2019מכרז/חוזה מס' 

 שנערך ונחתם במועצה האזורית גזר

 שנת _____________ביום _________ לחודש _____________ 

 

 -ב  י  ן      -

 

 

 המועצה האזורית גזר
 99789בית חשמונאי 

 ("המזמין" ו/או"המועצה" )להלן: 

  -לבין-
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   

 מרח' ______________  מרחוב _____________   

 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   

 ולהתחייב בשמה כדין  "(הקבלן)להלן: "   

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 ת.ז. _________ ה"ה __________

 "(הקבלן)להלן: "       

 

והמזמין חפץ בביצוע עבודות קבלניות כמצוין במסמכי המכרז ובנספחיו )להלן:  הואיל:
 "(, והכל כפי שיפורט להלן בחוזה זה;העבודות"

"( המכרזלביצוע העבודות )להלן: " 05/2019והמזמין פרסם מכרז פומבי שמספרו  והואיל:
נקבעה כזוכה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה שאושרה והצעת הקבלן 

 ע"י ראש המועצה;

וברצון הקבלן לבצע את העבודות, ולקיים, ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי המזמין,  והואיל:
 והכל כמפורט בחוזה זה;

והמזמין על סמך הצעת הקבלן והצהרותיו של הקבלן כמבואר לעיל ולהלן מסכים  והואיל:
למסור לקבלן את ביצוע העבודות, והכל בכפוף להתחייבויותיו של הקבלן למלא אחר 

 כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים בחוזה זה;
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 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

 המבוא .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 נספחים .2

, בין אם כל מסמכי המכרזהנספחים לחוזה זה המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, הינם  .2.1
 צורפו בפועל ובין אם לא צורפו.

ידוע ומוסכם כי כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וממסמכי חוזה זה נכלל המפרט 
הכללי "הספר הכחול" בהוצאת משרד הבטחון הגם שהעתק ממנו אינו מצורף בפועל 

 והחוזה והוראותיו מחייבות את הקבלן. למסמכי המכרז

בנוסף לאמור לעיל מסמכים אלו מהווים אף הם נספחים לחוזה, למרות שאינם 
 מצורפים:

 אינם מצורפים ומחייבים. -תקני איכות הסביבה )בדגש על חוק מים וחוק הביוב( 

 אינו מצורף, ומחייב. - 1970 -חוק הבטיחות בעבודה נוסח חדש, התש"ל 

 אינם מצורפים ומחייבים. -ראליים תקנים יש

להסרת ספק מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או  .2.2
רב משמעות שיתגלה אם יתגלה, בין האמור בחוזה זה לבין נספחיו בכל הקשור 

 להוראות שאינן טכניות גרידא, הוראות החוזה גוברות.

ם לעיל מחייבים וברי תוקף גם אם בפועל למען הסר ספק מובהר כי הנספחים האמורי .2.3
 לא צורפו לחוזה זה. מובהר בזאת כי "הספר הכחול" לא חל ביחס לחיובים כספיים. 

 הגדרות ופרשנות .3

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים, בטור הימני דלהלן, הפירוש או המשמעות 
 המפורטים בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 

 המשמעות המונחים

 המועצה האזורית גזר "המועצה"

עבודות אחזקת מערכות הביוב של המועצה ו/או בתחומה  "העבודות"
פתיחת סתימות בקווים, צילום קווים, שטיפת קווים, לרבות 
רשתות ביוב, שוחות ביוב ומתקנים נלווים וכל מרכיב אחר 
ששייך למערכות הביוב,  גם אם הוא מצוי מחוץ לתחומי 
המועצה מערכות הביוב במבני הציבור של המועצה למעט 

שאיבה, כולל עיבוד מכסים מחדש עם בטון, חפירה עד תחנות 
עומק מטר כולל כל העבודות הכרוכות בכך, הכל על פי התנאים, 
הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז ובמפרט 

 הטכני, ולפי תנאי התשלום המפורטים בחוזה. 

 עבודות תחזוקת שבר

ו/או תיקוני שבר  
)בתשלום נפרד ולפי 

תיקוני שבר לקווי סניקה, שוחות ביוב, קווים גרוויטציוניים 
ומתקנים נלווים. תחזוקת השבר תכלול חפירה לכל עומק 

תיקון הצנרת הפגועה מכל  \הדרוש לתיקון התקלה והחלפת 
סוג. תיקונים בנקודות כשל בצנרת הביוב הגרוויטציונית וצנרת 
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לפת השבור לחדש הסניקה ובתאי הביקורת, לרבות אספקה והח בודה(הזמנת ע
  .)בשוחה/ תא הביקורת( עד להשבת המצב לתקינות מלאה

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים,  "הקבלן"
ולרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע 

 העבודה.

מנהל מחלקת תחזוקה ותשתיות במועצה או כל גורם אחר  "המנהל"
ידי ראש המועצה, מעת לעת, לרבות כל אדם שימונה על 

 המורשה בכתב על ידי המועצה לצורך חוזה זה.

מי שימונה, מזמן לזמן על ידי ראש המועצה לפקח על ביצוע העבודה  "המפקח"
 או על חלק ממנה. 

פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים,  "החוזה"
יצוע העבודה, המפרטים, וכל לרבות התנאים הכלליים לב

 מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.

 "המפרט הטכני"

 "המפרט" או

המפרט הטכני לביצוע העבודה נשוא החוזה הינו המפרט 
המצורף לחוזה זה וכן המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית 

 מהדורה אחרונה. -בהוצאת משרד הבטחון )"הספר הכחול"( 

הסכומים הנקובים בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע סעיפי  "התמורה"
החוזה לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם 
להוראות החוזה ולרבות כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב 

 בהתאם להוראות החוזה.

מלחמה, או אסון טבע. למען הסר ספק מובהר כי ימי גשם, גיוס  "כח עליון"
שביתות, סגר והשבתות, אינם נחשבים ככוח עליון מילואים, 

 לצורך חוזה זה.

 הצהרות הקבלן .4

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:

 כי הוא בעל כל האישורים הדרושים לביצוע העבודות.  .4.1

כי הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה, וכי הוא בעל אמצעים  .4.2
ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל  נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם,

 העבודות בתוך התקופה שנקבעה לכך בחוזה.

כי הוא ביקר בכל תחום המועצה ובכל אתרי העבודה ובחן את כל התנאים, הנתונים  .4.3
והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהן, ושוכנע על יסוד בדיקתו כי 

ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי התמורה מניחה את דעתו 
 החוזה.

 כי לא חל שינוי בפרטים אשר מסר במסגרת הצעתו במכרז. .4.4

כי ימציא למזמין את כל האישורים מכל סוג ומין שהוא הקשורים לביצוע העבודות  .4.5
 בהתאם לנדרש בהוראות כל דין.

 יצוע העבודות.כי נהירים לו היטב כל כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לב .4.6

כי יעסיק לצורך ביצוע העבודות עובדים בעלי מיומנות, מומחיות וכישורים מקצועיות  .4.7
 הולמים.
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 כי יעסיק בכל צוות עובדים , עובדים כנדרש להלן בהסכם זה. .4.8

 כי ישא במלוא התשלומים לעובדים אשר יועסקו על ידו. .4.9

ים ו/או  הכלים כי יספק על חשבונו את כל הציוד ו/או האביזרים ו/או החומר .4.10
 הדרושים לצורך ביצוע נאות של העבודה נשוא המכרז.

כי ישא בכל עלויות ההחזקה של הכלים והציוד כאמור, וזאת ללא כל תמורה נוספת  .4.11
 מהמחיר הנקוב בהצעת הקבלן במכרז.

כי כל הכלים, האביזרים והחומרים אשר יספק הקבלן או ישמשו את הקבלן לביצוע  .4.12
הינם באיכות ובטיב מעולים, והכל במספר וברמה הדרושה העבודות נשוא המכרז 

 לצורך מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם. .4.13

פנקסי  כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל .4.14
 חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים להוכחת  .4.15
 האמור בפיסקה זו.

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל  .4.16
ו אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל מניעה חוקית, חוזית ו/א

 התחייבויותיו על פיו.

כי במידה והקבלן הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב להמציא  .4.17
למזמין להנחת דעתו אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות 

 מנהליו וסמכויותיהם.

ת כל העבודות, בהתאם למסמכי המכרז, מפרטי החוזה כי הוא מסכים לבצע א .4.18
ונספחיו, ולהיות אחראי לפעולה תקינה ורציפה של המערכת, ללא תקלות, כל ימות 
השנה. משכך, מסכים הקבלן לשאת במלוא האחריות ככל שהמערכות לא יפעלו 

 כנדרש.

של כי ברור לו כי אין בביצוע העבודות משום מתן זכות כלשהי במערכת הביוב  .4.19
 המועצה, פרט לאחריות לבצע שימוש במערכת לצורך המכרז ובהתאם להוראותיו.

כי רק בהסתמך על נכונות כל הצהרותיו היסודיות דלעיל של הקבלן הסכים המזמין  .4.20
 להתקשר עימו בחוזה.

 התחייבויות הקבלן .5

 הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה והמפרט הטכני.  .5.1

כי ידוע לו שאין לבצע עבודות תיקוני שבר ו/או עבודות כלשהן במערכת הביוב  .5.2
הטעונות רישום קבלני ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

אלא באמצעות בעלי רישיון קבלני  -והתקנות שהותקנו מכחו  1969  -התשכ"ט 
ידו אך ורק כאמור והקבלן מצהיר ומתחייב כי בביצוע העבודות יועסקו על 

 גורמים בעלי רשיון כאמור. 

בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות עניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר  .5.3
הוראות כל דין, לרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום 

 מסים ואגרות.
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הקבלן יבדוק את מערכות הביוב של המועצה יבצע את העבודות ויספק את  .5.4
התאם למפרט. מובהר כי על הקבלן לטפל בכל התקלות שיתגלו החומרים ב

 במערכות הביוב, גם אם מקור התקלה מחוץ לתחום המועצה.

על הקבלן ליתן למועצה ולתושביה שירות יעיל, מהיר ואדיב בכל עת, וברמה  .5.5
 הגבוהה ביותר האפשרית.

ים, ימ 7מוסכם כי ביצוע העבודות יחל בתום תקופת התארגנות שלא תעלה על  .5.6
ואשר במהלכה יתארגן הקבלן עם כל הציוד הנדרש, כולל כלים מכניים ומכליות 

 שטיפה הדרושים לו לביצוען. 

הקבלן ידווח למנהל, אחת לחודש, על מצב מערכת הביוב ודיווחים נוספים על פי  .5.7
 הנדרש בחוזה ובמפרט הטכני.

ו/או המים  כמו כן ידווח הקבלן למנהל על פגיעת כל גורם אחר במערכות הביוב .5.8
 של המועצה, לרבות מפגע פרטי או חיבור לא חוקי למערכת הביוב.

הקבלן יהיה קשור למוקד קבלת הודעות זמין, שבעה ימים בשבוע )טלפון מס'  .5.9
_____________ מנוי _____________ וכן יישא, בכל שעות היממה טלפון 

 נייד זמין שמספרו _______________.

ח האדם הדרוש לטיפול במספר תקלות ואירועים בו על הקבלן לספק את כל כו .5.10
 זמנית, בכל שעה ובכל עת, כולל שימוש ברכבי שטיפלה בכמות הנדרשת.

העובדים אשר יעסקו בביצוע עבודות האחזקה יהיו מקצועיים ומיומנים וכן בעלי  .5.11
 כל האישורים והרישיונות הנדרשים לביצוע עבודתם.

ביוב בכל ימות השבוע, וככל הנדרש גם הקבלן יבצע תיקוני תקלות במערכות ה .5.12
 בימי שבת וחג.

הקבלן יבצע את העבודות על פי הוראות כל דין, לרבות חוקים ותקנות הנוגעים  .5.13
 לבטיחות בעבודה, איכות סביבה וחוקי עזר של המועצה.

על הקבלן לפעול לפי הוראות כל דין לביצוע עבודות בכבישים ובדרכים, לרבות  .5.14
זמניים על פי הוראות המשטרה, המועצה וכל גורם רלוונטי ביצוע הסדרי תנועה 

 אחר, ללא תוספת תשלום.

 על הקבלן לבצע שטיפות קווים לאחזקה מונעת בזמן ובמקום שיורה לו המפקח.  .5.15

על הקבלן לבצע צילום פנים הקווים במקומות שיורה המפקח. במקרים דחופים,  .5.16
 שעות עם המפקח.  24ל באופן מיידי, ובמקרים לא דחופים בתיאום מוקדם ש

 נוהל קריאה לביצוע עבודות

קריאה לביצוע עבודות התחזוקה נשוא המכרז על ידי המנהל ו/או המפקח ו/או  .5.17
"( תעשה בכל הודעת המזמין" ו/או "קריאת המזמיןמי מטעמו מהקבלן )להלן: "

 אחד מהאמצעים המפורטים להלן:

 קריאה טלפונית. או .5.17.1

 קריאה באמצעות הטלפון הסלולארי. או .5.17.2

 קריאה באמצעות הפקסימיליה. או דואר אלקטרוני. או .5.17.3
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הקבלן מחויב להתייצב במקום ביצוע העבודות לצורך ביצוע העבודות ולבצע את  .5.18
העבודות בהתאם למידת דחיפותן, כפי שתקבע על ידי המועצה וללא עוררין, ע"פ 

  -המועדים הבאים 

דקות ממועד  60ביצוע העבודה בתוך "עבודה בהולה" יתחיל ב .5.18.1
 קבלת הקריאה.

)שלוש( שעות   3"עבודה דחופה" יתחיל בביצוע העבודה בתוך  .5.18.2
 ממועד קבלת הקריאה.

שעות  72"עבודה רגילה" יתחיל בביצוע העבודה בתוך תבוצע תוך  .5.18.3
 ממועד קבלת הקריאה.

מנין הזמן לתחילת ביצוע העבודות יתחיל ממועד מסירת הודעה 
 המזמין בכל אחת מהאפשרויות אשר פורטו לעיל. 

לאחר הגעתו של הקבלן למקום ביצוע העבודות ולאחר בחינה ראשונית של מקור  .5.19
על הקבלן לפנות אל המפקח ו/או נציג המזמין  -התקלה/העבודה הנדרשת 

 בר מקור התקלה/העבודה הנדרשת.  שימונה לעניין זה, לעדכנו בד

 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח .6

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ולמפרט הטכני, לשביעות רצונם המוחלטת של 
המנהל והמפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח, בין שהן 

 מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

 הול יומן טיפולים ני .7

  -הקבלן ימסור למנהל העתק של הדיווחים הבאים 

דוח  העבודות שבוצעו יוגש למנהל עם הגשת החשבון החודשי  –דו"ח ביצוע עבודה חודשי .7.1
ובו יפורטו העבודות שבוצעו במהלך החודש שעבר, לרבות פתיחת סתימות, שטיפות, 

 צילומים וכו'

תיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה הקבלן רשאי לרשום ביומנים את הערו .7.2
 לא יחייבו את המועצה אלא אם כן אושרו על ידי המנהל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין ברישום הסתייגות או הערה על ידי הקבלן משום צידוק  .7.3
כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע עבודה כלשהי ואי מילוי הוראות המזמין או החוזה ואין 

 ת עילה לתשלום נוסף כלשהו מעבר לתמורה המגיעה לקבלן ע"פ הסכם זה.בכך כדי להוו

 הסבת החוזה וקבלני משנה .8

הקבלן אינו רשאי להסב או למסור לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי  .8.1
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המועצה, מראש ובכתב. 

עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם  משתלם לפי אולם העסקת 
שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה 

 לאחר.

מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת 
 להעסיק. המועצה מראש ובכתב, לקבלן המשנה אותו בכוונת הקבלן

המועצה תהא רשאית לסרב, על פי שיקול דעתה המוחלט לקבלן משנה אשר יוצע על ידי 
הקבלן. מובהר, כי בכל מקרה, יציע הקבלן אך ורק קבלן משנה העומד בדרישות המכרז 

חוזה זה, שהינו בעל היכולת והניסיון לביצוע העבודות, כמו גם בעל סיווג קבלני  /
 מתאים ברשם הקבלנים.
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נה המועצה את הסמכתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין הסכמתה האמורה נת .8.2
מטלה חבות כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו 
לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעדנה או אי מעשה של מבצעי 

 העבודה, שלוחיהם ועובדיהם.

המנהל והמפקח את רשימת קבלני המשנה אשר יש בכוונתו להעסיק  הקבלן יציג בפני .8.3
לביצוע העבודות. המנהל ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול את העסקתו של אותו קבלן, 
מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם המוחלט. אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מהאמור 

 לעיל להסכם זה.

 ל תפקידיהם וסמכויותיהם של המפקח והמנה .9

המפקח והמנהל רשאים לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצוע וכן  .9.1
לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו, טיב 
המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע 

 הוא. -הוראותיו כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת 

למפקח אין סמכות בענייני כספים, תמורה ותקציב, המסורים לאישור גזבר המזמין  .9.2
 בלבד. 

חשבונות הקבלן ייחתמו ע"י המפקח ויועברו לאישור המנהל, טרם העברתם לאישור  .9.3
 גזבר המועצה. 

 אין בעבודות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודות כנדרש; .9.4

בלן יאפשר ויעזור למפקח, למנהל  ולכל בא כוחו מורשה על ידו, להיכנס בעל עת הק .9.5
לאתר העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום 
שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.הקבלן יגיש 

וציוד הנדרש לביצוע בדיקות ופיקוח על  למפקח כל סיוע לרבות מידע, עובדים, כלים
 העבודות על פי חוזה זה וזאת על חשבון הקבלן.

 סתירות במסמכים והוראות מילואים .10

גילה הקבלן סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה 
ל חלק ממנו, להוראה אחרת ממנו, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כ

או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן 
 בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב. במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת.

 קבלן עצמאי -הקבלן  .11

מוצהר ומוסכם בזה במפורש שהקבלן הינו קבלן עצמאי לכל דבר וענין לרבות ומבלי 
 מכלליות האמור לעיל, כמפורט להלן:לגרוע 

העבודות לרבות האספקות תבוצענה בהתאם לתנאי חוזה זה, להוראות כל דין  .11.1
 ולהוראות המפקח.

לקבלן לא תהא כל סמכות להעסיק אילו אנשים שהם בשם המזמין וכל אדם  .11.2
 שיועסק על ידי הקבלן ייחשב כעובדו בלבד.

את הקבלן לקבל על עצמו מטעם שום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש כמסמיך  .11.3
 המזמין או בשמו איזו שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא.

הקבלן ישא בעצמו בכל המיסים וההיטלים הקשורים לתקבולים שיקבל מזמין  .11.4
לרבות כל התשלומים הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומים לרשויות מס הכנסה, 

 מע"מ ובטוח לאומי.
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משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין המועצה לבינו מובהר בזה כי הקבלן  .11.5
או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי 
עובד מעבד. אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי 

עמו המועצה היא מעבידתו של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מט
בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מייד את המועצה בגין כל הוצאה או נזק 

 שייגרמו לה בשל כך.

 בדיקות מוקדמות .12

רואים את הקבלן כמי שבטרם הסכים לבסיס חישוב התמורה על פי חוזה זה, בדק את 
אתר העבודה וסביבתו, א כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע 

דה, את דרכי הגישה לאתר העבודה, מיקומם של מערכות תשתית והחיבורים העבו
אליהם ותנאי העבודה באתר העבודה, ואת כל הגורמים מאשר יש או עשויה להיות להם 

 השפעה על התמורה או על התחייבויותיו.

 ביצוע .13

הוא הקבלן מצהיר כי קיבל לידיו, ביחד עם מסמכי המכרז האחרים, את מפרט העבודה וכי 
 מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לו ולהוראות המנהל ו/או המפקח.

הקבלן מצהיר עוד כי בדק את כל המסמכים והנתונים הרלוונטיים לחוזה וכי לא תהיה לו כל 
 טענה ו/או תביעה בקשר עמן ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי ביישומם.

 אישורים .14

ביצוע העבודה לקבל ולהמציא למפקח, את כל הקבלן מתחייב לפני תחילת  .14.1
הרישיונות וההיתרים הדרושים, על פי דין, לביצוע העבודה ולהבטיח כי כל 

 האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת העבודה.

המועצה רשאית לבצע שינויים ו/או תוספות או לבצע חלק מהעבודות בלבד, הכל  .14.2
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המוסמכות האמורות לעיל, תמולאנה על ידי הקבלן  ועל  דרישות הרשויות .14.3
חשבונו. למען הסר ספק, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת תשלום בגין פעולות 

 אלה.

 צוות הניהול -השגחה מטעם הקבלן  .15

הקבלן מתחייב כי בכל צוות יהיה מנהל העבודה שישמש כמפקח מטעמו בהתאם  .15.1
 1988 -בודה )עבודת בניה(, התשמ"ח להוראות הדין לרבות תקנות הבטיחות בע

( בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות "מנהל העבודה")להלן 
 דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה.

הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על  .15.2
 קיום הוראות חוזה זה.

נתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי כל הוראה ו/או הודעה שיי .15.3
המועצה בכתב למנהל העבודה או מי מטעמו, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו 

 ויחייבו את הקבלן.

 הרחקת עובדים .16

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה  .16.1
קבלן משנה ואדם המועסק של כל אדם המועסק על ידו בביצוע העבודות לרבות 

על ידי קבלן משנה, אף אם הסכימה המועצה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת 
המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא 
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תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אם שהורחק לפי דרישה 
ישרין ובין בעקיפין באתר העבודה או לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במ –כאמור 

 בביצוע העבודה.

לא מלא הקבלן אחר דרישה כאמור לעיל תוך שבוע ממועד קבלת הדרישה  .16.2
ובמקרה המושתת על מקרה פלילי או בטחוני באופן מיידי, ייקנס הקבלן בסך של 

שח בגין כל יום עיכוב בביצוע הנחיה זו עבור כל עובד. סכום זה יקוזז  500
 ים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה.מהתשלומ

 שמירה, גידור, אמצעי זהירות באתר העבודה .17

הקבלן ינקוט,  על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי  .17.1
אדם באתר ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ובאמצעי הזהירות הדרושים לבטחונו 

ידרש על ידי המפקח או ולנוחותו של  הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שי
 שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .17.2

 בטיחות בעבודה .17.3

תאי הביקורת וצנרת הביוב, תאי שאיבה ושיקוע מוגדרים כ"חלל מוקף" על  .17.3.1
)להלן:  1970 –ח חדש(, התש"ל לפקודת הבטיחות בעבודה )נוס 88פי סעיף 

 (, וככאלו עלולים הם לגרום לתאונות קשות."פקודת הבטיחות"

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בחלל מוקף תוך נקיטת אמצעי זהירות  .17.3.2
מירביים למניעת פגיעה בעובדים, כמפורט בפקודת הבטיחות וכן בהוראות 

 המוסד לבטיחות וגהות בנושא  החלל המוקף.

ייב לדאוג כי העובדים המועסקים על ידו ילבשו בשעת ביצוע הקבלן מתח .17.3.3
 העבודות לבוש הולם אשר יהיה בולט בחושך ובאור, כאמצעי בטיחות.

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו, שמירה, גידור, תמרורי  .17.3.4
אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לבטחון העבודה 

ונוחיותו, בכל מקום שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש על ידי ולבטחון הציבורי 
 המועצה ו/או המנהל.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל תביעה שתוגש בגין הפרת כללי הבטיחות  .17.3.5
 בעבודה.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית על עובדיו. המועצה לא תספק כל אבטחה  .17.3.6
 מטעמה ו/או על חשבונה.

 חובת העסקת קצין בטיחות .17.4

 580הקבלן חייב להעסיק על חשבונו קצין בטיחות בעבודה, בהתאם לתקנה  .17.4.1
ביחס לכל כלי הרכב המועסקים על ידו,  1961 -לתקנות התעבורה, התשכ"א 

לרבות כלי הרכב שיועסקו לצורך מתן השירותים למועצה על פי חוזה זה. 
 הקבלן יציג תעודות המעידות על הסמכה זו.

כה לתפקיד ממונה בטיחות בעבודה. על הקבלן הקבלן יעסיק עובד בעל הסמ .17.4.2
 להציג מסמכי הסמכה לעובד זה.

 אחריות לנזיקין .18

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, לרבות כל נזק  .18.1
שייגרם לתשתיות הקיימות באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות, ולכל נזק 
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י במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות אחר שייגרם למזמין ו/או לכל צד שליש
ו/או בקשר אליהן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 
כל הנתון למרותו. הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם 
אם יגרם למזמין בעקבות פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את 

, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או המזמין
עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא 
בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכל 

ן לכל תרופה או סעד מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל די
 אחרים.

הקבלן מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו וכן קבלני משנה עובדיהם וכל  .18.2
הפועלים מטעמם של כל הנ"ל בגין כל פגיעה ונזק שיגרמו להם תוך כדי ו/או עקב 
ביצוע עבודה , והוא מתחייב לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה 

זמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ונזק לעשות כן במלוא הסכום ששילם המ
כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה 
בגין פגיעה או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או 

 על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.

רקעין לרבות במקרקעין הקבלן מתחייב בזאת לפצות את בעלי הזכויות במק .18.3
חקלאיים ו/או במקרקעין הצמודים למבנים וכן את בעלי הזכויות בכל הבנוי ו/או 
הנטוע ו/או המחובר למקרקעין כאמור לרבות במתקנים ו/או בעצים המצויים על 
המקרקעין, בגין כל פגיעה ו/או נזק שייגרמו למקרקעין כאמור בין במישרין ובין 

ות ו/או בקשר אליהן, במהלך ביצוע העבודות, בין אם בעקיפין, מביצוע העבוד
נגרמו על ידו, בין אם נגרמו על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל אדם / גוף הנתון 

 למרותו.

הקבלן מתחייב בזאת לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן 
כאמור וכן  במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ו/או נזק

בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה ו/או דרישה 
בגין פגיעה ו/או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה 

 ו/או על פי כל דין שכל תרופה או סעד אחרים.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, שייגרם למקרקעין ו/או למטלטלין של  .18.4
המזמין ו/או  צד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר 
אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר כן, בין אם נגרם על ידו, בין אם 
נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו, לרבות נזקים אשר יגרמו 

 בסביבת אתר העבודה.  לכלי רכב ו/או ציוד ו/או חומרים המצויים

הקבלן ישא לבדו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור ו/או 
 בהשבת המצב לקדמותו. 

הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם באם יגרם למזמין 
בעקבות פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו 

נה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה, הראשו
אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן 
בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות 

 רים.המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אח

הוגשה תביעה כלשהיא הקשורה לחוזה זה ו/או הנובעת ממנו כנגד המזמין  .18.5
והקבלן ביחד או לחוד, הרי שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או 

 לשלם תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב של המזמין.

 ביטוח .19

ועל פי לעיל(  18מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה )לרבות סעיף   .19.1
דין, מיד עם מתן הצו להתחלת העבודות יהיה על הקבלן לערוך ולקיים על שמו 
ועל שם המזמין וכל הבאים מטעמם את הביטוחים המפורטים בהמשך כאשר 
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הביטוחים יערכו על חשבונו של הקבלן באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת 
 מוניטין למשך כל תקופת ביצוע העבודות.

ינם בהתאם להוראות נספח אישור קיום ביטוחים )נספח ג' הביטוחים כאמור ה .19.2
המצ"ב(. היה והעבודה תתבצע בתחום של מוסד חינוכי, יוכפלו גבולות האחריות 

 בביטוח צד שלישי, מהמצוין באישור קיום הביטוחים.

מובהר בזאת כי ככל שבוטלה אחת מפוליסות הביטוח ולא חודשה במיידית  .19.3
 .רשאית המועצה לבטל הסכם זה

לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח: "המועצה האזורית גזר ו/או עובדיה"  .19.4
 אחריות כלפי צד שלישי(. –)+סעיף אחריות צולבת ביחס לפרק ב' 

הקבלן ימציא למועצה, במעמד חתימת הסכם זה, מסמך מחברת הביטוח, עפ"י  .19.5
 הנוסח המצ"ב, אשר יכלול בין השאר:

אישור על הוספת המועצה האזורית גזר כ"מוטב" בפוליסה, וכי בכל  .19.5.1
מקרה של פיצוי עפ"י פרק א' )ביטוח הרכוש( הפיצוי ישולם אך ורק 

 לפקודתה.

 הפרמיות. אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום .19.5.2

השינוי / הביטול  -אישור שבכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הפוליסה  .19.5.3
יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב  60לא ייכנס לתוקף בטרם חלפו 

 רשום למועצה האזורית גזר.

יום לפני תום תוקפו של  15הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור חדש לפחות 
 כל אישור, כל עוד ההסכם תקף.

טוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע הבי .19.6
 19ביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את אחריותו, כנזכר בסעיף 

 לעיל.

יד המזמין והמזמין לא -ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך על .19.7
ן לא תהיה כל זכות יידרש להפעיל את ביטוחיו. כן מובהר כי למבטח של הקבל

 שיתוף בפוליסות המזמין.

בכל מקרה של אירוע בו תאלץ המועצה לשלם את דמי ההשתתפות העצמית  .19.8
הקבלן  -שבפוליסת הביטוח ו/או כל תשלום אחר אשר הקבלן חייב לשאת בו 

 מתחייב להחזיר מיידית למועצה את הסכום שיידרש על ידו.

 הנ"ל, מכל סכום המגיע לקבלן.המועצה רשאית לקזז את הסכומים  .19.9

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה. .19.10

יעביר לו  -תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון המזמין  .19.11
 המזמין את תגמולי הביטוח שקיבל, או שעתיד לקבל, מחברת הביטוח.

 פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים .20

קבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא יפגע שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא יפריע ה
שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או 
בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי 

 להבטיח את האמור לעיל.

נגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא לצורך, הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון היה ו
 ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים.
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 תיקון נזקים למובילים .21

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לגינון, לרשת 
או למובילים אחרים ולכיו"ב  המים, לביוב, לתעלות, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז

( תוך כדי ביצוע העבודה, זאת, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין "מובילים")להלן: 
שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר 

במובילים  ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול
 כאמור.

 הגנה על עצים וצמחים .22

הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה אחרת באתר העבודה, אלא אם נדרש הדבר לצרכי 
העבודה, התקבל אישור מהקק"ל והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן. הוצאות העתקת 

עתקתם, העצים וכל צמחיה אחרת ושתילתם במקום אחר, במידה והמועצה תחליט על ה
 יחולו על הקבלן.

 ציוד וכח אדם .23

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע  העבודה, את  .23.1
 ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

)בבעלות ו/או ציוד שיועמד  במהלך כל תקופת ההסכם יחזיק הקבלן את הציוד .23.2
 , כדלקמן: לרשותו(

ומעלה  2014לפחות שתי משאיות הנושאת מיכל / מיכליות משנת יצור  .23.2.1
 150"(, כאשר לפחות אחת מהן תהיה עם משאבה של ביוביות)"

 .ליטר/דקה לפחות 400אטמוספרות בעלת משאבה בהספק של 

 .ואילך 2014משנת ייצור  מיני מחפרון .23.2.2

 ושאיבת נוזלים.  BYPASSמשאבה נגררת על עגלה לביצוע  .23.2.3

 "(.[הציודו/או "ציוד העבודה" לעיל יקרא להלן: " 23.2]כל הציוד המפורט בסעיף  

טרקטור מחפר בבעלות ו/או ציוד שיועמד לרשותו בנוסף, הקבלן ידרש להחזיק  .23.3
ואילך, או טרקטור מסוג  2014בעל הנעה קדמית משנת ייצור  JCB Cx 3מסוג 

 .אחר שווה ערך

על הקבלן להחזיק במהלך כל תקופת ההסכם, מוקד טלפוני לקבלת הודעות  .23.4
שעות ביממה, כולל ימי שישי, שבתות ומוצאי שבת, ערבי חגים, חגים  24במשך 

 ומוצאי חג, אשר יכלול את הציוד, כדלקמן:

שעות בכל יום,  24לקבלת הודעות בדואר אלקטרוני המופעל  מחשב עם אפשרות  .23.5
 בכתובת דוא"ל _____________________________.

קו טלפון סלולרי, שמספרו _________________________, אשר יהיה זמין   .23.6
 .S.M.Sבכל שעות היום ושניתן לקבל בו הודעות 

 עות היממה.קו פקס שמספרו __________________ שיהיה זמין בכל ש  .23.7

 "[.המוקד הטלפונילעיל יקרא להלן: " 23.3]כל הציוד המפורט בס"ק  

על הקבלן להעסיק באופן קבוע שוטף לביצוע העבודות נשוא הסכם זה,  לכל  .23.8
  -הפחות את העובדים הבאים 

23.8.1.  
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שנים בניהול צוות עובדי אחזקה של  5מנהל צוות בעל ניסיון של  .23.8.1.1
בעל יכולת קריאת מפות שני אנשים לפחות במערכות ביוב 

 ומיפויים.

צוות עבודה הכולל מנהל צוות ושני עובדים לפחות בכל צוות,  .23.8.1.2
 בעלי ניסיון באחזקת מערכות ביוב וניקוז .

הצוות הנ"ל הינו מינימאלי והקבלן חייב להעסיק אנשים  .23.8.1.3
וצוותים בהתאם לצורך. אין בקביעת המינימום כדי לשמש 

ובלוח הזמנים המפורטים טענה לאי עמידה בדרישות העבודה 
 במסמכי החוזה.

על הקבלן להציג תעודות הסמכה של מנהל הצוות או הוכחת  .23.8.1.4
 כישורים.

כל אנשי הצוות יהיו בעלי תעודת זהות ישראלית, כושר גופני  .23.8.1.5
 גבוה וניסיון בעבודה מהסוג נשוא המכרז.

על הקבלן להעסיק ממונה בטיחות בעבודה בעל תעודת ממונה מטעם המוסד  .23.9
 וח וגהות לביט

במקרה של עומס הודעות על מפגעים ו/או הצפות ו/או אירועי חירום ו/או לפי  .23.10
דרישת המנהל, יעמיד הקבלן, מעבר לצוותים הקיימים המטפלים במערכות 
הביוב, צוותים נוספים לפתיחת סתימות, לניקוז הצפות כולל אספקת משאבות 

לן לא יהא זכאי לתוספת ניידות וכל עבודה אחרת הנדרשת על ידי המועצה. הקב
 בגין תיגבור זה.

הקבלן אחראי לאספקתם של עובדים חלופיים למקרה של היעדרות עובדיו ו/או  .23.11
חלקם מכל סיבה שהיא. לא תתקבל טענה כלשהיא מצד הקבלן שמקורה בהעדר 
כוח אדם מספק. מובהר בזאת כי טענה בדבר מחסור בכוח אדם בשל סגר ו/או 

 תקבל.עניין בטחוני אחר לא ת

 אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה .24

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  .24.1
העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, 
רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום או 

 כאמור.היתר, 

 תנאי לקבלת צו התחלת עבודה הינו הגשת רשימות מפורטות של עובדים. .24.2

הקבלן מתחייב לרשום בפנקסי כוח אדם את שמו, מקצועו וסיווגו המקצועי של  .24.3
כל עובד וכן את ימי עבודתו. הקבלן ימציא פנקסים אלו למועצה, לפי דרישתה, 

 לשם ביקורת, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית.

ביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות ל .24.4
ובשום מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להעסיק עובדים  1959 -התעסוקה, התשי"ט

שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק 
 בישראל.

וכן הקבלן יהא אחראי בלעדית לביצוע של התשלומים המגיעים לעובדיו,  .24.5
לתשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכל תשלום 

 אחר הנובע מהעסקתם.

 אספקת ציוד, צנרת, אביזרים וחומרים .25
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הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, הצנרת, האביזרים,  .25.1
 החומרים, והדברים האחרים הדרושים לביצוע היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

לן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של הקב .25.2
העבודה בקצב הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה 
אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין 

 מסוים, על בדיקתו ואישרו של הציוד או המתקן.

 מתקנים באתר העבודהציוד, חומרים ו .26

המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, בכל  .26.1
הנוגע לביצוע העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש 
בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו. הקבלן 

 ו על חשבונו.ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהי

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של  .26.2
חומרים וציוד כלשהם, בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, 
והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם 

 שיקול דעתו הבלעדי.קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי 

 טיב החומרים והמלאכה .27

ומקוריים של היצרן, מהמין המשובח  חדשיםהקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים  .27.1
ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בכתב הכמויות, בתוכניות ובשאר מסמכי 

 המכרז ובכמויות מספיקות.

חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי  .27.2
או רשות שלטונית אחרת, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג /ו

המובחר של החומר או המוצר. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד, יבחר הקבלן 
בסוג המובחר של החומר או המוצר, אם לא צוין באחד ממסמכי החוזה סוג 

ת אחר. בהעדר תקן ישראלי ותקנות מחייבות יחייבו תקנים זרים לפי קביע
 המפקח.

הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו  .27.3
כשרים למטרתם על ידי המפקח, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים 
אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור שאישר המפקח. אישורו של מקור חומרים לא 

 תו מקור.ישמש בשום מקרה אישור לטיבם של חומרים המובאים מאו

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. חובה  .27.4
זו לא חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תקן 
או סימן השגחה. השימוש במוצרים יעשה על פי הוראות היצרן. בהעדר תו תקן, 

 ור טיב החומר ו/או הציוד.יבצע הקבלן את כל הבדיקות הדרושות לשם איש

מקום שניתנה אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן  .27.5
לקבל מן היצרן או הספק של אותו החומר או המוצר תעודת אחריות מתאימה, 

 התעודה המקורית תועבר לידי המנהל.

 אחריות לפגמים .28

גלו בחומרים ובמוצרים מוסכם במפורש שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות שית
שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקת התקנים 

 הישראליים ומפרטי מכון התקנים או תקנים זרים ואושרו על ידי המנהל.

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .29
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עבודה, בתוך המועצה רשאית להורות לקבלן במהלך העבודה לסלק חומרים שונים מאתר ה
תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שהחומרים אינם מתאימים למטרתם ו/או על 

 הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים הפסולים.

 למען הסר ספק, הקבלן מחויב למלא אחר הוראות המנהל והמפקח.

 זמינות וכוננות .30

ינותה במשך תקופת החוזה, הקבלן יהיה אחראי על ההפעלה ואחזקת הרשת ותק .30.1
 ימים בשנה, כולל שבתות וחגים. 365 -שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע ו 24

על הקבלן לספק את כל כוח האדם הנדרש לטיפול במספר תקלות ואירועים בו  .30.2
 זמנית, בכל שעה ובכל עת, כולל שימוש ברכבי שטיפה בכמות הנדרשת.

ביזרים הנדרשים, ואף להחזיק על הקבלן לספק את כל החומרים, הצנרת והא .30.3
 , צנרת וחומרים הדרושים לביצוע העבודות.מקורייםמלאי אביזרים 

הקבלן יעמיד בכוננות במשך כל שעות היממה כוח אדם מספיק אשר יהיה ניתן  .30.4
 להזעיקו באמצעות טלפון למקומות בהן מתרחשת תקלה.

יל ובמפרט על הקבלן להגיע למקום התקלה ולתקנה ע"פ המועדים הנקובים לע .30.5
הטכני. הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת עבור קריאה בכל שעה שהיא. 

 הקבלן יפעל לתיקון התקלה בזמן קצר ככל הניתן.

 ניקוי העבודה ואתר העבודה .31

הקבלן ישמור על כל אתר בו תבוצע עבודה נקי ומסודר בכל זמן ויסלק כל פסולת  .31.1
 פינוי פסולת כחוקשנצברה בו בשל ביצוע העבודות. לאתר 

הקבלן מתחייב למלא על חשבונו אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי  .31.2
 חומרים ופסולת אל מחוץ לאתר העבודה.

מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל  .31.3
 מכשול או סיכון שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו.

 כסדרה ואחריות לקנסותאי ביצוע העבודה  .32

פיגור ו/או אי ביצוע עבודות אחזקה יגרור קנסות מיידים מצד המועצה, כאשר  .32.1
 ההחלטה אם היה פיגור ו/או אי ביצוע הינה של המועצה בלבד.

אי ביצוע מתמשך של עבודות האחזקה )אי ביצוע פעמיים ויותר מכך( הינה הפרה  .32.2
 יסודית של חוזה זה.

המזמין לא יקבל כל טענה בדבר פיגור בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים ולא  .32.3
ישדלם תוספת עקב תנאי מזג אויר, תוואי קרקע, עבודה בלילה, עבודת ידיים, 
עבודה בתוואי קשה, בעיות לוגיסטיות ורכש, תיאומים וקבלת רישיונות 

זה, מחסור והיתרים, חגים ומועדים לכל הדתות, סגר על איו"ש ו/או חבל ע
 בכלים, ציוד, חלקים, אביזרים וכו', בעיות עבירות בשטחים חקלאיים.

היה וגורם כלשהו קנס את המועצה ו/או זימנה לעדות ו/או שימוע ו/או משפט,  .32.4
עקב כך שהקבלן לא מילא את הוראות החוזה על כל נספחיו, אזי כל האחריות 

ן כל נזק שייגרם לה, לכך היא על הקבלן בלבד והקבלן ישפה את המועצה בגי
 לרבות נזק תדמיתי, הוצאות ושכר טרחת עו"ד.

 ביצוע על ידי המועצה .33
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כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לביצוע על פי חוזה  .33.1
זה והוא נמנע מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המנהל, או 

ך בחוזה זה או לא היה זמין המועצה ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב לכ
 לקריאה, תהיה המועצה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים.

המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר  .33.2
שייחשבו  25%נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

 כהוצאות כלליות.

ודה כמפורט לעיל, טרם תחילת ביצוע העבודות במקרה בו נמנע הקבלן מביצוע עב .33.3
ע"י המועצה באמצעות אחר, תמסר הודעה בכתב לקבלן על כך ותנתן לו שהות 

 שעות ימים לתקן את הליקוי בעצמו. 48בת 

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי במקרה של מפגע או עבודה אשר אינה  .33.4
ת ביצוע העבודה סובלת דיחוי יהיה המזמין רשאי להתחיל או להשלים א

ולאחר מתן הודעה בכתב  באופן מיידיבאמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת 
 לקבלן, ללא צורך במתן שהות נוספת לקבלן להשלים / לבצע את התיקון בעצמו.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המועצה  .33.5
 כל דרך אחרת.לגבות את הסכומים האמורים מן הקבלן ב

 תיאומים ואישורים .34

על הקבלן להכיר את נהלי קבלת היתרי העבודה מהגורמים המוסמכים כגון  .34.1
משטרת ישראל, חברת החשמל, בזק, מקורות, טל"כ, מח' הנדסה במועצה ו/או 

 כל גורם מוסמך אחר.

על הקבלן האחריות הבלעדית להגשת אישורי עבודה ו/או חפירה מהמחלקה  .34.2
או שפ"ע ו/או משטרת ישראל ו/או כל גורם מוסמך אחר, וכן /לתיאום תשתית ו

 לסמן את כל התשתיות התת קרקעיות )בנוסף לסימונים שבתכניות(.

הקבלן יציית להוראות הרשויות הללו, כולל העמדת מפקח או שוטרים מטעמם,  .34.3
 אם הדבר יידרש.

 על הקבלן לבצע את העבודה בכפוף לאישורים שיינתנו מכל גורם מוסמך. .34.4

הקבלן ישא בכל ההוצאות הדרושות לביצוע הוראות סעיף זה והן כלולות במחירי  .34.5
 היחידה שהגיש הקבלן בהצעתו.

הקבלן ישא בכל ההוצאות הדרושות לביצוע הוראות סעיף זה והן כלולות במחירי  .34.6
 היחידה שהגיש בהצעתו.

 תיקונים .35

ים כלשהם שהתגלו על הקבלן יהיה לתקן, על חשבונו, נזקים, פגמים, ליקויים וקלקול
בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה ושאר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה 
שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של המנהל ו/או של 

 המועצה או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע  לקוי.

הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, הקבלן יהא חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד, 
חודשים ממועד ביצוע העבודות  12 -ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ

 המתייחסות לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול.

 תקופת החוזה .36
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חודשים החל מיום _____________ ועד ליום  12הסכם זה יהיה בתוקף למשך  .36.1
 (.זהתקופת החו -_________ )להלן 

בתום תקופת החוזה תהא למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי  .36.2
 -חודשים כ"א )להלן  12ארבע תקופות נוספות בנות עד שיקול דעתו הבלעדי ל

יום לפני תום  30(, וזאת בכפוף להודעה בכתב של המזמין תקופות האופציה
 תקופת החוזה ו/או תום כל תקופת אופציה.

