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 כללי   .1

"( הינה תאגיד הפועל מכוח  שרונים"  או  "החברה תשתיות מים וביוב בע"מ )להלן: "  חברת שרונים .1.1
 "(. החוק )להלן: " 2001 -חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 

של מערכות    הרצהו  התקנה  ,אספקה  תכנון,מבקשת החברה לקבל הצעות מחיר ל זה    מכרזבמסגרת   .1.2
שתייה    הכלרה למי  "וניטור  הכלרה )להלן:  לקבלת    "(מערכת    )אופציונאלי(אחזקה    ירות יש וכן 

החברה    שבאחריות ( ברמת השרון  אוסישקיןמים "נדב" ) הבמכון  אלה אשר יתוכננו ויותקנו  למערכות  
 כמפורט להלן.  ,המפרט המיוחד וההסכם,  המכרזבהתאם לתנאי "(, הכל מכון נדב": )להלן

בצו התחלת    שינקבתחל במועד  אשר    חודשים      30הינה לתקופה של    עם הזוכה    ההתקשרותתקופת   .1.3
  והניטור  חודשים ממועד קבלת מערכות ההכלרה  24ותסתיים בתום תקופת האחריות בת    ,העבודות

על ידי החברה. לחברה שמורה הזכות הבלעדית, על פי שיקול דעתה, להזמין מאת הזוכה שירותי  
 ר פעימות. חודשים, בפעימה אחת או במספ 36לתקופה נוספת בת  תחזוקה  

 כדלקמן:אבני הדרך לביצוע העבודות יהיו  .1.4

  את תכנוןלהשלים  הזוכה  יידרש    עבודההצו התחלת   שבו הוצא  מן המועד    חודש  1בתוך   .1.4.1

 . המערכת והגשתה לאישור שרונים
לספק ,להקים   הזוכהחודשים ממועד אישור תכנון המערכת ע"י שרונים מתחייב    5תוך   .1.4.2

התאמת   אתזו כוללת      מובהר כי תקופה  כאשר,  והניטור  מערכות ההכלרהולהריץ את  
,  ן, הובלתוהניטור  מערכות ההכלרה הזמנת    ,והניטור  מכון נדב להתקנת מערכת ההכלרה 

   על ידי החברה. ןעד לקבלת ימים  30לפחות לתקופה של  ןוהרצת ן התקנת 
חודשים   24בת  תחל תקופת אחריות  כאמור,  והניטור    ת ההכלרהוממועד קבלת מערכ .1.4.3

ספקת חלקי חילוף אלרבות  )למערכות ההכלרה    תחזוקהשירותי  יוענקו לחברה  במהלכן  
חלקים( ולא   .ותיקון  הזוכה,  המציע  של  המחיר  בהצעת  נכללת  זו  תקופה  כי  מובהר 

 ישולם תמורתה תשלום נוסף.
שומרת   .1.4.4 האחריות  תקופת  בעד  בתום  ההתקשרות  את  להאריך  זכותה  על    36החברה 

נוספים יותר,חודשים  או  אחת  בפעימה  שירותי    ,  )ואפשרות    תחזוקהלקבלת  בלבד 
התמורה עבור השרות . במידה והחברה תחליט למשש את זכותה, לרכישת חלקי חילוף(

   .הכמויותבכתב  תהא בהתאם למפורט הנדרש וחלקי החילוף  

שלא לממש את תקופת התחזוקה של המערכת, תסתיים תקופת ההתקשרות  ותבחר החברה  במידה  
 בתום תקופת האחריות.  עם המציע הזוכה 

העבודות  את    בין היתרו  , (  להסכם  6)נספח    הטכני את כל העבודות המפורטות במפרט  העבודה תכלול   .1.5
   למכרז זה: בהצעתו של המציע   אשר יראו את כולן ככלולות  - הבאות

 ;מערכות ההכלרהלהתקנת  מכון נדבהתאמת מבנה כניות ל והכנת ת  .1.5.1
קרוני המצורף למפרט הטכני  ביצוע תכנון מפורט של מערכת ההכלרה על בסיס תרשים ע .1.5.2

 ;המיוחד
 לתשתיות קיימות מערכות ההכלרהמערכת החשמל והבקרה של  כניות לחיבורוהכנת ת .1.5.3

 . במכון נדב

תוכניות   .1.5.4 פי  על  והבקרה  החשמל  מערכת  חיבור  ועבודות  ההתאמה  עבודות  ביצוע 
 מאושרות על ידי שרונים. 

   ;במכון נדב מערכות ההכלרההתקנה והרצה של  ,אחסוןהובלה, אספקה,  .1.5.5

 ; יום  30לתקופה של לפחות  ת המערכותהרצ .1.5.6

על ידי    והניטור  מערכות ההכלרהחודשים ממועד קבלת    24מתן אחריות לתקופה של   .1.5.7

ספקת חלקי חילוף  א  ,שרות אחזקה  , לרבותמילוי כל תנאי ההסכם לקבלתה  החברה עם

 .  ותיקון חלקים

עמוד  עליה לאשר    מערכת הכלרה   ,למכרזהמציעים יידרשו להציג במסגרת המענה  מובהר בזאת כי   .1.6
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ה ובמפרט  ב'  בנספח  בדבר  מקרה  כל  ב  מיוחד. טכני הבכל הדרישות הטכניות המפורטות  של ספק 
בתנאי הסף המוגדרים במפרט המיוחד, או כל שאלה הנוגעת למפרט הטכני   מערכת ההכלרה עמידת 

 שאלות ההבהרה בלבד. , יש להעלותה לפני מועד הגשת ההצעות במסגרת  מערכת ההכלרהשל  המיוחד  

למכון מים  תסופק    והניטור   מערכת ההכלרההחברה מבקשת להפנות את תשומת לב המציעים כי   .1.7
ייתכן ובתקופת ביצוע העבודה יפעלו בה או בקרבתה קבלנים או מפעילים שונים, ועובד, כאשר   פעיל

, וללא כל  על חשבונו ובאחריותו  –הזוכה יידרש לבצע תיאומים מול צדדים שלישיים אלה  מציע  וה
   .תוספת תשלום

תסופק על ידי המציע הזוכה, ותהווה חלק   והניטור  עוד מבקשת החברה להבהיר כי מערכת ההכלרה .1.8
בחדרבל תמוקם  המערכת  תותקן.  היא  בו  המתקן  של  הכללית  הבקרה  ממערכת  נפרד  יעודי  י  תי 

לכך החברה.    שיוקצה  ידי  תבצעעל  ההכנות    החברה  נדב  את  מכון  מערכת  בצנרת  צנרת  לחיבור 
, והמציע הזוכה מתחייב לנהוג  , כאשר האחריות על האתר כולו תהא של שרוניםוהניטור  ההכלרה 

באחריות תוך מילוי קפדני של כל הוראות הבטיחות, לרבות הבטיחות בעבודה, שכן אחריות שרונים  
 כל מי מטעמו.או /על עובדיו וכן מאחריות  ו ,על האתר לא תגרע מאחריותו על העבודות

 תנאי סף  .2

צד  בדרך של הסתמכות על עמידת  לא תותר עמידה בתנאי סף    -  הסף  תנאי  בכלעל המציע לעמוד בעצמו  
של    ספק משנהגם אם הצד השלישי האמור הנו אורגן של המציע, או עובד או  ,  כלשהו בתנאי הסף  שלישי

 אלא אם הובהר באחד מהתנאים מפורשות אחרת.  – קשורה למציעשלובה במציע או או חברה  המציע,

רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים  
   שלהלן, ואלה התנאים:

יצרני    מורשה/יבואן של /נציגשהנו  או  המוצעת על ידו,  הספק הינו יצרן מערכת ההכלרה והניטור   .2.1

 .בישראלהמוצעת על ידו הניטור הציוד של מערכת ההכלרה ו 

( מערכות הכלרה  10) עשר  של לפחות    סיפק, הקים והשלים ביצועואילך      1.1.2018מתאריך  ,  המציע .2.2

  6)נספח    המיוחד  טכניהלנדרש במפרט  דומים  ומכשור    רכיביםהמכילות את    ,לחיטוי מי שתייה

 .  להסכם

היא כי המציע, סיפק את הציוד והקים  הקים והשלים ביצוע"    ,משמעות המונח "סיפקמובהר כי  

, וכי נכון למועד להגשת ההצעות המערכת את המערכת בעצמו או באמצעות ספק משנה או מזמין

התקנתה   מיום  שלמה  שנה  לפחות  של  והפעלה  הרצה  תקופת  סיימה  שהותקנה  המערכת 

   והתקבלה על ידי מזמין המערכת לשביעות רצונו. ,והפעלתה

כי   מובהר  לאור עוד  וזאת  המכרזים,  חובת  לחוק  השנייה  בתוספת  מהקבוע  חורג  הסף  תנאי 

 מורכבות ביצוע עבודת ההספקה וההתקנה, במכון פעיל.

( מערכות ניטור ומדידה של  10)עשר  פק  י המציע ס ,  מועד הגשת ההצעה  ועד      1.1.2018מתאריך   .2.3

 במכרז זה .על ידו  המוצע והסוג מהדגם למערכות אספקה של מי שתייה כלור נותר/חופשי 

מובהר כי תנאי הסף חורג מהקבוע בתוספת השנייה לחוק חובת המכרזים, וזאת לאור מורכבות 

 ביצוע עבודת ההספקה וההתקנה, במכון פעיל.

 . 5452עומדות בדרישות התקן הישראלי ת"י    בהצעתו של המציע המוצעת המערכת .2.4

אשר    ,19:00-07:00בין השעות  ה',  -מערך שירות והתקנה, הפועל בימים א'  בעצמומפעיל  המציע   .2.5

שעברו    לפחות  באמצעות שני עובדים  אחזקה שוטפת  ירותינותן שמחזיק במלאי חלפים בישראל ו

 (. מעביד אצל המציע-)המועסקים ביחסי עובדהכשרה אצל יצרן המערכות  
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ועד    1.1.2018מתאריך    אחת לפחות  מערך השירות כאמור העניק שירותים קבועים, במשך שנה .2.6

  לפחות )מהסוג המוצע במסגרת ההצעה( וזאת   מערכות הכלרה   )שלוש(  3-למועד הגשת ההצעה  

 מי שתייה.   במתקנים המספקים

כי   .2.7 ציבוריים המעיד  גופים  חוק עסקאות  לפי  תוקף  בר  אישור  בעל  הנו  ספרי    הוא המציע  מנהל 

 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק. 

 . השתתף בסיור מציעים , או נציגו,המציע .2.8

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3

 את המסמכים הבאים:   על המציע לצרף להצעתו

 זהות המורשים להתחייב בשמו.בדבר  רו"ח / עו"ד אישור .3.1

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .3.2

אישור  או המוצעת על ידו,  מערכת ההכלרה והניטור הספק הינו יצרן כל האישורים המעידים כי  .3.3
המוצעת על  ני הציוד של מערכת ההכלרה והניטור  יצר  מורשה/יבואן/נציגהמעיד כי המציע הנו  

 .  בישראלידו 

 .  1א' -ו 'א  יםנספח   על גבי ספק הצעת ה .3.4

 .'ב בנספחתצהיר בנושא שכר מינימום והעסקת עובדים זרים, כמפורט  .3.5

מך שיפרט את כלל ניסיונו של המציע בעבודות מסוג זה בהתאם להיקפים ולדרישות הסף  מס .3.6

  'ג  נספחלרבות פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר בנוסח    2.6-ו  2.5,    2.3,    2.2תנאי הסף  שב

 וכן מסמכים, אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה. 

  - מפרט המיוחד  ם וקטלוגים כמפורט בי כולל מפרטים טכני  ,פירוט הציוד המוצע על ידי המציע .3.7

 הינה מחייבת ולא ניתן לשנותה. 'דבנספח ' . למען הסר כל ספק הצהרת הספק דנספח 

 .  שיועלה לאתר האינטרנט של שרונים מציעיםסיור  פרוטוקול .3.8

חתומים    , כשהםהגשת ההצעותמועד  עד לשרונים  שיועלו לאתר האינטרנט של  מסמכי הבהרה   .3.9

 . על ידי המציע

 . המיםבמכון  מערכת ההכלרה המוצעתהעמדת של   ,לרבות שרטוטים ,כניות הנדסיותות .3.10

 . ממערכת ההכלרהחלק   יםמהוו ההמוצעת על ידו  מפרטים טכניים לכל פריטי תת המערכות .3.11

 כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.  ,על נספחיה המכרזכל מסמכי   .3.12

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם זה  
)תעודת  בלבד. על המציע לוודא, כי המספר   המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ 

במספר   התאמה  שאין  וככל  אם  זהה.  יהיה  ספרים(,  ניהול  על  )אישור  הכנסה  ובמס  מורשה(  עוסק 
 המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך. 

 ערבות ההצעה  .4

ובל .4.1 אוטונומית  בנקאית  ערבות  שתהא  מכרז  ערבות  להצעתו  לצרף  המציע  בנק  על  של  מותנית  תי 
בנוסח נספח  כולל מע"מ  שקלים חדשים(    )עשרות אלפים₪    10,000  ישראלי לטובת שרונים על סך של

 מובהר כי אין מניעה לצרף ערבות דיגיטאלית או ערבות של חברת ביטוח.  "(.ערבות המכרזה' )להלן: "

  פי דרישת החברה. והיא תהא ניתנת להארכה על   1.3.2022ליום תוקפה של הערבות יהא עד   .4.2
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מבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל מובהר כי התאגיד יהא רשאי, אך לא חייב, לקבל הצעה, על   .4.3
 אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעתו, כי התקיימו כל התנאים הבאים: 

 לפגם אין משמעות כלכלית של ממש. .א
 הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות.   .ב
הפגם  נגרם בשוגג ובתום לב . הועדה תהא רשאית במקרה כזה, אם מצאה זאת לנחוץ, לאפשר   .ג

 קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב.

יעמוד   .4.4 לא  שהמשתתף  אימת  כל  ממנו  חלק  כל  או  הערבות  סכום  את  לחלט  רשאי  יהא  התאגיד 
 ותיו על פי תנאי המכרז ו/או הוא: בהתחייבוי

 נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  .א
 מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.  .ב

 ג.       חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות. 

 המהוות תנאי לחתימת ההסכם. אחרי שנבחר כזוכה לא פעל לפי ההוראות  .ד
 

הנזקים שייגרמו   .4.5 עבור  ע"י הצדדים מראש  מינימאלי המוערך  כפיצוי מוסכם  ייחשב  חילוט הערבות 
לתאגיד עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של התאגיד לפיצויים  

וע הפרויקט על המציע ו/או לקבל  במקרה שיוכיח נזקים בסכום גבוה יותר, ו/או לתבוע את אכיפת ביצ
 הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

התאגיד ישיב את ערבות המכרז של מציע שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר ההודעה על דחייתה   .4.6
או פסילתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון של הגשת ההצעה או המועד  

 לעיל, לפי המאוחר מבניהם.   4.2בהתאם לסעיף המוארך 

תוך   .4.7 תשוחרר  הזוכה  המציע  של  המכרז  )להלן:    10ערבות  המצורף  ההסכם  על  שיחתום  מיום  ימים 
"ההסכם"( לאחר שיידרש לעשות כן, זאת בכפוף להמצאת ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית  

כולל    מהצעתו  10%בגובה    2נספח  יו בנוסח  )לרבות ערבות דיגיטאלית(, להבטחת מילוי התחייבויות 
 "(.ביצוע ערבות)להלן: " מע"מ

מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן הערבויות, בדרך של הגשת מספר  ערבויות, גם   .4.8
 אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת.  

ימי עבודה מהיום    10מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע בתוך   .4.9
עתה, תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם  שתקבע החברה בהוד

ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות  
אחרת של החברה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על  

 צעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. המציע ו/א לקבל ה

החברה תהא רשאית להאריך את מועד הערבות באם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה, בין אם  .4.10
 בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר מכן. 

 של מסמכי המכרז  וההורדהאופן העיון  .5

להורידם  , וכן ניתן  www.sharonim.orgהאינטרנט של החברה בכתובת  ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר  
 19.12.2022מיום והכל החל  מאת האינטרנט של התאגיד, 

 תירות ו/או אי התאמות ס .6

מסמכי   .6.1 בין  סתירה  של  מקרה  ההוראה  המכרז  בכל  תגבר  השונות,  מהוראותיהם  הוראה  בין  או 
 המיטיבה עם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

סתירות או אי בהירויות הוא יוכל לפנות בכתב בלבד   המכרזככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי   .6.2
תוך פרוט השאלות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות    30.12.2022עד תאריך    לחברה

http://www.sharonim.org/
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שכתובתו: למייל  בבקשה  שהוא  פרט  כל  או  סעיף  כל  של  המדויק  למובנו  בקשר   שימצא 

offers@sharonim.org . 

אי   .6.3 שגיאות,  בהירות,  אי  ו/או  סבירות  אי  בדבר  טענות  מלטעון  מנוע  יהיה  כאמור,  יפנה  שלא  מי 
 התאמות, טעות וכיו"ב. 

 )וורד( בלבד כמוצג להלן: WORDפניות תשלחנה בפורמט ה .6.4

 השאלה  סעיף במכרז  עמוד במכרז  מס' שאלה 

    

 

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו באתר   .6.5
האינטרנט של החברה. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת  
ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם אודות כל עדכון ו/או  

 הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.  

לא התייחס התאגיד לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית   .6.6
המציע. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות,  

 אי התאמות, טעות וכיו"ב.

 חובה  -השתתפות בסיור  .7

שרונים תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה באמצעות סיור. השתתפות   .7.1
אלא אם כן החליטה    וומציע אשר לא ישתתף בסיור לא יהיה רשאי להגיש את הצעת  חובה  בסיור הינה

מיוחדים   ומנימוקים  מיוחדות  בנסיבות  וזאת  זה  תנאי  קיום  על  למחול  דעתה  שיקול  לפי  החברה 

 שיירשמו. 

, ללבן שאלות  מערכות ההכלרה למציעיםהתקנת  ואת אזור    להציג את מכון נדב מטרת הסיור הינה   .7.2
יהווה מצג  מחייב מטעם החברה,    אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב ולא 

ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם  
 ועד כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים, ואם צוין כך במסמך האמור. 

יתקיים   .7.3 קבלנים  ומפגש  יקבע אחרת, הסיור  ברחוב  ב  14.00בשעה    26.12.2022זולת אם  נדב  מכון 
ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לדון בהצעה של מציע אשר    רמת השרון. מודגש, כי   45  אוסישקין

מ ביותר  בנסיבות    15  -יאחר  כי  להחליט  לחילופין  או  מציעים,  למפגש  יגיע  לא  או  למפגש  דקות 
 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.   –מיוחדות היא מוחלת על הפגם 

 המידה לפיהן ייבחר המציע ההצעה ואמות  .8

)לא כולל מע"מ( בכתב הכמויות  המוצעים על ידו  המציע יידרש למלא את המחירים    - ההצעה הכספית    .8.1

 . וכן להעתיק את הסכום הכולל לנספח א' 1שבנספח א' 

בה   .8.2 תהא  שלא  הצעה  תתקבל  לא  בנספח.  המפורטים  המחירים  כל  את  למלא  המציע  על  כי  מובהר 
יראו    –. ככל ולא תוצע הצעה תחת רכיב כלשהו  המפורטים בכתב הכמויות  הרכיבים  לכלהתייחסות  

. מובהר כי התמורה למציע הזוכה תהא בהתאם לעבודות  ₪ לביצוע הרכיב  0את המציע כאילו הציע  
 שיבוצעו על ידו בפועל וימדדו על ידי החברה. 

 ייעשה על פי השלבים הבאים: בחירת ההצעה הזוכה  הליך   .8.3

 בתנאי הסף. עמידה  בדיקת )א(

 בכל הדרישות המקצועיות במפורטות בנספח ד'.  דהיבדיקת עמ  )ב(
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הכשירות )ג( ההצעות  לעיל  מבין  המפורטות  בדרישות  אשר   ,שעומדות  ההצעה  תיבחר 
 העבודות. כלל  הנמוך ביותר לביצוע יהא המחיר יוצע בה המחיר ש 

על אף האמור החברה תהא רשאית שלא לקבל את הצעתו של המציע בעל ההצעה הזולה ביותר   .8.4
מערכת  ו/או אי סבירות המחיר ו/או אי הבנת מפרט העבודות ו/או אי עמידת    תכסיסנותבמקרים של  

 בדרישות המפרט ו/או חוסר תום לב ו/או כל סיבה סבירה אחרת.  ההכלרה

לבחור   .8.5 רשאית  תהא  תהא  החברה  והיא  שני",  כ"כשיר  השני  במקום  תדורג  הצעתו  אשר  במציע 
רשאית לפנות לכשיר זה על מנת שיבצע עבורה את העבודות בכל מקרה שבו תבוטל זכיית המציע  

חודשים ממועד קבלת    6הזוכה מכל סיבה שהיא ו/או תבוטל עמו ההתקשרות, וזאת לתקופה של  
 ההחלטה על המציע הזוכה. 

