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 מבוא .א

 הזמנה להציע הצעות .1

"( מזמינה בזאת מציעים, העונים החברה)להלן: "החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ  

ביצוע עבודות של הנחת קו מים "מקורות" לעל תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות 

 ובוסטר להגברת לחץ. 

 ומהות ההתקשרותרקע  .2

שיבצע עבורה החלפה והנחה של קווי מים , קבלן רשוםהחברה מבקשת להתקשר עם  .2.1

, כולל מגופים, הידרנטים ואביזרים ךאו שווי ער מ"מ מצינורות פקסגול 225בקוטר 

כיבוי שונים. בנוסף יידרש הקבלן להתקים בוסטר להגברת לחץ לצריכה שוטפת ול

 איש, כולל מערכת שאיבה ומבנה יביל.

 ( לחוזה1יבצע את העבודות בהתאם למפורט במפרט העבודות, נספח ) הקבלן .2.2

 .( לחוזה5)ולתוכניות, המצורפות כנספח 

בחינת הנו מכרז דו שלבי, שבו הצעות המחיר תיפתחנה רק לאחר  מכרז זהיודגש כי  .2.3

. על כן, המציעים נדרשים להקפיד וקביעה של ניקוד האיכות העמידה בתנאי הסף

הצעתו של מציע שלא יפריד את ולהפריד את הצעת המחיר שלהם מיתר הצעתם. 

 תיפסל. -הצעת המחיר 

תנאי בו מוסדרים  למכרז, 'בנספח  האמור בסעיף זה כפוף למפורט בחוזה, .2.4

וכלל דרישות  , הוראות לשמירה על הבטיחותביצוע העבודותאופן  ,ההתקשרות

  .חברהה

 הגדרות .3

 לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

אתר האינטרנט של החברה, שכתובתו  -" אתר האינטרנט" .3.1

http://www.calcalit.co.il/auction. 

 .החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ -" החברה" .3.2

 עומדת בתנאי הסף המפורטים במכרז.מציע שהצעתו  -" כשיר מציע" .3.3

 .מי שהגיש הצעה למכרז זה -" מציע" .3.4

 .למכרז א' נספח -" טופס ההצעה" .3.5

 למכרז. 1א'נספח  -" טופס הצעת המחיר" .3.6

 ( לחוזה.1נספח ) -" עבודותמפרט ה" .3.7

 .חתם החוזהייזכה במכרז ושעימו יהמציע ש - "הקבלן" .3.8

 ' למכרז.בנספח  -" החוזה" .3.9

 . העבודות בהתאם לחוזה ולמפרטכלל התחייבויותיו של הקבלן  –" העבודות" .3.10
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 .החברהועדת המכרזים של  - "ועדת מכרזים" .3.11

 תקופת ההתקשרות .4

שלוש שנים ממועד  וםלת עד ,ממועד החתימה על החוזה ההתקשרות הינה תקופת .4.1

 . סיום ביצוע העבודות ואישורן על ידי החברה

עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  לחברהעל אף האמור לעיל,  .4.2

וזאת עד לצורך רכישה של שירותי תיקונים ותחזוקה, המקורית לפרקי זמן נוספים, 

ממועד סיום ביצוע העבודות ואישורן על הכל שנים בסך  חמשלתקופה מצטברת של 

 .ידי החברה

 מסמכי המכרז .5

 הנספחים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .5.1

 הנספחים למכרז הם כמפורט להלן: .5.2

 ;טופס ההצעה -נספח א'  .5.2.1

 ;מחירה תטופס הצע - 1א'נספח  .5.2.1.1

 חוזה; -' בנספח  .5.2.2

 מפרט העבודות; – 1נספח  .5.2.2.1

 ;התמורה – 2נספח  .5.2.2.2

 אישור קיום ביטוחים; – 3נספח  .5.2.2.3

 ערבות ביצוע; – 4נספח  .5.2.2.4

 תוכניות; – 5נספח  .5.2.2.5

 תצהיר; -' גנספח  .5.2.3

 .פירוט החלקים הסודיים בהצעה -' דנספח  .5.2.4

 הזמנים לעריכת המכרז ותלוח .6

 להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: .6.1

היציאה  .15:00, בשעה 9.9.2019יום ב', : סיור קבלניםמועד עריכת  .6.1.1

 .שוהם 10המקומית חבל מודיעין, רח' מודיעים ממשרדי הוועדה 

, 15.9.2019יום א',  האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות: המועד .6.1.2

 .15:00בשעה 

 יום ה', :ההאחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהר המועד .6.1.3

19.9.2019. 

 .15:00בשעה  ,26.9.2019יום ה', האחרון להגשת ההצעות למכרז:  המועד .6.1.4
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בשעה  26.9.2019 :מועד פתיחת מעטפות ההצעות )ללא הצעת מחיר( .6.1.5

15:30. 

דחות את שנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לל תרשאי החברה .6.2

. הודעה בדבר דחיה כאמור , כל עוד לא חלף מועד זההמועד האחרון להגשת ההצעות

על המציע חלה החובה להתעדכן באתר האינטרנט בדבר  .באתר האינטרנט תפורסם

 שינויים אלה.

 אופן הערכת ההצעות במכרז .7

 הערכת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא: .7.1

, תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף הראשון בשלב .7.1.1

להשתתפות במכרז ותפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים, 

 יעים שיעמדו בתנאי הסף יוכרזו כמציעים כשירים.המצ  אם קיימים כאלה.

 הכשיריםהצעותיהם של המציעים , תנקד ועדת המכרזים את ניהשבשלב  .7.1.2

 .17 ףבסעיבהתאם לאמת המידה המפורטת 

תפתחנה הצעות המחיר, וועדת המכרזים תעניק ניקוד  בשלב השלישי, .7.1.3

 למציעים הכשירים, בהתאם למחיר המוצע על ידם. 

תדרג ועדת המכרזים את המציעים לפי ציון משוקלל  בשלב הרביעי, .7.1.4

המציע שיזכה לציון  ות ומחיר.שייקבע בהתאם לאמות מידה של איכ

 .המשוקלל הגבוה ביותר יוכרז כזוכה במכרז

מיהו הזוכה במכרז, בכל מקרה שבו עקב זהות בציון המשוקלל לא ניתן יהיה לקבוע  .7.2

תבחר ועדת המכרזים מבין המציעים הרלוונטיים, את המציע שהציע את הצעת המחיר 

יציע את המחיר המשוקלל הנמוך ביותר, אחד כשיר אם יותר ממציע הנמוכה ביותר. 

או תערוך הגרלה, תערוך ועדת המכרזים תיחור כספי נוסף בין המציעים הרלוונטיים 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 תנאי הסף .ב

 כללי .8

כל התנאים רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על  .8.1

 .הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל .9-11 סעיפיםהמפורטים ב

 על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו.  .8.2

 . לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גופים .8.3

בת שלה או חברה אם שלה, כמשמעותם של מונחים אלה בחוק ניירות , שחברה  חברה .8.4

 הגישה הצעה למכרז, אינה רשאית להשתתף במכרז. ,1968-ערך, התשכ"ח

כל גורם של  גיד אחר או  מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תא .8.5

רשאי לייחס לעצמו נתונים של חברת יעד, כהגדרתה בחוק . על אף האמור, המציע  אחר

 .לחוק זה 323, שהתמזגה עם המציע בהתאם להוראות סעיף 1999-החברות, התשנ"ט
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 מעמדו המשפטי של המציע .9

 תנאים הבאים:כל הלעמוד בדם להשתתפות במכרז, על המציע כתנאי מוק .9.1

תאגיד רשום עוסק מורשה או יחיד )לא שותפות( שהוא המציע הוא  .9.1.1

  שהתאגד בישראל על פי כל דין.

 על המציע לצרף לטופס ההצעה: .9.2

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  .9.2.1

 .1976 -ציבוריים, התשל"ו

מטעם  אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימהמציע שהוא תאגיד יצרף  .9.2.2

 המציע.

 והעדר ניגוד עניינים תצהיר .10

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים  .10.1

לעניין שמירה על זכויות עובדים, העסקת עובדים זרים וייצוג  1976-ציבוריים, תשל"ו

 למכרז.  ג'הולם לאנשים עם מוגבלות, כמפורט בתצהיר, נספח 

ות במכרז הינו שהמציע עומד בדרישות המפורטות בתצהיר, תנאי מוקדם להשתתפ .10.2

 ' למכרז, בדבר אי תיאום מכרז.גנספח 

 תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע עושה שימוש בתוכנות מחשב מורשות .10.3

 .בלבד

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שלמציע, או למורשי החתימה שבו, לא ידוע על  .10.4

 מתןניגוד עניינים במסגרת לתפקידים ועניינים שעלולים להעמידם במצב של חשש 

  .מושא מכרז זה השירותים

יודע על קיומה של מניעה כלשהי,  תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע אינו .10.5

שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז או לקיום איזו ים, לרבות ניגוד עניינ

פי -פי החוזה המצורף למכרז או על-פי המכרז, על-מהתחייבויותיו על פי ההצעה, על

 דין.

 'ג נספחבעל המציע לצרף להצעתו תצהיר, חתום בפני עו"ד, בהתאם לנוסח המפורט  .10.6

  .למכרז

 הצנרת המוצעת .11

רת שאותה המציע מציע להניח במסגרת תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא שהצנ .11.1

 "( עונה על כל התנאים שלהלן:הצנרת המוצעתביצוע העבודות )"

 .ת ערך לפקסגולפקסגול או שוו תוצרתהיא מ .11.1.1

מערך שירות בישראל )למשל, "( היצרן המוצע)"ליצרן הצנרת המוצעת  .11.1.2

 שירותי שדה(.

הצנרת שהוא מציע להניח במסגרת ביצוע  איזו תוצרתהמציע יציין בהצעתו מ .11.2

 העבודות.
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הגשת ההצעה למכרז משמעה שהמציע מסכים לכך ששיקול הדעת בשאלה האם  .11.3

 הצנרת המוצעת שוות ערך לצנרת פקסגול נתון לוועדת המכרזים.

 קבלן רשום .12

עומד בשני התנאים המפורטים להלן תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא שהמציע  .12.1

 (:במצטבר)

 )ביצוע קווי מים, ביוב, ניקוז( , בהתאם 260 ענףבהוא קבלן רשום  המציע .12.1.1

ולתקנות  1969-רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"טלחוק 

אינו  200למען הסר ספק, מציע שהוא קבלן רשום בענף  שהותקנו מכוחו.

 על תנאי זה. עונה

אלקטרומכניות בתחנות מערכות ) 500המציע הוא קבלן רשום בענף  .12.1.2

רישום קבלנים לעבודות הנדסה לחוק  בהתאם (,שאיבה )בלא המבנה(

 ולתקנות שהותקנו מכוחו. 1969-בנאיות, התשכ"ט

 ענפים על המציע לצרף להצעתו אישור תקף המעיד על רישומו במרשם הקבלנים ב .12.2

 .נדרשיםה

 הנחת צנרתניסיונו של המציע ב .13

מטר של  3,000הניח במצטבר לפחות שהמציע תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא  .13.1

וזאת  ,1.1.2016-, החל מהצול לפחות, מתוצרתו של היצרן המוצע 8צנרת, בקוטר 

  .חמישה פרויקטיםמ במסגרת לא יותר

את: ]א[ שם הלקוח; ]ב[ פרטי איש  ,על המציע לפרט בטופס ההצעה, עבור כל לקוח .13.2

אורך הצנרת עבור הלקוח; ]ד[ קשר מטעם הלקוח; ]ג[ מאפייני הפרויקט שבוצע 

 יצרן הצנרת שהונחהקוטר הצנרת שהונחה בפרויקט; ]ו[ ]ה[  ;בפרויקט שהונחה

  [ מועד ביצוע הפרויקט.ז] -ו קטיבפרו

 מכון שאיבה למיםניסיונו של המציע בהקמת  .14

)לשני תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא שהמציע ביצע, כקבלן ראשי, שתי עבודות  .14.1

קוב  50מספק לפחות שכל אחד מהם , ה של מכון שאיבה למיםלהקמלקוחות שונים( 

 .1.1.2015-וזאת החל מה ,בשעהמים 

 יש לציין במענה לסעיף זה עבודות שהושלמו בלבד. .14.2

א[ שם הלקוח; ]ב[ פרטי איש ] ודה, את:על המציע לפרט בטופס ההצעה, עבור כל עב .14.1

מכון הספק עבור הלקוח; ]ד[  השבוצע העבודהקשר מטעם הלקוח; ]ג[ מאפייני 

  ]ה[ מועד ביצוע הפרויקט. -ו שהוקם השאיבה

  דמי השתתפות תשלום .15

לשלם דמי השתתפות במכרז בסך של המציע  כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על .15.1

  .הלןל 20.3 כמפורט בסעיף ש"ח 1,500

להוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו את הקבלה על התשלום. מובהר  .15.2

 שהיא, כמוה כאי תשלום דמי ההשתתפות. כי המחאה שלא נפרעה, מכל סיבה
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 אמות המידה להכרעה במכרז .ג

 דירוג ההצעות וקביעת הזוכה במכרז .16

 ועדת המכרזים תדרג את ההצעות שעמדו בתנאי הסף דלעיל באופן הבא: .16.1

ועדת המכרזים תעניק ניקוד למציעים הכשירים  - נקודות( 15איכות )עד  .16.1.1

 להלן. 17 ףבהתאם לאמות המידה האיכותיות המפורטות בסעי

הכשירים ועדת המכרזים תעניק ניקוד למציעים  - נקודות( 85מחיר )עד  .16.1.2

 להלן.  18-19, כמפורט בסעיפים ידם-בהתאם למחיר המוצע על

 הציון המשוקלל = ניקוד המחיר + ניקוד האיכות. .16.2

 המציע הכשיר שיזכה לציון המשוקלל הגבוה ביותר יוכרז כזוכה במכרז. .16.3

הציון המשוקלל לו יזכו המציעים לא ניתן יהיה לקבוע בכל מקרה שבו עקב זהות בין  .16.4

 .7.2 מיהו הזוכה במכרז, יחולו הוראות סעיף

 אמות המידה האיכותיות .1.ג

 נקודות( 15)עד  המלצה .17

)למשל, מטעם שירותי השדה של המוצע היצרן מטעם המלצה  שיצרף להצעתומציע  .17.1

לא   שניתנהו, המעידה על איכות עבודתו של המציע בהנחה של צנרת מתוצרתו,  היצרן(

 נקודות. 15יזכה לניקוד של , 1.1.2018-יאוחר מה

ולהקפיד שהיא תישא את מטעם היצרן המוצע  המלצה  על המציע לצרף לטופס ההצעה   .17.2

 ניתנה. המלצה שאינה נושאת מועד לא תובא בחשבון.המועד שבו היא 

 

 הצעת המחיר .ד

 הצעת המחיר .18

למכרז, את מחיר היחידה המוצע  1על המציע לציין בטופס הצעת המחיר, נספח א' .18.1

 בשקלים חדשים, לכל אחד מהרכיבים המפורטים בנספח א', ללא מע"מ. 