וניתנה הודעה כאמור, הקבלן יהיה מחויב להמשיך ולבצע את השירותים  במידה  .36.3
 בהתאם לחוזה זה.

 הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים. .36.4

להסכם, המועצה רשאית  43למרות האמור לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  .36.5
בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק את ההתקשרות ע"פ הסכם 

יום מראש, ולקבלן לא תהיינה  30זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב לקבלן של 
יום תקופת כל טענות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות, כלפי המועצה בגין ס

ההתקשרות, למעט זכותו לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על ידו בפועל עד 
 למועד סיום תקופת ההתקשרות. 

בכל מקרה של סיום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, יפעל הקבלן להעברה  .36.6
מסודרת של השירותים שניתנו על ידו למועצה לנציג המועצה ו/או לקבלן אחר 

 שיבוא במקומו. 

 שבת מצב לקדמותו ה .37

מיד ביום כל עבודה, יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו. החזרת המצב לקדמותו כוללת, 
בין השאר, את תיקון הכביש והאספלט, ריצוף, תיקון מדרכה ואבני שפה, סילוק והובלת 

 עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר על ידי הגורמים המוסמכים, ללא תוספת תשלום.

  - ברעבודות תיקוני ש .38

ע"פ שיקול דעת המזמין, ככל שקיימות תקלות שבר ו/או צורך בביצוע עבודות תיקוני  .38.1
גם עבודות של תיקוני שבר לקווי סניקה, שוחות ביוב, קווים  יבצע הקבלן   -שבר 

גרוויטציוניים ומתקנים נלווים. תחזוקת השבר תכלול חפירה לכל עומק הדרוש לתיקון 
ת הפגועה מכל סוג. בהתאם לדרישת המועצה ובכפוף תיקון הצנר \התקלה והחלפת 

  .לאמור בהסכם המכרז

הקבלן הזוכה יבצע תיקונים בנקודות כשל בצנרת הביוב הגרוויטציונית וצנרת הסניקה  .38.2
ובתאי הביקורת, לרבות אספקה והחלפת השבור לחדש )בשוחה/ תא הביקורת( עד 

 להשבת מצב לתקינות מלאה.

  - שברנוהל ביצוע תיקוני  .38.3

אל  לפנותמעת לעת, בהתאם לצורכי המועצה בפועל, תהיה רשאית המועצה  .38.3.1
הזמנת עבודה תחתם ע"י הגורמים תיקוני שבר. הקבלן בהזמנת עבודה לביצוע 

הסבר על מהות התקלה, מיקומה ויעדי ביצוע  -צורף יהמורשי במועצה ואליה 
בנוסח  וספיםפירוט של הכמויות, סיור במקום ופרטים נ -ובמידת האפשר 

 .להסכם זה 2'ב דוגמת

  בהתאם לדרישת המועצה, יבצע הקבלן את עבודות תיקוני השבר. .38.3.2

התמורה בגין ביצוע עבודות תיקוני שבר תשולם על פי מחירי מחירון ד.ק.ל  .38.3.3
ללא תוספות או נספח  22%שיפוצים העדכני ביום ביצוע העבודות בהפחתה של 

 ג'.
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₪  250,000עבודות תיקוני שבר תעמוד על סך של מסגרת תקציבית לביצוע  .38.3.4
לשנה. אין באמור בכדי לחייב את המועצה להזמין תיקוני שבר בסכום זה או 

 אחר.

באחריות הקבלן בדיקת מכלול הציוד והחומרים הדרושים לביצוע התיקון.  .38.3.5
  הקבלן ידווח למפקח על ההיערכות הנדרשת

תיקוני השבר יבוצעו בנוכחות המפקח ו/או מי מטעמו. הקבלן לא יכסה את  .38.3.6
מיקום התיקון, טרם קבלת אישור מאת המפקח על ביצוע התיקון ומדידת 

 כמויות ע"י המפקח. 

  -מועדי ביצוע  .38.3.7

על הקבלן להתחיל בתיקון תקלה  - תקלה דחופה )ע"פ הגדרת המפקח( .38.3.7.1
 שעות ביממה(.  24מות השנה )בכל י דחופה בתוך שעתיים מרגע ההודעה

יוכן  -לאחר השלמת העבודות ואישור הכמויות ע"י המפקח 
 דו"ח ביצוע לאישור המפקח. 

דו"ח הביצוע המאושר ע"י המפקח, ביחס לכל עבודה של תיקוני 
 תצורף ע"י הקבלן לחשבון החודשי.  -שבר שבוצעה 

בקרות תקלה שאינה מוגדרת  -ן תקלה שאינה דחופהתיקו
יבוצע בתיאום מול המפקח,  –ה ע"פ שיקול דעת המפקחכדחופ

לפי שיקול דעת המפקח. דו"ח הביצוע המאושר ע"י המפקח, 
תצורף ע"י הקבלן  -ביחס לכל עבודה של תיקוני שבר שבוצעה 

 לחשבון החודשי.

 כללי -שכר החוזה  .39

כמפורט מוסכם בין הצדדים כי התמורה לביצוע העבודות על פי הסכם זה הינה,  .39.1
לן במסגרת בכתב הכמויות והמפרט הטכני המצורפים למכרז כקבוע בהצעת הקב

 לחודש לא כולל מע"מ.₪ והינה על סך של ________  המכרז

חודשית גלובלית וסופית לביצוע כל למען הסר ספק, התמורה הינה תמורה  .39.2
כאשר הקבלן לא יהיה  השירותים הנדרשים ובהתאם להוראות המפרט הטכני,

 , למעט האמור במפורש להלן:י לכל תשלום נוסף מאת המועצה בגין שירותיוזכא

במידה שיבוצעו ימי  בשנהצילום קווים ימי  12-מעבר לבכפוף לאמור להלן,  .39.3
₪   500תשלם המועצה סך של  -ע"פ דרישת המפקח או המנהל  צילום נוספים 

שעות עבודה. עבור פחות שעות  8בצירוף מע"מ ליום עבודה של צילום קווים  בן 
למען הסר ספק, התשלום ייעשה רק כנגד אישור המפקח ישולם חלק יחסי.  -

 ולא ישולם במקרה והצילום נעשה ע"פ יוזמת הקבלן ו/או לצרכי הקבלן.

ולא  לובליתבתמורה הג יםכלול בשנהצילום קווים  מיי 12למען הסר ספק, 
 .תשולם בגינם תמורה נוספת

)הכלולים במחיר החודשי(, במידה  שנהב ימים שטיפת קווים 60 -למעבר  .39.4
תשלם המועצה   - ימי שטיפה נוספים ע"פ דרישת המפקח או המנהל בוצעושי

שעות עבודה.  8בצירוף מע"מ ליום עבודה של שטיפת קווים  בן ₪  1,800סך של 
למען הסר ספק, התשלום ייעשה רק כנגד ישולם חלק יחסי.  -עבור פחות שעות 

אישור המפקח ולא ישולם במקרה ושטיפת הקווים נעשתה ע"פ יוזמת הקבלן 
 ות וכיו"ב.ו/או לצרכי פתיחת סתימ ו/או לצרכי הקבלן

כלולים בתמורה החודשית בשנה ימי שטיפת קווים  60, למען הסר ספק
 . הגלובלית ולא תשולם בגינם תמורה נוספת
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עבור עבודות של תיקון שבר בקווי הסניקה או בקווים הגרביטציוניים,  .39.5
בכפוף להזמנת  -שוחות ביוב או כל מקרה שיוחלט ע"י המנהל  או המפקח 

ישולם ע"פ  -לעיל(  38עבודה ספציפית / דו"ח ביצוע  )בהתאם לאמור בסעיף 
 -דות מחירון ד.ק.ל שיפוצים ותחזוקה במהדורה העדכנית למועד ביצוע העבו

 . 22%בהנחה של 

)בהפחתה של שיפוצים ותחזוקה למען הסר ספק, מחיר היחידה במחירון ד.ק.ל 
יחושב באופן שלא תתווספנה לו תוספות כלשהן,  לא כולל נספח ג'. כאמור( 22%

 ., לרבות "רווח קבלני" או "קבלן ראשי" או כל תוספת אחרת

בסיס הינו מדד חודש המחירים יהיו צמודים למדד תשומות הבניה. מדד ה .39.6
תחילת ביצוע שירותים ע"י הקבלן ע"פ הסכם המכרז. ההצמדה תעשה אחת 

 לשנה.

למרות האמור, מובהר בזאת כי בשנת ההתקשרות הראשונה לא תחול הצמדה. 
 הצמדה תחול החל משנת ההתקשרות השנייה ואילך.

 לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק במועד התשלום. .39.7

 מחיריםתכולת  .40

בכל מקרה יראו את התמורה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל  .40.1
העבודות הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה, ובין היתר 

 את כל האמור להלן:

התמורה החודשית לקבלן, כוללת את כל המצוין במפרט הטכני המצ"ב כנספח  .40.2
 .1ב'

חרים, חברת החשמל, בזק, מקורות, תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים א .40.3
 חברות הכבלים, משטרת ישראל, המועצה, הועד המקומי וכיו"ב.

הקבלן יהיה רשאי למלא מים בישובים בהם מבוצעים השירותים בנקודות מים  .40.4
הקרובות ביותר לתקלה לצורך ביצוע השירותים בהסכם זה, אלא אם הישוב או 

נה והכל בהתאם להחלטה הבלעדית מי מטעמו יחליט על נקודת מים למילוי שו
 והמוחלטת של המועצה ו/או הישוב בענין. 

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות גידור  .40.5
 אתר העבודה.

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, דרכים זמניות וכל ציוד אחר לרבות  .40.6
 בסיום העבודה. הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם

הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי המועצה, המוצרים והציוד  .40.7
האחר לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים 

 לאתר וממנו.

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו,  .40.8
 אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם.

מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים  .40.9
 לשם כך.

 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות. .40.10

ניקוי אתר העבודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו, לאתר מורשה, ריסוס ו/או  .40.11
 ניקוז ו/או שאיבת שלוליות ביוב.
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הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, דמי  .40.12
 בלו, מסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

 ההוצאות להצבת שלטים. .40.13

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף. .40.14

 ההוצאות הכרוכות במסירת עבודה למועצה. .40.15

יבויותיו במסגרת חוזה כל ההוצאות והנזקים  של הקבלן בקשר עם מילוי התחי .40.16
 זה.

 כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לפי החוזה. .40.17

 כל החומרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות. .40.18

 רווחי קבלן. .40.19

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו,  .40.20
הן העקיפות, על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות ו

ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין 
 שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

 תנאי תשלום .41

לכל חודש קלנדרי, יגיש הקבלן למועצה חשבון המתייחס לחודש  5 -עד ליום ה .41.1
 יצע.הקודם, בצירוף דו"חות הטיפולים שב

החשבון יכלול פירוט ביחס לעבודות שבוצעו ע"י הקבלן בחודש שחלף, תוך 
תחזוקה שוטפת, שטיפת קווים, צילומי קווים,   -הפרדה לסוגי השירות שבוצעו 

 תיקוני שבר.

לחשבון יצרף הקבלן דו"חות ביצוע ביחס לעבודות שטיפת קווים, צילומי קווים, 
   מאושרים ע"י המפקח.   -תיקוני שבר 

על ידי המפקח, יועבר לגזבר המועצה לאישורו וישולם יאושר החשבון יבדק ו .41.2
יום מתום החודש בו אושר החשבון על ידי הגזבר,  45לקבלן בתנאי שוטף + עד 

 כנגד חשבונית מס כדין.

תנאי לבדיקת החשבון הינו בהגשת יומני עבודה שבועיים ודוחות חודשיים כמו  .41.3
 הקבלן סיים את העבודות בגינן הוגש החשבון.גם אישור המנהל כי 

יום במועד תשלום כלשהו, יישא התשלום הפרשי הצמדה  30פיגור העולה על  .41.4
 למדד המחירים לצרכן מהמועד שנועד לביצוע התשלום ועד התשלום בפועל.

התשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הקבלן או  .41.5
 קבלן.באמצעות המחאה לידי ה

ביצוע התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות  .41.6
 .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו 

 ערבות לקיום החוזה .42

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן למועצה במועד  .42.1
)להלן בסעיף ₪  50,000חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 

 (."הערבות" –זה 
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ותוקפה יהיה לכל תקופת  2נספח ד'הערבות תהיה צמודה למדד ובהתאם לנוסח  .42.2
 ההסכם.

 הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה. .42.3

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של: .42.4

ובעקיפין לקבלן שהמועצה עלולה כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין  .42.5
 להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

כל ההוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים במהלך העבודה שהמועצה תעמוד  .42.6
בהן, וכל נזק והפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות 

 הנ"ל.

סכום הערבות, כולו או  בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את
מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, 
ההוצאות והתשלומים כאמור. נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה הקבלן 

 ימים את הערבות כך שתהא בשיעור הקבוע לעיל. 7חייב להשלים תוך 

 קיזוז וקנסות .43

ין אי ביצוע העבודה כסדרה )יובהר כי להלן הקנסות בהם יחויב הקבלן בג .43.1
 המועצה אף רשאית ליתן את כל הקנסות להלן ביחס למקרה אחד(:

 לכל שעת איחור.₪  1,000 –איחור בהגעה לאתר התקלה  .43.1.1

 למקרה₪  2,000 -אי סגירת שוחה/מכסה לאחר ביצוע עבודה .43.1.2

 למקרה₪  1,000 -אי דיווח למפקח על תקלת תיקון שבר .43.1.3

 .25%עלות עבודה וחומרים +  -ן ביצוע על ידי המזמי .43.1.4

 למקרה.₪  2,000 –אי עמידה בהוראת המפקח  .43.1.5

 למקרה.₪  2,000 –אי דיווח/חוסר תקשורת וזמינות למפקח  .43.1.6

₪  2,000 -יצירת מפגע סביבתי/ריקון שפכים במקום שלא אושר  .43.1.7
 למקרה.

 תשלום ע"י הקבלן. -קבלת קנס מהיחידה הסביבתית/כל ארגון אחר  .43.1.8

הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא הפיצוי המינימאלי שניתן  .43.2
לצפותו מראש בגין אי ביצוע העבודה כראוי, והצדדים יהיו מנועים מלטעון כי 

 הנזק שנגרם קטן מהפיצוי המוסכם.

המועצה תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע  .43.3
א, לפי חוזה, לפי חוזה אחר או לפי דין, וכן תהא רשאית לקבלן, בכל זמן שהו

לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או ביצוע ניכויים אין בו 
כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל 

 התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין.

לעיל, רשאית המועצה, נוסף על במקרה של אי ביצוע העבודות כמוסכם, כאמור  .43.4
קיזוז הפיצוי המוסכם וביתר הוראות ההסכם גם לעכב או לדחות תשלום 
חשבונות שאושרו על ידי המפקח בתקופה בה לא בוצעו העבודות כנדרש. סכום 

 החשבון לא יהיה צמוד ולא ישא ריבית.
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ופה שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של המועצה לכל סעד או תר .43.5
על פי החוזה ו/או על פי כל דין ואיננו מונע בעדה מלהוכיח כי נגרם לה נזק העולה 
על שיעור הפיצויים המוסכמים ובמקרה שכזה תהיה המועצה זכאית לפיצוי גבוה 

 יותר מהפיצויים המוסכמים בשל הנזק שנגרם בשל האיחור.