יידרש לספק לחברה את אישור קיום הביטוחים וערבות הביצוע )שתהא    זוכה כ  יוכרז  אשר   מציע .8.6
בהודעת    שינקבהסכם, וזאת במועד  מסכום הצעתו בתוספת מע"מ( בנוסח המצורף למסמכי ה  10%

 הזכייה.

החברה שומרת על זכותה לפסול כל הצעה אשר היה לה    – הצעות עקב ניסיון שלילי קודם    פסילת  .8.7
ן ניסיון שלילי עמה, וזאת בכפוף למתן זכות שימוע למציע. בקבלת ההחלטה  ו/או לעיריית רמת השרו

תבחן החברה את תקופת השירותים הקודמים, מידת חוסר שביעות הרצון, מידת המעורבים במתן  
רלוונטי אחר. הגשת ההצעה מהווה הסכמה   וכל שיקול  זה  השירותים הקודמים במסגרת הסכם 

מציע יהא מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  לאפשרות פסילת ההצעה האמורה, וה
 במקרה של פסילה כאמור. 

ויציעו את אותה הצעת מחיר )ינקבו באותו מחיר סופי    יעמדו בכל תנאי הסף,אם מספר מציעים   .8.8
לביצוע העבודות( תהא רשאית החברה לערוך הליך תחרותי נוסף בו יוכלו להגיש מציעים אלה הצעה  
כספית זולה יותר מהצעתם המקורית בכתב, והיא תחזור על הליך זה, עד קבלת הצעה אחת שתהא  

 הזולה ביותר.  

 אופן הגשת ההצעה  .9

ויתר האישורים    ,בשני העתקים  ,. את ההצעה14:00עד לשעה      5.1.2023שת ההצעות הוא  המועד להג .9.1
עד למועד    באופן ידני בלבדיש לשים במעטפה סגורה ולהגישה לתיבת המכרזים במשרדי החברה  

 האחרון הנקוב להגשת ההצעות.

ידי המציע    –הצעת המציע בשני העתקים   .9.2 על  מקור והעתק, לרבות כל מסמכי המכרז החתומים 
כאמור, וכן כל יתר המסמכים הנדרשים מאת המציע, הכל בהתאם לנדרש במסמכי המכרז תוכנס  
לתוך מעטפה סגורה המיועדת לכך, אשר תישא את מספר המכרז בלבד ולא יצוין על גבה שום פרט  

 "(.מעטפת ההצעה המציע )להלן: "מזהה לרבות שם 

יתור כזה לא יגרום  ו החברה שומרת לעצמה את הזכות למחול על פגמים שאינם מהותיים במידה שו .9.3
נזק לחברה, או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך אחרת לפי העניין,  

חלק רק  או  העבודה  כל  את  למסור  כולן,  ההצעות  את  או  הצעה  כל  ההצעה    לדחות  לבעל  ממנה 
   הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר.

מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה   .9.4
, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו כאמור לעיל, וזאת עפ"י שיקול  המכרזערוכה עפ"י מסמכי  

ה והבלעדי של החברה. כן תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול כל הצעה שלפי שיקול  דעת
 תמצא כבלתי סבירה.  המכרזים  דעת ועדת 

 עבודות נוספות. או /אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ו .9.5

לפסלה בשל כך  מכרזים  ה, או שיש בה הסתייגות, רשאית ועדת  המכרז  הצעה שאינה תואמת לתנאי   .9.6
רשאית החברה לפסול את ההצעה או להתעלם    המכרז  בלבד. כן, במקרה של שינוי או תוספת לתנאי  

הבלעדי.   דעתה  שיקול  פי  על  הכול  והשלמות,  הבהרות  לקבלת  לפנות  או  התוספת,  או  השינוי  מן 



 
 
 

   
 תשתיות מים וביוב בע"מ   שרונים

של מערכת הכלרה , וכן לקבלת שירותי תחזוקה )אופציונאלי( למערכות הכלרה במכון הרצה ואספקה, התקנה תכנון, ל  04/2022מכרז פומבי מספר 

 ברמת השרון  המים נדב

 

 60מתוך  8עמוד 

נכתבו השינוי    החליטה החברה להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא
 או ההסתייגות. 

 חתימה על ההסכם   .10

  -המסמכים ולהמציא את כל  המכרזהמציע הזוכה מתחייב לחתום על החוזה המצורף למסמכי  .10.1
ימי עבודה מיום שנדרש    10תוך  לעיל(    8.6  וערבות הביצוע )בהתאם למפורט בסעיף הביטוח    מכימס

לעשות זאת ע"י החברה. לא עמד המציע בדרישה זו, תהא החברה רשאית למסור את העבודה להצעה  
אין באמור    ו/או למסור העבודה לכל גורם אחר כפי שתמצא לנכון.  המכרז  הבאה בתור או לבטל את  

 לעיל כדי לפגוע בזכות החברה לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה כאמור. 

לא עמד המציע בדרישה זו, בין אם לא המציא את כל המסמכים במועד ו/או חלק מהם ו/או   .10.2
באם מסמכיו לא אושרו על ידי יועצי הביטוח של החברה עד המועד הנקוב, תהא החברה רשאית  

מבלי שתהא לה כל מחויבות להתריע בפני המציע מראש ובהתאם למסור  לבטל את זכיית המציע  

את העבודה להצעה הבאה בתור או להחליט על ביטול המכרז ו/או למסור העבודה לכל גורם אחר  
כפי שתמצא לנכון. למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה באם יוחלט על  

 יותר מן העילות המנויות בסעיף זה.   ידה על ביטול זכייתו בשל אחת או

לפגוע בזכות החברה לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה    10.2אין באמור בסעיף   .10.3 לעיל כדי 
 כאמור לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית שניתנה לה ע"י המציע הזוכה. 

 תנאי התשלום ו/או התמורה לא ישונו גם אם לא יבוצעו כל העבודות ו/או השירותים.  .10.4

 הוראות נוספות  .11

וההסכם    המכרזהגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי   .11.1
מנוע מכל תביעה   יהא  והמציע  סייג,  כל  ללא  להם  והוא מסכים  אותם  הבין  נספחיו,  על  המצורף 
עתירה או טענה בהקשר זה אלא אם כן הוגשה כדין לבית המשפט זמן סביר לפני תום המועד להגשת  

 ההצעות. 

, לדחות כל  מבלי לגרוע מזכותו על פי כל דין, מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי, אך לא חייב .11.2
הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי הצעה לבקשת מחיר ו/או שאינה  

ו/או שתהא בה הסתייגות ו/או למחול על פגמים וסטיות כאמור אשר על    המכרז  תואמת את תנאי  
ה  פי שיקול דעתו יימצאו כפגמים שאינם מהותיים, ו/או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהר

כל   ו/או למסור את  כולן,  או את ההצעות  כל הצעה  ו/או לדחות  ו/או בדרך אחרת,  ו/או השלמה 
ההצעה   איננה  אם  ואפילו  ביותר  כדאית  לו  הנראית  ההצעה  לבעל  מהם  חלק  רק  או  השירותים 
הנמוכה ביותר, ו/או לפסול כל הצעה בלתי סבירה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. החליט המזמין  

פגם ו/או שינוי ו/או הסתייגות ו/או סטייה כאמור, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא  להתעלם מ
 נכתבו הפגם ו/או השינוי ו/או ההסתייגות ו/או הסטייה, אלא אם כן החליט המזמין אחרת.

לאחר הגשת הצעה    – המזמין רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל מציע  .11.3
שיראה  – הוכחה  מהסוג    כל  שירותים  ליתן  וכישוריו  מיומנותו  מומחיותו,  ניסיונו,  בדבר  לנכון, 

נשוא   השירותים  של  והרמה  המכרזובהיקף  המימון  כושר  בדבר  ראיות  לדרוש  רשאי  יהא  וכן   ,

המקצועית של המציע, ויהא רשאי שלא לקבל הצעה אם המציע לא יספק למזמין את מלוא המידע  
 להנחת דעתו.  

י, אך לא חייב, לערוך כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול הלקוחות להם  המזמין יהא רשא .11.4
ניתן שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש מן המציע ראיות בדבר  

זה, ויהא רשאי שלא לקבל הצעה אם המציע לא יספק למזמין    מכרזניסיונו הקודם בתחום נשוא  
 דעתו.   את מלוא המידע להנחת

להסרת ספק מובהר בזאת כי ועדת המכרזים ו/א המזמין יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל   .11.5
גוף   המלצות ו/או התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או 
אחר, ולא תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות  
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ו ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר,  א
לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על  

 עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו. 

נות למציע בדרישה להמציא  החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפ  .11.6
הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין  

זה, ובלבד שכל רישיון אישור או    מכרזהמצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי  
רשאית למחול על קיום  היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. החברה תהא 

זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון    מכרזדרישה או תנאי מתנאי  
 והכול לפי שיקול דעת הועדה.

ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה שהיא    המכרז  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את   .11.7
ו/או לא לחתום    המכרזכאמור לבטל את  בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט החברה  

 . כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא במכרזעל החוזה, לא תהיה למשתתפים 

 לראיון אישי.  יםהחברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע  .11.8

 נספחים .12

 נספח א'.  –פרטי המציע, הצעתו והצהרתו  .12.1

 . 1נספח א  –כתב כמויות  .12.2

 '. בנספח  –תצהיר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  .12.3

 נספח ג'.  – 2.6-ו 2.5, 2.3,  2.2עמידה בתנאי סף  .12.4

 ' דנספח    – מפרט מיוחד .12.5

 נספח ה'.  –הסכם ההתקשרות על נספחיו  .12.6
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 נספח א' 

 פרטי המציע, הצעתו והצהרתו 

 פרטי המציע  א. 

 _________________;     שם:

 _________________;     כתובת 

 _________________;   שם איש קשר

 _________________;     טלפון 

 _________________;   פקסימיליה 

 _________________;  כתובת דואר אלקטרוני 

 _________________;  מספר עוסק מורשה 

 _________________;   מספר החברה 

 _________________;   פרטי חשבון הבנק 

 

 : בהצעהשמות בעלי זכות החתימה במשתתף 

 מספר זהות  שם משפחה  שם פרטי  דוגמת חתימה 

    

    

    

    

 הצעת המציע  ב. 

, הריני להודיעכם כי באם יוזמן אצלי ביצוע  1'אלעיל, ולכתב הכמויות שבנספח    5בהתאם לאמור בסעיף  
 :המוצע על ידי לביצוע העבודותהכולל המחיר  העבודות, להלן 

 

 ____________________ ₪ לפני מע"מ 

 יש למלא בספרות בלבד 

 הצהרת המציע  ג. 

, מצהירים ומתחייבים  המכרזאנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי  

 בזה כדלקמן: 

והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים    המכרז אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי   .1
ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו    המכרזלכל האמור במסמכי  

ו/או תנאי מתנאיו מדרישות כל    המכרזמוותרים מראש על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של  
 דין כאמור. 

, כי הצעתנו זו עונה על כל  מכרזבבכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  אנו מצהירים, כי אנו עומדים   .2
שבמסמכי   לתנאים    המכרז הדרישות  בהתאם  ההתקשרות,  את  לבצע  עצמנו  על  מקבלים  אנו  וכי 

 ובחוזה ונספחיו. מכרזבהמפורטים 

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .3
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 .  המכרזלתנאי  היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי עד לפקיעתה בהתאםהצעתנו זו  .4

 .  המכרזאנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי  .5

 

 חתימת מורשה החתימה:    שם מלא של מורשה החתימה: _________ 

 חתימת מורשה החתימה:    שם מלא של מורשה החתימה: _________ 

 

 חתימה וחותמת של המציע : 

 

_____________________ 

 

 אישור עו"ד 

ביום   כי  בזאת  _______________________מאשר  מרחוב   ___________________ עו"ד  הח"מ,  אני 
מס'   זהות  תעודת  לפי  עצמו/ה/ם  שזיהה/תה/ו   ,_________________ מר/גב'  לפני  הופיע/ה/ו   ,_________

משמעותה  _ את  להם  שהסברתי  לאחר  לעיל  ההצעה  על  וחתם/מה/ו  אישית,  לי  המוכר/ת/ים   /__________
 המשפטית של חתימתם. 

 

 _______________  __________________________  ___________  _____________ 

 חתימה                מס' רישיון                        כתובת                       שם עורך הדין  
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 1א'  נספח
 

 כתב כמויות 
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 מובהר בזאת כי המחירים הינם ללא מע"מ  •

 

כי   • בזאת  עבור  מובהר  והרצה  תכנון  התשלום  ,התקנה  אחריותאספקה  קבלת    חודשים  24-ל  ומתן  ממועד 
כולל את כל העלויות הישירות והעקיפות הנדרשות לביצוע השירות לשביעות רצון     המערכת על ידי שרונים

 . וכיוצ"ב , כ"א, נסיעות, שעות עבודהכולל: הדרכת עובדי שרוניםהחברה, 
 

 
 

 
  

  חתימת המציע    שם המציע    תאריך 
 

     חותמת המציע 
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 ' בנספח 
 

 כדין ותשלום שכר מינימום הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים 

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________  
 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  "נותן השירותים"שמספרו ____________ )להלן: 

 הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:   15

אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים נותן השירותים ובעל הזיקה   )א(
 זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.  

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר  )ב(

זרים   עובדים  חוק  ב    –לפי  הייתה  השנים שקדמו לחתימת   3ההרשעה האחרונה לא 
 ההצהרה.  

   –יף זהלעניין סע

בעל השליטה   גם -מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה" 
 בעל השליטה בו.   בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת

  -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א   –"חוק עובדים זרים" 
1991 . 

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

 הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  .2

 שכר מינימום; נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק  )א(

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  )ב(
 במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה; 

שכר   )ג( חוק  לפי  יותר  או  עבירות  בשתי  הורשעו  אליו  הזיקה  בעל  או  השירותים  נותן 
שלוש   חלפו  ההצהרה  חתימת  במועד  אך  ההרשעה מינימום,  ממועד  לפחות  שנים 

 האחרונה.  

 - לעניין סעיף זה  

 .  1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א – "שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: - "בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.  (1) 

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2) 

 בעל השליטה בו; )א(  

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;   )ב(  

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 
 במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

 מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה; )ג( 

חבר בני אדם אחר, שנשלט   –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)
 שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים; 
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הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון   –"הורשע" 
 (. 31.10.02התשס"ג )

 .  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.  75%החזקה של   –"שליטה מהותית" 

 

 צהרתי זו אמת.  ה  זו חתימתי וכי תוכן

 

 

 

 שם המצהיר + חתימה    תאריך  

 

 

 

 אימות חתימה 

 

אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת, כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה  
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו. 

 

 

 

 תאריך   חותמת וחתימה   שם
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 'גנספח 
 סף הבהתאם לתנאי  המציעקודם של  סיון ינפירוט בדבר 

 : 2.2. עמידה בתנאי סף 1

ביצוע של לפחות  ואילך    1.1.2018מתאריך  המציע   ( מערכות הכלרה  10)עשר  סיפק, הקים והשלים 

  6המיוחד )נספח    טכניההמכילות את המרכיבים והמכשור הזהה לנדרש במפרט    ,לחיטוי מי שתייה

 .  (להסכם

כי   "סיפקמובהר  המונח  כי  ,משמעות  היא  ביצוע"  והשלים  הציוד    :הקים  את  סיפק  המציע, 

והקים את המערכת בעצמו או באמצעות ספק משנה או המזמין, וכי נכון למועד להגשת ההצעות  

התקנתה   מיום  שלמה  שנה  לפחות  של  והפעלה  הרצה  תקופת  סיימה  שהותקנה  המערכת 

 והתקבלה על ידי מזמין המערכת לשביעות רצונו.   ,והפעלתה

מס' פרטי הלקוח ו
 טלפון

 איש הקשר 

קבלת  מועד 
על ידי   המערכת 

 המזמין 

תיאור כללי של המערכות שסופקו 
  והוקמו

)כולל ספיקת המים השעתית  
 המטופלת וסוג מערכת ההכלרה(

 המזמיןשם 
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 : 2.3. עמידה בתנאי סף 2

 

ההצעהועד    1.1.2018מתאריך   הגשת  ס,  מועד  כלור  10)  עשרפק  יהמציע  של  ומדידה  ניטור  מערכות   )

 :נותר/חופשי למערכות אספקה של מי שתייה

 

פרטי הלקוח  
 טלפון ומס' 

 איש הקשר 

קבלת  מועד 
המערכת על  
 ידי המזמין 

דגם המערכת  
 ושם הספק

 שם הלקוח  תיאור כללי של המערכות

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

 

 : 2.5. עמידה בתנאי סף 3

07:00-ה', בין השעות  -שירות והתקנה, הפועל בימים א'  מפעיל מערךבעצמו    המציע  הנני מצהיר כי  

, אשר מחזיק במלאי חלפים בישראל ונותן שירותי אחזקה שוטפת באמצעות שני עובדים לפחות  19:00

 (, ולהלן פרטי העובדים :מעביד-)המועסקים ביחסי עובדשעברו הכשרה אצל יצרן המערכות 

 :  1עובד   
 ________________ שם פרטי ומשפחה :    
 מועד ההסמכה/הכשרה של העובד אצל יצרן המערכות : ____________   

 
 

 :  2עובד 
 שם פרטי ומשפחה : ________________   
 מועד ההסמכה/הכשרה של העובד אצל יצרן המערכות : ____________   

 

 : 2.6. עמידה בתנאי סף 4

  1.1.2018מתאריך   אחת לפחות השירות של המציע, במשך שנהפירוט אודות השירותים הקבועים שהעניק מערת 

וזאת  מערכות הכלרה  )שלוש(  3- לועד מועד הגשת ההצעה   )מהסוג המוצע במסגרת ההצעה(  במתקנים    לפחות 

 מי שתייה:  המספקים

 

 



 
 
 

   
 תשתיות מים וביוב בע"מ   שרונים

של מערכת הכלרה , וכן לקבלת שירותי תחזוקה )אופציונאלי( למערכות הכלרה במכון הרצה ואספקה, התקנה תכנון, ל  04/2022מכרז פומבי מספר 

 ברמת השרון  המים נדב

 

 60מתוך  19עמוד 

פרטי 
הלקוח  
 ומס' 

איש   טלפון
 הקשר 

תקופת 
מתן 

 השירותים 

  הקבועים השירותיםתיאור  דגם המערכת 
 ופרטי המתקן שהוענקו

 שם הלקוח 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

כי  .1 להצהיר  )הינו  המציע    הרינו  את  ]יש    (יבואןאו    מורשהאו    נציגאו    יצרן_______________  להקיף 

 [. כך על אישור  לצרף יש] מערכת ההכלרה והניטור בישראלשל  המתאימה[ התשובה

  –   5452ת"י    –הרינו להצהיר כי המערכות המוצעות על ידינו, בהצעתנו זו, עומדות בדרישות התקן הישראלי   .2

כך.   על  המעידים  והאסמכתאות  האישורים  את  לצרף  הרינו  זה  ולראיה  לנספח  לצרף  מכון  ]יש  אישור 

 [ התקנים/משרד הבריאות

 

 : אמת   תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי ה /מצהיר אני

 ______________      _______________ 

 ה /המצהיר חתימת                                          תאריך

 אישור עו"ד

_________,  ר.מ_____________    ד "עו,  מ" הח  אני    בפניי  ה /התייצב_________    ביום   כי  בזה  ת /מאשר. 

________________  גב/מר /    שמספרה.  ז.בת  ה/עצמו  תה/זיהה  אשר'    באופן   לי  ת/המוכר ____________ 

  לעונשים   ה /צפוי  תהא /יהא  כן   תעשה/יעשה  לא   אם  וכי  האמת   את  להצהיר  ה /עליו   כי  ה /שהזהרתיו  ולאחר,  אישי

 . בפניי עליו  ה/וחתם ה/ תצהירו נכונות את  ה/ אישר, בחוק הקבועים

    _________________ 

 (  חותמת+  חתימה) ד" עו                                        
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 ד נספח 
 מפרט טכני  
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 נספח ה' 

 
 

רות  ישקבלת ו למערכת הכלרה וניטור  הרצה ו התקנה,  אספקהתכנון ,להסכם  
 (  אוסישקין במכון נדב ) אלה למערכות  אחזקה )אופציונאלי( 

 2220 ברמת השרון ביום _______ לחודש ______ בשנת שנערך ונחתם

 

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ :בין   
 רמת השרון    5מרחוב אוסישקין    
  
 ("החברה" או "התאגיד"" או המזמין)להלן: "   
  