 המחיר המשוקלל יקבע כדלקמן: .18.2

עבור כל רכיב, מחיר היחידה המוצע יוכפל במספר הרכיבים המפורט  .18.2.1

 בטופס ההצעה.

 המחיר המשוקלל ייקבע כסכום של כל תוצאות המכפלה. .18.2.2

. בכל מקרה המכפלותסכום  תוצאות המכפלה וחייב( למלא את  המציע רשאי )אך אינו   .18.3

של חוסר התאמה בין מחיר היחידה לתוצאת המכפלה או סכום המכפלות, יגבר מחיר 

 היחידה.
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לצורך קביעת לא יהיה תוקף להנחה גורפת על המחיר המשוקלל. המחיר היחיד הקובע   .18.4

מציע שהציע הנחה  הרכיב. עם זאת,הוא מחיר המחיר המשוקלל והשוואת ההצעות 

שהוצעה במסגרת   ההנחהיעניק לחברה את    –גורפת על המחיר המשוקלל ויזכה במכרז  

 המכרז.

המכרז כולל אומדן. הצעה שתחרוג באופן בלתי סביר מהאומדן תיפסל, בכפוף למתן  .18.5

 זכות טיעון למציע.

 .מפורטים בחוזה תנאי התשלום עבור ביצוע העבודות .18.6

 ת(נקודו 85ניקוד המחיר )עד  .19

שמונים ( יזכה לניקוד המרבי )"Px")המחיר המשוקלל הנמוך ביותר  המציע שיציע את   .19.1

יותר יזכו לניקוד גבוה  יהיה  המחיר המשוקלל המוצע על ידם  נקודות(. מציעים ש  וחמש

Pבהתאם לנוסחה הבאה:  =
P𝑥

Pn
× 85 (Px – המחיר המשוקלל הנמוך ביותר ;Pn  –  

 ניקוד המחיר(. - Pהמוצע;  המחיר המשוקלל

 התנהלות המכרז אופן .ה

 , כנס מציעים ורכישת מסמכי המכרזקבלת מסמכי המכרז .20

 ניתן להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט. .20.1

, ויחל במשרדי החברה הכלכלית 6.1.1ייערך במועד המפורט בסעיף  סיור קבלנים .20.2

 אינה חובה. סיור הקבלנים, שוהם. ההשתתפות ב10(, שברח' מודיעים 3)קומה 

יופץ סיכום בכתב )כחלק מהתשובות לשאלות ההבהרה או  סיורלאחר ה .20.2.1

בנפרד(. רק מידע שיימסר בכתב יחייב את החברה ואת המציעים. על כן, 

פה במהלך -המציעים נדרשים שלא להסתמך על מידע שנמסר להם בעל

 הכנס. 

על מציע המבקש לברר עניין מסוים לעשות זאת בכתב, במסגרת הליך  .20.2.2

להלן. החברה אינה מתחייבת לכלול בסיכום   21  ההבהרות, כמפורט בסעיף

פה במסגרת מפגש המציעים או את התשובה -המפגש שאלה שנשאלה בעל

 לשאלה זו.

בסיור קבלנים אחד החברה רשאית לערוך יותר מסיור קבלנים אחד. מציע שהשתתף  .20.3

 אינו רשאי להשתתף או לשלוח נציג לסיור הקבלנים הנוסף.

, עד למועד האחרון כולל מע"מ ש"ח 1,500ההשתתפות במכרז כרוכה בתשלום בסך  .20.4

להגשת ההצעה הקבוע לעיל. התשלום יבוצע באמצעות המחאה, משוכה על ידי המציע 

וגבלת למוטב בלבד, רשומה לפקודת החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ, מ

 -שוהם בימים א'  10למועד משיכתה. התשלום יבוצע במשרד החברה, ברח' מודיעים 

. התשלום לא יוחזר. מובהר כי התשלום מהווה תנאי סף 15:00  -  09:00ה', בין השעות  

 לעיל.  15להשתתפות במכרז, כמפורט בסעיף 

שם, כתובת, מספרי טלפון  -במועד התשלום יש למסור פרטי קשר של נציג המציע  .20.5

 לצורך שינויים ועדכונים, ככל שיהיו. -ופקס וכתובת דוא"ל 
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אין ברישום או בתשלום דמי ההשתתפות כדי להטיל על הנרשם חובה כלשהי או כדי  .20.6

 להתמודד במכרז.לחייבו 

 הליך הבהרות .21

לפנות כל אדם  רשאי ,6.1.2 למועד המפורט בסעיףהמכרז ועד  פרסוםהחל מיום  .21.1

 ,לד"ר רוני ענבר Roni@Calcalit.co.il דואר אלקטרוניבאמצעות  ,בכתב חברהל

ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא 

 . אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר  -בעקבותיו. יש לוודא כי הפניה התקבלה 

וטלפון ליצירת קשר עימו,  והמכרז, שמו, כתובת פרעל הפונה לציין בפנייתו את מס .21.2

 כתובת דואר אלקטרוני.ו מס' פקס

 , ולהפנות לסעיף במכרז או בחוזה שאליה היא מתייחסת.וורד  קובץעל הפניה להיות ב .21.3

 לפניות שיומצאו אליה לאחר המועד המפורט בסעיף אינה מתחייבת לענות חברהה .21.4

6.1.2. 

 .6.1.3 תשיב לפניות עד למועד המפורט בסעיף חברהה .21.5

רשאית להפיץ את )החברה  תפורסם באתר האינטרנט בלבד ותההתייחסות לפני .21.6

זאת, מבלי שיהיה . ההתייחסות לפניות גם למציעים ששילמו את דמי ההשתתפות(

 .בכך כדי לחשוף את זהותו של הפונה

החובה להתעדכן בדבר תוכן התשובות לשאלות ההבהרה חלה על המתמודדים עצמם;  .21.7

 כמי שיצאה ידי חובתה לעניין פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, חברהויראו את ה

 ככל שפרסמה את תשובות ההבהרה באתר האינטרנט כאמור.

 התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .21.8

רשאית לשנות את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה  חברהה .21.9

 על השינוי תפורסם באתר האינטרנט.

 מבנה ההצעה והגשתה .22

 אתגם  טופס זה כולל    למכרז.  'אנספח  המצורף כההצעה תוגש במסגרת טופס ההצעה   .1.1

  .1טופס הצעת המחיר, המצורף כנספח א'

שאינם ומדיה אלקטרונית  דפים, חוברותב אינה מחויבת להתחשבועדת המכרזים  .22.1

 .הותרה במפורשלא נדרשים במפורש או שהגשתם 

על המציע לצרף לטופס ההצעה את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה, ולסמן על  .22.2

יובהר כי , ל מסמך המצורף על ידו להצעה לאיזה סעיף בטופס ההצעה הוא מתייחסכ

  .לצרף להצעה את החוזה המצורף כנספח ב' למכרז ואת הנספחים לחוזה צורך אין

טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ומהווה השלמה של הקבוע  .22.3

ין גוף המכרז יגבר האמור במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבבמכרז. עם זאת, 

 .בגוף המכרז

mailto:Roni@Calcalit.co.il
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. על המציע לחתום למכרז 1א'נספח הצעת המחיר תצוין בטופס הצעת המחיר בלבד,  .22.4

 סגורה וחתומהנפרדת, למעטפה  ולהכניסה)חתימה וחותמת( על הצעת המחיר 

הצעתו של מציע שלא יפריד את הצעת המחיר מיתר  להלן. 23.2.5כמפורט בסעיף 

 תיפסל. –חלקי ההצעה 

 הגשת ההצעה .23

ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך  ,את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה .23.1

, בתיבת המכרזים הנמצאת 6.1.4מהמועד המפורט בסעיף ולא יאוחר ההבהרות, 

 . , שוהם10מודיעים החברה, בכתובת  יבמשרד

קו מים מ"מקורות" להנחת  – 3/2019 'מס זמכרעל המעטפה יצויין " .23.1.1

 ."ובוסטר להגברת לחץ

הגשת ההצעה במועד המצויין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה  .23.1.2

 שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

בדואר אלקטרוני או , רגיל בדוארבשום מקרה אין להגיש את ההצעה  .23.1.3

 בפקס.

, עותק אחד במדיה של ההצעה נייר שלושה העתקימעטפת ההצעה תכיל בסה"כ  .23.2

 , כדלקמן:מגנטית וטופס הצעת מחיר

בעותק זה יוחתם כל עמוד  – , ללא הצעת המחירעותק מקור של ההצעה .23.2.1

של טופס ההצעה ושל המסמכים הנלווים והנספחים בחותמת המציע 

לסמן את העותק כ"עותק יש  .(1א')נספח  המחיר הצעת ללא, ובחתימתו

 מקור".

את טופס ההצעה עותק זה יכלול  – , ללא הצעת המחירעותק של ההצעה .23.2.2

)נספח  המחיר הצעת ללא, וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם

בחותמת מקורית )לא צילום( העותק . יש לחתום בעמוד הראשון של (1א'

 של המציע ובחתימה מקורית )לא צילום( של המציע.

)תקליטור או  על גבי מדיה מגנטית ,תק של ההצעה, ללא הצעת המחירעו .23.2.3

Disk On Key) –  עותק זה יכלול קובץ סרוק בפורמטPDF  של טופס

 ללא הצעת המחירההצעה וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם, 

(. על הקובץ לכלול תוכן עניינים הכולל הפנייה לכל מסמך 1א')נספח 

 לצרף להצעתו.שהמציע נדרש 

)תקליטור   על גבי מדיה מגנטית  , ללא הצעת המחירעותק לעיון המתחרים .23.2.4

בהשמטת של ההצעה  PDFסרוק בפורמט עותק  –  (Disk On Keyאו 

וללא  למכרז 26.2 , כמפורט בסעיףהמידע שהמציע מבקש שלא יפורסם

הגיש עותק זה על גבי אותה מדיה מגנטית שעליה מוגש יש ל  .הצעת המחיר

עותק לעיון ולציין בשם הקובץ כי זהו  23.2.3העותק הנדרש בסעיף 

 המתחרים. 
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, במעטפה נפרדת, סגורה וחתומהתוגש  – הצעת המחיר מטעם המציע .23.2.5

 מס'פומבי  למכרז    הצעת המחירמדובר ב"שעליה יצוינו פרטי המציע וכן כי  

יש לחתום על הצעת . 1א'באמצעות נספח  הצעת המחיר תוגש. "3/2019

 ת )לא צילום(.ומקוריובחתימה המחיר בחותמת 

 –מובהר כי הצעתו של מציע שלא יפריד את הצעת המחיר מיתר חלקי ההצעה  .23.3

 תיפסל.

  בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים, יגבר עותק המקור. .23.4

הגשת ההצעה לצרף להצעה את החוזה או את הנספחים לחוזה. עם זאת, צורך אין  .23.5

החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז 

והחוזה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי 

 מסויגת.

  מסמכים שיש לצרף להצעה .24

לצירוף מסמכים המפורטות בסעיפי המכרז, על המציע לצרף מבלי לגרוע מהדרישות  .24.1

 להצעתו את המסמכים הבאים:

 .במציעאישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה  -למציע שהוא תאגיד  .24.1.1

-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ,אישור ניהול ספרים כדין .24.1.2

1976. 

 לעיל.  10, כנדרש בסעיף בנוסח המפורט כנספח ג' למכרז תצהיר .24.1.3

אישור מרשם הקבלנים בדבר היותו של המציע קבלן רשום בענפים  .24.1.4

 הנדרשים במכרז.

 וצע.המלצה מטעמו של היצרן המ .24.1.5

 .(למכרז 1א')נספח  ובה הצעת המחיר מעטפה נפרדת .24.1.6

ב' לחוק חובת המכרזים, 2מציע שעיסקו הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף   .24.2

 , יצרף אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.1992-תשנ"ב

: על המציע לוודא כי המספר המזהה )לדוגמא מס' ח"פ( בכל המסמכים לתשומת לב .24.3

, אישורי רשויות המס וכד'( יהיה אישור מרשם הקבלניםהמוגשים מטעמו )לרבות 

זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור / הסבר מטעם 

 ההתאמה.-הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי

לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה ועדת המכרזים רשאית  .24.4

 המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

 תוקף ההצעה .25

ולמשך שלושים ימים  ההצעה תהיה בתוקף כל עוד לא ניתנה החלטת ועדת המכרזים .25.1

 .לאחר מכן
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נוספים  יםתשעים יממבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן   .25.2

לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או 

)אך אינה רשאית ועדת המכרזים  ,יפר את ההתקשרות עימו. בנסיבות מעין אלה

 .כזוכה במכרז ,להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבהחייבת( 

תסתיים טרם זמנה, וזאת לבין הזוכה במכרז  חברהאם ההתקשרות החוזית שבין ה .25.3

מכל סיבה שהיא )כגון, הפרת החוזה וביטולו, ביטול החוזה מכל סיבה אחרת וכד'(, 

( לבחור תחתיו במציע הבא בתור, ובלבד שבמועד ת)אך לא חייב  תרשאי  חברההיה הת

קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף 

 להשתתפות במכרז. 