כל חוב, בין  המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה .43.6
קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין. 
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל 

 דרך אחרת.

הפיצויים הנ"ל אינם כוללים את הוצאות המועצה אם יהיו, עבור ביצוע  .43.7
אמור לבצע, וכן נזקים שיגרמו כתוצאה התיקונים והעבודות אותם היה הקבלן 

 מאיחור בביצוע העבודות ע"י המזמין.

 סילוק יד הקבלן מאתר העבודה   .44

המזמין יהיה רשאי לבטל את החוזה, לתפוס את אתרי העבודה ולסלק את ידו  .44.1
של הקבלן ממנו ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמו או באמצעות קבלן אחר או 

כך בכל החומרים, הציוד, והמתקנים, או בכל  בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם
חלק מהם, שבאתר העבודה או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש 
בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה, בכל אחד 

 מהמקרים המנויים להלן:

 7כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען, ולא ציית תוך  .44.2
ימים להוראות בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או 

 כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.

מובהר בזאת כי כאשר מדובר במפגע או עבודה אשר אינה סובלת דיחוי יהיה  .44.3
המזמין רשאי להתחיל או להשלים את ביצוע העבודה באמצעות קבלן אחר או 

 חר מתן הודעה בכתב לקבלן.בכל דרך אחרת באופן מיידי ולא

כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו  .44.4
ימים  3במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו והקבלן לא ציית תוך 

להוראה בכתב מפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את 
 עד שהוארך להשלמתו.השלמת העבודות במועד הקבוע בחוזה או במו

כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה ו/או לא  .44.5
מקיים את הוראות החוזה, לאחר שהתראה שנמסרה לקבלן לא נתנה תוצאות 

 רצויות.

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע  .44.6
 מזמין מראש ובכתב.העבודות בלי שניתנה לו הסכמת ה

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או  .44.7
)פרט לפירוק ללא חיסול עסקים,  -לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

מסוג כלשהוא, ו/או חיסול עסקים באופן אחר ו/או  -לשם יצירת גוף מאוגד אחר( 
ירוק קבוע ו/או זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו/או הוגשה כנגדו תובענה לצו פ

 ימים מהגשתם. 30זמני, שלא הוסרו תוך 

כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן  .44.8
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהיא בקשר 

 לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

יהיו על חשבון הקבלן  44.1הוצאות השלמת העבודות כאמור ברישא לסעיף קטן  .44.9
מהן כתמורה להוצאות  25%והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 

 מינהליות וכיו"ב.
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דלעיל לא  44.1תפיסת אתר העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן  .44.10
 זמין.יהיה בהם משום ביטול החוזה על ידי המ

יודיע המפקח  44.1תפס המזמין את אתר העבודה כאמור ברישא לסעיף קטן  .44.11
בכתב לקבלן ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודות שבוצע עד 
למועד תפיסת אתר העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו 

 במקום המבנה אותה שעה.

והיו בו חומרים, ציוד או  44.1טן תפס המזמין את אתר העבודה כאמור בסעיף ק .44.12
מתקנים רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר 
העבודה  את החומרים הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ואם לא ציית הקבלן 

ימים, רשאי המזמין על חשבון הקבלן לסלקם מאתר העבודה  7לדרישה זו תוך 
ראי לכל נזק או אובדן שיגרם להם. לכל מקום שיראה בעיניו ולא יהיה אח

הוראות ס"ק זה אינן גורעות מזכותו של המזמין להשתמש בחומרים, בציוד, 
שנתפסו מאתרי העבודה והמזמין לא  44.1ובמתקנים או למכרם כאמור בס"ק 

 יהיה חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה.

מר ו/או ציוד ו/או בוטל החוזה יחזיר הקבלן למזמין תוך שבעה ימים כל חו .44.13
מתקנים השייכים למזמין והנמצאים ברשותו ו/או בשליטתו בין במישרין ובין 

 בעקיפין.

 קיזוז .45

המזמין רשאי לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע 
שבינו ממנו על פי חוזה זה לקבלן, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר 

 לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המזמין לקבלן.

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת 
ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/וא אמצעי אחר העומד לרשות המזמין 

 .כלפי הקבלן מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין

 המועצה כמפעל חיוני  .46

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים 
קיומים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים 

  -בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

כאמור בתקנות שעת חירום  הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך .46.1
 .1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .46.2
 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .46.3
 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38להוראות סעיף הכרזה על מצב חירום בהתאם  .46.4

 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים 

 לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

 השתק -מניעות  -ויתור  .47
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, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של איזה שהוא תנאי ו/או כל הנחה, שינוי .47.1
הוראה של חוזה זה, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, 

 במפורש ונחתמו כדין בידי הצדדים.

הצדדים לחוזה זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג הסכמות והתחייבות  .47.2
 .בכתב ובע"פ וכו' שאינם נכללים במפורש בחוזה זה

 לא תישמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה. .47.3

הסכמה כלשהיא מצד המזמין או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה  .47.4
מסויים, לא תהווה תקדים כלשהוא, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, 

סורות לו והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמש המזמין ו/או המפקח בזכויות המ
 עפ"י חוזה זה.

 תחולת חוק החוזים .48

 .1970 -על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התש"ל 

 כתובות הצדדים .49

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי חוזה זה הינן כמצויין בכותרת החוזה וכי 
פי הכתובות הנ"ל, תחשב כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום ל

שעות מעת  24שעות מזמן המשלוח או בתוך  48כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור 
 מסירתה על ידי שליח.

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

  ___________________   ____________________ 
 הקבלן          המזמין                  
 
 

 אישור

עו"ד ____________________של  אני הח"מ, 
"(, מאשר/ת כי הסכם זה נחתם בפניי ביום הקבלן___________________________)להלן:"

_________ע"י _______________________________, שהינם מורשי חתימה של הקבלן 
 וחתימתם בצירוף חותמת הקבלן מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.

        
 __________________ 

 ___________, עו"ד        
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 1נספח ב'
 

 מפרט טכני לאחזקת קווי ביוב גרויטציונים וקווי סניקה

 כללי .1

 הגדרות .1.1

כשל, פרץ, נזילה, גלישה ברשת הביוב הגרוויטציונית   "תקלה / מפגע":
 הגורמים לתקלה ו/או מפגע כלשהו.

מפגעים ותקלות על ידי ביצוע עבודות שונות למניעת  "אחזקה יזומה":
 שמירה על תקינות ושלמות המערכות ברשת.

ביצוע עבודות אחזקה שנגרמו כתוצאה ממפגעים  "אחזקה שוטפת":
 ברשת.

גם  -ביצוע עבודות אחזקה מורכבות במערכות השונות "אחזקת שבר":
במידה והתקלה היא כתוצאה מוונדליזם, פגיעה ע"י 

שבוצעו ע"י רכבים ו/או כלים חקלאיים, פעולות 
 אחרים וכו'.

תיקון במפגע / תקלה ע"י הקבלן באמצעות האמצעים  "טיפול במפגע":
הטכניים העומדים לרשותו וע"פ דרישות המפרט 

 הטכני.

1.2.   

וקווי סניקה ואחזקת  אחזקת קווים גרוויטציוניםזה מתייחס לעבודות  מכרז
 מערכות ביוב ביישובי ומבני הציבור של המועצה.

לביצוע העבודות הינה ביחס לכל מערכת הביוב הציבורית והקווים  אחריות הקבלן
 הגרוויטציוניים וקווי סניקה למעט תחום הגדר של תחנות השאיבה 

במסגרת זו, על הקבלן לבצע את כל הנדרש לתחזוקת הקווים הגרוויטציוניים וקווי 
 הסניקה ומבני הציבור, כמפורט להלן: 

בכל סוגי הצנרת, תיקון שוחות ביוב והשלמת תיקון הקווים בנקודות כשל  -
  ,תקרות ומכסי ביוב, תיקון מפלים שבורים

  .בתשלום נוסף ובהתאם להוראות ההסכם – תיקוני שבר -

ללא תוספת  -מחדש מסביב לשוחות קיימות ומכסים אספלט /עיבוד בטון -
 .תשלום. עבור מכסים חדשים ישולם תוספת

 תיקון/החלפת בנצ'יקים בעייתיים. -

חפירה עד  –איתור שוחות ביוב מכוסות לצורך פתיחת סתימות או ניקוי קו  -
  .עומק מטר כלול במחיר החודשי

שיפוץ/שטיפת/החלפת פורקי אוויר קיימים,  -שסתומי אוויר בקווי סניקה -
השלמת פורקים שנגנבו, ריתוך ניפלים והתקנת ברזים חדשים לנקודות 

פקת פורקי אוויר חדשות חדשות בהתאם לצורך בנקודות גבוהות )אס
לנקודות חדשות לחלוטין ע"י המועצה.  עבור החלפה או השלמה ע"י 

 הקבלן(, שיפוץ/החלפת מגופים תקולים.

פתיחת סתימות )פתיחת סתימות כוללת השוחה הסתומה ועד שוחה לפני  -
ושוחה אחרי(. כולל שטיפת הקו באיזור השוחה הסתומה ועד שוחה לפני 

ניקיון אזור פתיחת הסתימה והצנרת  -סתומה כולל ושוחה אחרי השוחה ה
 הסמוכה לצורך מניעת סתימות חוזרות בעתיד.
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בהערכה פעם בחודש במצטבר צילום קווים ע"פ דרישת המפקח כלול  -
 - צילומי קווים בשנה ללא תוספת מחיר. -ימי עבודה  15יבוצעו עד  במחיר.

 תשולם תוספת מחיר בהתאם למפורט בהסכם.עבור כמות גדולה מכך, 

-  

גבולות אחריות הקבלן הם כל הקווים הגרוויטציונים וקווי הסניקה  -
המשרתים את ישובי המועצה עד גבול תחנות הסניקה או המט"ש, גם מחוץ 

 ובים או המועצה.לגבולות הייש

. )ע"פ דרישת ימי עבודה שטיפות קווים בשנה 60עד  שטיפות קווים יזומות -
למפרט הטכני  3המזמין( במקום ובזמן שיוגדרו ע"י המפקח, כמפורט בסעיף 

 תשולם תוספת מחיר בהתאם למפורט בהסכם.עבור כמות גדולה מכך,  -

ועצה פעם בשנה לפני ניקיון ושטיפת מערכת הניקוז בכל יישובי ומוסדות המ -
כלול  -מעבירי מים, קולטנים, שוחות וכו' -החורף. כולל כלל מערכת הניקוז

על הקבלן לאשר את עבודתו לאחר סיום בכל נקודה מול   התמורה הפאושאלית.
המפקח/נציג מטעם היישוב בתיאום מול המפקח. המפרט עבור ניקיון קווי ניקוז 

 זהה למפרט עבור ניקיון קווי ביוב.

בעיות ריח:  איתור ותיקון מפגעי ריח רע של ביוב  לרבות התייעצות עם  -
מהנדסים, עד לפיתרון מלא של המפגע  ואישור המזמין לפיתרון מלא )כלול 

 במחיר(.

 על הקבלן לכסות עם עפר ע"י כלי מכני. -שלוליות ביוב שלא ניתן לשאוב -

חומי המועצה ו/או הנדרשת מהקבלן היא לבצע את כל סוגי העבודות בת העבודה -
 שהמועצה אחראית להם, כולל קווים נוספים, ככל שיתווספו. 

 שיתווספו למועצה לאחר חתימת החוזה, יתוחזקו ללא תוספת תשלום. רשתות -

  –רשימת היישובים  בתחזוקת הקבלן  נכון למועד פרסום המכרז  .1.3

רש, כפר ביל"ו, בית חשמונאי, בית עוזיאל, גני הדר, גני יוחנן, יד רמב"ם, יציץ, יש
כפר בינון, כפר שמואל, מצליח, משמר איילון, סתריה, עזריה, פדיה, פתחיה, רמות 

 רק ההרחבה הקהילתית(, משמר דוד. -מאיר, שעלבים, נוף איילון, חולדה )חלקי 

תחזוקת הקווים, כולל באיזור ובתוך גני ילדים, מבני ציבור ומוסדות חינוך בכל 
 הישובים הנ"ל.

קריית חינוך שעלבים, קריית חינוך בית  -, למען הסר ספק21–ים סה"כ ישוב
  , גני ילדים וקו מאסף מכרמי יוסף עד חולדהחשמונאי, קרית חינוך ''גוונים''

 יתוחזקו ע"י הקבלן.

במידה והמועצה תקבל לאחריותה תחזוקת מערכת הביוב בישובים נוספים, או 
ישובים אלה לאחריות הקבלן ללא תמורה תבנה קווי ביוב נוספים, יתווספו 

 .נוספת

 שיתוף פעולה בין המזמין לקבלן .2

המזמין רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה קבוע וצמוד עם הקבלן כמפורט בהסכם 
 ובמפרט זה.

 שטיפה תקופתית של כל הרשת -אחזקת רשת הביוב .3

קווי צנרת ע"פ ובכפוף לתכנית עבודה יבוצעו שטיפות  במסגרת האחזקה היזומה, .3.1
 קביעת המפקח, כולל התאים לאורך הרשת

ימי שטיפות קו בחודש. ייתכן שיהיה יותר בהתאם  4-מדובר על הערכה של כ .3.2
 לצורך. 

שטיפה בשנה. ככל שיבוצעו ימי  –ימי עבודה  60במסגרת השירותים יש לבצע עד  .3.3
 עבודה נוספים, תשולם בגינם תמורה כמפורט בהסכם.
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הקבלן יבצע שטיפה, ניקוי תאים וקווי ביוב ויטפל בהם באמצעות צוות עבודה על  .3.4
פי השלבים הבאים ובנקיטת אמצעי זהירות הנדרשים, כולל רתמות, ציוד מגן 

 אישי, מסכות ואוורור התאים: לפי הנחיות המפקח וע"פ שיטת העבודה הר"מ:

 שלב ראשון: הטיית זרימת שפכים ללא פגיעה בסביבה

ן ישתמש בציוד שאיבה, צנרת ניידת, פקקים וכל ציוד אחר, כך שיוכל הקבל -
לבצע את המשימה על קו יבש מזרימת ביוב, על הצד הטוב ביותר וללא 

 הפרעה ופגיעה בסביבה.

הקבלן לא יורשה בכל מקרה להזרים ביוב על פני כביש ו/או אל מערכת  -
 ניקוז.

 שלב שני: שטיפה וניקוי הקו

 הקו על ידי רכב שטיפה בלחץ המתאים לחוזק הצינור.ביצוע שטיפת  -

הוצאת לכלוך ומשקעים מקטע הקו המנוקה ומניעת העברת הלכלוך אל  -
 מורד הקו.

אין לאפשר למשקעים הנשטפים להיכנס לתחנת השאיבה. יש להוציא את כל  -
הלכלוך והמשקעים לפני התחנה. כמו כן, יש לעדכן את המפקח לפני 

ת תחנה, ולפי הוראתו לשים פקק נירוסטה או שמבצעים שטיפה בקרב
 מחסום וכד'.