 מצד אחד 

 __________________  לבין: 

  __________________ 

  __________________ 

 "( הספק)להלן : "      

 מצד שני 

, וכן לקבלת  הרצהו   התקנה,  אספקה  תכנון,ל לקבלת הצעות מחיר    4/2022פרסם מכרז פומבי  והמזמין   הואיל:
)אופציונאלי(  ירותיש הכלרה  אחזקה  )  למערכות  נדב  השרוןאוסישקיןבמכון  ברמת  )להלן:    ( 
 "(; הפנייה"

, הגיש למזמין  המכרזוהספק, אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי  והואיל:
האמור   כל  ומילוי  לביצוע  ההתקשרותבמכרז  הצעה,  בובהסכם  המפורטים  לתנאים  בהתאם  הם  , 

 )הצעת הספק מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה(; 

 ;במכרזפק, והכריזה על הצעת הספק כהצעה הזוכה והחברה החליטה על קבלת הצעתו של הס והואיל:

 והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; והואיל:

 
 :  הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן ,לפיכך הוסכם

 מבוא .1

, ויש לקראם כאחד עם  מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ונספחיו המפורטים להלןהמבוא להסכם זה   (א
 ההסכם:

 תנאים מיוחדים לביטוחי הספק  - 1נספח  
 אישור קיום ביטוחים  –'א 1נספח  
 ערבות ביצוע  –2נספח  
 ערבות בדק  – א'2נספח  
 נספח בטיחות   –3נספח  
 לרבות שרטוטים, קטלוגים ומפרטים של הציוד   הצעת הספק הזוכה–4נספח  
 מכתב העדר תביעות - 5נספח  
   מיוחדמפרט   – 6נספח  
 . השלמה תעודת  – 7נספח  

 
 הגדרות .2
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 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המוגדרת בצידם: 2.1

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ   -"החברה"

התקנה  ,לתכנון   04/2022מס'    מכרז   -" מכרז" וניטור    הרצהו  אספקה,  הכלרה  וכן  למערכות   ,
 ( רמת השרון. אוסישקיןבמכון נדב )למערכות  אחזקה )אופציונאלי( ישרות לקבלת 

   מנכ"ל החברה, לרבות כל אדם שהוסמך על ידם לצורך הסכם זה, כולו או מקצתו.   - "המנהל"
 

   מהנדס החברה או מי מטעמם כנציג הנדסי של החברה. - ""המהנדס

ביצוע הפרויקט או כל   אדם או תאגיד המתמנה בכתב, מזמן לזמן, ע"י המנהל, לפקח על    -"המפקח" 
  חלק ממנו;

ההכלרה" מים  מערכת   "מערכת  במתקני  שתייה  מי  כלור,  ,להכלרת  של  וניטור  מדידה  מערכות    כולל 
 כולל לוח חשמל ומערכת בקרה.  הגבהה ועכירות

   ברמת השרון. 71מס'   אוסישקיןברחוב  "(אוסישקין)" מתקן מים נדב "אתר" 
 
חודשים ממועד קבלת   24לרבות מתן תקופת אחריות בת    הרצה,  אספקה, התקנה  ,תכנון   -"העבודות"

 אחזקה )אופציונאלי(  ישרות כן לקבלת ו מערכת ההכלרה ויתר העבודות על ידי החברה, 
ביצוע ותכנון ו ת  וכוללת  והעבוד,  ברמת השרון(  אוסישקיןבמכון נדב )  למערכות הכלרה

והמפרט הטכני המיוחד המכרז  מסמכי  על פי האמור בכל העבודות הנדרשות ומתחייבות  
 בין אם הם מפורשים ובין אם לאו.    והתחזוקה   או נוצרו במהלך עבודות ההתקנה והרצה 

 
נבחרה    ספקה -  "ספקה" עובדיו,  במכרזשהצעתו  מטעמו(,  המשנה  קבלני  )כולל  נציגיו  לרבות   ,

שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, יועצים ומתכננים מקצועיים, ולרבות כל קבלן/ני  
 ובלבד שאושרו על ידי החברה מראש ובכתב.  ו/או מטעמו ספקמשנה אשר יפעלו עבור ה

 
אחר הדרוש לביצוע העבודות, אך שאינו    כל מכונה, מכשיר, התקן, מתקן זמני או כל דבר  - "ספקציוד ה"

 נשאר או מיועד להישאר חלק מהמבנה או הציוד. 
 
, על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא צורפו, לרבות מפרטים,  המכרז  כל מסמכי    -"  המכרז מסמכי  "

ה הצעת  וכן  הבהרות,  מסמכי  לקבלנים,  הודעות  תוכניות,  כל ספקשרטוטים,  על   ,
 מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.  נספחיה, וכן כל מסמך

 
מסמך שהוצא לפני הגשת ההצעות, בין ביוזמת החברה, בין על   -" הודעות למציעים ומסמכי ההבהרות"

ובין בעקבות שאלות הבהרה של המשתתפים , במכרז  פי דרישת הרשויות המוסמכות 
 . המכרז  אשר מבהיר ו/או משנה ו/או מתקן את מסמכי

 
כתמורה לביצוע העבודות לרבות כל תוספת שתתווסף    הספקהסכום הנקוב בהצעתו של    -"    החוזהשכר  "

לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב  
מובהר כי התמורה שתושלם תהא בהתאם לביצוע בפועל אשר   בהתאם להוראות החוזה.

 כפוף לאישור החברה. 
 
 .  מתן צו התחלת עבודה מחירון דקל לעבודות בנין ותשתית כפי שהתפרסם במועד  - "מחירון דקל"
 
יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק    -"  1981- חוק הפרשנות, התשמ"א"

 כמשמעותו בחוק הנ"ל. 
 

ולפיכך אין לראות   2.2 יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח",  לצורך פרשנות חוזה זה, לא 
חוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. כמו כן, כותרות  /  המכרזבעובדה כי מסמכי  

ות  הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנ
 החוזה. 

 
 תקופת ההתקשרות  .3

בצו התחלת העבודות    שינקבתחל במועד      ים אשרחודש  30הינה לתקופה של    הספקעם    ההתקשרותתקופת   .3.1
בת   האחריות  תקופת  בתום  לחברה    24ותסתיים  החברה.  ידי  על  ההכלרה  מערכת  קבלת  ממועד  חודשים 

נוספת בת   פי שיקול דעתה, להזמין מאת הזוכה שירותי אחזקה לתקופה  על    36שמורה הזכות הבלעדית, 
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 חודשים, בפעימה אחת או במספר פעימות. 
 :כדלקמן יהיו  העבודות לביצוע הדרך אבני .3.2

 
המועד  חודש    1בתוך   .א הוצא  מן  התחלת    שבו  תכנון    עבודהה צו  את  להשלים  הספק  יידרש 

 המערכת והגשתה לאישור שרונים. 

מתחייב הספק לספק ,להקים ולהריץ    חודשים ממועד אישור תכנון המערכת ע"י שרונים  5תוך   .ב

כאשר והניטור,  ההכלרה  מערכות  תקופה   את  כי  כוללת      מובהר  נדב  התאמת    אתזו  מכון 

ההכלרה  מערכת  ההכלרה הזמנת    , והניטור  להתקנת  הובלת והניטור  מערכות  התקנת ן,  ן  , 

   על ידי החברה.  ןימים עד לקבלת 30לפחות  לתקופה של    ןוהרצת

יוענקו  חודשים במהלכן    24לרה כאמור, תחל תקופת אחריות בת  ממועד קבלת מערכות ההכ .ג

 .ספקת חלקי חילוף ותיקון חלקים(לרבות א)למערכות ההכלרה שירותי אחזקה לחברה 

חודשים    36בתום תקופת האחריות שומרת החברה על זכותה להאריך את ההתקשרות בעד   .ד

  לקבלת שירותי אחזקה בלבד )ואפשרות לרכישת חלקי חילוף(.נוספים 

שלא לממש את תקופת התחזוקה של המערכת, תסתיים תקופת ההתקשרות  ותבחר החברה  במידה  
 בתום תקופת האחריות.   הספקעם 

, החברה תהא רשאית להודיע לספק על סיום ההתקשרות, וזאת באמצעות הודעה בכתב,  על אף האמור לעיל .3.3
במקרה בו תסתיים   וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה. –ימים בטרם סיום ההתקשרות  30

ההתקשרות, תשלם החברה לספק את התמורה המגיעה לו בגין העבודות שבוצעו עד למועד סיום  
 בפועל, וזאת בכפוף לזכותה לנכות כל סכום המגיעה לה מאת הספק. ההתקשרות 

זכות   ספקלמען הסר ספק מובהר כי סיום ההתקשרות ו/או פקיעת הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יקנו ל .3.4
 לפיצוי או תשלום מהחברה. 

 
 
 והצהרות והתחייבויות הספק  מהות ההסכם .4

למדידה    מערכת הכלרה ומערכותהספק יידרש, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לאספקה והתקנה של   .4.1
ומערכות    וניטור של כלור חופשי/נותר למי שתייה ולמערכות למדידה וניטור של עכירות במי שתייה

והכול בהתאם למפרט הטכני המצורף    שרוניםשבאחריות    ב"מכון המים נדב"  –מדידה לערכי הגבהה
 מסמכי הסכם זה. ל

 : ללו, בין היתר, את העבודות הבאותהעבודות יכ .4.2

 תכנון של מערכת ההכלרה ומערכת הניטור.  .4.2.1

 כניות להתאמת מבנה מכון נדב להתקנת מערכות ההכלרה;והכנת ת  .4.2.2

של מי    מערכות מדידה וניטור כלור ועכירות והגבהמערכת ההכלרה ו  אספקה והתקנה של .4.2.3

 שבאחריות החברה. ב"מכון מים נדב"שתייה 

 במכון נדב.  למערך הצנרת לחיבור מערכת ההכלרה והניטור  ביצוע עבודות צנרת  .4.2.4

של  .4.2.5 המים  אספקת  למערכת  המערכות  לחיבור  וצנרת  אזרחית  הנדסה  עבודות  ביצוע 

 וכן צנרת להחזרת/סילוק מי הדיגום.   החברה

והבק .4.2.6 החשמל  למערכת  הניטור  מערכות  לחיבור  ובקרה  חשמל  עבודות  של ביצוע  רה 

 החברה. 

 . "במכון המים נדב"השבת המצב לקדמותו   .4.2.7

לחברה  .4.2.8 יוענקו  במסגרתה  החברה  ידי  על  המערכות  קבלת  עם  שתחל  אחריות    תקופת 

. בתקופת האחריות יספק הספק על חשבונו  שירותי תחזוקה שוטפת לתקופה של שנתיים

ויבצע כל תיקון שיידרש   כיול הרגשים    חלקי חילוף,  ,מרים מתכלים )למעט נוזל החיטוי(חו
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 לצורך הבטחת תקינות המערכת שהותקנה על ידו וביצועיה. 

  אופציונלי  –הניטור )תקופת תחזוקה(ההכלרה ו מתן שירותי תחזוקה שוטפת של מערכת   .4.2.9

 . חודשים מתום תקופת האחריות 36לתקופה מקסימאלית בת 

המערכת  והרצת  הקמת  תכנון,  תקופת    –פות  למען הסר ספק מובהר כי העבודות יתחלקו לשתי תקו .4.3
התאגיד ידי  על  המערכת  קבלת  למועד  ועד  זה  הסכם  חתימת  עם  ב  –  שתחל  המוערכת    6-תקופה 

  חודשים(  24)  , ותקופת האחריות שתחל ממועד קבלת המערכת ולתקופה של שנתיים ימיםחודשים
 "(. תקופת השירות והאחריות)להלן: "

המכרז  כלל הצהרותיו במסגרת  ההתקשרות בין החברה לבין הספק הינה מכוח הצעתו לחברה על סמך   .4.4
 הצהרותיו כדלקמן: וכן 

נציג יצר  והניטור  ההכלרה  מערכתיצרן    הספק הינו .א   והניטור   ההכלרה   מערכת  של  הציוד   ני או 

 . ביצוע העבודהבאספקה וובעל ניסיון בישראל 

בכל   .ב לעמוד  ויכולתו  הצעתו  הגשת  לצורך  הנחוצות  הבדיקות  כל  את  בדק  כי  מצהיר  הספק 
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות סיור באתר לביצוע העבודות, למידת מיקומם של הדרכים  

, והיכרות עם תנאי העבודה הספציפיים, והוא מוותר בזאת על כל טענה  להובלת הציוד לשטח
 עה מכל סוג שהוא כלפי המזמין בקשר עם כך.ו/או דרישה ו/או תבי

הספק מתחייב להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנושא בטיחות וגהות ולא   .ג
כי תידרש הכשרה של עבודה בגובה   ספקליעסיק עובדים, אשר לא עברו הכשרה מתאימה. ידוע 

 מהסכם זה. נפרד  בהתאם לנספח הבטיחות המצורף כחלק בלתי ובחלל מוקף

על ידו במסגרת הצעתו כמפורט    האשר הוצעמערכת ההכלרה והניטור  הספק יחויב באספקת   .ד
   .נדרשכ ואשר עמד בדרישות המינימום  ,למכרז ד' בנספח 

 המהנדס ומי מטעמו. יהיה כפוף להוראות והנחיות ספקה .ה

ולכן עליו לתאם את עבודותיו באתר עם מפעיל    פעיל   במכון מיםידוע לו שהעבודות תתבצענה   .ו

בכל    ינקוט    ספקוזאת מבלי שהדבר יקנה לו זכות לתמורה נוספת/אחרת. ה  מכון המים /שרונים
  "מכון המים נדב"הצעדים הנדרשים על מנת לבצע את עבודתו מבלי לפגוע בעבודה הרציפה של 

 ותוך תיאום מלא עם מנהל המתקנים מטעם המזמין .

כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו    היר מצ   הספק .ז
ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע  

 עבודות עפ"י הסכם זה, כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון.  

יעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד  כי למיטב יד   מצהיר   הספק .ח
בשנה שקדמה    1991  –מנהל ממנהליו כתב תביעה בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א  

 למועד חתימת הסכם זה.  

מצהיר כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או   ספקה .ט
 מחויב ו/או כפוף לו.   ספק המהווה צד לו ו/או של כל דין אשר  ספקה מחדל, של כל הסכם אשר 

בכל    ספקה .י ולנקוט  והטפסים  הרישומים  המסמכים,  כל  את  להגיש  ומסכים  מתחייב  מצהיר, 
 ין החל.  הפעולות הנדרשות לפי הד 

מצהיר, מתחייב ומסכים, כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס למתן הודעות,    ספקה .יא
 קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות.  

מתחייב כי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות ובמיומנות נאותה, בקפדנות וביעילות,    ספקה .יב
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 הכל לשביעות רצונה המלאה של החברה.  

על    מצהיר,  ספקה . יג שיוטל  כספי  עיצום  ו/או  קנס  ו/או  תשלום  כל  ישלם  כי  ומסכים,  מתחייב 
סמכא כלפי המזמין, לרבות המשרד  -המזמין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם בר

, בביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ספקה להגנת הסביבה, בגין כל מעשה ו/או מחדל רשלני של  
לאופן   בהתאם  ביצוען  אי  רשויות  ו/או  ע"י  ו/או  זה  להסכם  בהתאם  הנדרשים  ולסטנדרטים 

הפיקוח המוסמכות לרבות המשטרה, משרד התחבורה בית המשפט, רשויות איכות הסביבה,  
 משרד הבריאות וכל רשות סטטוטורית אחרת וכן לרבות בגין עיכוב ו/או איחור בביצוע העבודה.  

  4-ו  6)נספחים    ספק ובהצעת ה  ט המיוחדבמפרהעבודה תכלול את המטלות והמרכיבים המפורטים   .4.5
בהתאמה( והיא תבוצע בהתאם לתוכנם של אלו ולעדכונים ולשינויים, מאת המנהל, ככל שיהיו במהלך  

 העבודה. 

 העבודה תתבצע בתיאום מלא ותוך שיתוף פעולה עם נציגי החברה.  .4.6

ה .4.7 מצא  מסמכי    ספקאם  בין  עצמםהמכרז  סתירה  לבין  שלב  וההסכם  בכל  וזאת  תקופת  ,  במהלך 
הוא המסמכים  ההתקשרות,  לעדיפות  בנוגע  הבהרות  הוראות/  ויקבל  לחברה  בכתב  ותשובת  יפנה   ,

   .החברה בעניין זה תחייב את הספק

ייתכן ובתקופת ביצוע העבודה יפעלו  מערכת ההכלרה תסופק למכון מים פעיל ועובד, כאשר  כי    ידוע לספק   .4.8
על   –יידרש לבצע תיאומים מול צדדים שלישיים אלה  והספקבה או בקרבתה קבלנים או מפעילים שונים, 

   חשבונו ובאחריותו.

חלק    יהוו על ידו,    נהתסופק ש  ומערכות הניטור  מערכת ההכלרהההפעלה והשליטה של  כן ידוע לספק כי   .4.9
תמוקם בחדר   הבקרה של מערכת ההכלרה   . המערכתמתקן נדב בלתי נפרד ממערכת הבקרה הכללית של 

על ידי החברה. באחריות החברה לבצע את ההכנות לחיבור הצנרת של מערכת ההכלרה,    שיוקצהייעודי  
כאשר האחריות על האתר כולו תהא של שרונים, והספק מתחייב לנהוג באחריות תוך מילוי קפדני של כל  

על   מאחריותו  תגרע  לא  האתר  על  שרונים  אחריות  שכן  בעבודה,  הבטיחות  לרבות  הבטיחות,  הוראות 
 בודות ועל עובדיו וכל מי מטעמו. הע

 

 המהנדס  סמכויות .5

  מזכויותיהם  גורעות  אינן,  זה  חוזה  פי  על  לעשותה  המפקח   חייב  או  שרשאי  פעולה   או  שהתייחדה  סמכות .5.1
 . פעולה  אותה לעשות או הסמכות באותה להשתמש"כ ב  או המהנדס של

או פעולה שרשאי או חייב ב"כ המהנדס לעשותה לפי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיו   שנתייחדה סמכות .5.2
 של המהנדס להשתמש באותה הסמכות או לעשות את אותה הפעולה.

 
 איסור הסבת החוזה  .6

למסור לאחר   רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או ספקאין ה 6.1
 מראש בכתב.  המזמיןכל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

בכפוף  יהיה רשאי להעסיק קבלן משנה ו/או קבלני משנה לצורך ביצוע חלק מן העבודות וזאת    ספקה 6.2
 הפרטים הנדרשים על ידי החברה. לקבלת אישור החברה, מראש ובכתב, וכן העברת כל 

את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את    החברהנתנה   6.3
מעשה  -באחריות מלאה לכל מעשה או אי  אייש  ספקמאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, וה   ספקה

 של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם. 

על פי ההסכם    הו/או התחייבויותי   יהלהמחות לאחר או לאחרים את כל זכויות   תהא רשאית   החברה 6.4



 
 
 

   
 תשתיות מים וביוב בע"מ   שרונים

של מערכת הכלרה , וכן לקבלת שירותי תחזוקה )אופציונאלי( למערכות הכלרה במכון הרצה ואספקה, התקנה תכנון, ל  04/2022מכרז פומבי מספר 

 ברמת השרון  המים נדב

 

 60מתוך  26עמוד 

ח  ו מכ  ספקלכך, זאת בכפוף לשמירה על זכויותיו של ה  ספקאו חלקן, מבלי צורך בקבלת הסכמת ה
 הסכם זה.  

 
 היקף החוזה  .7

אדם, החומרים,  - חו לרבות המצאת כומתן שירותי האחריות,  הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה   7.1
 הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. 

עבודות או פעולות נוספות אשר יתברר כי יש לדעת   ספקשומרת לעצמה את הזכות להזמין מה החברה 7.2
צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה, אם נוכח דחיפות ביצוע אותן עבודות ואם    החברה

 :הבא המדרגעפ"י  ספק תשולם ל תמורהוה  ,מכל טעם אחר

יתבססו    למכרז(  1כתב הכמויות )נספח א'העבודות הנוספות שאינן כלולות בתכולת העבודה שב .א

בהפחתה של    )כמוגדר בהסכם בין הצדדים(  עבודהמתן צו התחלת  התקף ליום    דקלעל מחירון  

 רווח קבלן ראשי בגין עבודות אלה.  ספקל לא ישולם  מובהר כי . 20%

תיקבע התמורה על פי ניתוח מחיר    -  במחירון דקל   או  נמצא מחיר יחידה בכתב הכמויות   לא .ב

. למען הסר כל  12%בתוספת רווח קבלני בגובה    ,ויאושר מראש ע"י המהנדס  ספקשיוגש ע"י ה

, ולא תהא לספק כל טענה ו/או דרישה ביחס לכל קביעה  ספק קביעתו של המהנדס הינה סופית

 . של המהנדס

וזאת על   –על אף האמור, מובהר כי החברה תהא רשאית לפנות לכל גורם שלישי לביצוע אותן עבודות   7.3
 פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
 ים, הוראות מילואים וסדרי עדיפויות בין המסמכים סתירות במסמכ  .8

מהמסמכים   8.1 אחר  במסמך  הוראה  לבין  אלה  תנאים  מהוראות  הוראה  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 
זכויות  המכרז  המהווים את החוזה או   על  להוסיף  זה, תגבר ההוראה הבאה  נחתם הסכם  שמכוחו 

 המזמין, לפי שיקול דעת המזמין.  