  י המכרזעיון במסמכ .26

בהתאם לקבוע מסמכי המכרז  במכרז לעיין ב  שלא זכהועדת המכרזים תאפשר למציע   .26.1

 ובהתאם להלכה הפסוקה.  1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בתקנה 

 -מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן  .26.2

(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום "חלקים סודיים"

יסמן את החלקים ומהם החלקים הסודיים למכרז ' דנספח המכרז, יציין במפורש ב

נוסף על כך יצרף המציע עותק של   .משמעי-הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד

 לעיל. 23.2ההצעה בניכוי החלקים הסודיים, כמפורט בסעיף 

ושלא צירף עותק לעיון מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים  .26.2.1

שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם   יראוהו כמיהמציעים  

 יוכרז כזוכה במכרז.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  .26.2.2

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

דבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים יודגש כי שיקול הדעת ב .26.3

ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לדיני העיון 

 ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה  .26.3.1

עדת המכרזים התראה לזוכה, שהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ו

 ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע  .26.4

 הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

שמות  ,סיונוינ ,כתובתו של המציעשמו ויודגש כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .26.5

מציע שבחר  לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי.  והצעת המחיר מטעמו לקוחותיו

 להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 מימוש ההתקשרות .27
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דרש הזוכה במכרז להמציא יחתימת החוזה יכתנאי לכתנאי למימוש ההתקשרות ו .27.1

 העשר ורטים בחוזה תוךאת כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפ חברהל

 . הים מיום שנמסרה לו הודעת הזכימיי

 

 כללי .ו

 פרשנות .28

, בחוק, תהא להם המשמעות שיש להם 3 סעיףבמלים וביטויים, ככל שלא הוגדרו  .28.1

, אלא אם כן משתמע מלשון 1981-או בחוק הפרשנות, התשמ"א ת הפרשנותבפקוד

 הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

בתוקפו   ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע .28.2

 של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש החוזה  .28.3

המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את החוזה לראות את המכרז ואת 

 זה.

יעשה מאמץ החוזה בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח  .28.3.1

 י הנוסחים.ליישב בין שנ

יגבר נוסח   החוזהבנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח   .28.3.2

 .חוזהה

לשון  -כל האמור בלשון זכר  לשון רבים במשמע, ולהיפך. -כל האמור בלשון יחיד  .28.4

 נקבה במשמע, ולהיפך.

כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי  .28.5

 פרשנות.

 רישה למידע נוסף והבהרותד .29

ועדת המכרזים רשאית )אך אינה חייבת( לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז  .29.1

פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר -הבהרות בכתב או בעל

הוגן על המציעים האחרים. -למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי

 רד מן ההצעה.ההבהרות יהוו חלק בלתי נפ

עדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר או המלצות או ולו .29.2

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע 

 בתנאי המכרז.

ועדת המכרזים רשאית לבדוק כל נתון שנמסר בהצעה, גם באמצעות פנייה לצד שלישי.  .29.3

סתירה בין הנתונים ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את ההצעה במקרה שתתגלה  

 .ממצאי הבדיקהשמסר המציע לבין 

 הוצאות הכנת ההצעה לא יחולו על החברה .2
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 ההצעה.החברה לא תישא בכל עלות הנובעת מהכנת  .2.1

המציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הכנת ההצעה או השתתפות בהליך המכרז, וזאת  .2.2

 גם אם החברה תחליט לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא.

 או הפסדית הצעה תכסיסנית .30

 ., בכפוף למתן זכות טיעון למציעתיפסל לב-או חסרת תום , הפסדיתסניתיהצעה תכס

 הצעה מסויגת או מותנית .31

על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול  חל איסור .31.1

 ירשמו.יאו להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים ש ,הצעה מסויגת או מותנית

רשאי להעלות את  ,מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות .31.2

שיבו, תשקול את פנייתו ות  חברהוההשגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות,  

 לעיל. 21 ףהכל בהתאם לקבוע בסעי

 ביטול ודחייה .32

את המכרז בכל שלב, ולמציעים לא תהיה זכות לדרוש או לדחות  המכרזים רשאית לבטל    ועדת

 את אכיפתו.

 צעותמספר ה .33

 כל מציע רשאי להגיש למכרז הצעה אחת בלבד. .33.1

 .תיפסלנה –כל הצעותיו של מציע שיגיש יותר מהצעה אחת  .33.2

שתי ההצעות  –במקרה שהמציע וחברה אם או חברה בת שלו יגישו הצעה למכרז  .33.3

 תיפסלנה. 

 סמכות שיפוט .34

לבית המשפט המוסמך  נתונהסמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו 

 .מרכזהבמחוז 
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 טופס הצעה -' למכרז אנספח 

 כללי .1

 יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למכרז.  .1.1

אם השאלה אינה רלוונטית למציע יש לציין במפורש "לא   -יש להתייחס לכל הסעיפים   .1.2

 רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.

למסור פרטי איש קשר, יש לציין את שם בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע  .1.3

 איש הקשר, תפקידו ופרטי התקשרות עימו )כתובת, טלפון, פקס ודוא"ל(.

בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף  .1.4

 הפירוט המצופה מהמציע. ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך. 

ו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה בכל מקום בטופס ההצעה שב .1.5

 מטעם המציע.

הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף נספח זה מובאות לנוחות המציעים בלבד;  .1.6

 רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור בגוף המכרז. 

 פרטי המציע .2

 שם המציע

 

 כתובת המציע

 טלפון  

 

 דוא"ל פקס

 המציעפרטי איש הקשר מטעם 

 שם איש הקשר

 

 דוא"ל תפקיד

 

 למכרז( 9מעמדו המשפטי של המציע )סעיף  .3

 המעמד המשפטי של המציע )חברה/שותפות/עוסק מורשה/אחר( _____________ .3.1

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________ .3.2
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 מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע: .3.3

ל תפקיד אצ ת.ז. שם מס"ד

 המציע

 דוגמת חתימה

1     

2     

3     

4     

 

 ז(למכר 12 ףקבלן רשום )סעי -המציע  .4

 ? )כן / לא( _______260האם המציע הוא קבלן רשום בענף  .4.1

 ? )כן / לא( _______500 ענףהאם המציע הוא קבלן רשום ב .4.2

 למכרז( 11)סעיף  הצנרת המוצעת .5

 הצנרת המוצעת היא מתוצרת: _____________ .5.1

אם הצנרת המוצעת אינה מתוצרת פקסגול, יש לנמק מדוע היא שוות ערך  .5.1.1

____________________________________________ לפקסגול: 

 ___________________________________________________

___________________________________________________ 

האם ליצרן המוצע מערך שירות בישראל )למשל, שירותי שדה(? )כן/לא(  .5.1.2

 .___________ 

 רן המוצע:נא לפרט בדבר מערך השירות של היצ .5.1.3

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________



 מכרז(ל 13 ףניסיונו של המציע בהנחת צנרת )סעי .6

 שבוצעו על ידו כקבלן ראשי, באמצעות הטבלה שלהלן: להנחת צנרת מתוצרתו של היצרן המוצע,פרויקטים עד חמישה לפרט על המציע  .6.1

פרטי איש קשר  שם הלקוח מס"ד

 מטעם הלקוח

האם המציע שימש 

כקבלן ראשי 

 בפרויקט? )כן/לא(

אורך הצנרת מסוג 

צול  8פקסגול בקוטר 

לפחות, שהונחה 

במסגרת הפרויקט 

 )במטרים(

הצנרת האם 

שהותקנה במסגרת 

הפרויקט היא 

מתוצרת היצרן 

 המוצע )כן/לא(

מועד תחילת 

ביצוע הפרויקט 

 )חודש ושנה(

מועד סיום 

הפרויקט )חודש 

 ושנה(

1.   

 

      

2.   

 

      

3.   

 

      

4.   

 

      

5.   

 

      



 למכרז( 14)סעיף  מכון שאיבה למיםניסיונו של המציע בהקמת  .7

 את הנתונים בקשר לניסיונו של המציע בהקמת בוסטר: יש לפרט

 : שם הלקוח: ____________________1לקוח מס'  .7.1

 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: ___________________________ .7.1.1

קוב   50לפחות  המספק    בה למיםמכון שאיהאם המציע הקים עבור הלקוח   .7.1.2

 בשעה? )כן/לא( _______

 האם המציע שימש כקבלן הראשי בפרויקט זה? )כן / לא( ________ .7.1.3

 מועד תחילת ביצוע הפרויקט: )חודש ושנה( ________________ .7.1.4

 מועד סיום הפרויקט: )חודש ושנה( ________________ .7.1.5

 : שם הלקוח: ____________________2לקוח מס'  .7.2

 י איש קשר מטעם הלקוח: ___________________________פרט .7.2.1

קוב   50המספק לפחות    מכון שאיבה למיםהאם המציע הקים עבור הלקוח   .7.2.2

 בשעה? )כן/לא( _______

 האם המציע שימש כקבלן הראשי בפרויקט זה? )כן / לא( ________ .7.2.3

 מועד תחילת ביצוע הפרויקט: )חודש ושנה( ________________ .7.2.4

 הפרויקט: )חודש ושנה( ________________מועד סיום  .7.2.5

 : שם הלקוח: ____________________3לקוח מס'  .7.3

 פרטי איש קשר מטעם הלקוח: ___________________________ .7.3.1

קוב   50המספק לפחות    מכון שאיבה למיםהאם המציע הקים עבור הלקוח   .7.3.2

 בשעה? )כן/לא( _______

 )כן / לא( ________האם המציע שימש כקבלן הראשי בפרויקט זה?  .7.3.3

 מועד תחילת ביצוע הפרויקט: )חודש ושנה( ________________ .7.3.4

 מועד סיום הפרויקט: )חודש ושנה( ________________ .7.3.5

 פירוט המסמכים שיש לצרף למכרז .8

צורף / לא צורף  סעיף במכרז המסמך מס"ד

 אם צורף( ✓)סמן 

  9 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות.  .1

אישור עו"ד בדבר  -שהוא תאגיד למציע   .2

 מורשי החתימה אצל המציע.

9  
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צורף / לא צורף  סעיף במכרז המסמך מס"ד

 אם צורף( ✓)סמן 

  10 תצהיר בנוסח המצורף כנספח ג' למכרז  .3

 תעודה המעידה על רישום במרשם הקבלנים  .4

 .500-ו 260בענפים 

11  

  11 השתתפות במכרז.אישור בדבר תשלום דמי   .5

  17 המלצה מטעם היצרן המוצע  .6

 (.במעטפה נפרדת)הצעת המחיר   .7

 

22.4  

 

 __________________________ שם המציע:

 __________________________ בעלי זכויות החתימה:

 __________________________ חתימה וחותמת:

 __________________________ תאריך:
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 הצעת המחירטופס  -למכרז  1 'אנספח 

למלא את כתב הכמויות המפורט להלן, במחיר היחידה בש"ח, ללא מע"מ. ניתן למלא   על המציע .1

 גם את המכפלות ואת סכום המכפלות, אך אין חובה לעשות כן.

 כמות יח' מידה תאור מספר

מחיר 

מוצע 

 ליחידה

ס"כ מחיר 

לכל 

 הכמות

 - - - - 57פרק  57.0.000

57.1.000 

מערכת צינורות 

סניקה מפקסגול 

וצינורות יניקה 

 מפלדה

- - - - 

57.1.010 

צנור מפוליאטילן 

מסוג  10מצולב דרג 

פקסגול או ש"ע 

מ"מ  225בקוטר 

 מ' 1.25בעומק עד 

   450 מטר

57.1.020 

צנור מפוליאטילן 

מסוג  10מצולב דרג 

פקסגול או ש"ע 

מ"מ  160בקוטר 

 מ' 1.25בעומק עד 

   280 רמט

57.1.030 

צנור מפוליאטילן 

מסוג  10מצולב דרג 

פקסגול או ש"ע 

מ"מ  110בקוטר 

 מ' 1.25בעומק עד 

   10 מטר

57.1.040 

 6צינור פלדה בקוטר "

מחיבור  5/32ע.ד. "

 מקורות לבוסטר

   12 מטר

57.1.050 
פירוק וסילוק צנור 

 קיים
   100 מטר

57.1.060 

על קו  8מגוף "

לפי פרטים פקסגול 

 ס-01-55ס; -01-53א

   3 יח'
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57.1.070 

על קו  6מגוף "

פקסגול לפי פרטים 

 ס-01-55ס; -01-53א

   2 קומפ'

57.1.080 

על קו  4מגוף "

פקסגול לפי פרטים 

 ס-01-55ס; -01-53א

   1 קומפ'

57.1.090 

 8חבור צנור חדש "

לצנור קיים לפי פרט 

ס; -01-64ס; א-01-64

 ס-01-77א

   3 קומפ'

57.1.100 

לצנור  4חבור צנור "

-01-64קיים לפי פרט 

-01ס; א-01-64ס; א

 ס-77

   2 קומפ'

57.1.110 

עם  3ברז כיבוי "

לפי  4מתקן שבירה "

 ס-101-01פרט ה

   3 קומפ'

   2 יח' 3" - 4חתוך וסתימה " 57.1.120

57.1.130 

פתיחה מדרכה 

מרוצפת מכל הסוגים 

והחזרת המצב 

 לקדמותו

   400 מ"ר

57.1.140 

פתיחה כביש אספלט 

כולל ניסור אספלט 

והחזרת המצב 

 לקדמותו

   200 מ"ר

57.1.150 

ס"מ  60שוחה בקוטר 

עם מכסה מיציקת 

 B400ברזל ממין 

ס"מ לפי  50בקוטר 

 ס-02-11פרט 

   6 קומפ'

57.1.160 

תוספת להנחת קו 

מ"מ עבור  225בקוטר 

שרוול מגן פלדה 

 16בקוטר "

   24 מטר
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57.1.170 

פרוק מערכת מדידה 

 4קיימת בקוטר "

כולל ניתוק מרשת 

מים של שוהם 

וסתימת קו המים 

 הקיים

   1 קומפ'

57.1.180 

ביצוע שינוי במערכת 

משוהם  6מדידה "

 6", 8כולל מגוף ",

ואביזרים  6אלחוזר "

הדרושים לפי פרט 

 1מס' 

   1 קומפ'

57.1.190 
וסילוק מגוף פרוק 

 קיים
   1 יח'

   1 יח' פרוק וסילוק שוחה 57.1.200

57.2.000 
מערכת הגברת לחץ 

 )בוסטר( ומבנה יביל
- - - - 

57.2.010 

מערכת הגברת לחץ 

 2)בוסטר( כולל 

משאבות רב דרגתיות 

מותקנות על בסיס 

משותף שיפעלו 

בסבובים משתנים, 

 2כולל לוח פיקוד עם 

משני תדר מהירות 

)לכל משאבה בנפרד( 

כולל חיווט בין 

המשאבות ובדיקת 

המערכת בלחץ, כולל 

מיכל התפשטות בנפח 

ליטר,כולל אביזרי  40

פיקוד שונים לרבות 

, mA 4-20לחץ  משדר

מד לחץ ומפסק לחץ, 

כולל אביזרי צנרת 

שונים לרבות אל 

חוזרים, ברזי נתוק 

ביניקה ובסניקה 

   1 קומפ'
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ומחברים וצנרת 

לחבור המשאבות, 

הכל כמפורט במפרט 

 המיוחד.