 שלב שלישי: ניקוי התא ותיקונו

 ניקוי כללי של התא, הסרה וסילוק שומנים ולכלכוך. -

 הערה:

במקרה וישנם שורשים בתוך התאים ו/או הצנרת, יחתוך הקבלן את השורשים שחדרו 
לחיתוך שורשים ולהוצאתם  למערכת הביוב. החיתוך ייעשה על ידי מכשיר מכני המיועד

מחוץ לצנרת ולתאים, במידה ותהיה בעיה נקודתית הקבלן יחפור, יחליף קטע באמצעות 
 הכל ללא תוספת תשלום. -מחבר תיקון ויכסה

 צילומי וידאו

כחלק בלתי נפרד מהשירותים, לפי החלטת המזמין, יבצע הקבלן צילומי וידאו  לקווים 
במידה ותוך כדי צילום יתברר שהקווים  ע"י המזמין. חודש במיקום שיקבע יום מצטבר ב

, יחויב הקבלן בשטיפה ובצילומים חוזרים על חשבונו. שהוא ניקה וטיפל אינם נקיים
 .למען הסר ספק, "צילום חוזר" לא יכלל במנין הצילומים

 פינוי פסולת

הקבלן יעביר, על חשבונו, את הפסולת שהוצאה מהמערכת / קווים והתאים לאתר שפיכה 
לפסולת מורשה ומאושר על ידי הרשויות המוסמכות והמזמין, תוך שהקבלן גם נושא 

 בכלל העלויות הכרוכות בגין כך, לרבות אגרות והיטלים.  

 כלול במחיר החודשי -אחזקה שוטפת  .4

 מבוא .4.1

הביטוי העיקרי למפגע ברשת היא פריצת זרם ביוב ו/או מי נגר עילי בתוך  .4.1.1
 הרשת וגלישתו החוצה.

עבודות אחזקה שוטפת יתבצעו על ידי הקבלן בכל עת שמתרחש מפגע  .4.1.2
 ברשת הביוב באזור, דבר המחייב טיפל מייד.

( שעות 24עשרים וארבע ) השוטפתהקבלן יבצע את פעולות האחזקה  .4.1.3
( ימים 365( ימים בשבוע, שלוש מאות שישים וחמישה )7ביממה, שבעה )

 בשנה כולל שבתות וחגים.

במסגרת העבודה, יבצע הקבלן את הפעולות הדרושות לפתרון הבעיה ואת  .4.1.4
כל עבודות האחזקה הכלולות בחוזה, בתנאים כלליים, בתנאים מיוחדים 

 ובמפרטים הטכניים.
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 טפל בכל קריאה על מפגע מטעם המזמין.קבלן י .4.1.5

 הקבלן יאתר מקורות פרצי ביוב, ומפגעים שונים ויטפל בהם. .4.1.6

לא ישולם תוספת במידה והקבלן הגיע למקום בעקבות דיווח על גלישת  .4.1.7
 ביוב שבסופו התגלה כדיווח שווא.

במידה ונוצרו שלוליות ביוב או מים על הקבלן לדאוג לניקוזם, לריסוסם  .4.1.8
. במידת הצורך או ע"פ הוראת המפקח ישתמש הקבלן בכלי נגד יתושים

 מכני על מנת  לכסות שלוליות שלא ניתן לשאוב אותן.

 

 ת לביצוע אחזקה שוטפתונוהל עבוד .4.2

המזמין מקבל הודעות על מפגעים ברשת מאזרחים ורשויות. בנוסף, אנשי  .4.2.1
המזמין המבצעים סיורים ברחבי המועצה מדווחים בעצמם על תקלות 

 .שונות

עם קבלת הודעה על מפגע ו/או תקלה מאזרח, מוקד או נציג המזמין  .4.2.2
תועבר הודעה מהמנהל או נציג המזמין אל הקבלן. ההודעה תכלול פרטים 

 בסיסיים לגבי התקלה )כגון מיקום וסוג מפגע(.

הקבלן יגיע לאזור המפגע ע"פ המועדים כמתחייב בהסכם המכרז,  .4.2.3
רוש תיקון. על הקבלן לדאוג לכך במטרה לבדוק את ההודעה ולתקן את הד

שימצאו ברשותו כל כוח האדם והציוד הדרוש לתיקון מיידי של  התקלה. 
 ביעילות המירבית ובזמן הקצר ביותר.

הקבלן ינחה את עובדיו לפתרון התקלה בכל האמצעים )כולל רכב שטיפה(  .4.2.4
בעת פתיחת הסתימה, על הקבלן להשתמש באמצעי חסימה למניעת גלישת 

 ולכלוך במורד הקו.פסולת 

בסיום העבודה, יעדכן הקבלן את נציג המזמין לצורך אישור סיום העבודה  .4.2.5
 ותיקון התקלה.

 הקבלן ינקה את איזור העבודה משיירי פסולת ושפכים. .4.2.6

על הקבלן לדאוג לכל סידורי התנועה באזור העבודה כולל שילוט מתאים  .4.2.7
י הבטיחות והכוונה על ידי עובדים ולבצע את העבודה לפי כל כלל

 הנדרשים.

במקרה ואין אפשרות של פתיחת סתימה, יבצע הקבלן הטיית שפכים  .4.2.8
במורד הקו, משוחה לשוחה, מעבר לקטע הקו שבניקוז. לצורך ביצוע 
פעולה זו, ישתמש הקבלן בציוד שאיבה, צנרת ניידת, פקקים וכל ציוד 

הטוב אחר, כך שיוכל לבצע את המשימה על קו יבש מזרימת ביוב, על הצד 
ביותר וללא הפרעה ופגיעה בסביבה. הקבלן לא יורשה בכל מקרה להזרים 
שפכים על פני כביש ו/או אל מערכת ניקוז. זאת עד לסיום התיקון בקטע 

 הקו הסתום.

במידה ולא נפתרה התקלה, תעשה הערכת מצב על ידי המנהל, ועל פי  .4.2.9
ת עבודה קביעתו הבלעדית יוחלט על פתרון התקלה, כולל העברתה להגדר

 אחזקת שבר 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, מתקנים, החומרים,  .4.2.10
 והדברים האחרים הדרושים לביצוע היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

במידה ובמהלך פתיחת סתימה ישנה שוחה מכוסה מכל סיבה שהיא, על  .4.2.11
 הקבלן לאתרה ולחשוף אותה לצורך הטיפול התקלה

לאחר חישוף השוחה וסיום הטיפול בתקלה  התאמת גובה תאי ביקורת 
 דרישת המזמין.   -ומכסים על פי 

 בהתאם להזמנת עבודה -מפרט לביצוע עבודות ותיקון תקלות שבר .4.3

התמורה בגין ביצוע עבודות שבר תשולם בהתאם למחירון ד.ק.ל שיפוצים העדכני  .4.4
 .22%ג' בהפחתה של  ביום ביצוע  העבודות לא כולל תוספות ונספח
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מובהר בזאת כי אין לבצע עבודות תיקוני שבר ו/או עבודות כלשהן במערכת הביוב 
הטעונות רישום קבלני ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

אלא באמצעות בעלי רישיון קבלני  -והתקנות שהותקנו מכחו  1969  -התשכ"ט 
ל ידו אך ורק גורמים כאמור והקבלן מצהיר ומתחייב כי בביצוע העבודות יועסקו ע

 בעלי רשיון כאמור.

 חפירה רגילה .4.4.1

ההחלטה על עבודות עפר )חפירה, מילוי והידוק, אספלט( תעשה אך  -
ורק על ידי המנהל או נציגו. אין בסמכות הקבלן להחליט על ביצוע 

 חפירה כלשהי.

הקבלן יספק את כלי העבודה הנדרשים לביצוע החפירה )מחפר,  -
 משאית וכו'(.

 פק את חומר המילוי )מצעים( בהתאם לדרישת המנהל.הקבלן יס -

 אין לכסות צנרת ללא אישור המנהל או בא כוחו. -

 הקבלן יספק את כל האספלט הנדרש לביצוע העבודות. -

הקבלן יפנה ממקום העבודה את כל פסולת החפירה וכל פסולת  -
 אחרת למקום מאושר על ידי הגורמים המוסמכים.

התנועה באזור העבודה כולל שליטו על הקבלן לדאוג לכל סידורי  -
 מתאים והכוונה על ידי עובדיו, כולל הזמנת שוטר במקרה הצורך.

 חפירה כולה במחירה החוזה. -

 מפרט הנחת קווי ביוב .4.5

 הנחיות והבהרות:

כוללת הוצאות הכרוכות בהוצאה לפועל של העבודה ואספקת חומרים  העבודה
 כדלקמן:

הסדרת צורת הדרך במקרה הצורך. הטייה זמנית של זרימות המים השונות, 
הפרעות מגורמים שונים במשך ביצוע העבודה, חפירה / חציבה בכלים מכניים, 

, חצץ, שכבות ידיים, סיתות, העברת אדמה, אבנים גדולות, אבני שפה, אבני צד
האספלט, הובלה ופיזור אגו"מ או מצבע מסוג "א" לצורך כיסוי התעלה, כולל 

-בקרה שנבנו, בהתאם למפרט הבינמשרדי, חצית קווים ושירותים תת תאיסביב 
קרקעיים ברוחב ובאורך התעלה כגון: צינורות מים, ביוב, תיעול, גז, כבלי טלפון 

בין שלא מסומנים בתוכניות(, חפירת בורות חשמל וכדומה )בין שמסומנים בתכניו ו
גישוש לצורך גילוי קווים שונים, עקירת עצים ושיחים יציקת בטון ואבני גויל )דבש 
בטון( בתוך התעלה )במקום שהחפירה נעשתה יותר מהגובה הדרוש(, השקיה 

ס"מ בעת כיסוי התעלה מעל ריפוד הצינור,  30במים, הידוק מכני בשכבות עד 
נים בתוך התעלה, העברת החומרים, ועודפי חומר עפר מיותרים ממקום חומרים שו

-העבודה לאזורי שפיכה מאושרים ע"י המועצה, על הקבלן לקחת בחשבון  כי אי
 אפשר יהיה לפוצץ סלעים בתוך גבולות המושבים והוא ייאלץ לסתתם. 

י הקבלן רשאי לבצע עבודות חפירה בציוד  מכני במקום שיתאפשר לו בגלל תנא
המקום ייתכנו שינויים בתוואי ובעומקים. מדידת אורך התעלה לצורכי תשלום 
תיעשה לאורך הציר האופקי של התעלה בין שתי השוחות הסמוכות בניכוי מידות 
חיצוניות של השוחות עצמן. לא ישולם דבר עבור הסדרת דרך שירות לצורך הנחת 

ודות יש להוציא לפועל לפי צינורות ובניית תאים והחזרת השטח לקדמותו. את העב
הפרטים שניתנו בהנחיות לפרק זה דלעיל, ובהתאם לתוכניות המפורטות, 

 המפרטים הוראות המנהל והחוזה.

 הנחת והרכבת צינורות הביוב .4.6

 העבודה כוללת הוצאה לפועל של העבודות ואספקת חומרים כדלקמן: .4.6.1
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מר ריפוד הורדת צינורות לתעלה, אספקת ויציקת בטון, אספקה ופיזור חו
סביב הצינור לפי הוראת מפרט טכני, והוראות המפקח והיצרן. אספקת 
והנחת תמיכות ולבני בטון לצורך איזון ותמיכת קווי צינורות ע"י הידוק, 
השקית השומשומים ולאזנו לגובה הדרוש בלי תמיכות ולבנים, בנין 
מחברים וכל יתר עבודות וחומרים הנדרשים לביצוע העבודה. העברת 

 חומרים המיותרים ממקום העבודה.ה

הנחת צינורות תלווה בהנחת סרט סימון לאחר כיסוי הצינור בחול ים  .4.6.2
 שומשום.

את העבודה יש לבצע לפי הפרטים שניתנו בהנחיות לפרק זה דלעיל,  .4.6.3
בהתאם לתכניות המפורטות,, המפרטים, הוראות המנהל, המפרטים 

 והחוזה.

 תיקון תאי בקרה .4.7

סיתות פתח )במקרה התחברות במפל לתא קיים, פתחי העבודה כוללת  .4.7.1
המפל כלול פתחים המפל(, התקנת מחבר לשוחת בטון, עבוד מתעל 

, הטיית הזרימה הקיימת, בנין 1:1צמנט -וטיח B-  300)בנצ'יק( מבטון 
הצינור, תיקון קיר התא וכל הדרוש לביצוע התחברות, במקרה של בנית 

 מים תיקוני תקרת תרי הבקרה.תא חדש, חבור כל הצינורות הקיי

העבודה כוללת אספקת החומרים הנדרשים לסיתות / פרוק תקרה קיימת  .4.7.2
וקירות, פינוי פסולת מהשטח, והגבהת מכסה לפי פרט, החזרת מכסים 
ישנים )במידה ויש( למחסני המזמין, ותיקוני אספלט סביב התאים 

 במידות הדרושות.

 ציוד בעבודה .5

כל הציוד ו/או הכלים ו/או האמצעים הדרושים לצורך הקבלן יצייד את עובדיו ב .5.1
ביצוע המשימות המוטלות עליו. הרשימות המפורטות מטה הן המינימום ההכרחי 
לביצוע העבודה ואינן פורטות את הקבלן מהחזקת כל ציוד נוסף שיידרש על פי כל 

אי דין ו/או נוהל ו/או הוראה ו/או לצורך ביצוע העבודות מבלי שהקבלן יהיה זכ
 לדרוש תשלום נוסף בגין יוד כאמור.

על הקבלן לעמוד בכל דרישות משרד העבודה, הוראות הבטיחות של משרד העבודה  .5.2
 , הוראות הבטחון של קב"ט המועצה ולכל גורם מוסמך אחר.והמשטרה

רשימות הציוד הבסיס שימצא באופן קבוע ברשות הקבלן והרשום בפרק זה הינו  .5.3
 בודה.המינימלי הנדרש לביצוע הע

הקבלן יספק על חשבונו כל ציוד אחר במידה וידרש על ידי המזמין לצורך ביצוע  .5.4
 העבודה.
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 אישור ביצוע )למילוי ע"י המפקח( 

הריני לאשר כי בוצע על ידי פיקוח ביחס לעבודות כמפורט להלן שהוזמנו מאת 
הקבלן( ע"פ הזמנת עבודה  -_________________________________________ )להלן

 מכח הסכם המסגרת מס' _______________________.