מסופק בפירושו הנכון    ספקסתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה ה  ספק ה  מצא 8.2
מפרש כהלכה את    ספק שלדעתו אין ה  ספקשל מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה ל 

ה  -החוזה   ת  ספקיפנה  לרבות  בכתב,  הוראות  ייתן  והמנהל  למנהל  הצורך  ובכתב  לפי  בדבר   -כניות 
 פיו. הפירוש שיש לנהוג ל

כניות  ולרבות ת  - מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה, הוראות    ספקרשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא ל 8.3
 לביצוע העבודה.  -לפי הצורך 

 ( הינו כדלקמן:לצורך ביצוע העבודה) מכרז/החוזה   מסמכי בין העדיפויות סדר 8.4

 ; המוסמכות והרשויות   הדין דרישות .א

 ; לביצוע כניותות .ב

 ; מיוחד מפרט .ג

 ; כמויות כתב .ד

 . הספק הצעת .ה

 : כדלקמן הינו( התשלום ביצועלצורך ) מכרז/החוזה   מסמכי בין העדיפויות סדר 8.5

 ; הצעת הספק .א

 ; על פי הסעיפים התואמים )אם יהיו(אופני מדידה מיוחדים ותחולת העבודה  .ב

 ; התוכניות .ג

 ; מפרט מיוחד .ד

 . ההסכם .ה
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  לבין  הטכניים   המסמכים  בין  משמעות   דו   התאמה  איאו  /ו  סתירה  של   מקרה  בכל ,  לעיל  לאמור  בנוסף  

 . הוראותיו לפי ינהג  ספקוה  העדיפות בשאלת דעתו שיקול לפי המהנדס  יכריע, עצמם

 

 מוקדמות  בדיקות .9

וסביבתו, את דרכי הגישה לאתר,    , בדיקות של האתרלמכרזמאשר כי ערך לפני הגשת הצעתו    ספקה .9.1
 ו/או החוזה.  המכרזואת כל יתר הגורמים והנסיבות העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי 

 . האתר  של מיקומו לו ידוע   כי, מצהיר ספקה .9.2

 במתקן מים פעיל .  תבוצענה שהעבודות בחשבון הביא  כי, מצהיר ספקה .9.3

  לאורך כל  שהביא לאתר לצרכי עבודה או התקנה  הציוד  על  לשמירה  האמצעים  בכל  לנקוט  ספקה  על .9.4
  שום   תוכר  לא.  ובנפש  ברכוש   פגיעה   לכל   האחריות  עליו  וחלה  ובלילה   ביום  התקופה שהוא באחריותו 

 . הזמנים לוח להארכת  והן  כספיות הן  התנגדויות, פגיעות, הפרעות  בגין תביעה

  על   לעיל  האמור  כל  של  נכונה  בלתי  מהערכהאו  / ו  לימוד  מאי  תביעהאו  /ו  דרישהאו  /ו   טענה  כל  תוכר  לא .9.5
 . ספקה ידי

 

 טיב החומרים   .10

 

יעשה הספק שימוש בעבודתו יהיו חדשים, מאיכות מעולה, מהסוגים כפי   .10.1 כל החומרים והציוד בהם 
 שנקבעו במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות ו/או ע"פ קביעת המנהל והמפקח ולשביעות רצונם המלאה.

לא יידרש הספק לכל ציוד ו/או חומרים    –קבעה החברה כי על החומרים והציוד לעמוד בתקן מסוים   .10.2
 אחרים שאינם עומדים בדרישה כאמור. 

נוכח המפקח כי חומר כל שהוא ו/או ציוד שסופק ע"י הספק אינו מתאים לדוגמא שאושרה ו/או אינו   .10.3

תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ו/או אינו עומד בתו התקן הנדרש, ירחיק הספק את החומר ו/או  
שעות מקבלת הוראה מטעם המפקח לעשות כן. קביעתו של המפקח    24הציוד ממקום העבודה, תוך  

לעשות כן, רשאי המפקח    ספקהלבצע את ההוראות ללא דיחוי. סרב    ספקהינה ניתנת לערעור ועל  א
 להרחיק את החומרים הפסולים בעצמו. עלות פעולתו זו של המפקח תהא על חשבונו של הספק. 

 
 

 כפיפות ודיווח .11

 
יהיה רשאי לזמן את הספק או מי שמוסמך מטעמו לישיבות אשר בהן, בין היתר, יערך    נציג שרונים .11.1

. הספק מתחייב כי  המהנדסמעקב אחר ביצוע העבודות. מועד, תדירות ומקום ישיבות אלו יקבעו ע"י  
 בישיבות אלו ישתתף נציג מוסמך מטעמו. 

 
 גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים, הציוד והעבודה.    לנציג שרוניםהספק יאפשר  .11.2

 
 

 ניהול האתר ושמירה על הבטיחות   .12

 
 האתר בו יתבצעו העבודות הנו אתר בבעלות התאגיד, ועובדים בו מספר מעת לעת מספר קבלנים שונים. .12.1

 באחריות הספק לתאם את עבודתו מול שרונים ומול הקבלנים אשר יעבדו באתר.   .12.2

קבלן אחר המועסק ע"י החברה, ולכל אדם או גוף שיאושר ע"י  אפשר לכל  הספק יבתקופת ההתקנה   .12.3

וכן ישתף עימם  גישה למקום העבודות,  המפקח, וכן לעובדיהם הן במקום העבודה והן בסמוך אליו,  

 פעולה.  

מהאתר עודפי חומרים ופסולת, ובנוסף לכך, יסלק כל פסולת אחרת מהאתר, לפי בקשת  פק יסלק  הס .12.4
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 המפקח.  

 
 

 שעות וימי מנוחה  .13

 

הספק מצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה כמשמעותם בפקודת   .13.1
כאמור אינו דרוש באופן  המנוחה    , ובלבד שהמשך העבודה בימי1948-סדרי השלטון והמשפט, התש"ח

דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת  
 סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור המפקח. 

 
סביר   .13.2 בלתי  )רעש  מפגעים  מכונה כמשמעותה בתקנות  להפעיל  ירשה  ולא  יפעיל  לא  כי  הספק מצהיר 

  06:00  -ל  19:00לצרכי חפירה, בניה או כיו"ב באזור מגורים בין השעות    1979-מציוד בניה(, התשל"ט

התש"ח ומשפט,  שלטון  סדרי  בפקודת  כמשמעותם  מנוחה,  ובימי  הפעלת  1948- למחרת  אם  זולת   ,
המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או  

 נה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור המפקח. בטיחותו, או להסרת סכ
 

 
 האחריות   ותקופת השלמה תעודת, תןהרצ, ההכלרה והניטור תמערכומסירת  .14

בהשתתפות    קבלהטרום    סיור  תאם י  המפקח   ,הספקע"י    מערכות ההכלרה והניטורעם סיום ההתקנה של   .14.1
ובסיום הסיור    ,מערכות ההכלרה והניטורשל  ההתקנה    בחן ית   הסיור  במהלך.  שרונים  נציגו  ספקהנציגי  

 . להרצההמערכות יאשר הספק את ההתקנה ומוכנות 

מתאים   .14.2 לא  או  תקין  לא  ציוד  או  חלקים  חייב  ספק  הנמצאו  עבודה  5תוך    להחליפםיהא  ולשאת    ימי 
 . ירוק והתקנההפ  ,האספקהבעלויות 

 .  כמתואר לעיל –  נוסף טרום קבלהתיקון כל הליקויים יתבצע סיור  לאחר .14.3

  יום רצופים   30לתקופה של    המערכותתתבצע הרצת    שרונים  לנציגי  מערכות הכלרה והניטורמסירת  לאחר   .14.4
 . לעיל 3.2למען הסר ספק, מובהר כי תקופה זו כלולה במסגרת לוח הזמנים המפורט בסעיף  –

ולאחר   .14.5 תקופת ההרצה  והניטורבסיום  ההכלרה  דרישות המפרט    עמדו   שמערכות  המיוחד  הטכני  בכל 
 לידי המזמין.   מערכות ההכלרה והניטורשל  סופית קבלההספק תתבצע   ת והתחייבויו

  , יעביר הספקשרונים  על ידי  מערכות ההכלרה והניטורקבלה סופית של  ו  ע"י הספק  סיום ההרצה   לאחר .14.6
לאחר    , כשהוא חתום על ידו.5כמפורט בנספח    , מסמך העדר תביעותוכן  ,  מערכות ההכלרהשל    מתקן  רספ

מערכות  קבלת  בה יצוין תאריך    7  נספח   בנוסח   השלמהלקבלן תעודת    הנדס המיוציא  קבלת מסמכים אלו  
 לידי החברה. ההכלרה והניטור

ים במהלכה יספק  חודש  24משך  י תחל תקופת האחריות שת  ,לעיל    14.6עם השלמת הנדרש בסעיף קטן    .14.7
 .  הספק שירותי אחריות למערכות, יספק חלקי חילוף ויתקן כל ליקוי ופגם על חשבונו

בכדי לגרוע מאחריותו המלאה    חברהמטעם ה   או כל גורם אחר  המנהלמובהר בזאת כי אין באישורו של   .14.8

או שלוחה    חברהאו עובדיה או כדי ליצור אחריות כל שהיא של ה  חברהכלפי צד שלישי או ה  ספקשל ה
 . ספקכלפי ה 

 האחריות  תקופת   .15

במועד תעודת ההשלמה  התקופה שתחילתה    –"  האחריות "תקופת  משמעות  בסעיף זה ולעניין ההסכם   
וזאת אלא אם   .מועד המסירה הסופיתמ יםחודש 24, וסיומה לידי שרונים מערכות ההכלרה והניטורשל 

 עדכנה החברה את הספק אחרת, בכתב.

כל ליקוי, קלקול או חוסר שיתגלו במהלך תקופת השירות והאחריות בעבודה הנובעים, לדעת המפקח,   .15.1
ים מכל סיבה  משימוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים או מביצוע שלא עפ"י ההסכם, או הנובע



 
 
 

   
 תשתיות מים וביוב בע"מ   שרונים

של מערכת הכלרה , וכן לקבלת שירותי תחזוקה )אופציונאלי( למערכות הכלרה במכון הרצה ואספקה, התקנה תכנון, ל  04/2022מכרז פומבי מספר 

 ברמת השרון  המים נדב

 

 60מתוך  29עמוד 

שעות, כפי    48שהמפקח יראה את הספק כאחראי לה, יתוקנו ו/או יושלמו ע"י הספק ועל חשבונו, תוך  
 שיקבע ע"י המפקח בהודעה בכתב.

  של מערכות  ולתחזק תחזוקה מונעת ושוטפת  בתקופת האחריות הספק אחראי לתקן כל ליקוי או קלקול .15.2
 בהתאם לנדרש ועל חשבונו.ואספקת חלקי חילוף הניטור ,כולל כיולם   ההכלרה

לחילופין תוכל החברה לבצע עבודות תיקון בעצמה, על חשבון הספק ולגבות את הסכומים מן הספק או   .15.3
 לנכותם מסכומים המגיעים לספק מן החברה עפ"י כל דין או הסכם.

דעת    .15.4 שיקול  ע"פ  שיקבע  בסכום  הספק  את  ולחייב  האמורים,  התיקונים  על  לוותר  גם  רשאית  החברה 
 המנהל כשווה לערך התיקונים הדרושים. 

באחריות שרונים  הינה    , והיא בלבד,מובהר כי האחריות על אספקת תמיסת הכלור  ,למרות האמור לעיל .15.5
 ואספקת תמיסת הכלור.  והיא תישא בעלות רכישת

יידרש הקבלן להעניק לתאגיד שירותי תחזוקה שוטפת למערכות בהתאם להוראות המפרט  זו    הבתקופ .15.6
. בכל מקרה  המיוחד  הטכני, ותוך עמידה בלוח זמנים לטיפול בתקלות על פי סוגן כמפורט במפרט טכני

 .המיוחד  זמני ההשבתה של המערכת יהיו בהתאם למפורט במפרט הטכני –של תקלה 

 מובהר כי כלל הוראות ההסכם יחולו על הצדדים במהלך תקופה זו.  .15.7

 )אופציונאלי(  תקופת התחזוקה .16

16.1. " ההסכם  ולעניין  זה  התחזוקה בסעיף  שיקול תקופה    – "  תקופת  פי  על  שתמומש  דעת    אופציונאלית 
וזאת החל מסיום    –   שנה בכל פעם או חלק ממנה   –לתקופה מקסימאלית בת שלוש שנים    , ועד החברה

 . תקופת האחריות

 הספק יתקן ויטפל בכל ליקוי או קלקול שיתגלה במערכת בתוך המועד שייקבע על ידי המפקח.  .16.2

 מובהר כי כלל הוראות ההסכם יחולו על הצדדים במהלך תקופה זו.  .16.3

 תמורה .17

ביצוע   .17.1 החברה,  העבודה  והשלמת  בגין  רצון  בו לשביעות  מחויבויות עמידה  על    הספק  כל  ההסכם  לפי 
 . למכרז נספחיו, יהא הספק זכאי לתמורה אשר הוצעה על ידו בהצעת המחיר

 לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו על פי הדין.  .17.2

החברה לכל עניין  למען הסר ספק, מובהר כי כמות היחידות, המפורטות בכתב הכמויות אינה מחייבת את   .17.3
 .  וכל התמורה תשולם לפי ביצוע בפועל ובכמות שבוצעה – שהוא

מובהר בזאת כי התמורה לעיל הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי העבודה ולרבות כל פעולה ומטלה   .17.4
נלוות המתבצעות במסגרתה, לרבות כל הוצאה הנדרשת לצורך מתן השירותים בשלמותן, נשיאה בכל  

ח האדם והחומרים הנדרשים למתן השירותים, הסדרי תנועה וכיו"ב, והכול כמפורט  וכ   הוצאות הציוד,
   במפרט הטכני.

ולא   .17.5 היחידה  במחירי  כלולה  לקדמותו  המצב  והחזרת  הפסולת  פינוי  עלות  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 

 תשולם בגינה תמורה נוספת/אחרת.  

במידה ותידרש עבודת לילה כהגדרתה בחוק, לא תשולם לספק כל תמורה נוספת בעדה. אין באמור כדי   .17.6
 לגרוע מחובתו של הספק לשלם לעובדיו בהתאם לחוק. 

מבלי לגרוע מאחריותו עפ"י כל דין ו/או הסכם זה, יהיה על הספק לשאת, על חשבונו וללא כל תמורה   .17.7
ביצוע עבודתו.  שנפגעו    תשתיות אחרותנוספת, בעלות תיקונם של   ככל שהחברה תישא בעלויות    עקב 

 לעיל.  1לקזזן מן התמורה המפורטת בס"ק   התיקון היא תהא רשאית

למקרים .17.8 פרט  כי  בזה  ת  מוצהר  החברה  כי  במפורש  נאמר  ההוצאה  יבהם  תחול  כלשהי,  בהוצאה  שא 
 האמורה על הספק בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו. 



 
 
 

   
 תשתיות מים וביוב בע"מ   שרונים

של מערכת הכלרה , וכן לקבלת שירותי תחזוקה )אופציונאלי( למערכות הכלרה במכון הרצה ואספקה, התקנה תכנון, ל  04/2022מכרז פומבי מספר 

 ברמת השרון  המים נדב

 

 60מתוך  30עמוד 

, יישארו בתוקפם ללא כל  בכתב הכמויות 01במכרז בסעיף  תעריפי הזכייה של הספק אותם נקב בהצעתו .17.9
 . עד מועד קבלת המערכות בידי שרונים שינוי ו/או עדכון  

 

למדד   .17.10 יוצמדו  הכמויות  בכתב  היחידה  מחירי  שרונים  ע"י  והניטור  ההכלרה"  "מערכת  קבלת  ממועד 
הצרכן   למדד  המחירים  ויוצמדו  היחידה  מחירי  יעודכנו  המערכת  קבלת  במועד  הבא:  המנגנון  פי  על 

לצרכ במועד  המחירים  הידוע  לצרכן  המחירים  מדד  לעומת  זה  במועד  הידוע  הזכייה.  ן  הודעת  משלוח 
כל שישה חודשים על פי המנגנון  ויעודכנו  המחירים המוצמדים יהיו בתוקף לתקופה של שישה חודשים,  

 האמור.  

ת,  , בריבי  אחרים למעט מדד המחירים לצרכן    , תנודות במדדים למרות האמור לעיל    מובהר ומוסכם כי .17.11
שכר עבודה, מסים, ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים  תעריפי המרה של מטבע חוץ, תעריפי הובלה ,

 אשר על הספק לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את תעריפי הזכייה הנ"ל. 

 תנאי תשלום .18

ותקופת האחריות תשולם לפי אבני הדרך      מערכות ההכלרה והניטור במכון נדבהתמורה עבור הקמת   .18.1
 הבאות : 

המערכת  80% .18.1.1 עבור  הקבלן  הכמויות(    01)סעיף    מהצעת  קבלת    יום  45תשולם  לכתב  ממועד 
ע"י   תעודת  )מועד    החברה  המערכת  החברה  ההשלמהקבלת  ידי    ,(מאת  על  החשבון  ואישור 

 ם. יהמאוחר מבין השני -המהנדס  

לכתב הכמויות ישולמו    02וסעיף  לכתב הכמויות(    01ף  )סעי  מהצעת הקבלן ממחיר המערכת  20% .18.1.2
. מובהר בזאת כי מועד תחילת תקופת  .    תשלומים החופפים לתקופת האחריות  24-לקבלן ב

 האחריות יחל ממועד קבלת המערכת ע"י התאגיד. 

כנגד חשבון חודשי  על ביצוע   התמורה עבור תקופת התחזוקה, ככל ותמומש, תשולם מידי חודש בחודשו .18.2

בתנאי תשלום של שוטף    החשבון ישולםלחודש שלאחר סיום העבודה.    10-העבודה שיוגש ע"י הקבלן עד ה
, וזאת בהתאם לתמורה הנקובה  חשבונית אצל המזמין ואישורה על ידוחשבון //יום ממועד קבלת    30+  

כמויות, ככל ואלו אכן יסופקו ויאושרו על  לכתב ה  04לכתב הכמויות, ובתוספת רכיבים מפרק    03בפרק  

 .  ידי התאגיד

חובה, .18.3 יחולו על הספק    כל מס, היטל או תשלום  יחולו בעתיד על העבודות  מכל סוג, החלים, או אשר 
המנהל ינכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכומים שעליו לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת    .וישולמו על ידו

 .והעברתם לזכאי יהווה תשלום לספק בהמיסים, היטלים ותשלומי חו  

או תשלומי מלוות חובה  /מיסים ו  ,על פי חוזה זה  ,נכה מכל תשלוםשהחברה תהספק מצהיר כי ידוע לו   .18.4
לפני    או/ו הספק  ימציא  אם  אלא  הדין  לפי  במקור  לנכותם  חייבת  תהיה  שהחברה  בשיעורים  היטלים 

 .ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור"תשלומו של כל תשלום כנ

הספק מצהיר כי ידוע לו שהחברה תנכה מכל תשלום שישולם לו על פי חוזה זה את כל הקנסות והפיצויים    .18.5
 .מים שיחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת החוזההמוסכ

 

 כוח אדם .19

 העסקת עובדים  

 ו/או החוזה. המכרז  הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי  המיומן  הספק מתחייב לספק את כל כוח האדם   .19.1

עובדים זרים בעלי היתר  הספק מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי אזרחות ישראלית, או   .19.2
עבודה חוקי במספר הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם ללוח הזמנים. בעבודה שלצורך ביצועה יש  
עובדים מקצועיים שהינם בעלי   ורק  צורך ברישום, היתר או רישיון על פי דין, חייב הספק להעסיק אך 

 הרישיון, ההיתר או הרישום. 
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יועסקו על ידו בביצוע העבודה, וכן יקיים תנאי עבודה נאותים, בהתאם  הספק ישלם שכר עבודה לעובדים ש .19.3
 לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ובאותו האיזור.

הספק מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקושרים להעסקתם, וכן למלא   .19.4
 . 1968-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ט אחר חוק הוראות

למניעת   .19.5 הדרושים  הזהירות  אמצעי  בכל  ולנקוט  העבודות  באתר  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הספק 
 תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין. 