57.2.020 

אספקת מבנה 

תעשיתי יביל למערכת 

הבוסטר מפנל מבודד 

עשוי מלוחות פלדה 

מקלקר ושכבת בידוד 

ס"מ  5מוקצף בעובי 

מ'  3.0X3.5במידות 

 2.35)חיצוני( ובגובה 

מ' עם גג משופע דלת 

כמפורט  חלונות. 2-ו

במפרט הטכני. כולל 

 הובלה והרכבה.

   1 קומפ'

57.2.030 

 30-רצפת בטון ב

מ"ר  11למבנה בשטח 

ס"מ ובסיס  20בעובי 

בטון למשאבות. 

 57.4כמפורט בסעיף 

 במפרט הטכני.

   1 קומפ'

57.2.040 

חבורים והרכבות 

צנרת חדשה לצנרת 

 6קיימת בקוטר "

   1 קומפ'

57.2.050 

חבורים והתקנות 

לוחות פקוד חשמל. 

כבלים ומוליכים 

 ומערכת פקוד

   1 קומפ'

המחיר 

 כוללה
 

 

הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הן הערכה בלבד, וישמשו להשוואה בין ההצעות. התמורה  .2

 תשולם בהתאם למכפלה בין מחיר היחידה לכמות שתבוצע בפועל.

( 2המחיר לרכיב כולל את כל המפורט בתכולת המחירים, סעיף ג' למפרט, בסעיף הכללי )סעיף ג .3

 וכן בסעיף המתייחס לתכולת המחיר של אותו הרכיב.
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שיהיה יידרש רכיב שאינו מפורט בכתב הכמויות, ייקבע מחירו בהתאם למחירון דקל ככל ש .4

 הנחה. לא תינתן תוספת קבלן ראשי. 15%בתוקף במועד שבו נוצר הצורך ברכיב, בניכוי 

ככל שיידרש רכיב שאינו מפורט בכתב הכמויות ובמחירון דקל, מחיר אומדן המתכנן יהווה את  .5

 המחיר הקובע.

אינם כוללים מע"מ, אך כוללים את כל השירותים המפורטים בחוזה  המוצעיםהמחירים  .6

את כל העלויות, הישירות וכן כוללים ביהם לא נקבע במפורש שישולם בגינם תשלום נפרד( )שלג

אגרות ההיטלים הנדרשים ), לרבות כל המיסים, הצינורות והעקיפות, הנדרשות לצורך אספקת

מיסי יבוא, מכס ומיסי קנייה וכו'(, הוצאות שינוע, אחסנה ושחרור מהנמל, הובלה רישוי, 

 לא ישולמו כל תוספות על המחירים המוצעים.רבויות וביטוחים למיניהם. ואחסנה בישראל, ע

 

 __________________________ שם המציע:

 __________________________ בעלי זכויות החתימה:

 __________________________ חתימה וחותמת:

 __________________________ תאריך:
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 חוזה -' למכרז בנספח 

 

 2019בשנת  בחודש________ ביום__ בשהםשנערך ונחתם 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ בין:

 511413932שמספרה 

 מרח' ___________________

 טל': __________; פקס': ___________

 דוא"ל: _______________

 "(החברה)להלן: "

 

 מצד אחד  

 ____________________________ לבין:

 מרחוב _______________________ 

 הרשום ברשם ה ________________

 שמספרו/ה ___________________

 על ידי מורשי החתימה _______________

 ("הקבלן" -)להלן 

 

 

 

 

 

 
 מצד שני 

 

, מים ואספקת בוסטרבצע עבורה הנחה של קווי שי קבלןמעוניינת להתקשר עם  והחברה הואיל:

 ;הקבלןולשם כך היא ערכה מכרז בו נבחר בהתאם למפורט בחוזה ובמפרט העבודות, 

 

והוא מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון, , 500ובענף  260הוא קבלן רשום בענף  והקבלן והואיל:

הכישורים, המומחיות, כוח האדם, הציוד, והיכולת המקצועית והכלכלית, ויש ברשותו את 

הרישיונות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה ואמצעים, האישורים, ההרשאות ה

 זה ועל פי דין; 

 

, ביצוע העבודות מושא חוזה זהבהסכם לצורך  החברהמעוניין להתקשר עם  והקבלן והואיל:

בחוזה זה, להתקשר עם  הקבלןעל יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של והחברה מעוניינת, 

 ;, כמפורט בחוזהיבצע עבורה את העבודותהסכם במסגרתו ב הקבלן

 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 הנספחים והמבוא לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים המפורטים  .1.2

 בו. 
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  להלן:הנספחים לחוזה זה הם כמפורט  .1.3

 .העבודותמפרט  - 1נספח  .1.3.1

 התמורה. - 2נספח  .1.3.2

 .אישור קיום ביטוחים - 3נספח  .1.3.3

 .ערבות ביצוע - 4נספח  .1.3.4

 תוכניות. – 5נספח  .1.3.5

 הגדרות .2

 :תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדםבחוזה זה, 

 .החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ -" החברה" .2.1

 .מים מ"מקורות" ובוסטר להגברת לחץלהנחת קו  3/2019מכרז מס'  -" המכרז" .2.2

 .או מי מטעמו כ"ל החברהמנ - "המנהלאו " "החברה נציג" .2.3

וכן כל התחייבות נוספת של בהתאם למפרט  הקבלןכלל התחייבויות  - "העבודות" .2.4

 בהתאם לחוזה זה.קבלן ה

הנחה של קווי מים והקמת בוסטר, בהתאם למפרט, כתב הכמויות ויתר   –"  הפרויקט" .2.5

 .הוראות החוזה

 למכרז. 1נספח  -" מפרט העבודות" או "המפרט" .2.6

סיפק להצעה זו  קבלןלמכרז, בתוספת כל הבהרה שההקבלן הצעתו של  -" ההצעה" .6.1

 במסגרת הליך בדיקת ההצעה.

, במתחם המועצה בודותהקבלן לבצע את העהאתר שבו נדרש  -" אתר הביצוע" .6.2

 .לחוזה 5האזורית חבל מודיעין, בהתאם לתוכניות, נספח 

 .את העבודות סיים לבצעהמועד שבו החברה אישרה כי הקבלן  –" מועד המסירה" .6.3

 תקופת ההתקשרות .3

-, קרי המתחילה ביום חתימת החוזהההתקשרות בין הצדדים על פי חוזה זה  .3.1

 . ממועד המסירהתום שלוש שנים בומסתיימת  _______

עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  לחברהעל אף האמור לעיל,  .3.2

וזאת עד לצורך רכישה של שירותי תיקונים ותחזוקה, המקורית לפרקי זמן נוספים, 

 . המסירהממועד שנים בסך הכל  חמשלתקופה מצטברת של 

 מהות ההתקשרות .4

נספח לחוזה, לכתב הכמויות, מפרט המצורף כבהתאם לעבודות יבצע את ה קבלןה .4.1

 תנאים המפורטים בחוזה זה לרבות נספחיו. ללוחות הזמנים וליתר ה

כמפורט בכתב הכמויות, בהתאם  יחידותיבוצעו על בסיס מחירי ה קבלןהתשלומים ל .4.2

 לעבודה שתבוצע בפועל ועל פי לוחות הזמנים ויתר התנאים הקבועים בחוזה.
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 הקבלןהצהרות  .5

 מצהיר בזאת כי: הקבלן

 הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודות מושא חוזה זה. .5.1

יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע העבודות,  .5.2

הדרושים לכך וכי הוא בעל כושר  , הכלים והציודכי עומדים לרשותו כל האמצעים

 יותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן.ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבו

הוא הבין את צרכי החברה ודרישותיה הקשורים לביצוע חוזה זה וכי כל הצרכים  .5.3

 והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו.

הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות  .5.4

יבל מנציגי החברה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו שניתנו לו, הבין אותם, ק

לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין לו כל טענה כלפי החברה בקשר 

עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות 

 בביצוע העבודות.

ואת התוכניות ובדק את הנתונים ראה את המקום המיועד לביצוע העבודות  הוא .5.5

הנוגעים לביצוע העבודות, דרכי הגישה אל אתר הביצוע, מערכות התשתית 

 הרלוונטיות וכל עניין שעשוי להשפיע על ביצוע העבודות וכדאיותן.

הוא מסכים כי ההתקשרות נושא חוזה זה אינה מעניקה לו בלעדיות כלשהי וכי החברה  .5.6

ביצוע של עבודות י בכל עת ובכל עניין, לרבות לשם  תהיה רשאית להתקשר עם צד שליש

 .דומות

הוא מוסמך על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי דין להתקשר בחוזה זה ולבצע את  .5.7

הוסמכו לכך כדין וחתימתם   הקבלןהתחייבויותיו על פיו, והחתומים על חוזה זה בשם  

 .הקבלןמחייבת את 

התקשרה עמו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו  חברהידוע לו שה .5.8

 ולהלן. בהצעתו ובחוזה זה, לעיל

 אופן הביצוע .6

בהתאם למפרט הטכני, לכתב הכמויות, ליתר תנאי החוזה  פרויקטהקבלן יבצע את ה .6.1

לרבות לוחות הזמנים הקבועים בו, ובהתאם להוראות הדין הרלבנטיות לביצוע 

העבודות. הקבלן יבצע את הפרויקט במיומנות, ביעילות, בזהירות וברמה מקצועית 

 גבוהה.  

 ופיקוח  הנחיה .7

החברה בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי  יבצע את הפרויקט הקבלן .7.1

 המנהל יהיה רשאי להסמיך מפקח מטעמו.. והמנהל

ועל  , לבדוק ולהשגיח על ביצוע הפרויקט, בכל עת, לבקר, לפקחהחברה תהיה רשאית .7.2

ש על פי חוזה זה, ובכלל זה לנקוט את הצעדים ולדרו קבלןקיום התחייבויותיו של ה

הבלעדי, להבטחת קיומן של  הלנקוט את הצעדים הנדרשים, לפי שיקול דעת קבלןמה
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ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת  קבלןעל פי החוזה. ה קבלןהתחייבויות ה

 על פי סעיף זה. הלממש את זכויותי חברהלאפשר ל

א ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, ל כאמור הנחיות מתן אי או מתן .7.3

 .קבלןולא יגרעו מאחריותו של ה מי מטעמואו על  מנהל, על החברהיטילו אחריות על 

 המנהל  .8

, והוא יהיה פרויקטבכל עניין הקשור לביצוע ה החברהשל  ההמנהל הוא בא כוח .8.1

, לרבות טיב העבודה והחומרים והתאמתם להוראות ומוסמך בכל עת לבדוק את ביצוע

ות לביצוע הפרויקט. המנהל רשאי להסמיך אדם החוזה, ולקבוע לקבלן סדרי עדיפוי

יודיע על כך לקבלן והוראות החוזה יחולו   –לביצוע תפקידיו על פי החוזה; עשה כאמור  

 בהתאמה גם על האדם שמינה.

המפקח ישמש כבא כוחו של  -המנהל רשאי למנות מפקח מטעמו. מינה המנהל מפקח  .8.2

או אל  החברהניה של הקבלן אל המנהל בכל עניין הקשור לביצוע הפרויקט. כל פ

 המנהל בקשר לביצוע הפרויקט, תיעשה באמצעות המפקח.

לשטח  הקבלן ישתף פעולה עם המנהל וכל מי מטעמו, יאפשר להם גישה בכל עת .8.3

אחרים הקשורים לביצוע כלים  הפרויקט ולמקומות בהם נמצאים חומרים, מכונות או  

ידיהם. הקבלן יציית להוראות המנהל וידאג הפרויקט, ויספק להם מידע שיתבקש על 

 לכך שעובדיו יצייתו אף הם להוראות המנהל.

 נציג הקבלן  .9

ישמש כבא כוחו של הקבלן לכל עניין  , אשר יאושר מראש על ידי המנהל,הקבלן נציג .9.1

, מבלי שהדבר יגרע מהתחייבויותיו של הקבלן פרויקט והחוזהבקשר עם ביצוע ה

תיעשה באמצעות  למפקחאו חברה, למנהל ניה של הקבלן לומאחריותו לפי החוזה. פ

לנציג הקבלן תיחשב  המפקחאו של  חברה, המנהלנציג הקבלן. פניה או הודעה של ה

 כפניה או הודעה לקבלן.

הקבלן לא יחליף את נציגו אלא אם קיבל את אישור המנהל מראש ובכתב. המנהל לא  .9.2

ן יחליף את נציגו ללא דיחוי על פי יסרב לבקשה כאמור, אלא מטעמים סבירים. הקבל

 הוראות המנהל.