 
  –להלן פירוט העבודות שבוצעו ע"י הקבלן )פירוט + מיקום + מועד ביצוע(

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________ 

 

  –הערות ביחס לביצוע / תיקון ליקויים נדרש 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________ 

 יש לציין גם מועד אחרון לביצוע התיקון(. –)ככל שנדרשים תיקונים 

 

 שם גורם מפקח ______________________________

 חתימת מפקח _______________________________

 ____________________תאריך _______________
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  2ספח ב'נ

 הזמנת עבודה  -נוסח פניה לביצוע עבודות תיקוני שבר 

תאריך          לכבוד 
_____________ 

________________________ 

 מכרז ____________ -עבודות בהתאם להסכם מיום ________  –הנדון 

  –בהתאם להסכם שנחתם בינך לבין המועצה, הנכם מתבקשים לבצע את העבודות הבאות 

  –תחזוקת שבר  .1

תיאור ומיקום התקלה 
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
__________________________________________ 

 יצורפו ככל הניתן.  -פעולות לביצוע / כתבי כמויות 

 התשלום הינו בהתאם להוראות ההסכם ובכפוף לאישור ביצוע כמפורט להלן .  .2

_____________________
__ 

 מועצה אזורית גזר 
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 עבודות תחזוקת שבר )למילוי ע"י המפקח(  – אישור ביצוע

הריני לאשר כי בוצע על ידי פיקוח ביחס לעבודות כמפורט להלן שהוזמנו מאת 
הקבלן( ע"פ הזמנת עבודה  -_________________________________________ )להלן

 מכח הסכם המסגרת מס' _______________________.

 
  –הקבלן )פירוט + מיקום + מועד ביצוע(להלן פירוט העבודות שבוצעו ע"י 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________ 

 

  –יים נדרש הערות ביחס לביצוע / תיקון ליקו

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________ 

 יש לציין גם מועד אחרון לביצוע התיקון(. –)ככל שנדרשים תיקונים 

 

  –)למילוי ע"י המפקח( סכום מאושר לתשלום ביחס לביצוע העבודות לעיל 

יש לציין תעריף לתשלום ע"פ ההסכם במכפלת ימים / שעות  –לעבודות שטיפה וצילום  ביחס
רלבנטית, לעבודות תחזוקת שבר יצורפו כתבי כמויות מאושרים, תוך הפניה לסעיפי מחירון דקל 

 .  22%הרלבנטיים בהנחה של 

ימי  4 -מ יעשה אך ורק ככל שנדרשו יותר -כמפורט בהסכם, תשלום נוסף בגין שטיפת קווים 
יעשה רק במקרה בו נדרש מעבר ליום  -שטיפת קווים בחודש. תשלום נוסף בגין צילום קווים 

 בחודש במצטבר.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________ 

 

 ________שם גורם מפקח ______________________

 חתימת מפקח _______________________________

 תאריך ___________________________________



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש  סומך, עו"ד © 

 

47 

 

 נספח ג'

 תאריך ____________

 אישור קיום ביטוחים

 )קבלני תחזוקה מערכות ביוב גרוויטציונית(
 
 

         לכבוד:
 המועצה האזורית גזר

 בית חשמונאי
 "(המועצה)להלן: " 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 
( פוליסות ביטוח עבודות "הקבלן"_____________________ ח.פ. ______________ )להלן: 

קבלניות, צד שלישי, חבות מעבידים, שבר מכני ואחריות מקצועית אשר כוללות את הסעיפים 
"(, העבודותהמתייחסת לעבודות נשוא ההסכם ההתקשרות )להלן: "והתנאים המפורטים להלן ו

 בכיסוי ביטוחי שלא יפחת מתנאי ביט הרלבנטית למועד ביצוע השירותים. 

 מהות הפרוייקט : תחזוקה של מערכות ביוב.

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המועצה, הקבלן, קבלני המשנה שלהם וכל אלה הבאים 
 , נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.מכוחם, מפני אובדן

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:
 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח עבודות הקמה :  .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

יטוח.  הכיסוי יחול אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הב 
 גם על עבודות אשר תבוצענה על ידי הקבלן או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן.

 
 .                             ש"ח.- שווי משוער של העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 
מסכום הביטוח, לכל אירוע,  10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1

 על בסיס נזק ראשון.
 

מסכום הביטוח, לכל אירוע, על  10%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2
 בסיס נזק ראשון.

 
יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או למזמין  .1.3

ירוע, על בסיס מסכום הביטוח, לכל א 10%או לכל צד שלישי שהוא, עד לסך של 
 נזק ראשון.

 
יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים  .1.4

מסכום הביטוח,  10%ומומחים אחרים לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 
 לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.

 
לקויים, למעט הפריט עליו יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי עבודה לקוייה וחמרים  .1.5

עובדים. למען הסר ספק,הגדרת הפריט עליו עובדים אינה כוללת את כלל המתקן 
 בו נמצא הפריט אלא את הפריט הספציפי עצמו
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 יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע ורעידת אדמה. .1.6
 

 יכלל כיסוי לנזקי פריצה וגניבה. .1.7
 

 כינונו מחדש של הרכוש.סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא עלות  .1.8
 

יום בגין מערכות אלקטרומכניות שהותקנו ע"י  60הכיסוי כולל תקופת הרצה של  .1.9
 הקבלן, לאחר שיפוצן.

 
חודש, אשר לאחריה תהיה  12הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.10

 חודש נוספים. 12בתוקף תקופת תחזוקה " רגילה " של 
 

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד   .1.11
 המועצה, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .2
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

לתובע הוא לא פחות מסכום של  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות
 חודשים(. 12לתקופה )₪   4,000,000ש"ח לאירוע ולא פחות מסכום של   4,000,000

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
בפוליסה יצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן  .2.1

 ייחשב כצד שלישי.
 

כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו  יצוין במפורש בפוליסה כי המועצה, .2.2
 לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

 
 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי תאונתי. .2.3

 
 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן. .2.4

 
 לצד ג'.כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק  .2.5

 
 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המועצה. .2.6

 
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה,  .2.7

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .3
 

 יך תחילה: _________ תאריך סיום: _________תאר     

 
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע 

$ לאירוע אחד  5,000,000.-לתובע ולסך של  1,500,000$.-העבודות, בגבולות אחריות של 
 )שנים עשר( חודשים. 12ולתקופת ביטוח של 

 
 ת הבאות:על פרק זה חלות ההוראו

 
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1

 
הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור,  .3.2

 בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.
 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש  סומך, עו"ד © 

 

49 

 

 כל נזק שלא ישופה ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'. .3.3
 

תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה , ולמעט כלפי מי שגרם הפוליסה  .3.4
 לנזק בכוונת זדון.

 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח אחריות מקצועית : .4
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________  

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, 
$  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין  250,000.-בגבול אחריות המבטח שלא יפחת מסך 

היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי 
ו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, הפרת זכויות פטנט, מיחידי המבוטח. הביטוח אינ

פגיעה בזכויות, סימנים רשומים, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה מרמה על ידי 
 עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. 

או  הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו
 עבורו.

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. 
במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, מוסכם כי תחול תקופת 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל  6גילוי נזקים ותביעות למשך 
שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך הביטוח בחברתנו, וכל אירוע 

תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח. הכיסוי 
 (.תנאי שפי" הביטוחי לא יפחת מתנאי אגודת האינג'ינרים והאדריכלים בישראל ) " 

 
 מס' פוליסה: _____________________ .ביטוח שבר מכני .5

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________    

 : __________________ סכום הביטוח    

הביטוח מכסה את אחריותו של הקבלן בגין שבר מכני למתקני הביוב והסניקה 
המוחזקים ומתוחזקים על ידו לרבות אך לא מוגבל למערכות אלקטרו מכניות, משאבות 

 מים וביוב.
 
 כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:הוראות  .6

 
 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .6.1

 
המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, למעט בביטוחי  .6.2

חובה של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את המועצה, עובדיה, נבחריה, המפקח, 
 וקבלני משנה.קבלנים 

 
' הוא המועצה וקביעה זו הינה קביעת מוטב 5 -ו 1המוטב לתגמולי הביטוח בפרק  .6.3

 )ג(.11בלתי חוזר ע"פ חוק חוזה הביטוח סעיף 
 

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת  .6.4
מועצה, אלא אם הביטוחים בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח וגם או ה

 60כן נודיע למועצה על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 
 )שישים( יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף.

 
הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או  .6.5

למועצה הודעה, במכתב לצמצם היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח 
 )שישים( יום מראש. 60בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 
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בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה .6.6
המפקיעים או המגבילים את  – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו –בפוליסה 

הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס 
למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, 
אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, 

אונתי מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער, בעלי זיהום ת
 חיים, אופניים או רכוש של המועצה. 

 
כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור  .6.7

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם SUBROGATIONשל המבטח על זכותו לתחלוף )
שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. או גוף 

סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון וכן לא יחול כלפי מהנדסים, אדריכלים 
 וחברות שמירה ואבטחה.

 
כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו  .6.8

אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא זכויות המועצה מחמת 
אם המקרה היה ידוע למועצה, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המועצה או גזבר המועצה או 
הממונה על הביטוחים במועצה והודעה על כך נמסרה למבטח תוך זמן סביר מיום 

 שנודע למועצה על כך.
 

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה  .6.9
ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול 
ולא תופעל כלפי המועצה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס 

צה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי למועצה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המוע
המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המועצה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או 

 החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .6.10
 

ירת הביטוחים בתוקפם וכן הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמ .6.11
השתתפויות עצמיות במידה ותיתבענה. כ"כ חובות ה"מבוטח" תחולנה על הקבלן 

 לבדו.
 

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי  .6.12
מוקדם לקיום ההתקשרות בין המועצה לקבלן, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור 

 יתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. ביטוחים המועצה לא ה
 

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. 

 ולראייה באנו על החתום:

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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  1נספח ד'
 

בנק:          לכבוד,
________________ 
סניף:                         המועצה האזורית גזר
_______________  

מיקוד:          ג.א.נ.,
______________ 

תאריך:          
______________ 

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

ם למכרז ( בנוגע להגשת הצעת המבקשיהמבקשים -פי בקשת ______________ )להלן -על .1
אחזקת מערכות ביוב אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  05/19מסגרת פומבי מס' 

 ₪  13,000לסך של 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל,  מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  .2
הסכום אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את 

תחילה מאת המבקשים בתביעה 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  .3
בתנאי שסך דרישותיכם לא דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, 

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 04/04/19ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום 

 לא תענה. 04/04/19דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 04/04/19לאחר יום 

 ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.ערבות זו אינה 

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________       
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 2נספח ד'

 ערבות בנקאית לביצוע

 בנק: ________________        לכבוד,
                סניף:_______________                  המועצה האזורית  גזר

 מיקוד: ______________                    ג.א.נ.,
 תאריך: ______________                   

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:    

( לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם לביצוע המבקשים -פי בקשת _____________ )להלן -על .1
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  אנו אחזקת מערכות ביוב גרוויטציוניות וקווי סניקהעבודות 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל ₪  50,000סכום עד לסך של 
 (.הפרשי הצמדה -למדד המפורט להלן )להלן 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמדה, מיד עם דרישתכם  .2
יכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל על

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

 כלפיכם.

ר אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספ .3
דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה : .4

ידי הלשכה המרכזית -מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על משמעו -"מדד" 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו, כדלקמן: .5

 -פי ערבות זו )להלן -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על
(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום המדד החדש

(, יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד היסודי -)להלן _______ 
 המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 לא תענה. דרישה שתגיע אלינו אחרי __________

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.

 בכבוד רב,                                       

 בנק : _____________________                 
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 1'נספח ה

 
 מינימום כדיןתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר 

  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  
  

___________________________ אצל המציע אני משמש כ  .1
(, אשר הגיש הצעה למכרז מסגרת המציע - ___________________________ )להלן

אשר פרסמה המועצה האזורית גזר, לביצוע העבודות נשוא המכרז   05/2019פומבי  מס' 
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז( - )להלן

 זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז. הנני עושה תצהיר .2
 בתצהיר זה: .3

גם בעל  -מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם     - "בעל זיקה"
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד 
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי 

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה  הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת .4
 במשבצת המתאימה[: Xלמציע ]יש לסמן 

 
  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון, התשס"ג

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2002באוקטובר  31 -
 ;1987-שכר מינימום, התשמ"זו/או לפי חוק  1991-הוגנים(, התשנ"א

 
  באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002
,אך במועד האחרון להגשת  1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;   ההצעות במכרז,

 
 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

__________ 
  חתימה   

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 
____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 

 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2נספח ה'
 הצהרה על היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה ו/או לחבר ועד מקומי

 
 לכבוד 

 ועצה( המ -מועצה אזורית גזר )להלן
 

 ג.א. נ.,

( במסגרת המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   05/2019הצעתי במכרז 

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

הקובע   1958 -המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח ב׳)א( לצו  89סעיף  .2.1
 כדלקמן :

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -״ לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב
 אחות״.

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות   12כלל  .2.2
 המקומיות הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר 
 בו בעלי שליטה בו.חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרו  -מועצה״ 

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו או -"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן
שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, 

או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט  פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו
 לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

בין חברי מליאת המועצה/חברי הוועדים המקומיים ביישובי המועצה אין לי: בן זוג,  .3.1
 ותף.הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן או ש

אין חבר מועצה / חבר וועד מקומי באחד מיישובי המועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש  .3.2
לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו 

 הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .3.3

דוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם י .4
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .5
 אמת.

( לצו 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
מחבריה  2/3המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

)א( לצו המועצות המקומיות  'א 89ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 
 )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

 חתימה של המציע:_____________________ תאריך:_______________ חתימת מורשי

 אישור עו"ד 
 

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________
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 3נספח ה' 

 נספח תיאור המציע

לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש. המציע יפרט את הפרטים        
 :בכתב קריא וברורהבאים 

 שם המציע

 

 

מס' עוסק מורשה / 
 מלכ"ר / תעודת זהות 

 

  כתובת מלאה כולל מיקוד

 ת.ד. 

 

 

 טלפון

 

 

 טלפון נוסף / נייד

 

 

 פקס

 

 

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

 

 שם איש קשר ותפקידו

 

 

 טלפון איש הקשר

 

 

שמות מורשי  –בתאגיד 
 חתימה

 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 תאריך                                           שם המציע                                   תפקיד 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 רשה/מס' זהות/מלכ"רנציג/ה המציע המוסמך/ת            חתימה וחותמת                           עוסק מו
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 4נספח ה'

 הצהרה בדבר העסקת כוח אדם הדרוש לביצוע העבודות

 לכבוד
 מועצה אזורית גזר

 ג.א.נ;

 במכרז לביצוע עבודות אחזקת מערכות ביוב גרוויטציוניות במועצה האזורית גזרהנדון: 

_____________________ )שם המציע( אנו הח"מ _________________ ת.ז. / ח.פ. 
 מצהירים בזאת ומתחייבים כדלקמן:

הצהרתנו זו ניתנת בנוסף וכחלק בלתי נפרד מההתחייבות שנטלנו על עצמנו במסגרת  .1
 תנאי המכרז שבנדון.

אנו מצהירים כי התחייבות זו ניתנת לאחר שבחנו את כל מסמכי המכרז ובדקנו את  .2
 כל המשתמע מכך.פרטי העבודות נשוא המכרז, על 

ברשותנו כוח אדם הדרוש לביצוע מלוא העבודות נשוא המכרז, תוך עמידה בלוח  .3
זמנים ברמה המקצועית ובאיכות המקצועית להם אנחנו מתחייבים על פי מסמכי 

 המכרז.