שמו,    -רצון החברה, פנקסי כוח אדם, בהם ירשמו  הספק מתחייב לנהל בכל מהלך העבודות, לשביעות   .19.6
מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד, וכן את ימי עבודתו. הספק מתחייב להמציא למזמין, לפי דרישתו,  
את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להמציא למזמין, לפי דרישתו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית  

 פי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם. ויומית שתכלול את חלוקת העובדים ל

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי הספק משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין החברה לבינו ו/או   .19.7
עובדיו ו/או מי מטעמו, יחסי עובד מעביד. על אף האמור לעיל, אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים,  

לבין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אזי מתחייב הספק  יקבע כי שררו יחסי עובד ומעבדי בין החברה  
 לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו בשל כך.

 השגחה מטעם הספק 

העבודות   .19.8 ביצוע  על  והנדסי  מקצועי  לניהול  אדם  כוח  החוזה  תקופת  אורך  לכל  להעסיק  מתחייב  הספק 
הניהולי יהיה ברמה מקצועית גבוהה ובעלי ניסיון מוכח בניהולן של  "(. כוח האדם  כוח אדם ניהולי )להלן: "

עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נושא חוזה זה. היקף כוח האדם, ניסיונו ומומחיותו יהיו בהתאם  
 לכל דין וחוק. 

ח על  הספק מתחייב, כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר, וינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפק  .19.9
 קיום הוראות חוזה זה. 

  תהא רשאי ת, מראש ובכתב, של החברה. החברה  ההאדם הניהולי יהא טעון את אישור   מינוי חברי כוח .19.10
. נדרשה החלפת חבר כוח  האדם הניהולי, מבלי לנמק את החלטתלדרוש את החלפתו של מי מחברי כוח ה

האדם הניהולי, ימלא הספק את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי  
 הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כח האדם הניהולי אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור. 

 ולי, ייחשבו כאילו ניתנו לספק עצמו. כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי החברה למי מכוח האדם הניה .19.11

הספק   .19.12 את  לשחרר  כדי  מחבריו,  מי  של  או  הניהולי  האדם  כוח  של  בעסקתו  יהא  לא  כי  בזאת,  מובהר 
לגרוע בדרך כלשהי מאחריות   כדי  או מקצתן, או  כולן  דין,  כל  פי  על  ו/או  זה  לפי חוזה  מהתחייבויותיו 

 תאם לחוזה זה. הבלעדית של הספק לביצוע נכון ומלא של העבודה בה

 
 ותמריצים פיצוי מוסכם  .20

מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן )כל אחד   .20.1

הפיצויההפרה מהם יקרא להלן: " כפי שנקבע להלן  "(, תגבה החברה את  )מהתמורה המגיעה    המוסכם 

הספק אצלה( לרשות  שיעמוד  ו/או מכל סכום אחר  הביצוע  ו/או מערבות  על  לספק  שיהיה  וזאת מבלי   ,

 .  , בהתאם לשיקול דעת החברההחברה להוכיח את הנזק שנגרם לה עקב ההפרה

 . להלן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיהמוסכמים ם יהחברה תוכל גם שלא לגבות את הפיצוי  ,כמו כן
 

יחידת   תיאור מילולי של ההפרה  מספר
 ההפרה

הפיצוי  גובה 
בעבור    המוסכם  

 ההפרה

1 

חריגה ואי עמידה בלוחות זמנים לביצוע  
אספקה והתקנה בכל עת בהתאם למפרט  
החברה   ידי  על  שיקבע  כפי  ו/או  הטכני 

תוך  ו/או   מערכת  של  התקנה  ביצוע  אי 

יום   לכל 
 איחור 

 300   ₪ 
 לכל יום איחור 
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יחידת   תיאור מילולי של ההפרה  מספר
 ההפרה

הפיצוי  גובה 
בעבור    המוסכם  

 ההפרה
  פרק הזמן שנקבע על ידי החברה

של   2 הגעה  מהזמן  י שנותן  איחור  רות 
שעת    200 מקרה  לכל שנקבע  המקסימלי לכל   ₪

 איחור 

 לכל מקרה  אחת לחודש  כיול רגשיםאי ביצוע בדיקת   3
יום    500 לכל   ₪

מהמועד   איחור 
 שנקבע 

 לכל מקרה  במועד שנקבע  אי כיול מכשירי מדידה 4
יום    500 לכל   ₪

מהמועד   איחור 
 שנקבע 

 לכל מקרה  . מערכת לכשירות עבודה "החזרת"אי  5
יום    1000 לכל   ₪

אינה   שהמערכת 
 עובדת 

 

יהיו בהתאם    –  ו/או תקופת התחזוקה  פיצויים מוסכמים בשל אי עמידה בלוח הזמנים בתקופת האחריות .20.2
 בטבלה שלעיל.   2-5למפורט בסעיפים 

החברה בגין מפגע כתוצאה של אי    עלככל שיושת קנס כספי  ו,  המצויניםבנוסף על הפיצויים המוסכמים   .20.3
 . ספקמלוא הקנס על הטיפול במועד, יושת 

 
הפיצוי המוסכם שנקבע בכל אחד מסעיפי המשנה, מהווה תשלום ראוי ומוסכם מראש והינו לכל מקרה   .20.4

 של הפרה. 
 

בכל עת או לגבותו    ספקהחברה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע ל .20.5
ת. לא יהיה בהוראת סעיף זה כדי לגרוע  בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של קיזוז או חילוט ערבויו  ספקמה

תשל"א הסכם(  הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  חוק  ולפי  זה  הסכם  לפי  החברה  של  .  1970-מזכויותיה 
מהתחייבותו להשלים את מתן השירות,    ספקתשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את ה 

 או מכל התחייבות אחרת עפ"י ההסכם.
 

מוב .20.6 ספק,  הסר  מהלמען  לגבות  החברה  מזכות  גורע  לעיל  האמור  אין  כי  הפיצויים    ספקהר  במקום 
 המוסכמים, או בנוסף אליהם, את מלוא/יתרת הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו. 

 
 

  רותי והש  ולתקופת האחריות העבודהערבות לביצוע   .21

לחברה במעמד חתימתו על הסכם זה,  להבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה, ימציא הספק   .21.1
ערבות  מגובה הצעתו בתוספת מע"מ )להלן: "  10%ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך של  

או עד  חודשים    9- ל . ערבות הביצוע תהיה בתוקף  2"( עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה כנספח  הביצוע
 הם. גמר כל העבודות המתבצעות מכוח הסכם זה, עפ"י המאוחר מביני

את    לספק, תחזיר החברה  על ידי החברההמערכת  לעיל, ועם קבלת    1  בתום התקופה האמורה בס"ק .21.2
להלן, ומבלי    4לית לחילוט הערבות כמפורט בס"ק  ערבות הביצוע, וזאת מבלי לגרוע מסמכותה הכל

לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לחברה מכוח כל דין או הסכם. על אף האמור תהא רשאית החברה  
 קול דעתה. יעל פי ש  לספקלהחליט על החזרת הערבות  

. מובהר כי  2סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן על פי מדד הבסיס, כקבוע בנספח   .21.3
 יגיטאלית. ערבות דלהגיש אין מניעה 

 ימים מדרישתה ע"י החברה, ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.  7הערבות תהא ניתנת למימוש תוך  .21.4
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 המנהל יחליט, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, אם יש מקום לממש הערבות, כולה או מקצתה.  .21.5

 , כאשר יומצאו המסמכים הבאים לידי החברה: לספקערבות הביצוע תוחזר   .21.6

 ;המס בסכום החשבון הסופי המאושר לתשלוםהחשבון הסופי וחשבונית   .א

 ; מתקן ספר .ב

 מתעודת השלמה; העתק  .ג

חדשה .ד בנקאית  אחריותערבות  ערבות  שתהווה  התחייבויות  ,  להבטחת  בתקופת    הספק, 
מן החשבון    5%, ושיעורה  השלמהתעודת  חודשים מיום מתן    24  -, אשר תוקפה יהיה להאחריות

"(. תנאי ערבות הבדק  הבדקערבות  מע"מ )להלן: "הסופי המצטבר המאושר ע"י החברה כולל  
 להסכם זה. 'א 2יהיו על פי נוסח נספח 

תושב   .21.7 הבדק  ביצע  ערבות  הספק  כי  המנהל  אישור  קבלת  לאחר  בתקופת  לספק  עליו  המוטל  כל  את 
את ערבות הבדק והיא תיוותר בידי החברה    הספק. לא תוקן אחד או יותר מן הליקויים יאריך    האחריות

 עד להשלמת כל התיקונים. 

זה .21.8 הסכם  תקופת  תחזוקההוארכה  לתקופת  זכותה  את  החברה  ומימשה  הבדק"    ,  "ערבות  תוארך 
 חודשים .  3לתקופה בהתאם להארכת ההסכם בתוספת 

תושב   .21.9 הבדק  בתקופת  ערבות  עליו  המוטל  כל  את  ביצע  הספק  כי  המנהל  אישור  קבלת  לאחר  לספק 
יאריך  התחזוקה    מן הליקויים  יותר  או  בידי    הספק. לא תוקן אחד  והיא תיוותר  את ערבות הבדק 

 החברה עד להשלמת כל התיקונים. 

 
  עדר יחסי עובד מעבידיה .22

 
בין   .22.1 עובד מעביד  יחסי  ליצור  זה בכדי  ו/או ממועסקיו/ספקוה  שרוניםאין בהסכם  בין מי מעובדיו  .  או 

הסכם זה בכל חובה או    לא תהיה חייבת מכח   שרוניםעצמאי.    ספק מצהיר כי התקשר בהסכם זה כ  ספקה
יהיה אחראי באופן בלעדי לתשלום מלוא שכרם של    ספק בכל תשלום המוטל על פי כל דין על מעביד. ה

עובדיו ויישא באופן בלעדי בכל עלויות העסקתם ובכלל זה תשלומי מס מכל סוג שהוא, תשלומי חובה  
 יבוציים כלשהם החלים עליהם.  סוציאליים, ובכל החובות בגין הוראות חיקוק כלשהן ו/או הסכמים ק

 
מתחייב באופן בלתי חוזר שהוא ו/או עובדיו לא יעלו טענה כלשהי בדבר זכויות נוספות המגיעות    ספקה .22.2

בקשר עם    שרוניםלו או לעובדיו בגין קיומם )או סיומם( של יחסי עובד מעביד בינו או בין עובדיו לבין  
נוספות מכל סוג שהוא, המגיעים ו/או שיגיעו לו או לעובדיו  השירותים ו/או בגין כספים נוספים או זכויות  

 בגין או בקשר עם מתן השירותים, ולא לדרוש כל זכויות נוספות בקשר לכך. 
 

או    ספקמבלי לגרוע מהאמור, היה וייקבע על ידי בית דין לעבודה או כל גוף מוסמך אחר כי מגיעות ל .22.3
, בקשר עם השירותים  שרוניםמעביד בינו לבין  - לעובדיו זכויות כלשהן בקשר עם קיומם של יחסי עובד 

יעמוד    שרוניםאו עובדיו בגין מתן השירותים ל  שרוניםמ  ספק ו/או הסכם זה, מוסכם בזה כי השכר שיגיע ל
המהווה   חודשי  בסיס  שכר  ל  60%על  המשולמת  ואילו   ספקמהתמורה  זה,  הסכם  פי    40%יתרת    על 

מעביד,  -או לעובדיו בקשר עם יחסי עובד  ספקמהתמורה יהוו תשלום מלא בגין כל יתר הזכויות שיגיעו ל
 לרבות זכויות סוציאליות, שעות נוספות, פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת,  

שר יגיע  חופשה, הבראה, מחלה, ביטוחי מנהלים, קרן השתלמות, פנסיה, הלנת פיצויים ו/או כל תשלום אחר א
 בקשר עם קביעה בדבר קיום יחסי עובד מעביד כאמור, ככל שיגיע לו או לעובדיו.  ספקל

 
לצורך ביצוע    שרונים כל סכום ששולם לו על ידי    שרונים מתחייב, להשיב מיד ל  ספק במקרה האמור, ה .22.4

ה זהה.  תישאר  הכוללת  שהעלות  כך  זה,  בהסכם  הנקובה  לתמורה  מעבר  האמור  נותן    ספקהתשלום 
את הסכמתו הבלתי חוזרת לקיזוז והפחתת כל סכום אשר שולם לו בקשר עם יחסי עובד מעביד,    רונים של

מ לו  שיגיע  סכום  מכל  כלשהו,  מוסמך  גורם  קביעת  פי  על  שיגיע  השרוניםככל  את    ספק.  ויפצה  ישפה 
שידרשו לשלם  (  שרוניםבגין כל הוצאה, נזק, הפסד ו/או תשלום כלשהו )ובכלל זה שכ"ט עו"ד של    שרונים

ו/או לכל צד ג', ואשר יסודם בקביעה של בית דין לעבודה או של כל גוף מוסמך אחר, כי נוצרו יחסי    ספקל
 .  ספקלבין ה  שרוניםעובד ומעביד בין 

 
 המוצבים אצלה על הצהרה המשקפת הוראות אלו.  ספק תהא רשאית להחתים את עובדי ה שרונים .22.5
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 אחריות   .23

 
 : כללי .23.1

 
הספק יהא אחראי עפ"י דין לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון ולכל נזק אחר  
שייגרם לחברה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הספק, הנובע, בין  

ן לאחר מכן, בין אם  במישרין ובין בעקיפין, מביצוע עבודתו עפ"י חוזה זה, בין במהלך תקופת החוזה ובי 
 נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. 

 
   למערכות ההכלרה והניטוראחריות  .23.2

 
ההרצה  .23.2.1 תקופת  סיום  והניטורומסירת    מיום  ההכלרה  החברה    מערכות    24ולמשך  לידי 

כולל   מערכת ההכלרה והניטור על תקינות כל רכיבי יהא הספק אחראי , חודשים ממועד זה
 מערכות חשמל ובקרה והמכשור.

פעל בהתאם לנדרש ת   שמערכת ההכלרה והניטורלמשך כל תקופת האחריות הספק מתחייב   .23.2.2
 המיוחד.   הטכני במפרט

 
 : אחריות לגוף או לרכוש .23.3

 
מכל מין וסוג שהוא,  הספק יהיה אחראי בלעדי לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה   .23.3.1

לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או צד שלישי כלשהו לרבות החברה ו/או  
באתר  המצוי  מבנה  לכל  ו/או  האחרים  לקבלנים  ו/או  ממשלתית  או  עירונית  רשות  לכל 
העבודה ו/או כל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם 

ד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודה ו/או מהפעלת המערכות על  של כל אח
ידי הספק ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה  
מכל מעשה לרבות מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין  

בתקופת ההרצה. הספק יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או  בתקופת ביצוע העבודה ובין  
ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל   תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו 
כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הספק אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת 

כל דין אחר לנזקים שייגרמו  מוטלת על הספק על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי  
 .כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות, תקופת ההרצה ותקופת ההסכם

 
החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד   .23.3.2

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

 
הספק ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם, בגין נזק או אובדן להם   .23.3.3

על פי כל דין לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות.    על פי ההסכם ו/או  הספקאחראי  
יהיו   אשר  הסכומים  בגובה  לספק  תשלומים  לעכב  רשאית  תהיה  החברה  נושא  כאמור, 

לתביעה כנגד הספק ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות  
אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה, בכפוף לכך שתימסר לספק הודעה על תביעה  

 ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.
 

 : אחריות מקצועית .23.4
 

החברה בגין כל נזק שיגרם לחברה כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות  הספק יפצה את   .23.4.1
באביזרים  או  בחומרים  משימוש  ו/או  מי מטעמו  או  הוא  חובתו המקצועית  הזנחת  ו/או 

 לקויים או מטיב לקוי. 
 

אחריותו של הספק כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית שתתגלה לאחר   .23.4.2
ול על כל פעולה שבוצעה או היתה אמור להתבצע על ידי הספק או  סיום תקופת ההסכם ותח 

 על ידי קבלני המשנה מטעמו, או על ידי מי מעובדיו ו/או שליחיו. 
 

 
 :אחריות לעובדים ולשלוחים  .23.5

 
ו/או    הספק .23.5.1 ידו  על  המועסקים  ו/או  עובדיו  כל  של  ולביטחונם  לשלומם  אחראי  יהיה 

הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או  
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תוך כדי ביצוע    כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם  הספקלכל אדם אחר הנמצא בשרותו של  
ופת ההרצה, ההפעלה והתחזוקה, והוא פוטר  העבודות ובכל תקופת ההסכם, לרבות בתק

לאדם  שנגרם  נזק  לרבות  ידו,  על  המועסקים  עובדים  כלפי  מאחריות  החברה  את  בזאת 
המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים  

של   לעכב תשלומים    הספק הן  החברה תהא רשאית  של קבלני המשנה.  בגובה    לספקוהן 
בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו    הספק הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  

 תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה. 
 

ייבותו  קיום התח   -ישפה את החברה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי    הספק .23.5.2
  הספק. נדרשה החברה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של  13.5.5שבסעיף קטן  

ובכל תקופת ההסכם, לרבות בתקופת ההרצה,   ביצוע העבודות  ו/או מי מטעמו במסגרת 
אותה   ישפה  והתחזוקה,  כנגד    הספקההפעלה  לתביעה  נושא  יהיו  אשר  הסכומים  בגובה 

עד   הספק כאמור,  אבדן,  או  נזק  ומוחלט    בגין  סופי  באופן  אלו  תביעות  תיושבנה  אשר 
הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור   לספקלשביעות רצון החברה. בכפוף לכך שתימסר 

 לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה. 
 

   ביטוח .24

מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, הספק מתחייב לבצע על חשבונו את   .24.1
המצורף    1  נספח  –הספק  לביטוחי  המיוחדים  בתנאיםהביטוחים הבאים, לכל הפחות עפ"י המפורט  

 להסכם זה, ועפ"י המפורט בהמשך, ולקיימם במשך כל תקופת החוזה וכל הארכה שלו כדלקמן:

הספק יערוך ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה וכל עוד קיימת אחריות שבדין   .א
כלפיו, את הבטוחים לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בנספח  

שרונים(, המהווה חלק בלתי    -הביטוח"    )להלן: "נספח  'א תנאים מיוחדים לביטוחי הספק1ונספח    1
   מהסכם זה. נפרד

את    חברהל  הספק  עם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתו ולתשלום שכרו ימציא .ב
, כשה  יםהאישור   יטופס ביטוחים הרלוונטיים לאותם חלקים  על  םעל קיום  ידי חברת  -חתומים 

רצון   ולשביעות  תנאי  החברההביטוח מטעמו  מהווה  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  . המצאת 
 סכם. מהותי בה

ך את הביטוחים  ולא יער   ספק וה  ספק מוסכם כי אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי ה  .ג
רשאית, אך לא חייבת, לפי    החברהזה ו/או לא יאריך אותם כנדרש, תהיה    הסכםשעליו לבצע לפי  

של הקבלן בתוספת דמי    שיקול דעתה, לערוך את הביטוחים כאמור, כולם או מקצתם, על חשבונו 
של   בשיעור  ה15%תקורה  על  כלשהי  להטיל אחריות  בכדי  בכך  שיהיה  על  חברה, מבלי  מי    ו/או 

ל פי כל דין.  זה ו/או ע  הסכםמאחריות כלשהי המוטלת עליהם על פי    ספקמטעמה או לפטור את  
כדמי ביטוח עבור    חברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בכל סכום ששילמה ההחברהישפה את    ספקה
  הסכםעל פי הוראות    ספק מאת ה  חברה כאמור, וסכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע ל  ספקה

 זה. 

ם חליפי,  אישור על קיום ביטוחי  חברה להמציא ל  הספק מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב    .ד
חתום בידי מבטחיו, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או חלקם ו/או על אי  

יום ממועד ההודעה. האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים המפורטים    14חידושם וזאת תוך  
של   המקצועית  אחריותו  כיסוי  את  וכן  ה  הספקלעיל  ביצוע  עם  כאשר    עבודותבקשר  מתחילתם 

ק יוודא היעדר מרווח של לוחות זמנים בין הפוליסות שבוטלו לפוליסות החלופיות שיופקו על  הספ
 ידו. 

הנ"ל    .ה הביטוח  שפוליסות  כדי  כל התשלומים הנדרשים  כסדרם את  לשלם  בזאת  הספק מתחייב 
 תהינה בתוקף מלא. וכן יהיה אחראי לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק.  

לואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח  לבדו יהיה אחראי במ   הספק .ו
סעיפי הסכם זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות  

 או העולים על היקפי הכיסוי הביטוחי בפוליסות ספק.  