 שלבי ביצוע הפרויקט  .10

 צו התחלת עבודה .10.1

, הלפי שיקול דעת חברהחליט עליו התהחוזה, במועד ש חתימתלאחר  .10.1.1

 צו התחלת עבודה. קבלןל החברהמסור ת

"מועד יחל בביצוע העבודה במועד שנקבע בצו התחלת העבודה ) קבלןה .10.1.2

 (.תחילת ביצוע"

, לכל היותר, ממועד חודשייםתוך פרויקט ישלים את ביצוע ה קבלןה .10.1.3

 תחילת הביצוע. 

  הגשת תוכנית ביצוע .10.2



29 
 

תוכנית  למנהל קבלןתוך עשרה ימים ממסירת צו התחלת העבודה, יגיש ה .10.2.1

, לרבות לוחות זמנים מפורטים לביצוע, ברמת פירוט כפי ותלביצוע העבוד

 (."תוכנית ביצוע") נהלשתיקבע על ידי המ

רשאי לאשר את התוכנית, במלואה או בחלקה, או שלא לאשרה.  מנהלה .10.2.2

את התוכנית, או לא אישרה במלואה, יעביר הערותיו  נהללא אישר המ

 , באופן מיידי.נהלית בהתאם לדרישת המיתקן את התוכנ קבלןוה קבלןל

להכין, על חשבון ת החברה תוכנית ביצוע כאמור, רשאי מנהללא הגיש ה .10.2.3

 .קבלן, תוכנית ביצוע שתחייב את הקבלןה

 אישור שלבי העבודות .10.3

ביצוע כל אחד משלבי העבודות שנקבעו בכתב על סיום    נהליודיע למ  קבלןה .10.3.1

 בתוכנית הביצוע.

נתגלו  צעה.את העבודה שבו המנהללאחר מתן הודעה כאמור, יבדוק  .10.3.2

את הערותיו,  קבלןלמנהל בבדיקה ליקוי, מגרעת או פגם כלשהם, יעביר ה

 יפעל לתקנם באופן מיידי.  קבלןוה

, ימסור מנהלהמגרעות לשביעות רצונו של הולאחר תיקון הליקויים  .10.3.3

"אישור הרלבנטי )השלמת שלב העבודה אישור בכתב על קבלן ל נהלהמ

 (.השלמת שלב"

שלב מסוים, אלא לאחר קבלת לא יתחיל בביצוע עבודות    הקבלןמובהר כי   .10.3.4

אישור השלמת שלב העבודה שקדם לו. כמו כן, הקבלן לא יכסה עבודה 

 שבוצעה במסגרת שלב מסוים בטרם קיבל אישור השלמה לגבי שלב זה. 

 זמנים ותלוח .11

, תחילת ביצועלכל היותר ממועד  חודשייםתוך  ביצוע הפרויקט ישלים את קבלןה .11.1

בתוכנית הביצוע ואושר על ידי בהתאם ללוח הזמנים שנקבע  ותויבצע את העבוד

מתחייב  קבלן, כי עמידה בלוחות זמנים הינה מעיקרי חוזה זה, והמובהר. החברה

 .ביעילותחוזה זה  מושאלבצע את העבודות 

לנקוט את האמצעים הדרושים כדי  קבלןלדרוש מה ו/או המפקח רשאים מנהלה .11.2

בלוחות הזמנים, לרבות הגדלת מספר העובדים מטעם  קבלןלהבטיח את עמידת ה

 , מיוחדות  בשעותו/או עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות, בשעות הלילה או    קבלןה

 מתחייב לקיים הוראות אלו.  קבלןוה

בביצוע העבודה, שלא עקב מעשה או  כי עלול להיגרם עיכוב או איחור קבלןראה ה .11.3

יגיש  קבלןלהארכת לוחות הזמנים. ה לחברהלפנות בבקשה  קבלןמחדל שלו, רשאי ה

חליט, על פי שיקול חברה תאת הבקשה בכתב, מייד עם היוודע לו על העיכוב הצפוי, וה

 הבלעדי ובהתאם לנסיבות, האם להיענות לבקשה.  הדעת

תיחשב כהפרה של  חברהשלא קיבלה את אישור מובהר כי חריגה מלוחות הזמנים  .11.4

 החוזה. 

 הפסקה בביצוע העבודות .7
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באופן זמני  -בכתב על הפסקה בביצוע העבודות  לקבלןתהיה רשאית להודיע  החברה .7.1

ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם שמירה על העבודה  הקבלןאו קבוע. במקרה זה 

 .החברהשבוצעה, בהתאם להוראות 

על הפסקה של העבודות לתקופה העולה על תשעים ימים,  החברההורתה  .7.1.1

בהוצאותיו הישירות של החברה  , תישא  בקבלןוזאת מסיבה שאינה תלויה  

 בלןק, הנובעות מהפסקת העבודה. זאת, מבלי לגרוע מחובתו של הקבלןה

 לעשות מאמץ סביר להפחית את ההוצאות שנגרמו לו עקב ההפסקה.

מוסכם כי החברה לא תישא בכל פיצוי אחר פרט להוצאותיו הישירות של 

 הקבלן, אותן יוכיח הקבלן לחברה.

אינו רשאי להפסיק את ביצוע העבודות מבלי שיינתן לכך אישור מראש ובכתב  הקבלן .7.2

 .החברהמנציג 

 לשטח הפרויקטרשות כניסה  .12

לקבלן רשות כניסה לשטח הפרויקט, כבר רשות ולצורך ביצוע הפרויקט   החברה תעניק .12.1

החברה בלבד, החל מהמועד שיקבע בצו התחלת העבודה להתחלת ביצוע הפרויקט. 

לאפשר לקבלן רשות כניסה מוגבלת לשטח הפרויקט אף לפני המועד האמור,  תרשאי

 ידור שטח הפרויקט ושמירתו.לצורך קיום התחייבויותיו לעניין ג

שלא לתת רשות כניסה כאמור, אם אין בידי הקבלן האישורים,  תרשאיהחברה  .12.2

הרישיונות וההיתרים הדרושים לביצוע הפרויקט, ולא יהיה בכך כדי לגרוע 

 מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, לרבות לגבי לוחות הזמנים לביצוע.

 גידור ושילוט -ארגון שטח הפרויקט  .13

הקבלן יארגן את שטח הפרויקט בהתאם לנתוני השטח, להנחיות המפקח ולהוראות  .13.1

 הדין. 

הקבלן יגדר את שטח הפרויקט, החל ממועד תחילת הביצוע שנקבע בצו התחלת  .13.2

העבודה, ולמשך כל תקופת ביצוע העבודות. הגדר תהיה תקנית והקבלן יקבע בה 

 וסמכת. וכל רשות מ המנהלשערים וכניסות, בהתאם להנחיות 

הקבלן יתקין בשטח הפרויקט מחיצות זמניות להבטחת חיים ורכוש במהלך ביצוע  .13.3

העבודות, ויציב הקבלן שלטי בטיחות ואזהרה, הכל בהתאם להנחיות המפקח 

 .בעניין בטיחות בעבודה ולדרישות הדין, לרבות תקנות משרד העבודה

 ניקיון וניקוי פסולת .14

הקבלן ישמור על ניקיון שטח הפרויקט ויבצע את עבודות הניקיון וסילוק הפסולת  .14.1

 . החברהמשטח הפרויקט למקום מאושר על ידי 

סילוק הפסולת יעשה על ידי הקבלן מדי יום, ובכל מקרה לפי הנחיות המנהל; ניקיון  .14.2

 שטח הפרויקט בגמר הביצוע יבוצע על ידי הקבלן כמפורט בחוזה זה להלן.

אות הכרוכות בניקיון שטח הפרויקט ובסילוק האשפה ממנו, לרבות הוצאות בגין ההוצ .14.3

אגרות או אישורים הדרושים לעניין, וכן קנסות בגין שפיכת פסולת במקום שאינו 

 מאושר, יחולו על הקבלן. 
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 בטיחות בביצוע העבודות .15

 הקבלן ינקוט את אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים להבטחת חיים ורכוש בשטח .15.1

הפרויקט וסביבתו ולהבטחת העבודות הכלולות בפרויקט, לפי הנחיות המנהל, 

הרשויות המוסמכות ועל פי דין, לרבות הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות 

 . 1988-בניה(, תשמ"ח

הקבלן ידאג לכך שהעובדים בשטח הפרויקט יצוידו בכלי עבודה ובציוד מגן תקניים  .15.2

הפרויקט יהיו תקינים ובעלי תעודות בדיקה תקפות ושהציוד או המתקנים בשטח 

 ויופעלו רק על ידי עובדים המורשים לכך.

 לינת פועלים בשטח הפרויקט אסורה. .15.3

 ההוצאות הכרוכות בנקיטת אמצעי בטיחות וזהירות כאמור, יחולו על הקבלן. .15.4

 ,1988 –התשמ"ח  ,מעמדו של הקבלן לעניין תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( .15.5

ינו קבלן ראשי, הוא ייחשב כ"מבצע הבנייה" ויחולו עליו האחריות וכל ההתחייבויות ה

החלות על מבצע הבניה, הכל כמוגדר וכמפורט  בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות 

החובה למנות מנהל עבודה כנדרש   –אך מבלי להגביל    –לרבות    1988  –בניה( התשמ"ח  

 .  החברהעל פי דין, ובאישור 

מסור למנהל במועד שייקבע על ידי המנהל העתק מהודעתו למפקח  העבודה הקבלן י .15.6

 האזורי על מינוי מנהל עבודה.

לעיל, אם  15.5היה רשאי בכל עת לפסול מנהל עבודה שמונה כאמור בסעיף החברה ת .15.7

 הוא אינו ממלא או אינו מסוגל למלא את החובות המוטלות עליו.  החברהלדעת 

במקרה של פסילת מנהל עבודה, על ידי מפקח העבודה האזורי, חובה על הקבלן להודיע  .15.8

 על כך בכתב למנהל ולמפקח.

 לעובדי ,מנהל העבודה של הקבלן הראשי יהיה אחראי לנושאי הבטיחות לעובדיו .15.9

שיוזמנו ישירות ולעובדי הקבלנים האחרים על ידו  קבלני המשנה המועסקים בשטח

  .לעבודות חשמל קבלנים :כגון החברה, אם יוזמנו,ל ידי ע

 שמירה על שלום הציבור והסביבה .16

בשטחים הנושקים הקבלן יבצע את העבודות באופן שימנע שיבושים והפרעות לשוהים   .16.1

 , וינקוט את האמצעים הדרושים לשם כך. הקבלן, בין היתר: לשטח הפרויקט

בשטח הפרויקט ובאזורים יבטיח כי התנועה בכבישים ובמדרכות  .16.1.1

 תימשך בבטיחות, ויוודא כי קיים מעבר להולכי  ,הסמוכים לשטח הפרויקט

 רגל ולרכבים בשטח הפרויקט במהלך כל תקופת ביצוע העבודות.

לא יעלה עם ציוד כבד, רכב או כלי עבודה על שטחים בלתי סלולים,  .16.1.2

מדרכות, שטחים מרוצפים, או שטחים אחרים שלא נועדו למטרה זו, אלא 

 ;או המנהל אם קיבל אישור מיוחד לכך מאת המפקח
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בתיאום מראש עם כגון חציבות ופתיחת מעברים,  יבצע עבודות רועשות .16.1.3

ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש, בשעות עליהן  , ובכל מקרההמנהל

 מעת לעת. המנהליורה 

גדרות, מחיצות, שלטים ואמצעים אחרים הדרושים לשם  קיקים ויתחז .16.1.4

 מניעת פגיעה באדם, ברכוש או בסביבה, כל אימת שיש סכנה כי ביצוע

 ום לפגיעה כאמור.הפרויקט יגר

בשטח הפרויקט ובאזורים הסמוכים ישמור על שלמות מבנים ומתקנים  .16.1.5

, מבני בניין, וינקוט משנה זהירות על מנת להבטיח שלא יגרם נזק ללו

מחקר, מבני מגורים ואחרים המצויים בסמיכות לאתר הפרויקט, או 

 למשתמשים בהם.

יוודא בטרם ביצוע חפירה כי אין במקום המיועד לחפירה כבלים או  .16.1.6

 .המנהלצינורות תשתית ולא יבצע עבודות חפירה בטרם קיבל את אישור 

 , הציוד, פרויקטינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים להגנת ביצוע ה .16.1.7

הכלים והחומרים וכן בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר ביצוע 

 יוצא באלה.פעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק וכבפני הש  פרויקטה

 הפרויקטלהתנהג בשטח    בביצוע הפרויקט  מי שיועסק מטעמול  ינהג ויגרום .16.1.8

ם הקיימים ואשר יהיו קיימים מפעם יבהתאם לנהלים ולסדרים הכללי

ובכלל זה חניה אך ורק  בשטח הפרויקט ובאזורים הסמוכים לו,לפעם 

ן זה שינתנו לו ילהוראות המיוחדות לעני, ובהתאם במקומות המותרים

 המפקח.המנהל או מפעם לפעם על ידי 

לעיל, מובהר כי במהלך ביצוע העבודות, תימשך  16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .16.2

ובהם בניין  –באזורים הסמוכים לשטח הפרויקט פת הפעילות השגרתית והשוט

 המועצה האזורית חבל מודיעין והוועדה לתכנון ובנייה.

הקבלן יפעל בהתאם להנחיות שינתנו לו על ידי המנהל, והמיועדות להבטיח כי  .16.3

שיבושים והפרעות הכרוכים בביצוע הפרויקט יהיו מינימאליים. המנהל יהיה רשאי 

 להפסיק לאלתר עבודות במקרה של סכנה לאדם, לרכוש או לסביבה.להורות לקבלן 

 כל ההוצאות הכרוכות בשמירה על שלום הציבור והסביבה, יחולו על הקבלן. .16.4

 כח אדם מספיק ומיומן .17

 18הקבלן יעסיק לצורך ביצוע הפרויקט כח עבודה מיומן ומנוסה, המורכב מבני  .17.1

ישוריהם, מספרם והתקופה בה יועסקו ומעלה, בעלי ידע, מומחיות, ניסיון ויכולת, שכ

יאפשרו את ביצוע הפרויקט בהתאם לחוזה. לעבודה שלביצועה נדרש רישום, רישיון 

 או היתר לפי דין, יעסיק הקבלן רק אדם הרשום או בעל רישיון או היתר כאמור.