התחייבותנו זו אינה תלויה ו/או מושפעת ו/או תושפע בצורה כלשהי ממחסור קיים  .4
או אחרים, סגר על השטחים, שביתה ו/או כל סיבה אחר /ו/או עתידי בפועלי שטחים ו

 שעלולה למנוע מפועלי שטחים מלהגיע לעבודה.

אנו מוותרים בזאת על כל טענה דבר מחסור בפועלים ו/או בכוח אדם מיומן מכל  .5
סיבה שהיא, לרבות הסיבות המנויות דלעיל. ידוע לנו כי מחסור בכוח אדם לא יהיה 

ה ו/או עילה להפרת תנאי המכרז ו/או לעיכוב ו/או איחור צידוק, סיבה,  טענת הגנ
 ו/או הארכה בלוח הזמנים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מתחייבים לשפות את המועצה האזורית גזר בגין כל  .6
 נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבותנו זו.

 

 
 חתימת המציע

 
 חותמת המציע

___________________ 
 תאריך
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 5נספח ה'

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

שם המשתתף: ______________________________________ 
 תאריך:______________

 הרינו להצהיר כדלקמן:

היו למשתתף מחזור הכנסות מביצוע עבודות  2017או  2016או  2015הרינו להצהיר כי בשנת 
)לא ₪ מיליון  1  -דומות/ מקבילות לעבודות נשוא מכרז זה, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ

 כולל מע"מ(.
 

לא כולל ₪ היה בסך של ____________________  2015המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 "מ.מע

לא כולל ₪ היה בסך של ____________________  2016המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 מע"מ.

לא כולל ₪ היה בסך של ____________________  2017המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 מע"מ.

 

מת המשתתף: ____________________ חתי                          

========================================================= 

 אישור רואה חשבון

לבקשת _______________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את 
הצהרת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת 

 המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת 
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל 

 הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

הותיות את לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המ
 2017 -ו 2016, 2015הצהרת המשתתף בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנים 

 

   תאריך: __________

 

                              

_________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                
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 6נספח ה'

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים

"( המבקש המציע"  הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:

עבור מועצה  אחזקת מערכת ביובלאספקת שירותי  05/2019להתקשר עם עורך התקשרות מספר 

 יע. וסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המצאזורית גזר. אני מצהיר/ה כי הנני מ

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

לא חלות על  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף      
 המציע.

חלות על המציע  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף      
   אותן. והוא מקיים

חלות על  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ     
 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק      

 :(במשבצת המתאימה  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה       
זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998 -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח
 .ליישומן

בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע התחייב      
זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

פעל , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998  -מוגבלות, תשנ"ח
עמו התקשרות שלגביה  )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה ליישומן

 נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

ע/ה בפני אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופי
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 
כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 פני על התצהיר דלעיל. חתם/ה ב

____________________              ____________________         _____________ 

 חתימה                           חותמת ומספר רישיון                                   תאריך
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 7נספח ה'

 אישור על ביצוע עבודות

 לכבוד המועצה האזורית גזר

 

 : ______________________________________ מליץ ותפקידשם המ

 רשות:___________________________________________

 טלפון: ___________________________________________

 תאריך:______________

 

 הרינו להצהיר כדלקמן:

 כי המציע ______________ ביצע עבורנו עבודות מסוג:

  עבודות אחזקת מערכות ביוב 
 שאיבת ביוב ושטיפת קווים שירותי  
 אחזקת שוחות ביוב 

 תקופת ביצוע השירותים: ________________________________

 

                          

 

 

 : ____________________ מליץמת המחתי 
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 נספח ו'

 אישור על ביקור באתר

 

 שבקרתי באתר העבודה המיועד לביצוע עבודות המכרז.אני החתום מטה מאשר בזאת 

 

לאחר שעיינתי במסמכי החוזה בדקתי היטב את האתר האמור ואני מצהיר בזאת שמובן לי 
 בהחלט תיאור אתר העבודות וכן מובנות לי היטב העבודות נשוא המכרז.

 

 

 : ______________תאריך

 ___________________שם המציע: 

 מס' זהות / ח.פ.: __________________

 : ________________חתימת המציע וחותמתו
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 נספח ז'

 הצהרה בדבר העדר תביעות

 

 

 

אני הח"מ ___________________, מצהיר בזאת כי בהתייחס להסכם שביני לבין המועצה 
"(, אין לי כל תביעות ההסכם__________ )להלן: ""(, מיום המועצההאזורית גזר )להלן: "

כספיות ו/או אחרות מהמועצה, כי התמורה שבהסכם שולמה לי במלואה וכי המועצה משוחררת 
 מכל חובה ו/או התחייבות כלפי.

 

 

 

      _______________________ 

 

 
  



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש  סומך, עו"ד © 

 

62 

 

 נספח ח'

 : _________תאריך

 לכבוד,

 המועצה האזורית גזר 

 א.ג.נ.,

לביצוע עבודות אחזקת  05/2019מכרז פומבי מס'  -כתב הצעה והתחייבות : הנדון
 מערכות ביוב גרוויטציוניות וקווי סניקה בתחום שיפוט המועצה                         

____________________ אנו הח"מ _______________________ מס' חברה/זהות 
שכתובתנו היא _________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה 

 כלפיכם, כדלקמן:

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל  .1
 (."מסמכי המכרז"נספחיו )להלן: 

הם, ביקרנו באתר שבו תבוצענה הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטי .7
(, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים "העבודות"העבודות נשוא המכרז )להלן: 

בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, לרבות בדיקה ובחינה מיוחדים של סביבתם, תנאי 
הקרקע, דרכי הגישה, כמויות וטיבן של העבודות, את כמותם, איכותם, טיבם, את שיטת 

צוע העבודות, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום כל בי
 התחייבויותינו.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי  .8
המכרז וההסכם האמורים, לרבות לוח הזמנים ותנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו 

ה לבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר והרינו מתחייבים בז
 התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים, כמפורט בהמשך.  

אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את  .9
 ביצוע העבודות לבעלי הצעה אחרת כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור 
 של המועצה. 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:  .10

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .10.1
 ידכם.-זמן אחר, כפי שיקבע על

ת כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם לא לתבוע תוספו .10.2
 בגין הקטנת היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.

-הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המלא או בהיקף אחר  .10.3
ידכם, ולבצען -ימים מיום קבלת צו התחלת העבודות שינתן על 7לא יאוחר מתוך  -ידכם 

 התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. בהתאם לכל

במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי  -להפקיד בידיכם  .10.4
העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח  -המוקדם שביניהם 

לכך וכן העתקי כל האישורים והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכרז והחוזה וכן 
 הערבות הבנקאית להבטחת קיום התחייבויותינו לפי החוזה.את 

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על  .11
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה -כל המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

ה מחייב בין המועצה לבינינו, ידי המועצה בכתב, כחוז-בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה על
 מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז.  

אם נידרש להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז לפני חתימת החוזה, נפעל בהתאם  .12
 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו. -לדרישה על
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פים בזה ערבות בנקאית אוטונומית כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצר .13
על סך של  14/04/19 של בנק ____________ סניף _________ בתוקף לפחות עד ליום 

פי הנוסח הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר -ש"ח, לטובתכם על 13,000
שבהצעתנו ו/או לא נחתום על  -כולן או מקצתן  -כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו 

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד  7החוזה תוך 
בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת אחר כפי שתקבע המועצה, הרי הזכות 

בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט 
 ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

ועד חתימת להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במ .14
החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם בסכום שנקבע במכרז, שתעמוד 
בתקופה לכל תקופת ביצוע העבודות בתוספת של שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים 

 לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם.

שה חודשים אנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלו .15
ידי -מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

ידכם לקיים את כל התחייבויותינו -המועצה. במידה ובמהלך תקופה זו נידרש על
 שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.

ות אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוח -)במקרה של תאגיד( 
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-והמטרות שלנו על

מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על  .16
כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז 

 ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה. 

י אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם הננו מצהירים בזה, כ .17
ביצוע העבודות נשוא החוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי 
המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה כל הציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי 

לי נסיון בביצוע העבודות, נשוא המכרז, ובמספר עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובע
 מתאים ומספיק. 

 כמו כן מצורפות בזה המלצות ואישורים מהגופים הבאים:  .18
____________________   _____________________ 

____________________   _____________________ 
____________________   _____________________ 

____________________   _____________________ 

____________________   _____________________ 
____________________   _____________________ 

 

 מצורפים בזאת אישורים ומסמכים נוספים כנדרש במכרז:
____________________   _____________________ 
____________________   _____________________ 
____________________   _____________________ 
____________________   _____________________ 
____________________   _____________________ 
____________________   _____________________ 
____________________   _____________________ 
____________________   _____________________ 
____________________   _____________________ 
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____________________   _____________________ 
____________________   _____________________ 

 

ייבויותנו על פי אם נזכה בביצוע העבודות במכרז הנדון, הננו מתחייבים לבצע את התח .19
 המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז לשביעות רצונכם. 

ידוע מוסכם והובהר לנו כי המועצה תהא רשאית לפצל את העבודות בין מספר קבלנים  .20
 וכי בכל מקרה אנו מחויבים להגיש הצעה שלמה המתייחסת לכלל העבודות נשוא המכרז. 

זה, במועד שיקבע על ידכם. אנו הננו מתחייבים להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז  .21
מתחייבים לסיים את ביצוע כל העבודות במועד המפורט לעיל. תנאי התשלום ושלבי 

 התשלום ידועים לנו ומקובלים עלינו.

שם ____________ תפקידו  -איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו  .22
נו, ככל במשתתף_____________, מס' טל נייד: ____________ ופניותיו מטעמ

 שתהיינה, בכל הנוגע למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי המועצה תחייבנה אותנו.

 רשימת ציוד הקבלן .23

 להלן רשימת פרטי הציוד העיקריים בהם יש בדעתנו להשתמש לביצוע החוזה

 

 דגם תוצרת תיאור מס'
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למרות הפירוט שברשימה הנ"ל הננו מתחייבים להשתמש בכל ציוד נוסף הדרוש 
 והמתאים ע"פ דרישת המפקח לשם ביצוע עבודות המכרז כראוי ובזמן שנקבע.

  -להלן פירוט כלי רכב שבכוונתנו לעשות בהם שימוש במסגרת העבודות  .24

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 )מצורפים גם האישורים הנדרשים במכרז(

 מחסן הכלים והציוד שלנו נמצא ב______________________ )יש לציין כתובת(. .25

 5)יש לציין  -האדם שאנו מעסיקים הרלבנטי לביצוע העבודות   להלן פירוט ביחס לכח .26
 עובדים לפחות וכן כתובות מגורים(

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 )מצורפים גם האישורים הנדרשים במכרז( 

 הצעת המציע .27

המפורט במסמכי המכרז ובחוזה הצעתנו הינה לקבלת תמורה חודשית בהתאם לכל  .1.1
 כוללת כמפורט בכתב הכמויות.

ידוע לנו כי התמורה המבוקשת כאמור מתייחסת לביצוע העבודות בכל יישובי המועצה  .1.2
והיא תמורה כוללת וגלובאלית, למעט ביחס לרכיבים בגינם תשלום תמורה נפרדת, 

 כמפורט בהסכם המכרז.
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סר ספק, ידוע ומוסכם עלינו כי לא תנתן לנו כל תמורה נוספת, למעט ביחס למען ה .1.3
 לעבודות שנכללו ותומחרו מראש במסגרת הסכם המכרז.

הצעת המחירים המוגשת על ידנו מתייחסת לכל העבודות, על בסיס הנתונים המפורטים  .1.4
ת כל במסמכי המכרז, כתבי הכמויות, המפרטים הטכניים וכיו"ב והמחירים כוללים א

 החומרים, הציוד וכיו"ב שנדרש להם לצורך ביצוע העבודות.

 אנו מתחייבים לבצע את העבודות על פי מחירי היחידה המפורטים בכתבי הכמויות. .1.5

ידוע ומוסכם עלינו כי בהצעתנו במכרז כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה בגין כל  .1.6
פר פעולות או עלויות חריגה מעבר להערכה/ות שפורטו במסמכי המכרז ביחס למס

כספית או בכלל ואין באלו משום התחייבות מטעם המועצה והצעתנו הינה ביחס לכל 
 השירותים/עבודות מבוקשים במסכמי המכרז.

 
 סעיף
 

 מחיר מוצע לחודש תיאור
 לא כולל מע"מ 

01.1.001 
 
 

כולל מבנים  וקווי סניקה מערכות הביוב הגרוויטציונית אחזקת
עפ"י המפרט הטכני ומסמכי המכרז,  שבאחריות המועצה,

כולל שאיבות הביוב )לא כולל אחזקה מונעת, יזומה, ושוטפת 
 תיקון שבר(בכל ישובי המועצה.

, שטיפת שנהימי שטיפת קווים ב 60למען הסר ספק, המחיר כולל גם 
 ר. , במצטבבשנהצילום קווים  ימי 15-מערכת הניקוז פעם בשנה, ו

ככל שיבוצעו ימי צילום / שטיפה מעבר לאמור לעיל, התמורה בגינם 
לא כולל ₪  1800-לא כולל מע"מ ליום צילום ו₪  500תהיה סך של 

 מע"מ ליום שטיפה.

 לא כולל מע"מ  -לחודש ₪  45,000מחיר מירבי 

 .אין לנקוב במחיר העולה על המחיר המירבי

תפסל על הסף  -הצעה שתהיה יותר גבוהה מהמחיר המירבי 
 ולא תובא לדיון. 

 
 

 

בקווי הסניקה או בקווים הגרביטציוניים, שוחות ביוב או כל מקרה  עבור עבודות של תיקון שבר
בכפוף להזמנת עבודה ספציפית / דו"ח ביצוע  )בהתאם לאמור  -שיוחלט ע"י המנהל  או המפקח 

 -פ מחירון ד.ק.ל שיפוצים ותחזוקה במהדורה העדכנית למועד ביצוע העבודות ישולם ע" -בהסכם( 
 . ללא תוספות ונספח ג' 22%בהנחה של 

 
 ולראיה חתמנו, היום______________: 

 מס' ת.ז./ח.פ.: _______________  שם המציע: _________________________
 כתובת המציע: ____________________________________________ 

 דוא"ל ____________________________________
 טלפון נייד: _____________פקס: ____________  מס' טלפון: __________

                                                  
                 _________________________________ 
 חותמת וחתימת המציע         

 אישור עו"ד במקרה בו המציע תאגיד/שותפות

"(, הריני לאשר כי הצעת המציע המציעכעו"ד של  _____________________________ )להלן:"
לאחזקת מערכות ביוב גרוויטציוניות וקווי סניקה בתחום שיפוט המועצה  05/2019ז פומבי במסגרת מכר

האזורית גזר, נחתמה בפניי על ידי המציע, באמצעות מורשי החתימה מטעם המציע, כאשר חתימתם 
 בתוספת חותמת המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

       _________________ 
 ____________, עו"ד        