  חברה המוקנים ל  אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה  .ז
מהתחייבויותיו לפי הסכם    ספקעל פי ההסכם ועל פי דין, ואין בהם כדי לשחרר את ה  הקבלןכנגד  
 זה. 
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רשאי לערוך ביטוחים נוספים    ספקמובהר, כי הביטוחים שפורטו לעיל, הינם דרישת מינימום. ה .ח
פי הסכם זה, תיכלל  -ו/או לערוך את הביטוחים הנ"ל בכיסוי נרחב יותר, ובכל הפוליסות שיערוך על

זכות התחלוף של  חברה על  ויתור  וייכלל סעיף  צולבת  נוספת, לרבות סעיף אחריות  ה כמבוטחת 
 ". בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעטה ועובדיה, חבר חברת הביטוח כלפי ה

 ביטוח  דרישות .24.2

  בחוזה   הביטוח  נספח  דרישות "פ  ע   הפחות  לכל  ביטוח  פוליסות  לרכוש   והניטור   ההכלרה  מערכת  ספק  על .א
 2 בנספח מהאמור יפחתו  שלא ובתנאים, זה

 . הפרויקט  ערךבסכום ביטוח השווה למלוא  – עבודותביטוח ה  .א

ב'    לפחות  –פרק  של  אחריות  בגבול  שלישי  צד  כלפי  אחריות    לאירוע$    1,000,000  :  ביטוח 
 $ סה"כ לתקופה. 1,000,000 -ו 

ג'    :  –פרק  לפחות  של  אחריות  מעבידים,בגבולות  אחריות  ו  1,500,000$  ביטוח    -לעובד 
 $ למקרה ולתקופה.  5,000,000 

 " שעל  התהספק]מובן  כל  את  לאומי  לביטוח  למוסד  לשלם  עבור  "  כחוק,  המגיעים  שלומים 
 העובדים[. 

  המערכות  של  התפקוד  ואיכות  העמדה  לתוכניותביטוח אחריות מקצועית בקשר עם כל הקשור    (ב
 לתקופה.   ₪  1,000,000  -ו למקרה  ₪ 1,000,000אחריות של לפחות :   , בגבול  ידם על המותקנות

 חודשים.  6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של   .1

וכו',    שם רע או פגיעה בפרטיות, סייג אובדן מסמכים  או. בפוליסה יבוטלו : סייג הוצאת דיבה  2
 . העיכובאו  /ו סייג אובדן השימוש ו

 . תאונתי נזק  בגין לא  אך הדרגתי נזק  בגין רק יחול  בפוליסה" זיהום. "חריג 3

גבולות אחריות של  . ב1980  –ביטוח אחריות המוצר עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ   (ג
 סה"כ לכל תקופת הביטוח.  ₪ 2,000,000 - ו לאירוע  ₪ 2,000,000  לפחות :

 הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן :  המכאנילכל הציוד 

 . ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק. 1

, לכל כלי  לאירועש"ח    1,000,000  -. ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ2
 בנפרד.  

 . ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.3

הנדסי. ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם   כאני. ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המ4
 פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט". 

 הוראות לכל התקופות  –כללי  .24.3

ו/או עיריית    "מבע  וביוב  מים  תשתיות  שרוניםו/או    …"  לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח : .א
החבר ו/או  השרון  צולבת    שלהם  ותהכלכלי   ות רמת  אחריות  סעיף  יתווסף  כן  עובדיהם.  ו/או 

הביטוחים  בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית ואחריות המוצר. כמו"כ, בכל  
 יתווסף סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד גורמים אלו. 

כי כל הביטוחים הנזכרים לעיל הינם ראשוניים לכל ביטוח    הלכל הפוליסות תתווסף פסק  .ב
 .םלהפעיל את ביטוחיה והנזכרים לעיל, אשר לא ידרש  הגורמיםהנערך ע"י  

 ביטוח עריכת אישורי המצאת .24.4
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  אישורי ,  למזמין  ימציא  הקבלן,  החברה  לדרישת  ובהתאם  ההסכם  על  החתימה  לפני .א
  בנספחי   הנקובות  הדרישות"י  עפ,  העבודות  על  והפיקוח,  המוצרים  בגין   ביטוח  עריכת

 . זה להסכם הביטוחים

  תוקפו   תום   לפני   יום  14  הפחות   לכל ,  חדשים  ביטוח   עריכת  אישורי  למזמין  ימציא   הספק .ב
 . אישור כל של

לעיל   .ג הנזכרים  והביטוחים  בלבד  מינימום  דרישות  ביטוחים   הספקהינם  לבצע  רשאי 
 נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו, כנזכר לעיל. 

 עם  פעולה  ישתף  וכן  לתביעה  עילה  להוות  העלול  אירוע  כל  על  מיידית  למזמין  יודיע  הספק .ד
 . תביעה בכל  יעיל  טיפול לשם המזמין 

דר   ספקה .ה כל  בקפדנות את  למלא  בקרות מקרה מתחייב  וכן  הפוליסות  והתנאות  ישות 
 ביטוח לפעול למימושן של הפוליסות.  

  "ל. הנ  הפוליסות"י עפ  העצמית ההשתתפות סכומי בכל בלעדית יישא הספק .ו

 כמוטב בלעדי.  המזמיןקבע  יי 17.2  בסעיף המוזכרות  בפוליסות .ז

עביר לו  יא  וה  –  המזמיןאת הנזק המכוסה עפ"י הפוליסות לשביעות רצון    ספקתיקן ה .ח
 תגמולי הביטוח שקיבל מחברת הביטוח.  את

 
 ביטול ההסכם  .25

 מוסכם בין הצדדים כי החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים: .25.1

  -הינו תאגיד ו  במידה -כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או  מכוחכונס נכסים  ספק למונה  .א
 ניתן לגביו צו פירוק. 

או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע   ספקהנגד   .ב
 בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון.

 שוחד, או בכל מעשה מרמה.  או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת ספקה .ג

אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,   ספקה כי    לחברההוכח   .ד
 טכנית, או מכל סיבה אחרת. 

  קבלת  ממועד  שעות  48  בתוך  אותה   תיקן  ולא  יסודית  הפרה  ההסכם  את  הפר  ספקה .ה
  אותה   תיקן  ולא  יסודית  שאינה  הפרה  ההסכם  את  הפר  או  בכתב  כך  על  החברה  הודעת

 . כך על החברה הודעת קבלת ממועד ימים  7 בתוך

 . להלן 25.1בסעיף המנויים הסעיפים מן  יותר  או אחד הפרת  משמעה  יסודית  הפרה

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

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

 
מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה, וכי  

כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל    מכוחלבטל ההסכם    החברהאין במנייתם בכדי לגרוע מזכות  
 . ספקהההסכם עקב הפרתו על ידי  

 תחולנה ההוראות הבאות:ח כל דין או הסכם, ובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .25.2

שארו  ימטעמו לא יפגעו, כל אלה י  והביטחונות  ספקהשל    , חובותיוהחברהשל    הזכויותי .א
 בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם. 
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ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים למטרת   ספק הוכל לחלט את הערבות של  ת  החברה .ב
 השלמת האמור בהסכם זה.

וזאת   ווהמצויים ברשות  ספקלטלטלין השייכים  יכל מ  יהלעכב ביד  תהא רשאית  החברה .ג
 ח ההסכם.ועד מילוי מלוא מחויבויותיו מכ

עפ"י כל    לחברה האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים  
 דין או הסכם. 

לעיל, יהא    ולרבות עפ"י האמור  ספקהעל ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י    ספקל  החברה  ההודיע  .25.3
  החברה אשר בוצעו על ידו בפועל עד להודעת    העבודות זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין    ספקה

,  ספקהעקב הפרת ההסכם ע"י    לחברהכאמור, וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים שנגרמו ו/או יגרמו  
 .  מוסכמים פיצויים לרבות

"(,  המאוחר  הזוכה)להלן: "במכרז    הזוכה  הואספק  ה  ולא  אחר  משתתף  כי  מוסמך  משפט  בית  קבע .25.4
מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה כזה לא    ספקוהיבוטל הסכם זה,  

לכל פיצוי או תשלום מאת החברה, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם    ספקהיהא זכאי  
 לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל.  

בגין  לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה,    ספקל הסר ספק מובהר כי    למען
 ההליך שבוצע.  

 
 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .26

 
 . 1975 -מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו הספק  .26.1

 
ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין כלפי שלטונות    ספקה .26.2

 תקופת חלותו של הסכם זה. המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל 
 

יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין    ספקה  .26.3 עובדיו,  ניכויים כדין לכל  ינהל תיק 
 וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם. 

 
אישור על    לחברה  ספקהבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא   .26.4

ניכוי מס במקור מטעם   לגובה  יומצא  ולא  במידה  כי  בזאת  מוסכם  השומה האזורי.    חברהפקיד 
  מהתמורה בגין סכומי ניכוי שנוכו    החברהלכל החזר מ   ספק האישור כאמור במועד, לא יהא זכאי  

 בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן. 
 

 ו י ת ו ר  .27

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין   .27.1
או הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים  

 לכל מקרה עתידי כאמור.  

ראש ובכתב ונחתמו  כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מ .27.2
 על ידי הצדדים לחוזה זה. 

 הפרה יסודית  .28

בבחינת תנאים עיקריים בהסכם, והפרתן תחשב    ןלהסכם זה הינ   24  ,23,  22,  19,  6  ,4  הוראות סעיפים .28.1
 כהפרה יסודית של ההסכם. 

 כתובות והודעות .29

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.   .29.1

כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שנשלח   .29.2
 שעות מתאריך המשלוח.  72בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 
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   1נספח 

 

      הספק תנאים מיוחדים לביטוחי 
 

 
 א להסכם )מסמך א'(   נספח 

 מסמכי ביטוחי הקבלן
 

 מסמכים ביטוחי הקבלן כוללים את המסמכים הבאים: 

   תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן
 

ו/או    המזמין לעניין סעיפי האחריות והביטוח בנספח זה משמעותו : שרונים  וביוב בע"מ  תשתיות מים 
ו/או  נבחריהם  ו/או  רשותיים  סמך  גופי  ו/או  עירוניות  חברות  ו/או  עירוניים  תאגידים  ו/או  השרון  רמת  עיריית 

 מנהליהם ו/או עובדיהם 

 

זה, .1 הסכם  נשוא  העבודות  עם  בקשר  הנדרשים  הביטוחים,  כל  את  בתוקף  להחזיק  הקבלן  כל    על  במשך 
תוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן להחזיק  הסכם זה ב   אהתקופה בה יה

בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה 
 על נספחיו. 

המזמין  יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי    זה ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח   .2
והיועצים   המתכננים,  הקבלנים,  כל  כלפי  וכן  מטעמו,  הפועל  ו/או  המזמין  של  בשמו  הבא  אחר  אדם  כל 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם   הקשורים בביצוע העבודות, 

 לנזק בזדון. 

את    כלולרכת על ידי הקבלן תורחב לביטוח אחריות כלפי צד שלישי הנע  -פרק ב' בביטוח עבודות קבלניות   .3
על פיו יראו   ,ותהייה כפופה לסעיף "אחריות צולבת"כמבוטחים נוספים    "(  יחידי המבוטח)להלן: "  המזמין  

 את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

היתר   .4 בין  תכלול  מקצועית  אחריות  ביטוח  פוליסות  כי  הקבלן  מתחייב  ולהלן  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
לאחר    ) שנים עשר ( חודשים   12ובביטוח חבות מוצרים תקופת גילוי של   ( חודשים  ששה)  6תקופת גילוי של  

 תום תקופת הביטוח  

ממנו,   .5 לגרוע  ומבלי  לעיל  לאמור  מקצבנוסף  אחריות  ביטוחי  להחזיק  את  הקבלן  על  המוצר,  וחבות  ועית 
. מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף זה  בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין

תהווה הפרה של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן )אף אם הסתיימו העבודות( על כל המשתמע מכך. במקרה  
 להלן(.  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף כאמור הוג לנ  ים)אך לא חייב ם כאמור המזמין יהיה רשאי

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן   .6
ים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור  לערוך ולקיים את הביטוח המשל

ויתור כאמור לא יחול  ו ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין וכל הבאים מטעמם, אולם ה
 לנזק בזדון.   לטובת אדם שגרם 

אשר נערך על ידי המזמין  קודמים לכל ביטוח  ראשוניים וביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם   .7
ומבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין, לרבות כל טענה  

זכות, כאמור בסעיף   כלפי  1981  -התשמ"א    , לחוק חוזה הביטוח  59ו/או  כל טענת "ביטוח כפל"  , לרבות 
 המזמין וכלפי מבטחיהם. 



 
 
 

   
 תשתיות מים וביוב בע"מ   שרונים

של מערכת הכלרה , וכן לקבלת שירותי תחזוקה )אופציונאלי( למערכות הכלרה במכון הרצה ואספקה, התקנה תכנון, ל  04/2022מכרז פומבי מספר 

 ברמת השרון  המים נדב

 

 60מתוך  41עמוד 

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או   .8
לצמצם את היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן תישלח המזמין, הודעה בכתב,  

ביטול ו/או לצמצום  ( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לששים)  60  באמצעות דואר רשום,
( הימים ממועד  ששים) 60ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי המזמין אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף  

 משלוח ההודעה הנ"ל. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה או   .9
בידי קבלן המשנה תהיינה  גם  חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי  

באישור עריכת  פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים  
 ביטוחי הקבלן 

בגין מעשה  ו/או  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או עובדיהם   
יהיה   והוא  ידי קבלני המשנה  על  יבוצעו  נשוא ההסכם, לרבות עבודות אשר  ו/או מחדל בביצוע העבודות 

בהתאם למקרה( בגין כל אובדן ו/או נזק, אשר ייגרם  אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או עובדיהם )
למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור  

 מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. 

הביטוח הנערכות על   מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות .10
ולדאוג כי    ,טוח ולהודיע לה על קרות האירועיפי הסכם זה, מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי לחברת הב

הוראות נציג  בהתאם לנציג חברת הביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר, כי על הקבלן לפעול  
 מידע שידרוש. הכל את  וידיחברת הביטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר ל

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות, אשר תידרשנה להשבת המצב לקדמותו מיד לאחר   .11
קרות האירוע, לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן יישא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו  

. למען הסר ספק  בלבדהנזק, וסכום זה    המזמין יעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין
וכי המזמין    ,טוחייועבר על ידי חברת הבר  שא  מובהר, כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור,  

 לא יחוב כלפי הקבלן בכל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

סה לביטוח העבודות  בנוסף לאמור לעיל, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח לפי פרק א' "ביטוח העבודות" בפולי .12
מזמין, אלא אם המזמין הורה אחרת בכתב למבטח. מוסכם  להקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות  

זה.   יקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי הסכם  ת  בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין 
) ככל שישנו מנהל פרויקט    מזמיןמנהל הפרויקט מטעם ה  נו שלהביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצו

, או שטרם קיבל מאת המזמין תשלום עבור העבודה שניזוקה, מתחייב המזמין להורות למבטח על  באתר(  
אך לא יותר מאשר    תשלום תגמולי הביטוח לידי הקבלן עד לגובה הסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק

 .  הסכומים ששולמו בפועל ע"י מבטחי הקבלן

הסכם זה, על  בהתאם לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם, כי בכל מקרה של נזק לעבודות המבוטחות  מבלי ל .13
הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או המזמין  

 ) ככל שקיים מנהל פרויקט באתר(  ו/או מנהל הפרויקט מטעם המזמין 

בע אין  כי  מובהר  זה  כלשהי  בהקשר  בצורה  לגרוע  ו/או  לצמצם  כדי  ידי הקבלן  על  הנ"ל  ריכת הביטוחים 
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע המזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או   .14
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את    שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף  

אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול  
 הביטוח כאמור. 

ארבעה  )  14בתוך    בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמין מתחייב הקבלן להמציא מזמין .15
תקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם  ( ימים ממועד קבלת הדרישה, העעשר

ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים  
כמו כן מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות  במסגרת נספח "אישור ביטוחי הקבלן",  

 אימן להוראות הסכם זה.המזמין, כדי להת
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הסכם זה  בלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור   .16
ועל הקבלן לבחון את    הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן,ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן,  

יטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר, כי  חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הב
הקשור   בכל  מטעמם  מי  ו/או  המזמין  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  יהיה  הוא 

 לגבולות האחריות המינימאליים כאמור. 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו   .17
 וליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או עובדיו ומנהליו לא יפגעו בזכויות המזמין, על פי ביטוחים אלו. מפ

בגין כל נזק,   ,באופן מלא  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין .18
קי  אי  ו/או  מהפרה  הנובע  ביטוחי  כיסוי  אי  עקב  מהם(  למי  )או  להם  ייגרם  איזו  אשר  מתנאי  תנאי  ום 

מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או  
 בשמו ו/או עבורו. 

המזמין רשאי )אך לא חייב( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור   .19
אין באמור לעיל כדי  כות הביקורת של המזמין ביחס לאישורי הביטוח,  לעיל. הקבלן מצהיר ומתחייב כי ז

על המזמין ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור,    להטיל
טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הקבלן על פי  

 ל פי הוראות כל דין. הסכם זה וע

הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן, וכל תשלום   .20
אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי  

נכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי  לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות ה
 הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות. 

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם, יהיה המזמין   .21
לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים כולם או חלקם  רשאי אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיו  

)בהתאם להחלטת המזמין( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. כל סכום המזמין שילם  
בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור    או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד המזמין על פי דרישתו הראשונה

לפגוע בזכויות המזמין על פי הוראות סעיף זה, המזמין יהיה רשאי לנכות סכומים  . לחלופין ומבלי  20%של  
 אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא   .22
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה,  
ושליחיו   עובדיו  שכל  באופן  לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך  ובעיקר  הנ"ל,  החוקים  לפי  שהותקנו 

צוע העבודות זכאים לכל  שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת בי
 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות   .23
בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת  

 צוע העבודות. נזקים אותם יש לקיים באתר בי

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות   .24
בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי  

 טבע.

 ובאים על ידו אל אתר ביצוע העבודות. הציוד והכלים המהרכוש,  הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על  .25

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, לקיים   .26
במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא הסכם  

העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין. המזמין  זה ולהשיג את אישורם לביצוע  
 להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל. 
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כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית   .27
 י הדין. של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פ 

יכללו את    ופרויקט זה בלבד, הקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה,   .28
הפוליסות   וכן  קבלניות,  עבודות  לביטוח  הפוליסה  מפרקי  לכ"א  המתייחסות  המצ"ב,  ההרחבות 

 לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים. 

 
 

הקבלן, קבלני המשנה של הקבלן    ,כמפורט ברישא למסמך זה  המזמיןהפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של  
מביצוע   הנובעים  ו/או  הקשורים  ואחריות  נזק  אובדן,  מפני  מכוחם,  הבאים  אלה  וכל  שהיא  דרגה  בכל 

 העבודות. 
 

י  של מערכות הכלרה וניטור למ   הרצהו   התקנה ,  אספקהתכנון,  ל הגדרת העבודות :  
שתייה לרבות לקבלת שירותי אחזקה למערכות אלה אשר יתוכננו ויותקנו ע"י  

 המבוטח  
 

 ביטוח עבודות קבלניות כולל פרקי ביטוח כדלקמן:
 
   : הקבלניותעבודות הביטוח  -פרק א'  .1
 

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

 
 ע"פ ערך הפרויקט.  שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות :  

 
)    מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.  10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של   .1.1

 . (3.6.1הרחב 

 
) הרחב    מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.  20%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של   .1.2

3.2  ) . 

,  מסכום הבטוח  20%בסך של    ידי המבוטח או מזמין יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיח .1.3
 . (  3.3) הרחב  לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.

 

, לרבות  יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים .1.4
כום הביטוח, לכל  מס  10%לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של    מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית,

 . (  3.6.2) הרחב   אירוע, על בסיס נזק ראשון.

 

או נוסח     munich Re END  115 )  .ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים  יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי .1.5

    משווי הפרויקט ( 30%( ) נזק ישיר בשיעור של    DE  3לוידס  

 

 ורעידת אדמה.   יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע .1.6

 

כיסוי   .1.7 של  יכלל  לתקופה  אלקטרומכניות  למערכות  הרצה  וקילקולים    60לתקופת  מכני  שבר  בגין  יום 
 . בפוליסה ( 1.4.1.3) סעיף   .חשמליים
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 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש.  .1.8

 

"  אשר לחודש,    24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של   .1.9 אחריה תהיה בתוקף תקופת תחזוקה 
 . ( 9.7.2. , וסעיף  5.8.2. , סעיף 1.4.2) סעיף    ( חודש נוספים  12רגילה " של 

 
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ו/או תאגידים עירוניים    .1.10

, ולמעט כלפי מי  נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או  
 שגרם לנזק בזדון. 