הקבלן יעסיק רק בעלי תעודת זהות ישראלית או פועלים זרים בעלי היתר כדין ובתוקף  .17.2

 דה אצל הקבלן, בעבודות מסוג העבודות המבוצעות בפרויקט.לעבו

 מחסור בכח אדם לא יהווה עילה לשינוי בהתחייבויותיו של הקבלן. .17.3

 שטח הפרויקטהקבלן יפעל בהתאם להוראות המנהל בעניין ביטחון וכניסת עובדים ל .17.4
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 . ועצה האזורית חבל מודיעיןויציית להוראות מנהל מחלקת האבטחה במ

פנקסי כח אדם מעודכנים שיכללו את שמו, מקצועו וסוג המקצוע של כל  הקבלן ינהל .17.5

 מועסק, ואת ימי עבודתו ושכרו. הפנקסים יועמדו לעיון המנהל בכל עת, לפי בקשתו.

 מנהל עבודה  –השגחה מטעם הקבלן  .18

הקבלן יעסיק באופן קבוע ורציף מנהל עבודה ראשי. מינויו יהיה כפוף לאישורו  .18.1

שיהיה רשאי לבטל את האישור בכל עת. הקבלן לא יעביר את  המוקדם של המנהל,

 מנהל העבודה מתפקידו, אלא אם קיבל לכך את אישור המנהל מראש ובכתב. 

באתר הפרויקט בכל תקופת ביצוע הפרויקט ה נוכח יהיקבלן מטעם ההעבודה מנהל  .18.2

 על ביצוע הפרויקט. קבלןכמשגיח מטעם ה

 העדר יחסי עבודה  .19

, עובדיו, שלוחיו הקבלןהוא קבלן עצמאי, ואין ולא יהיו בין  בלןהק  מוסכם ומוצהר כי .19.1

 , יחסי עובד ומעביד.האו מי מטעמ החברהוכל הבא מטעמו, לבין 

היה ועל אף האמור לעיל, ייקבעו על ידי בית משפט או בית דין או ייטענו יחסי עובד  .19.2

או למי מטעמו הוצאות כספיות או  חברהומעביד כאמור, וכתוצאה מכך ייגרמו ל

, החברה, מיד עם דרישת האו את מי מטעמ חברהישפה את ה הקבלןנזקים אחרים, 

 בגין כל הוצאה ונזק כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הוא היחיד הנושא בכל  הקבלן .19.3

אחריות, חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר 

 וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

 השלמת הפרויקט .20

כהשלמת הפרויקט תחשב השלמת כל העבודות בהתאם לחוזה, למפרט ולכתב  .20.1

לא  –אישור על השלמת העבודות יינתן בכתב . חברהשל ה הולשביעות רצונהכמויות 

 .יהיה תוקף לאישור שלא יינתן בכתב ושינקוב במועד המדויק של מסירת הפרויקט

 אישור מסירה .21

נהל ולמפקח למ קבלןיודיע העם סיום כל העבודות ולאחר שניקה את שטח הפרויקט,  .21.1

 הפרויקט. השלמתבכתב על 

יערוך המנהל או מי מטעמו בדיקה סופית של העבודות, כאמור,  לאחר מתן הודעה .21.2

 בנוכחות נציג הקבלן.

נתגלו בבדיקה ליקוי, מגרעת או פגם כלשהם, יעביר המנהל לקבלן את  .21.2.1

הערותיו, והקבלן יפעל לתקנם, על חשבונו, במועדים שיקבע המנהל, ואם 

 לא קבע, תוך זמן סביר.  

 הלבצע את התיקונים ועבודות ההשלמה על בעצמ תהיה רשאיהחברה ת .21.2.2

או באמצעות צד שלישי, על חשבון הקבלן, אם הקבלן לא ביצעם, או אם, 

 לפי שיקול דעתו של המנהל, הקבלן אינו יכול לבצעם במועד.
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 ביצוע התיקונים ועבודות ההשלמה לא יהווה עילה למתן ארכה לקבלן. .21.2.3

, ימסור המנהל החברהשל    ה, לשביעות רצונלאחר תיקון הליקויים, המגרעות והפגמים .21.3

לקבלן אישור בכתב לפיו העבודות הושלמו בהתאם להוראות החוזה והמפרט 

 (."האישור מסיר") ה של החברהולשביעות רצונ

אין כדי לשחרר את הקבלן מאחריות לליקוי בביצוע הפרויקט או   אישור מסירהבמתן   .21.4

 מאחריות בתקופת הבדק.

 מסירה .22

ושאר חלקי הפרויקט לחברה את הבוסטר ימסור הקבלן מסירה אישור עם מתן  .22.1

של   הבשלמותם, ולא יעכב את המסירה מכל סיבה שהיא. באמור אין כדי לגרוע מזכות

להחזיק באתר הפרויקט ובפרויקט ולעשות בו שימוש גם בטרם השלמת הבניה   החברה

 והמסירה.

 אחריות, בדק ותיקונים .23

(  חודשים, שתחל במועד שלושים ושישה)  36תקופה של    –בחוזה זה, "תקופת הבדק"   .23.1

בנוגע )במפרט העבודות במפורש , או תקופה קצרה יותר שנקבעה מתן תעודת השלמה

 . (לרכיבים שאינם הבוסטר

הקבלן יתקן על חשבונו, במועדים שיורה לו המנהל, כל נזק, ליקוי, קלקול או פגם,  .23.2

ה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה שתלויה בקבלן, הנובעים מעבוד

(. הקבלן יתקן את "הליקויים" –ואשר נתהוו או נתגלו תוך תקופת הבדק )להלן 

 הליקויים באופן שיגרום להפרעה מינימאלית ככל הניתן.

, על חשבון הקבלן, אם הלבצע את התיקונים האמורים בעצמ החברה תהיה רשאית .23.3

 ביצעם, או אם, לפי שיקול דעתו של המנהל, הקבלן אינו יכול לבצעם.הקבלן לא 

או המנהל, הליקויים האמורים אינם ניתנים לתיקון או  החברהאם, לפי שיקול דעת  .23.4

חברה, למועצה האזורית חבל שתיקונם עלול לגרום לשיבושים או נזקים ניכרים ל

ן בכתב, והקבלן יהיה לקבלהחברה ודיע על כך תאו למשתמשים בפרויקט,  מודיעין

ולאחר המלצת  הלפי שיקול דעתהחברה קבע תבסכום ש לחברהחייב בתשלום פיצוי 

 כאמור תהיה מנומקת. החברההמנהל. קביעת 

 ערבות ביצוע .24

, במעמד חתימת חברהל הקבלןלהבטחת קיום התחייבויותיו לפי חוזה זה, ימסור  .24.1

בתנאים ובנוסח המצורף ו, ערבות אוטונומית בלתי מותנית החוזה וכתנאי לתוקפ

, כשהיא חתומה על ידי הבנק או חברת "חש 100,000לחוזה, בסכום של  4נספח כ

שם המבקש בערבות  "ערבות הביצוע"(.ביטוח מורשית כדין, מוציאי הערבות )להלן: 

 . הקבלןהביצוע יהיה שם 

תעודת ת החוזה ועד למועד מתן ערבות הביצוע תעמוד בתוקף החל ממועד חתימ .24.2

 .להלן 25 כאמור בסעיף בדקלעיל והמצאת ערבות  21 כאמור בסעיף מסירה

  ערבות הבדק .25
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ערבות  לחברה קבלן, וכתנאי למתן האישור, ימסור המתן תעודת השלמהכנגד  .25.1

 5%של  בסכוםלחוזה,  4נספח אוטונומית בלתי מותנית, בתנאים ובנוסח המצורף כ

, כשהיא חתומה על ידי הבנק או חברת ביטוח העבודות ביצוע בגין התמורה כלמסך 

(. שם המבקש בערבות הטיב יהיה "ערבות בדק"מורשית כדין, מוציאי הערבות )להלן:  

 . הקבלןשם 

את  הקבלן. לא מסר בדקמותנה, בין היתר, במסירת ערבות ה מסירהתעודת מתן  .25.2

לחילוט ערבות , יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה היוצרת עילה בדקערבות ה

 הביצוע.

החברה תהיה . הבדקתהיה בתוקף מיום מסירתה ועד לתום תקופת  הבדקערבות  .25.3

רשאית לרכוש שירותי תחזוקה לתקופה נוספת לתקופת הבדק )במהלך תקופת 

למשך תקופות האחריות  הבדקאת ערבות  הקבלןיאריך ההתקשרות( ובמקרה זה 

 ילה לחילוט הערבות.תהיה בכך ע –והשירות הנוספות. לא עשה כן 

 בדק או ערבות  ביצועערבות  חילוט .26

, במידת "(הערבותערבות הביצוע או ערבות הבדק )"יאריך את תוקפה של  קבלןה .26.1

)ארבעה עשר( ימי עבודה לפני   14, וזאת לא יאוחר מאשר  החברהעל פי דרישת  והצורך  

 רשאי לחלט את הערבות.  חברההיה התפקיעתה. לא עשה כן, 

הבלעדי, לחלט את סכום הערבות, כולו או  ה, לפי שיקול דעתה רשאיתהחברה תהי .26.2

על פי  החברה תיפר תנאי מתנאי החוזה, וכן בכל מקרה בו רשאי קבלןחלקו, אם ה

הודעה מראש של   קבלןל  נה, ולאחר שנתקבלןהחוזה לגבות תשלום, פיצוי או שיפוי מה

 )שבעה( ימים.  7

ערבות חדשה  לחברה קבלןאת הערבות, כולה או חלקה, ימציא ה חילטה החברה .26.3

)שבעה( ימים מיום חילוטה  7לתקופה, בסכום ובתנאים זהים לערבות המקורית, תוך 

 של הערבות. 

או מזכויותיו של   קבלןבמתן הערבות או בחילוטה אין כדי לגרוע מהתחייבויותיו של ה .26.4

 החוזה ועל פי דין., על פי האו מסעדים אחרים הנתונים ל החברה

כל ההוצאות הכרוכות בערבות, לרבות הוצאתה, הארכת תוקפה, גבייתה או חידושה,  .26.5

 .קבלןיחולו על ה

 אחריות הקבלן .27

שעלולים   ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה, אובדן או נזק  הקבלן .27.1

 .להיגרם עקב ביצוע העבודות או התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה

 או לרכוש שנגרמו לאדםיהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק,  הקבלן .27.2

 "(:הקבלן באחריות נזקיםשמתקיימים בהם התנאים שלהלן )להלן: "

או התחייבויותיו של הקבלן  העבודותתוך כדי או עקב ביצוע הם נגרמו  .27.2.1

 בהתאם לחוזה זה;

או של  הקבלןכתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של הם נגרמו  .27.2.2

 מי מטעמו, לרבות עובדיו ומועסקיו.
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, עובדיה והבאים מכוחה לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג, חברהה .27.3

אם חובה כאמור אם הנזק נגרם בזדון או , למעט הקבלןאו לעובדי  לקבלןשייגרם 

 .או מכוח חיקוק פורשבחוזה זה במ חברהמוטלת על ה

 ופיצוי שיפוי .28

"( בגין נזקים הזכאים)" וכל מי מטעמם חברהה נציג, חברהיפצה את ה הקבלן .28.1

, וישפה אותם בגין כל סכום ששילמו הקשורות בנזקים אלהוהוצאות    הקבלןבאחריות  

, מיד עם דרישתה הראשונה , לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"דנםאו חויבו לשלם בגי

  .החברהשל 

לנזקים באחריות בקשר תודיע לספק בכתב על כל טענה, תביעה ו/או דרישה  חברהה .28.2

 בתוך זמן סביר מקבלתה.  הקבלן

כצד לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין  הקבלןתהיה רשאית לצרף את  חברהה .28.3

לייצג בתביעה האמורה את  הקבלן, או לייפות את בא כוח הקבלןנזקים באחריות 

  פוי.הזכאים לשי

דלעיל  בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהליכים המשפטיים הקבלן .28.3.1

 ומומחים(. שכר טרחת עו"ד)לרבות 

 לנהל את ההליכים כאמור:  הקבלןהחליטה החברה לייפות את בא כוח  .28.3.2

בהליכים אלה, אלא בהסכמת   חברהלא יתפשר בשם ה  הקבלן .28.3.2.1

 בכתב ומראש. ,חברהה

קבלה לכך לא תתפשר עם התובע אלא אם הת החברה .28.3.2.2

או אם היועץ המשפטי של  ,בכתב ומראש ,הקבלןהסכמת 

חיווה דעתו בכתב כי פשרה כאמור מתחייבת גם בלא   החברה

 .כרשות ציבורית החברהבשל מעמדה של  ,הקבלןהסכמת 

בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין פגיעה,  חברהישתף פעולה עם ה הקבלן .28.4

כל נתון או מסמך  חברהמור, ובכלל זה ימציא לאחראי לו כא הקבלןאובדן או נזק ש

 .חברההרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו על ידי ה

, יוצא כנגד הזכאים צו כלשהו מבית משפט, הקבלןאם כתוצאה ממעשה או מחדל של  .28.5

 את האמצעים וההליכים הדרושים להסרתו של הצו מוקדם ככל האפשר.  הקבלןינקוט  

בהתאם  הקבלןכדי לגרוע ממחויבותו של  28.5- 28.2מובהר כי אין בהוראת סעיפים  .28.6

 או מאחריותו על פי דין. 28.1לסעיף 

 ביטוחים .29

לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותה: החברה  "החברה" .29.1

הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ ו/או המוא"ז חבל מודיעין ו/או תאגידים 

עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם 

 .ו/או עובדיהם
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 וחבות מוצרים, כל עוד קיימת לו ועיתאחריות מקצ הקבלן מתחייב לקיים ביטוח .29.2

לכל הפחות את הביטוחים המצויינים באישור קיום ו, והחוזה דיןהאחריות ע"פ 

 .3הביטוחים המצורף לחוזה זה כנספח 

הקבלן מתחייב להמציא את אישור קיום הביטוחים, כשהוא חתום ע"י מבטחיו ואינו  .29.3

י תפוגת הפוליסות המצויינות יום לפנ 14מסויג, מדי שנה בשנה, ולא יאוחר מאשר 

 באישור.