 

 .  MR-  116יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו או החל השימוש בהם ובכפוף לנוסח    הכיסוימו"מ בזאת כי  
 

 
 ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2

 
גבול האחריות לתובע הוא לא   ש"ח     4,000,000.-פחות מסכום של  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. 

 ₪  לתקופת הביטוח.   4,000,0000.-לאירוע ולא פחות מסכום של  
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

זו, בתנאי    .2.1 , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה  כל אדם 
 המבוטח. שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של 

 
 ייחשב לצורך פוליסה זו כצד שלישי.   המזמיןיצוין במפורש בפוליסה כי  .2.2

 
 . תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3

 
של   .2.4 בגבול  ומתקנים תת קרקעיים  כבלים  בצינורות,  פגיעה  עקב  ישיר  נזק  בגין  הרחבות  כוללת  הפוליסה 

כת  1,000,000 תוצאתי  נזק  למקרה,  לסך  ₪  עד  קרקעיים  תת  ומתקנים  כבלים  בצינורות,  מפגיעה  וצאה 

 . ( 7.2( ) הרחבה  Endorsement 102)      ש"ח. 1,000,000

 
א'   .2.5 פרק  ע"פ  למבוטח  מעבר  הקבלן  של  פעילות  עקב  לרכוש  שיגרמו  נזקים  היתר,  בין  מכסה,  הפוליסה 

 (  Endorsement 119) .ש"ח 1,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 6.1לפוליסה וסייג 

 

ו/או שליטתו  6.3סייג   .2.6 ( לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו  ) רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח   .
 לתקופת העבודה בלבד. 

 
 בתנאי ביט (  1) הרחבה  המזמיןכנגד  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.7

 

  1,000,000.-או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של  / הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו .2.8

( ) הרחבה     Endorsement 120לתנאי ביט ( )  2ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ) הרחבה  
7.3) . 

 

ניידת   .2.9 הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה 
לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או  

על כל תיקוניו, גבול האחריות בגין הרחבה זו לא    1976ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה  
וטח בפוליסת הבטוח של  ₪ לתקופת ביטוח, מעבר למב   4,000,000.-ש"ח לאירוע ועל    2,000,000.-יעלה על  

 (   7.5. ו 7.4. ) הרחבות  הכלי המבוטח
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הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ו/או תאגידים עירוניים   .2.10
, ולמעט כלפי מי  ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 לנזק בכוונת זדון. שגרם 

 
 
   ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3

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

 ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .   20,000,000. -ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-אחריות של 
 

 ת הבאות:על פרק זה חלות ההוראו
 

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

ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר   .3.2 על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו  הביטוח חל 
 מהקבלן ובין אם לאו. 

 
 .הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה או בעומק .3.3

 
, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת  המזמיןויתור על זכות השיבוב כנגד  שיפוי וכן  הפוליסה תכלול סעיף   .3.4

 . (11.9זדון. ) הרחב 

 
   ביטוח אחריות מקצועית .4

 
ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח סיבר לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים  

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין   1,000,000.-מטעמו, בגבול אחריות המבטח שלא יפחת מסך 

יחידי  היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מ

המבוטח והבאים מטעמו לרבות אבטחת מערכות סייבר ע"פ הנחיות מרכז הסייבר הישראלי וכן הרשות  

 להגנת הפרטיות.  

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה   .4.1

 יטוח.  מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ב

בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ונספחיה, הכיסוי ע"פ פוליסה זו   .4.2

אין באמור כדי לפגוע  הנובעת ממעשה או מחדל של הקבלן והבאים מטעמו.   המזמיןכולל את אחריותו של 

 בזכוית המבטח כנגד קבלני משנה של הקבלן 

בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.   המזמיןהביטוח מורחב לכסות את   .4.3

 בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".  המזמיןלעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את  

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.   .4.4

ל, והסיבה אינה אי תשלום  במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוט .4.5

חודשים   6הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 

נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח  

רוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת  המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאי

 ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.הביטוח, 

 

  . ביטוח  חבות המוצר .4
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הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי  

  2,000,000בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך  או עקב מוצרי הקבלן,

 .  ש"ח

אוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד  אינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  .5.1
 תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותו עקב מוצרי הקבלן וכל הקשור בתוצרי העבודה   המזמין  .5.2
 של הקבלן,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר  לפוליסה נוספה הסיפא :  3.18בסייג   .5.3

 ".  רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

בגין נזק   ו, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחי המזמיןהביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  .5.4
 המכוסה בביטוח זה. 

והסיבה אינה אי תשלום   במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, .5.5
חודשים    12ביעות למשך מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ות הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח  
המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת  

 . ותובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחרי, הביטוח
 

ככל שגבולות האחריות משותפים לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים, גבול האחריות המשותף   •

 יהיה סכום גבולות האחריות בכ"א מהפוליסות ע"מ הדרישות לעיל

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

 
 בלבד. כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד  .6.1

 
המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב   .6.2

כך שהוא כולל גם את הרשות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או  
המפקח ) למעט אחריתו המקצועית (,  נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם כמפורט ברישא למסמך זה,  

 קבלנים וקבלני משנה של הקבלן. 
נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א'  שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ   .6.3

בתנאים הכלליים של הפוליסה )   15.10. (  וכן לצורך סעיף 4.10לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ) סעיף 
 (.  2013בתנאים הכלליים לפוליסה ) תנאי ביט   18( או סעיף   2016י ביט  תנא

 
ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם .6.4 ביצוע העבודות  ובאופן    במקרה של הארכת משך 

או    אוטומטי, וגם  המבוטח  הודעת  כן    המזמיןע"פ  אם  כוונת  מזמין ל  נודיעאלא  את    נועל  לחדש  שלא 
 . יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף)שישים(   60תב רשום, לפחות הביטוחים במכ

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא   .6.5
  60הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות    מזמיןללחדשם, אלא אם כן שלח המבטח  

 ם מראש.)שישים( יו

למעט    –בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה   .6.6
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק    –  תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו

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

נו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק,  פגומים, זיהום שאי 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח    -. תתווסף הסיפא  14.7, כ"כ לסייג  המזמיןאו רכוש של  

 .כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח
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על  כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לה  .6.7 וראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח 
( גוף    (SUBROGATIONזכותו לתחלוף  זיקה אליו או    מזמיןשל נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או 

ולמעט כלפי   המזמיןהתחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, למעט קבלני משנה וספקים של  המזמיןש
 מי שגרם לנזק בזדון. 

מחמת    המזמיןהביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  כל    .6.8
אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע לרשות  ו/או תאגידים  

מנהליהם ו/או  נבחריהם  ו/או  רשותיים  סמך  גופי  ו/או  עירוניות  חברות  ו/או  עובדיהם,   עירוניים  ו/או 
 מנכ"ל המזמין ו/או חשב המזמין ו/או הממונה על הביטוח אצל המזמיןשלעניין זה מוגדר 

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך     .6.9
. כל הביטוחים  המזמיןכלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי  

במלוא    מזמין ה"ביטוח ראשוני", המזכה את    והם הינ   מזמיןלהאמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס  
יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות    המזמיןהפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי  

 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

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

הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי פרמיות  חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על    .6.11
 והשתתפויות עצמיות.

 

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה  חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.   .6.12
 ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ". 

 
 

הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים  
 פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו

 

מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ) ככל שצורפו ( , אשר מחובת הקבלן / ספק להמציאם  
ת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על חתומים בידי מבטחו, מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מא

 שוק ההון, ביטוח וחסכון  

אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן / ספק לקיים את כל האמור בסעיפי הביטוח   
, במידת הצורך  / ספק  ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כך על הקבלן  שלעיל 

וח מטעמו, ללמוד וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של בעזרת אנשי ביט
 הקבלן / ספק. 

כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כאמור, המזמינה תהא   
אולם ככל שיופעל סעיף זה,   זכאית להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה באישורי ביטוח חלופיים,

 . לא יחול שינוי כל שהוא בהתחייבות החוזית לנושאי הביטוח של הקבלן/ ספק

 

 
 

 חתימת + חותמת הקבלן   שם הקבלן   תאריך 
 ( PDFקובץ   (  אישור קיום ביטוחים ) 1מצ"ב נספח א' )
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 אישור קיום ביטוחים  -א '1נספח 
 
 
 
 
 
 

 



 אישור קיום ביטוחים – 1נספח ג' 
 

 האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים
/                        / 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח

 מעמד מבקש האישור נוסח הפוליסה המבוטח מבקש האישור
שרונים תשתיות מים וביוב 

בע"מ ו/או עיריית רמת 
השרון ו/או תאגידים 
עירוניים ו/או חברות 

עירוניות ו/או גופי סמך 
ו/או נבחריהם ו/או 

   מנהליהם ו/או עובדיהם

  ם:ש
  

 
 

ו/או קבלני משנה בכל 
 דרגה שהיא

מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע 
 העבודות:

 
 הרצהו התקנה ,אספקה תכנון,ל

וניטור למי  של מערכות הכלרה
 ירותישלקבלת לרבות  שתייה

אלה אשר למערכות אחזקה 
 ע"י המבוטח יתוכננו ויותקנו

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר: מזמין העבודות☒
 ח.פ / ת.ז. :
514203983 

 ת.ז./ח.פ.
 

, רמת 5אושיסקין  מען:
 השרון

 מען

 

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

גבול האחריות / סכום  תאריך סיום תאריך תחילה
 ביטוח / שווי העבודה

 כיסויים נוספים בתוקף

 מטבע סכום
 ש"ח

 לנספח ד'יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 :לדוגמה הרחבות

, 316, 313, 302,307,309 ש"ח    
318 324 328 ,331 

      ופריצה גניבה
מערך  20%    עובדים עליו רכוש

 העבודות
 

מערך  30%    סמוך רכוש
 העבודות

 

מערך  10%    בהעברה רכוש
 העבודות

 

מערך  15%    הריסות פינוי
 העבודות

 

תכנון, מדידה, פיקוח 
 והשגחה לצורך כינון נזקים

מערך  10%   
 העבודות

 

נזק ישיר בגין עבודה לקויה 
 חומרים לקויים ותכנון לקוי

מערך  30%   
 העבודות

 

   חודש 24    תקופת תחזוקה מורחבת
תקופת הרצה / מערכות 

 אלקטרומכניות
   יום 60   

, 315, 312, 309, 307, 302  4,000,000    צד ג'
318 ,321 ,322 ,328 ,329, 

נזק ישיר מפגיעה בצנרת  
 ותשתיות תת קרקעיות

   1,000,000   

נזק עקיף מפגיעה בצנרת 
 ותשתיות תת קרקעיות

   1,000,000   

מעבר נזק לרכוש המזמין 
 למבוטח בפרק א'

   1,000,000   

רעד ו/או הסרת משען או 
 החלשה של תמך

   1,000,000   

נזקי גוף כתוצאה משימוש 
בצמ"ה או כלי ממונע אחר ) 
שאין חובה לבטחו בביטוח 

 חובה (

   2,000,000   

נזקי רכוש כתוצאה משימוש 
בכלי רכב , בצמ"ה או כלי 

 ממונע אחר

   1,000,000   

, 322, 318, 309, 307, 302  20,000,000    אחריות מעבידים
328 

, 301,302,303,307,309,311  1,000,000    אחריות מקצועית
318 ,322 ,325,326 ,

327,328,332  (-6- 
 חודשים



, 322, 302,307,309,318  2,000,000    חבות מוצרים
חודשים  12)  332, 329, 328

) 
 

 

 :(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
005,009,011,029,038,040,047,049,051,062,080,084,088,098, 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה
הודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 



 
 
 

   
 תשתיות מים וביוב בע"מ   שרונים

של מערכת הכלרה , וכן לקבלת שירותי תחזוקה )אופציונאלי( למערכות הכלרה במכון הרצה ואספקה, התקנה תכנון, ל  04/2022מכרז פומבי מספר 

 ברמת השרון  המים נדב

 

 60מתוך  49עמוד 

 2  נספח               

 ההסכם לביצוע   בנקאית ערבות נוסח

 ___________________  הבנקאי  המוסד שם             ____________ תאריך

 :  לכבוד 

 תשתיות מים וביוב בע"מ  שרונים

 ' _________ מס ערבות כתב: הנדון

ומוחלטת  לפי מלאה  ערבות  כלפיכם  בזה  ערבים  הרינו  המציע(  )שם   _____________ של    בקשת  בשיעור 

לביצוע כל התחייבויות    [בתוספת מע"מ  המציע   הצעת   מסכום   10%  לפי   כאן  ימולא]₪  ________________  

למערכות הכלרה  הרצה   והתקנה,  לאספקהעבודות    עם  בקשר  שרוניםעל פי הסכם שנחתם בין המציע לבין    הנערב

 . ברמת השרון נדב ) אוסשיקין( במכון מים כולל שרותי תחזוקה )אופציונאלי(

  לסטטיסטיקה המרכזית  הלשכה"י עמפעם לפעם  שמתפרסםהנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי  הסכום 
 : הבא  באופן

_________שהוא ____________נקודות )יש    ביום שפורסם___/__  חודש של  מדד יהיה  הבסיס מדד )א( 
 (. המכרז ערבות של הבסיס מדד  את למלא

 . זו ערבות פי על  לתשלום דרישה לפני בסמוך הלשכה ידי על יתפרסם אשר  מדד יהיה  החדש המדד )ב( 

 זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.   ערבותנו 

  הראשונה דרישתכם מתאריך ימים( 7) שבעה תוך לכם נשלם   ואנו  תלויה בלתי אוטונומית ערבות הנה זו ערבותנו
  על  הנדרש  הסכום  בגין  החדש  המדד  ובין  הבסיס  מדד  בין  הצמדה  הפרשי  בצירוף"ל  הנ   לסכום  עד  סכום  כל  בכתב
  לכך  בקשר  הסברים   כלל  לנו  לתת  או,  אותה  לבסס  או,  דרישתכם  לנמק  שתצטרכו   מבלי,  זו  ערבותנו  פי  על  ידיכם
 . המציע  מאת תחילה  התשלום את  לדרוש  חייבים שתהיו ומבלי

 . הקרן סכום  את לכם נשלם, הבסיס למדד  בהשוואה נמוך החדש המדד  כי יתברר אם

 זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.   ערבותנו 

 
  



 
 
 

   
 תשתיות מים וביוב בע"מ   שרונים

של מערכת הכלרה , וכן לקבלת שירותי תחזוקה )אופציונאלי( למערכות הכלרה במכון הרצה ואספקה, התקנה תכנון, ל  04/2022מכרז פומבי מספר 
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 א' 2 נספח

 לתקופת האחריות/התחזוקה   בנקאית ערבות נוסח

 ___________________  הבנקאי  המוסד שם             ____________ תאריך

 :  לכבוד 

 תשתיות מים וביוב בע"מ  שרונים

 ' _________ מס ערבות כתב: הנדון

ומוחלטת  לפי מלאה  ערבות  כלפיכם  בזה  ערבים  הרינו  המציע(  )שם   _____________ של    בקשת  בשיעור 

לביצוע כל התחייבויות    [בתוספת מע"מהחשבון הסופי    מסכום  %5  לפי  כאן  ימולא]________________ ₪  

,  לאספקהעבודות    עם  בקשר  שרונים על פי הסכם שנחתם בין המציע לבין    , התחזוקה/ , בתקופת האחריותהנערב

 . ברמת השרוןלמערכות הכלרה כולל שרותי תחזוקה )אופציונאלי( במכון מים נדב ) אוסשיקין( הרצה ,  התקנה

  לסטטיסטיקה המרכזית  הלשכה"י עמפעם לפעם  שמתפרסםהנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי  הסכום 
 : הבא  באופן

_________שהוא ____________נקודות )יש    ביום שפורסם___/__  חודש של  מדד יהיה  הבסיס מדד )א( 
 (. המכרז ערבות של הבסיס מדד  את למלא

 . זו ערבות פי על  לתשלום דרישה לפני בסמוך הלשכה ידי על יתפרסם אשר  מדד יהיה  החדש המדד )ב( 

 זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.   ערבותנו 

  הראשונה דרישתכם מתאריך ימים( 7) שבעה תוך לכם נשלם   ואנו  תלויה בלתי אוטונומית ערבות הנה זו ערבותנו
  על  הנדרש  הסכום  בגין  החדש  המדד  ובין  הבסיס  מדד  בין  הצמדה  הפרשי  בצירוף"ל  הנ   לסכום  עד  סכום  כל  בכתב
  לכך  בקשר  הסברים   כלל  לנו  לתת  או,  אותה  לבסס  או,  דרישתכם  לנמק  שתצטרכו   מבלי,  זו  ערבותנו  פי  על  ידיכם
 . המציע  מאת תחילה  התשלום את  לדרוש  חייבים שתהיו ומבלי

 . הקרן סכום  את לכם נשלם, הבסיס למדד  בהשוואה נמוך החדש המדד  כי יתברר אם

 זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.   ערבותנו 
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   3ספח נ
 בטיחות וגיהות

 כללי  .1
 

 .ובדקדקנות שנחתם עמו בקפדנות, במיומנות ההסכם את לקיים מתחייב ספקה 1.1
 כפועל יוצא החברה והציבור עובדיו, עובדי לבטיחות  בנוגע  האחריות מלוא את עצמו  על  לוקח  ספקה 1.2

 כלשהו.  חריג אירוע או למנוע תאונה, תקלה מנת  על  הזהירות  אמצעי  בכל לנקוט ומתחייב עבודתו, של
 

 חקיקה  .2
 

 :בעתיד, לרבות שיפורסמו או שפורסמו הבטיחות ותקנות  חוקי כל עפ"י לעבוד מתחייב ספקה 2.1

 ,  1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  .2.1.1

 ,  1970 –פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .2.1.2

 ,  1988 –תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח  .2.1.3

 , 1997 – תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז  .2.1.4

 , 1988  –תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח  .2.1.5

 , 1998 –התשנ"ח תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה במקום מוקף(   .2.1.6

 1993  -תקנות הבטיחות החמרים המסוכנים התשנ"ג  2.2.7
 

 החלות כל גוף אחר של או החברה של הבטיחות והוראות דין כל הוראות על לשמור מתחייב ספקה .2.2
 בעתיד.  יחולו ואשר היום

בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הספק , עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות   .2.3
וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד הכלכלה, משרד העבודה והרווחה, משרד  

 .  שרוניםהתחבורה חברת 

התקנות וההוראות של הרשויות  הספק יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין,   .2.4
 המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.

הספק  מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים בגירים, מקצועיים מיומנים שעברו   .2.5
הדרכת בטיחות כללית והדרכת בטיחות מותאמת לסיכונים המיוחדים הנוגעים לביצוע העבודה,  והם  

 לאכתם, ואחראים לעבודתם. בקיאים במ 

נוהלי   .2.6 את  שמכירים  בטיחות,  הדרכת  שעברו  משנה  קבלני  רק  במכרז  הזוכה  הספק  יעסיק  כן  כמו 
הבטיחות )שחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה(. בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי  

 להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 

ם סכנה של נפילה מגובה, מקום מוקף, חשמל, חומרים מסוכנים, חפירות והנפות,  עבודות שיש בה .2.7
מחייבות תהליך של אישור עבודה של   הספק שם וידוא שמתקיימים כל התנאים להקטנה/סילוק של  

 הסיכונים. 

והאישורים   .2.8 הרישיונות  לכל  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  הזוכה  הספק 

וכי כ  ל רישיונות הספק שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי  הדרושים 

הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכאניים או חשמליים וכו' תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך  
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תקופתי בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה  

 כחוק. 

הזו .2.9 הדרוש  הספק  בטיחותי  וציוד  מגן  ציוד  כל  מטעמו,  הפועלים  ולכל  לשלוחיו  לעובדיו,  יספק  כה 
בהתאם להוראות החוק, התקנות, הצווים  והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג  
העבודה נשוא ההסכם )לרבות נעלי עבודה, בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד'( ויוודא  

 נעשה שימוש בציוד זה.  כי 

הספק הזוכה מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים   .2.10
לנפש ולרכוש בביצוע העבודה, וכן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד,  

 המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. 
 

 
 הכרת העבודה  .3

 
 לאופי מודע אליו, והינו הגישה דרכי את ובחן וסביבותיו העבודות ביצוע במקום ביקר כי מצהיר ספקה

 עבודה בטיחותית.  למען לנקוט יש בהם ולאמצעים בה הכרוכים לסיכונים העבודה,
 
 איסור ביצוע מעשה מסוכן  .4

 
 מחדל או מכל מעשה ולהימנע  הבטיחות כללי כל על קפדנית שמירה תוך העבודות את לבצע מתחייב ספקה

 לרכוש.  או/ו לאדם סכנה להוות העלולים
 

 השגחה על העבודה  .5
 

 עבודה מנהל דורש, ימנה החוק בהם ובמקרים עבודה העבודה אחראי תחילת עם מיד ימנה  ספקה 5.1
 ביצוע.  ומהנדס מוסמך

 
לרבות שכל יוודא   ספקה 5.2 תתבצע קבלני י"ע  עבודה עבודה,  תחת באופן משנה,   השגחתו בטיחותי 

 קודם. סעיף בתת כמפורט מינה כוחו, אשר בא של והמתמדת הישירה 
 

 אתר העבודה  .6
 

 ובטוחה.  מסודרת נקייה, בצורה העבודה ביצוע מקום את להחזיק מתחייב ספקה 6.1

 העבודות. ביצוע מקום בתוך ובטוחות נאותות גישה דרכי  להתקין מתחייב ספקה 6.2
 

 אזהרהגידור, שילוט ואמצעי  .7
 
גידור, חשבונו על ולהחזיק להתקין, לספק מתחייב ספקה  פנסים אזהרה, לרבות תמרורי הוא: שמירה, 

 הציבור  של ונוחיותם המבנה ולבטיחותם לביטחון מספקת ובכמות תקניים  זהירות אמצעי ושאר מהבהבים 
 דרוש שיהיה משטרת ישראל אוהחברה,   כוח בא שיידרש ע"י כפי או בכך צורך שיהיה  מקום בכל והעובדים,

 כלשהי.  מוסמכת רשות מצד הוראה עפ"י או דין עפ"י
 

 עבודות בנייה ובנייה הנדסית  .8
 

 בניה(.  )עבודות  בעבודה הבטיחות תקנות עפ"י יבוצעו הנדסית בניה או עבודות בניה 8.1
לוקח עבודות ביצוע את עליו הטילה שהחברה ראשי, כמי  ספק הינו ספקה 8.2 והוא   עצמו על הבניה, 

 בניה(.  הבטיחות בעבודה )עבודות תקנות הוראות  לביצוע הכוללת  האחריות את הבניה כמבצע
 הצפוי הנדסית, שמשכה בניה או בניה עבודת כל על האזורי העבודה למפקח להודיע מתחייב ספקה 8.3

 .בעבודה הבטיחות לפקודת 192 בסעיף כנדרש שבועות, 6 על עולה
 
 

 חפירות  .9
 

בנייה( הבטיחות לתקנות בהתאם חפירה עבודות לבצע מתחייב   ספקה 9.1 )עבודות   ח"התשמ בעבודה 
 עפר.  ועבודות חפירות -  ט' פרק ובפרט 1988

 .דרישותיהן ועפ"י הנדרשות  הרשויות עם חפירה  כל לתאם ידאג ספקה 9.2
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 הריסות  .10

 
  1988  - התשמ"חבנייה(   בעבודה )עבודות הבטיחות לתקנות בהתאם הריסה עבודות  לבצע מתחייב ספקה

 .הריסות - י' פרק  ובפרט
 

 עבודה על גגות תלולים ושבירים .11
 

 על )עבודה בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם תתבצע חלקלקים ו/או תלולים ו/או שבירים גגות על עבודה
 . 1986 -ו "תלולים( התשמ או  שבירים גגות

 
 עבודה בגובה  .12

 
 בעבודה )נוסח  לפקודת הבטיחות בהתאם לעומק אדם נפילת למניעת הנדרשים האמצעים בכל ינקוט ספקה

בעבודה   בטיחות ולתקנות 1988 - ח"בנייה( התשמ  בעבודה )עבודות  הבטיחות  ולתקנות  1970 - חדש( תש"ל 
 העבודה. קיום בנסיבות המתחייבים , ולכללי הזהירות2007 - ז"בגובה( התשס )עבודה

 
 עבודה בחלל מוקף  .13

 
 הבטיחות  בהתאם לפקודת  תתבצע וכד'( מיכלים ביקורת, ביוב, תאי  לכוכי  )כניסה במקום מוקף   עבודה

 מוקף.  במקום עבודה - הבטיחות הוראות  ועפ"י 1970 - ל"תש  בעבודה
 

 עבודות חשמל  .14
 

 החשמל.  חוק עפ"י מתאים רישיון בעל חשמלאי ע"י יבוצעו עבודות חשמל 14.1

 חי.  מתח תחת חשמל עבודות  יבצע לא ספקה 14.2

 מכשירי  חיבור/או ניתוק חשמל למקור החשמל, התחברות זרם החזרת/חיבור החשמל, זרם ניתוק  14.3
 במקום.  האחראי האחזקה או עובד היחידה מנהל של ובאישורו  בידיעתו ורק אך חשמל תיעשה

 לעניין  העומדים בתקנים תקינים מטלטלים ידניים חשמליים עבודה בכלי להשתמש מתחייב  ספקה 14.4
 כפול.  בידוד

 דלף )מפסק פחת(, בין לזרם מפסק שבו ללוח  מחובר יהיה הארכה לכבל המחובר עבודה כל כלי 14.5
 נייד.  שהוא ובין קבוע שהלוח

 במוליכי לעשות שימוש לא וכן השגחה ללא כלשהם חשמל מכשירי להשאיר שלא מתחייב  ספקה 14.6
 העבודה. במקום גלויים חשמל

 
 וקרינה    עבודות תקשורת .15

  
לעמוד בכל תקופת ההסכם הכללי התקנים לשידור רדיו בישראל   ספקעל ה  - ואישורי שידור  תקנים  15.1

משרד   אישורי  את  היתר  בין  הכוללים  הרדיו  למערכת  הרגולטיביים  הגורמים  מכל  ואישורים 
  -תשס"ו    הבלתי מייננת  התקשורת והמשרד להגנת הסביבה לרבות עמידה בדרישות "חוק הקרינה

2006  . 
 משרד  הפעלה של   אישור " בעלי שיותקנו יהיו ,ומקלטים ממסרים  קצה יחידות לרבות הפריטים  כל 15.2

הישראלי. יובהר שכל תשלומי האגרות וההוצאות השוטפות למשרד התקשורת ולמשרד   התקשורת
ה  חשבון  על  יהיו  אחר,  גורם  כל  ולכל  הסביבה  ורגישות    ספקלהגנת  השידור  להספק  קשר  ללא 

 הקליטה.
 

 עבודות בדרכים  .16
 

 לא רלוונטי 
 

 
 עבודה באש גלויה  .17

 
גלויה,   אש  או להיווצרות ניצוצות הגורמת  אחרת פעולה  וכל ריתוך חיתוך,  חימום,  כגון:  עבודות ביצוע  בעת

 זמינים, הרחקה  כיבוי  אמצעי  קיום האש/פיצוץ, לרבות  התפשטות למניעת  האמצעים בכל לנקוט  ספקה על
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 וכד'.  דליקים, חציצה חומרים של ונטרול
 

 ספק מקצועיות וכשירות עובדי ה  .18
 

 בעלי עובדים של מספר מספיק זה  הסכם עפ"י  העבודות  ביצוע לצורך חשבונו על להעסיק מתחייב   ספקה
 להכשירם וידאג העבודות, לביצוע הדרושים והמתאימים הכישורים להם שיהיו נאותה, מקצועית רמה
 צורך.  עפ"י

 
עפ"י לעבודה  הקשור בכל  חשבונו על העובדים את  להדריך  מתחייב ספקה 15.1  זה  הסכם בטיחותית 

 כך. לשם הנדרש המידע את להם ולמסור 

 שעבר ולאחר מבחינה רפואית לעבודה כשיר יהיה מטעמו מי  ו/או מעובדיו עובד כל כי מתחייב  ספקה 15.2
 דין.  כל עפ"י הדרושות הרפואיות  הבדיקות כל את

 
 

 ציוד מגן אישי  16
 

 בתקנות למי מטעמו, כנדרש ו/או למועסקיו ו/או לעובדיו ומתאים תקין אישי מגן ציוד לספק מתחייב ספקה  
 לרבות: לייעודם, בהתאם בו שהם משתמשים , ויפקח1997 - ז"אישי( התשנ  מגן )ציוד  בעבודה הבטיחות

 נפילה למניעת מעילי גשם, ציודמגן, אוזניות,   מגן, כובעים, כפפות, משקפי קסדות  בטיחות, ביגוד, נעלי
 זוהר.  מגובה וביגוד

 
 
 עבודת גובה . 17

מטרים יהיה בעל אישור תקף מטעם   2כל עובד המבצע עבודה העלול ממנה ליפול לעומק העולה על  .17.1
מדריך גובה מוסמך, המעיד על ההדרכה לעבודה אותה הוא מבצע, וברשותו טופס מתאים על פי  

 . העתק של אישור זה יוצמד לפנקס הכללי של אתר הבניה.  2007בגובה,התוספת לתקנות עבודה 
,אינו   4.10הספק הזוכה יוודא כי העובד המבצע עבודת גובה ,בנוסף לאישור בתוקף כאמור בסעיף  .17.2

במצב העלול לסכן אותו או את העובדים עימו, לרבות כתוצאה מהשפעת סמים, משקאות  
 . משקרים או מחמת ליקוי גופני או נפשי

עבודות בגובה יתבצעו כשהעובד מאובטח במשך כל זמן העבודה במערכת לבלימת נפילה עם סופג   .17.3
אנרגיה המחובר לריתמת בטיחות או מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת לבלימת נפילה  

 עם סופג אנרגיה המחובר לריתמת בטיחות. 
 נטרית. העובד המבצע עבודת גובה ינעל נעלי בטיחות ויחבוש כובע מגן+ס  .17.4
 כל עבודת גובה תהיה מתואמת ובאישורו של מנהל העבודה.  .17.5
במהלך ביצוע עבודת גובה ,יימצא עובד במפלס הקרקע בנוסף לעובדים המבצעים את העבודה   .17.6

בגובה. העובד הנמצא במפלס הקרקע ימנע התקהלות אנשים באזור ויקיים קשר קבוע ורציף עם  
 העובדים בגובה ויסייע להם ככל שיידרש. 

 אין לאשר עבודות גובה בתנאי מזג אויר חריגים ביניהם גשם, ברד, רוחות חזקות ובראות לקויה.  .17.7
 

 ציוד כלים וחומרים  .18
 

 העבודה.  לביצוע והמתאימים תקין במצב וחומרים בכלים להשתמש מתחייב ספקה .18.1

 כך.  לשם שהוקצה בטוח במקום ימצאו  והחומרים העבודה כלי כל כי ידאג ספקה .18.2

 תקינים  הרמה וכו' יהיו ההרמה, אביזרי התעבורה, כלי הנדסי, כלי  -מכני   ציוד כל כי מתחייב  ספקה .18.3
 בתוקף.  רישיון ו/או בתוקף בדיקה  תסקיר ובעלי 

 יהיו אחר בכלי תעבורה נוהג וכל  הרמה מכונת הנדסי, מפעיל -מכני ציוד מפעיל  כל  כי מתחייב ספקה .18.4
 בתוקף.  ורישיון הנדרשת הסמכה בעלי

 
 משמעת והטלת סנקציות  .19

 
 על  כח החברה/הממונה בא הוראות לכל ישמעו  מטעמו מי ו/או מועסקיו ו/או עובדיו ו/או ספקה .19.1

 קיום בשל או זה הסכם מתנאי מילוי תנאי אי  בגין עבודה  הפסקת בדבר הוראה הבטיחות, לרבות
 רכוש.  ו/או לנפש אחר סיכון 
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 כולל  מטעמו כל העובדים  רשימת הבטיחות, את על החברה/הממונה  כח בא דרישת ימסור לפי ספקה .19.2
אחר וכל תעודה רישיון, כל דרישה עפ"י  ויציג  אישיים פרטים  או רכב  כלי  לציוד, השייך היתר 

 החברה. מאת בכתב היתר לפי עובדיו, אלא שאינם עובדים יעסיק לא  ספקה  מפעיליהם.
 

 שווי הערכת מסכים כי ספקה - ספקה ע"י הבטיחות הוראות הפרת בגין לציוד או למקום נזק נגרם .19.3
 המגיע סכום מכל יקוזז זה  וסכום  ספקה את תחייב החברה מטעם מפקח ע"י שנעשתה כפי הנזק

 עימו.  ההתקשרות הסכם לפי ספקל
 

ו/או ו/או   ספקה לא מילא .19.4  - זה  המופיעות בנספח הדרישות  אחר מטעמם מי מועסקיו או עובדיו 
 המגיעים להסכם זה, אשר יקוזזו מהסכומים  9קנסות לפי המפורט בסעיף   החברה להטילרשאית  

 ההסכם.  עפ"י ספקל
 

 מסירת מידע והדרכת עובדים .20
 

הקבלן/הזוכה יוודא מסירת מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים   .20.1
לעובדים באתר הבניה ,ידריכם לגבי  בתחנת העבודה שבה מועסק העובד. לצורך זה יערוך סיור 

הסיכונים במקומות השונים של אתר העבודה וידגיש הסיכונים ואופן המניעה מהם בסוגי  
 העבודות השונות ובשלבי העבודה השונים במהלך עבודות הבניה. 

 הקבלן/הזוכה יקיים הדרכת בטיחות באמצעות בעל מקצוע מתאים ובקיא בנושאי ההדרכה. .20.2
דא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא בנושאי ההדרכה בהתאם לתפקידו  הקבלן/הזוכה יוו .20.3

 ולסיכונים שלהם הוא חשוף. 
על הקבלן/הזוכה לנקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שנתנה לעובדים הובנה על ידם וכי   .20.4

 העובדים פועלים על פיה. 
של לפחות אחת לשנה  ההדרכות המפורטות בסעיף זה יינתנו בהתאם לצורכי העובדים  ובתדירות  .20.5

 לכלל העובדים.
הקבלן/הזוכה ינהל פנקס הדרכה ובו ירשום את שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה, תאריך   .20.6

 ההדרכה, סוג ונושאי ההדרכה, שם המדריך, כשירות ותפקידו. 
תמצית הסיכונים בכתב תהיה בשפה העברית והערבית ובמידת הצורך בשפה המובנת לעובדים.   .20.7

וקיימים עובדים שאינם שולטים בשפה בה נמסרה התמצית הקבלן יוודא שתוכנה יוסבר  במידה 
 לעובד בשפה בה הוא שולט. 

בכל עבודה שבה נדרשת הסמכה, יוודא הקבלן שלעובד הסמכה ו/ או רישיון בתוקף. מבין עבודות   .20.8
אלו עבודות גובה, עבודות במקום מוקף, עבודות חשמל, עגורנאים, אתתים, בוני פיגומים מוסמך,  

 ראש צוות באתרי בניה, מפעילי ציוד מכני הנדסי. 

 
 

 ספק ה הצהרת
 

 הוראות   ועפ"י פיו על מתחייב לעבוד אני וכי הבטיחות נספח תוכן את והבנתי קראתי כי בזאת מצהיר הח"מ אני
 .דין כל

 
 

_____________        _______________         ___________________ 
 תאריך                     ספקה חתימת                        ספקה שם        
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 בטיחות הקבלן הצהרת 
אני החתום מטה:_________________          מס' ת.ז. ____________               מיופה כוח מטעם      1.

 חב'___________________     לחתום על הצהרת הבטיחות בשמה. 
בשם  מאשר בזאת בחתימת ידי, שקראתי את "נספח בטיחות כללי," הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב     2.

החברה למלאם בשלמותם וכרוחם. כמו כן, אני מתחייב שכל עובדי החברה שיעבדו במסגרת חוזה זה יעברו  
 הדרכת בטיחות 

מסודרת ע"פ דרישות החוק בכל הנוגע לסיכונים הכרוכים בעבודתם נשוא מכרז זה. ההדרכה תועבר ע"י ממונה  
לשנה לכל הפחות לממונה הבטיחות של התאגיד,  בטיחות מוסמך. מסמכי ההדרכות וכשירות כ"א יוצגו אחת 

 בצורה רשומה וחתומה ולפני כניסת החברה לעבודה. 
הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים מתאימים, אשר   3

ה והאמצעים בהם  קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בכל המשימות ב
 ידרשו לנקוט ע"מ לשמור על רמת בטיחות נאותה שהחברה תקבל לביצוע מטעם התאגיד . 

 הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת החברה תנאי בטיחות נאותים      4.
בביצוע העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות,   

בטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופוו/או רכושו של מאן דהוא,  גהות ו
 לרבות מי מטעם החברה. 

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם להוראות חוק       5.
 והתקנות על פיהם.   -1970בעבודה )נוסחחדש,( תש"ל  ופקודת הבטיחות  -1954ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

הנני מתחייב להעביר את כל המסמכים הנדרשים בחוק לעבודות נשוא מכרז זה לרבות: תעודות ורישיונות      6.
 עובדים, אישורי עבודה בחלל מוקף, עבודה בגובה, רישיונות ותסקירי 

זרי הרמה, קומפרסורים, אישור בדיקת חשמלאי  בדיקה לציוד עבודה לרבות ציוד מכני הנדסי ,כננות ואבי 
 מוסמך ל גנראטורים ,ציוד חשמלי וכבלים מאריכים וכיוצ"ב...

ידוע לי שניתנת לתאגיד האפשרות והסמכות לביצוע ביקורות שוטפות על נושא הבטיחות בעבודה וכן מתן      7.
 בטיחות נאותה בעבודות. קנסות, מכתבי אזהרה, השעיה ואף הפסקת התקשרות על מנת להבטיח רמת 

 

 ____________.       :חתימה                      :  שם ומשפחה החותם 

                                

                                                        ____________________   :החברה  חותמת   +  החברה  שם

                                          /                                   .פ.ח   /  .ז.ת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

   
 תשתיות מים וביוב בע"מ   שרונים

של מערכת הכלרה , וכן לקבלת שירותי תחזוקה )אופציונאלי( למערכות הכלרה במכון הרצה ואספקה, התקנה תכנון, ל  04/2022מכרז פומבי מספר 

 ברמת השרון  המים נדב

 

 60מתוך  57עמוד 

 
 

 
   4נספח 

 הצעת הספק הזוכה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
 תשתיות מים וביוב בע"מ   שרונים

של מערכת הכלרה , וכן לקבלת שירותי תחזוקה )אופציונאלי( למערכות הכלרה במכון הרצה ואספקה, התקנה תכנון, ל  04/2022מכרז פומבי מספר 

 ברמת השרון  המים נדב

 

 60מתוך  58עמוד 

 
 
 
 
 

 5 נספח 
 

 תביעות העדרעל  ספקהנוסח הצהרת 
 

 לכבוד 
 

 תשתיות מים וביוב בע"מ  שרונים
 

 א.ג.נ.,
 

 הצהרה על חיסול תביעותהנדון: 
 
 

 הנני/אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן: 
 

1.  _______( כדין  בתוספת מע"מ  ____________  כי הסכום המצטבר בסך___________________ ₪ 
מלוא   ביצוע  בעד  הסופי  כחשבון  לנו  שאושר  חדשים(  _____________________________שקלים 

ב ביום _____________  בחוזה שנחתם  בע"מ    שרוניםלבין    ינינוהעבודות, כאמור  וביוב  מים  תשתיות 
"( הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/לנו  ביצוע העבודות בדבר ביצוע עבודות ____________ )"

 תשתיות מים וביוב בע"מ, תמורת ביצוע העבודות.  שרוניםמאת 

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל   .2
תשתיות מים וביוב בע"מ ו/או כלפי כל הבאים מכוחה ו/או מטעמה, בקשר   שרוניםסוג ומין כלשהם כלפי 

 חוזה. ו/או מן הן המכרז לביצוע העבודות ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מ

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 

 וחותמתו:____________________  ספקהחתימת               תאריך:_____________;
 

  



 
 
 

   
 תשתיות מים וביוב בע"מ   שרונים

של מערכת הכלרה , וכן לקבלת שירותי תחזוקה )אופציונאלי( למערכות הכלרה במכון הרצה ואספקה, התקנה תכנון, ל  04/2022מכרז פומבי מספר 

 ברמת השרון  המים נדב

 

 60מתוך  59עמוד 

 6נספח 

 מפרט מיוחד 

 

 

  



 
 
 

   
 תשתיות מים וביוב בע"מ   שרונים

של מערכת הכלרה , וכן לקבלת שירותי תחזוקה )אופציונאלי( למערכות הכלרה במכון הרצה ואספקה, התקנה תכנון, ל  04/2022מכרז פומבי מספר 

 ברמת השרון  המים נדב

 

 60מתוך  60עמוד 

 9 נספח

 השלמה  תעודת

 

 

התחייבתם לבצע על פי כל   ספקכהננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של העבודות אשר אתם 

הדרישות של ההסכם מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע העבודות, למעט אותן עבודות  

 ו/או התחייבויות בקשר לתקופת האחריות אותן התחייבתם לבצע.  

 

לעיל. אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם  ההשלמה בתעודת ביחס לעבודות תחל במועד הנקוב  האחריותתקופת 

 מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

 בכבוד רב, 

 

 ____________________ 

 שרונים  מהנדס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