לעיל, רשאית החברה לבטח במקום הקבלן   29.3לא עמד הקבלן בהתחייבותו ע"פ סעיף   .29.4

 20%וספת תקורה מוסכמת בשיעור של  את הביטוחים הנדרשים, ועלות הביטוחים בת

. אם הסכום שהחברה קבלןמעלות זו תקוזז מהסכומים שהחברה התחייבה לשלם ל

לא יספיק, רשאית החברה לחלט את ערבות הביצוע בסכום  קבלןהתחייבה לשלם ל

 שנותר.

אין בזכות החברה לבחון את אישורי קיום הביטוחים כדי להטיל על החברה או מי  .29.5

 ת כלשהי לביטוחי הקבלן.מטעמה אחריו

הקבלן מתחייב לשלם את הנזקים שהינם בגדר ההשתתפויות העצמיות הנקובות  .29.6

בפוליסות או סכומים העולים על היקפי הביטוח כפי שהם קיימים בפוליסות הביטוח 

 של הקבלן.

כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן  אין בעריכת הביטוחים או בהוראות סעיף זה .29.7

 אחריות כלשהי. או מי מטעמה להטיל על החברה הבואחריותו ואין 

הקבלן מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות  .29.8

הביטוח הנ"ל תהינה בתוקף מלא. וכן יהיה אחראי לתשלום השתתפויות עצמיות 

 במקרה נזק. 

לואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם הקבלן לבדו יהיה אחראי במ .29.9

מוטלת עליו מכוח סעיפי הסכם זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות 

 העצמית הקבועה בפוליסות. 

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה   .29.10

ן, ואין בה כדי לשחרר את הקבלן המוקנים לחברה כנגד הקבלן על פי ההסכם ועל פי די

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה. 

מובהר, כי הביטוחים שפורטו לעיל, הינם דרישת מינימום. הקבלן רשאי לערוך  .29.11

ביטוחים נוספים ו/או לערוך את הביטוחים הנ"ל בכיסוי נרחב יותר, ובכל הפוליסות 

סעיף אחריות צולבת   פי הסכם זה, תיכלל החברה כמבוטחת נוספת, לרבות-שיערוך על

וייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף של חברת הביטוח כלפי החברה ועובדיה, למעט 

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 פיצויים מוסכמים .30

 כמפורט להלן:אי עמידה בדרישות החוזה, ישלם לחברה פיצוי מוסכם בגין  הקבלן .30.1
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 500  ,של הפרויקטהמסירה  ישלם לחברה, בגין כל יום עיכוב במועד    הקבלן .30.1.1

במניין זה לא יבואו בחשבון איחורים שנגרמו בשל החברה, ש"ח. 

 .הקבלןושהחברה אישרה מראש ובכתב כי הם אינם באחריותו של 

 ,ין כל יום שבו מתרחשת הפרה יסודית של החוזהגישלם לחברה, ב הקבלן .30.1.2

 לכל יום איחור. ש"ח  1,000בעה לכך החברה, שלא תוקנה תוך הזמן שק

נמנע הקבלן מלבצע את התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה, תהיה החברה  .30.1.3

רשאית לבצען, והקבלן ישלם לחברה את עלות ביצוע העבודות בתוספת 

 פיצוי.  15%

ביצוע הפרה יסודית שבעקבותיה הודיעה שלם לחברה, בגין הקבלן י .30.1.4

 ך של חמישים אלף ש"ח.ס, קבלןם העעל הפסקת ההתקשרות  החברה

הצדדים מצהירים ומאשרים, כי סך הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל, נקבע על  .30.2

כתוצאה  חברהידיהם לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים הצפויים להיגרם ל

או בתשלומם על ידי  חברהוכי אין בדרישתם על ידי ה, קבלןמהפרת התחייבויות ה

, על פי חברהאו סעד הנתונים ל או מכל זכות הקבלןכדי לגרוע מהתחייבויות  הקבלן

לרבות חילוט הערבות או דרישה לפיצויים במקרה שהנזק שנגרם חוזה זה ועל פי דין, 

 . שפורטו לעיללה עולה על הפיצויים המוסכמים 

ועד שדרשה זאת החברה. ישלם את הפיצוי המוסכם תוך שבעה ימים מהמ הקבלן .30.3

כל פיצוי מוסכם שנקבע בחוזה זה יהיה ניתן לקיזוז בהתאם מבלי לגרוע מהאמור, 

  .ע בסכום הפיצוישהחברה תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצואו  להלן 36לסעיף 

 התמורה .31

זכאי לתמורה הקבועה בנספח  קבלןיהיה ה ,לחוזה בהתאםות העבוד ביצועבעבור  .31.1

 נספח התמורהתקבע בפועל בהתאם למחירי הפריטים הנקובים ב התמורה. התמורה

 שסופקו ובוצעו בפועל.  הפריטים  בכמותכשהם מוכפלים 

יקבעו על סמך מדידות שייעשו על ידי , קבלןהכמויות שסופקו ובוצעו בפועל על ידי ה .31.2

 , בהתאם לשיטה המפורטת במפרט.המנהל, על חשבונו, ויאושרו על ידי קבלןה

יודיע מראש למפקח  קבלןוהמפקח. ה מנהלה, קבלןהמדידות יערכו בנוכחות נציג ה .31.3

 על כוונתו לבצע מדידת כמויות בפרויקט ועל המועד המתוכנן לביצוען.  מנהלול

רשאים לערער בכתב תוך שלושה ימים על כל כמות שנמדדה,  ההחברהקבלן או  .31.4

והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה חוזרת של הכמויות שבמחלוקת. אם גם אחרי 

, יכריע בנושא המפקח החברההמדידה השנייה יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין 

 והכרעתו תהיה סופית. 

לביצוע מראש ובכתב אושרו  בוצעו בפרויקט עבודות בכמויות או במידות שלא .31.5

בתמורה כלשהי.  קבלן(, כמויות אלה לא ימדדו ולא יזכו את ה"עבודות נוספות")

לאשר את  ת החברה, רשאיהחברהשל  הדעתועל פי שיקול , קבלןאולם, לבקשת ה

 העבודות הנוספות.

מחירי הפריטים לא ישתנו מכל סיבה, לרבות בגין שינוי היקף העבודות הכלולות  .31.6
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 בפרויקט, שינוי עלות פריטים ו/או שינוי עלות חומרים. 

לעיל היא מלאה וסופית בגין ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן ומילוי   התמורה המפורטת .31.7

מס ערך מוסף כדין,   על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה.  כל התחייבויותיו לפי החוזה

לקבלן במועד תשלומו של כל תשלום על פי החוזה וכנגד  החברהשישולם על ידי 

 חשבונית מס.

 אופן התשלום .32

 21.4מסירה כאמור בסעיף  אישור מתןאת התמורה לאחר  קבלןשלם להחברה ת .32.1

 לחוזה.

  אישור מסירה, סמוך לאחר שקיבל מנהללתשלום התמורה יעביר הקבלן  לצורך .32.2

 שביצע. ותהמפרט את העבוד חשבון

ואת המסמכים שצורפו אליו, ויהיה  בדוק את החשבון שיוגש על ידי הקבלןי המנהל .32.3

ואו או בחלקו. לא אישר המנהל את רשאי לאשר או שלא לאשר את החשבון במל

 לצורך תיקונו. החשבון או חלקו, יחזירו לקבלן 

פי דין,  על פי החוזה או על הקבלןמ לחברהמהחשבון שאושר, יופחת כל סכום המגיע  .32.4

 פי החוזה.  יהיה חייב בו על לרבות פיצוי מוסכם שהקבלן

כאמור לעיל באמצעות העברת הסכום   הכל חשבון שאושר על יד  קבלןלם להחברה תש .32.5

על ידי  לחברה, אשר פרטיו ימסרו קבלןבשקלים חדשים לזכות חשבון הבנק של ה

מיום אישור  ימים 45התשלום לספק יבוצע בתנאי תשלום של שוטף + , בכתב קבלןה

לפיצוי  הקבלןימים, לא יזכה את  35על  החשבון. איחור בתשלום לספק שלא יעלה

 כלשהו ולא יהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

אישור בדבר גובה  לחברהימציא  קבלןתנאי לביצוע התשלומים לפי חוזה זה הוא שה .32.6

ניכוי מס במקור ואישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות כדין. על האישורים להיות 

לדאוג להארכת תוקפם, מעת לעת.  יהיה מחוייב קבלןתקפים למועד המצאתם וה

יחזור וימציא את האישורים במועד פקיעתם של האישורים הקודמים שהוגשו   קבלןה

 . לחברה

את כל המיסים, ההיטלים, האגרות   קבלןנכה במקור מכל תשלום שישולם לת  החברה .32.7

 קבלןותשלומים אחרים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור על פי דין. לא המציא ה

את הסכום  קבלןמהתשלומים ל החברהנכה תאישור בדבר גובה ניכוי מס במקור, 

 המקסימאלי על פי דין.

 החוזה  פי  על  הקבלן  התחייבויות  כלהמפורטים לעיל הינם סופיים ומגלמים    הסכומים .32.8

, מיסים זה ובכלל, שלישיים לצדדים ותשלומים מהם הנובעות והוצאות עלויות וכן

הוצאות תפעול וניהול, , משנה קבלני או ספקים, לעובדים ותשלומים אגרות, היטלים

הוצאות משרד, נסיעות, זמן נסיעה או כל ביטול זמן אחר, חניה, רווח כלים, ציוד, 

 וכיוצא בזה.

 תוספות ט, למעזה בסעיף הקבוע עלנוספים  סכומיםלא יהא זכאי לתשלום  הקבלן .32.9

לא תישא בכל תשלום שאינו נובע  חברהזה. מובהר כי ה חוזההנזכרות במפורש ב

 זה, אשר לא ניתן עליו אישור מראש ובכתב.  חוזהמהקבוע ב
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ו או מי מטעמו לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה א הקבלןבזאת כי  מוסכם .32.10

טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, מכל צד שלישי בקשר לביצוע השירותים 

מושא חוזה זה. היה ותתקבל טובת הנאה כאמור, יהווה הדבר הפרה יסודית של 

 החוזה. 

 העדר יחסי עבודה  .33

קבלן עצמאי, ובשום מקרה -הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין .33.1

הקבלן   עובדי  ,הקבלןלבין    חברההה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין  לא ניתן לפרש חוזה ז

 ,תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד חברההתוגש נגד שאו הפועלים מטעמו. במקרה 

נגד  ושיפסקאו חבות אחרת, חיוב  ,בגין כל תשלום כספי חברההאת  הקבלןישפה 

 והצגת הפסק המחייב. חברההיד עם דרישת ימ , אם ייפסקו,חברהה

  בכתב על הגשת התביעה תוך זמן סביר מקבלתה. לקבלןתודיע  חברהה .33.1.1

מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הוא היחיד הנושא בכל  הקבלן .33.2

אחריות, חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר או 

 זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

 חידוש אישורים ורשיונות  .34

, נאי לזכייתו במכרזלחדש כל אישור או רישיון, שהיוו תלהחזיק וחלה חובה    הקבלןעל   .34.1

חידוש האישור -איאי החזקה או  .  כך שאלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות

 או הרישיון כאמור יהווה הפרה יסודית של החוזה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יהיה, למשך כל תקופת ההתקשרות, קבלן רשום  .34.2

 עיקרי ההסכם.. תנאי זה הינו מ500ובענף  260במרשם הקבלנים, בענף 

 ביצוע עצמי .35

אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי חוזה   צד לחוזה .35.1

 מראש ובכתב. הצד השני,אישור של זה לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן ניתן על כך 

על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להמחות או להסב את חובותיה  .35.1.1

, ללא צורך לחוזה זה למועצה האזורית חבל מודיעיןוזכויותיה בהתאם 

 .באישור מראש

 המחאה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, .35.2

 פיהם.-עלעבודות שבוצעו לא תכבדם ולא תשלם כל תמורה בגין  חברהוה

 ועיכבון קיזוז .36

מהתמורה שעליה לשלם תהא רשאית לקזז  חברהמסכים ומצהיר בזאת כי ה הקבלן .36.1

פי כל חוזה אחר או -פי חוזה זה, על-על הקבלןפי חוזה זה כל סכום המגיע לה מ-לו על

 . בכל הנוגע לחוזה זה , לרבות בגין תביעות שתוגשנה כנגד החברהפי דין-על

מועד הקיזוז אחר בתכוף ל לקבלןכאמור, תינתן  חברהה ההודעה על סכומים שקיזז .36.2

 שבגינם נעשה הקיזוז. הסכומיםותכלול פירוט 

על קיזוז כאמור או על  חברהבפני נציג ההשגותיו את רשאי להגיש יהיה  לקבלן .36.3
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 לטענתו. ומגיעים לו תשלומים שלא שולמו לו 

מיום קבלת התשלום החסר או  ימים לא יאוחר מתשעים חברהלהשגה כאמור תועבר  .36.4

 ין.יהקיזוז, לפי הענ תמיום קבלת הודע

 לביצוע הקיזוז. הקבלןהעברת השגה בתוך המועד האמור, משמעה הסכמה של -אי .36.5

מידע שבבעלות החברה ב לרבות כלשהי עיכבון זכות או קיזוז זכות עומדת לא לקבלן .36.6

 .העבודותבתוצרי או 

 הפרות, תרופות   .37

-על הפרת חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א .37.1

1970 . 

 כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייחשב כהפרה יסודית של החוזה: .37.2

אי קיום של הוראה מהוראות חוזה זה, אשר נקבע לגביה שהינה מעיקרי  .37.2.1

 החוזה, וכי הפרתה תהווה הפרה יסודית. 

 אלה הם הסעיפים שהפרתם תהווה הפרה יסודית של החוזה:  .37.2.1.1

Error! Reference source not found. ,6 ,Error! 

Reference source not found. ,Error! Reference 

source not found. ,27.1 ,35.1. 

אי קיום של הוראה מהוראות חוזה זה, אף אם לא נקבע לגביה שהינה  .37.2.2

מעיקרי החוזה, אשר לא תתוקן בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה שמסרה 

לאחר שחלפו ארבעה עשר יום מיום  -ואם לא נקבע זמן לספק  חברהה

 שהודיע המזמין לספק על דבר ההפרה.

 רות אחד מאלה: ק .37.2.3

בקשה לפירוק או התקבלה החלטה על  הקבלןהוגשה נגד  .37.2.3.1

פירוקו מרצון או ניתן כנגדו צו פירוק או צו כינוס, זמני או 

קבוע, או הוגשה נגדו או על ידיו בקשה להסדר נושים או ניתן 

צו למינוי נאמן לספק, והצו לא הוסר בתוך תשעים ימים 

 ממועד הינתנו;

רוב הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת, על  .37.2.3.2

או נכסים מהותיים שלו או נכסים הדרושים  הקבלןנכסי 

, והעיקול לא הוסר בתוך תשעים הקבלןלצורך ביצוע שירותי  

 יום מהטלתו.

 .נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה הקבלן .37.2.3.3

 חברה נקלע למצב המונע ממנו להעניק שירותים ל הקבלן .37.2.3.4

 .בלבד( חברהנסיבות תלויות באם ה)למעט 
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לאלתר  חוזהזה הפרה יסודית, יהיה הצד השני זכאי לבטל את ה לחוזהצד הפר  .37.3

 בהודעה בכתב, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לו. 

 סיום ההתקשרות .1

וזאת בהודעה בכל עת,    הקבלןלהפסיק את ההתקשרות עם    רשאיתהחברה תהיה היא   .1.1

 של שלושה חודשים מראש ובכתב.

, ויחזיר חברהכל דבר המהווה קניין ה חברהל הקבלן עם סיום ההתקשרות ימסור .1.2

 לא קיבלה תמורה עבורו.  חברהכל סכום שה חברהל

 כללי .2

תיראה ככלולה   הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל התחייבות הכלולה בהצעתו של   .2.1

 כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש.  הקבלןבחוזה זה, והיא מחייבת את 

מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזה, אלא אם כן התקבל  הקבלןכל חריגה של  .2.2

 מראש ובכתב. חברהעליה אישור ה

פי כל דין אלא -צד לחוזה לא יחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי חוזה זה או על .2.3

 אם נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו. 

 .או חובה הנתונים לחברה מכוח הדין מור בהסכם כדי לגרוע מסמכותאין בא .2.4

 החברהבכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים, ישמשו ספרי החשבונות של  .2.5

, אלא אם הוכח כי תוכנם נכוןכראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה  החברה ופנקסי

 אחרת. 

לם ומלא של זכויות מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה מהווים ביטוי ש .2.6

 , מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.חוזההצדדים, והם מבטלים כל 

 פרשנות .3

 ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים .3.1

 בלשון זכר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

 מסמך אחד.שלימים זה את זה ומהווים ( מהםעל נספחי)והחוזה  המכרז .3.2

יעשה מאמץ  ,לבין נוסח החוזה המכרזבכל מקרה של סתירה בין נוסח  .3.2.1

 ליישב בין שני הנוסחים.

יחולו ההוראות המיטיבות עם החברה,  המסמכים,בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין  .3.3

 בהתאם להחלטת החברה.

 סמכות השיפוט .4

 בלבד. מחוז המרכזבך בית המשפט המוסמשל סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה 

 הודעות .5

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט בראש חוזה זה, בכפוף לכל שינוי בהן,  .5.1

  שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בחוזה זה.
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 פי כל דין-פי הוראות חוזה זה או על-כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו על .5.2

תיעשה בכתב ותישלח בדואר רשום, או בפקס עם אישור קבלת הפקס, או בדואר 

 פי כתובות הצדדים המופיעים בסיפא לחוזה. -אלקטרוני עם אישור קבלתו, וזאת על

 .שעות משעת המסירה בבית הדואר 72מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור  .5.3

תקבלת עם קבלת האישור הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמ

 על קבלתה.

 

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

___________________ ___________________ 

 הקבלן חברהה

 

 הקבלןאישור חתימת 

 

כי  מאשר בזאת ,_______________________רח' אני הח"מ,______________, עו"ד/רו"ח, מ

 ין.ילכל דבר וענ הקבלןמחייבת את  _______________ה"ה חתימתו של 

 

 

_______________ ____________________ 

 עו"ד/רו"ח תאריך
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 העבודותמפרט  : לחוזה 1נספח 

 מוקדמות - 00פרק  א.

 הקדמה 00.1

 במסמכים ת העבודה תבוצע בצורה מקצועית מושלמת ובהתאם לדרישות אשר מופיעו 

 :כן צויין אחרתהבאים אלא אם 

 00ובמיוחד פרק  המפרט הכללי לעבודות בניה שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת, 00.1.1

 עול.יקווי מים ביוב ות 57מוקדמות ופרק 

 הוצאת משרד הפנים.בהוראות למתקני תברואה )הל"ת(, ש 00.1.2

כל העבודות אשר יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת המכרז נכללו בסעיפים השונים של כתב 

 ת ולא ישולם עבורם כל תשלום נוסף. הכמויו

 תאור העבודה 00.2

מצינורות פקסגול כולל מגופים, הידרנטים  מ"מ 225בקוטר מים  יווהנחת קהחלפה ו .א

 ואביזרים שונים.

התקנת בוסטר להגברת לחץ לצריכה שוטפת ולכיבוי אש, כולל מערכת שאיבה ומבנה  .ב

 יביל.

 לקדמותו.פתיחת כבישים ומדרכות והחזרת המצב  .ג

 היקף העבודה 00.3

 באדמה, נורותיוהנחת צ הספקהעבודות הקבלן במכרז כוללות פתיחת מדרכות וכבישים, 

 תאים, בור קוים קיימים, הרכבתיתוק וחינ מילוי התעלה והחזרת כביש ומדרכה לקדמותם,

, אספקה והתקנת מערכת שאיבה )בוסטר( חיבורי חשמל וצנרת ומבנה מגופים, ברזי כבוי אש

 ל.יבי

, מחלקת כבליםחב' חשמל, חב' בזק, חב' חב' מקורות, העבודה כוללת תאום עם המשטרה, 

, וכל גורם אחר רלבנטי שאישורו נדרש לצורך ביצוע העבודות לפי הדין תשתיות של העיריה

התיאום, וכן השגת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות  .והנסיבות, או לפי דרישת המפקח

ע העבודות, יבוצעו על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו. מודגש הדרושים לצורך ביצו

 שהקבלן יעבוד בתאום עם קבלן פיתוח של המועצה. 

 לא תשולם כל תוספת עבור בצוע התאום.

, קווי ביוב ותקשורת בשטח קיימים מבנים ומתקנים וכן עמודי חשמל וטלפון, כבלי חשמל 00.4

של המבנים העיליים והתת קרקעיים בכל מקום ומים וכו'. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם 

, בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, על מנת לדאוג ולשמור ותעבודה  יבוצעובו  

, על לחפירה מהגורמים הנוגעים בדבר תורישיונו שוריםיעל שלמותם. על הקבלן לקבל א

 .אחריותו וחשבונו

מוש במכשירים מיוחדים לבדיקת ימיניהן, השנורות הכבלים והשוחות ליהחפירות לגילוי הצ

אום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת ימיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ות

 הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל חלים על הקבלן, ללא תשלום נוסף.
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ריעה על הקבלן לבדוק את עומק התשתית הקיימת שהקו חוצה ולוודא שתשתית זו אינה מפ

 .ו/או לביצוע העבודות וי המים החדשיםולהנחת ק

חברת שורים של הגורמים הנוגעים בדבר כגון: ילפני תחילת העבודה על הקבלן לקבל א

ולעבוד לפי  ,וכו' מועצה מקומיתחשמל, חב' בזק, חב' הכבלים, משטרה,  רתחבמקורות, 

 ההוראות הכלולות באשורים אלה.

 .כל האישורים ימסרו למפקח בשטח

 לא תשולם כל תמורה עבור השגת אישורים ועבודה לפיהם. 00.5

 לא תשולם כל תמורה עבור עלויות של מפקחים מטעם בעלי תשתיות אחרות.

כללי  אישורים הנדרשים של יועץ בטיחות להבטחתלהקבלן יבצע עבודות בהתאם להנחיות ו 00.6

, והכל בהתאם בטיחות וגהות באתר העבודה לעובדים, עוברי אורח ותנועה מוטורית

 .והמשטרה משרד התחבורה ,תקנות משרד העבודהלולהוראות 

במהלך העבודות יעסיק הקבלן על חשבונו יועץ בטיחות. כמו כן לא יקבל הקבלן כל תשלום  00.7

 נוסף עבור העסקת שוטרים.

קבלן ישמש כקבלן ראשי וכאחראי בטיחות בכל הקשור לאתר למען הסר ספק מובהר, כי ה

 העבודות, על כל המשתמע מכך, והכל בהתאם להוראות נספח הבטיחות. 

כל האמור לעיל יכלל במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל עבורם כל  00.8

 תשלום נוסף.

 AS MADEתכניות  00.9

ובנוסף  DWGלפני מסירת העבודה ימסור הקבלן למפקח, למתכנן ולמזמין דיסק עם קובץ  

( חתומה ע"י מודד מוסמך. התכנית חייבת להיות AS MADEעותקים תכנית לאחר בצוע ) 3

 על רקע של פיתוח וגבולות על המגרשים.

 לא יקבל כל תשלום נוסף עבור הכנת התכנית והפקת עותקים ודיסק.הקבלן 

 

 מפרט טכני מיוחד  - 57פרק  ב.

 קווי מים  57.1

, 1519צינורות סניקה יהיו מסוג פוליאתילן מצולב מסוג "פקסגול" או ש"ע לפי ת"י  57.1.1

" F.E. אביזרים יהיו תוצרת "פלסאון" או ש"ע לריתוך חשמל "10דרג 

)אלקטרופיוזן(. התחברויות לצינורות פלדה ולמגופים יבוצעו ע"י מתאם אוגן עם 

 אוגן נגדי.

 המפעל המייצר את הצינורות יהיה בעל מחלקה לשירות שדה בארץ. 57.1.2

 10פוליאתילן דרג נור יהיו אביזרי יקשתות, הסתעפויות ואביזרים שונים לאורך הצ 57.1.3

 תוצרת "פלסאון" או ש"ע.

ס"מ מעל גב  20 -נור ויס"מ מתחת לצ 10נורות יש לעטוף בחול נקי בעובי יאת הצ 57.1.4

 מ"ג/לק"ג חול. 50לה. רכוז הסולפטים בחול לא יעלה על הצנור ובכל רוחב התע
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ס"מ מעל  30 -לאורך כל הצינורות יונח סרט סימון עם פס נירוסטה. הסרט יונח כ 57.1.5

 הצינור.

יהיו מתוצרת רפאל דגם  4עם רגל ומתקן שבירה בקוטר " 3ברזי כבוי אש בקוטר " 57.1.6

FHF  ס. - 01-101חפרט או ש"ע ויותקנו בצמוד לגדר ויופנו לכיוון הכביש לפי 

תוצרת  NR-40שסתום אל חוזר יהיה עם פתח עליון וציר ארוך עם משקולת דגם  57.1.7

 א.ר.י. או ש"ע. 

רפאל או שווה ערך.  תוצרת TRSמגופים יהיו מגופי טריז עם ציפוי פנים רילסן דגם  57.1.8

 ס.- 01-55 ס או- 01-53א ויבוצעו לפי פרט

עם ציפוי פנימי בבטון  5/32ע.ד. " 6בקוטר "צינורות יניקה יהיו צינורות פלדה  57.1.9

 ועטיפה חיצונית מפוליאתילן שחיל תלת שכבתי מסוג טריו או ש"ע.

עם ציפוי פנימי בבטון כולל  40קשתות לצינורות פלדה יהיו חרושתיות סקדיול  57.1.10

 סרטים מתכווצים לעטיפת הקשתות ויריעות מתכווצות לעטיפת הריתוכים. 

דקות. יש להשתמש במד לחץ  120אטמ' למשך  12ל בדיקת לחץ תיעשה בלחץ ש 57.1.11

 רושם.

 מילוי תעלות: 57.1.12

 נורייש למלא את התעלה מעל שכבת החול העוטפת את הצ בשטחי מדרכה .א

באדמה מקומית נקיה מפסולת ומאבנים בגודל העולה  ועד לשכבת המצעים

מודיפייד א.א.ש.ת.ו.  98% -עד לפני השתית. המלוי יהודק ל ס"מ 7על 

ס"מ  15בעובי תהיה מצע סוג א'  שכבת ס"מ לאחר ההדוק. 20בשכבות של 

 מודיפייד א.א.ש.ת.ו. 98% -לאחר הידוק ל

מעל עטיפת החול עד לשכבה התחתונה של מצעים תמולא התעלה  בכביש  .ב

 98%ס"מ עם הידוק לצפיפות  20)או חומר חלופי שווה ערך( בשכבות  בחול

 מודיפייד א.א.ש.ת.ו.

    מוש בחומר החפור.ילא יעשה ש

ס"מ כ"א  20מעל המילוי הנ"ל יש למלא מצע סוג א' בשתי שכבות בעובי  

 מודיפייד א.א.ש.ת.ו. 98%לאחר הידוק 

הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות צפיפות חול במילוי התעלות. הבדיקות 

 ודות לכל בדיקה )אחת לכל שכבה(.נק 3מ'  50יבוצעו כל 

 בדיקת צפיפות החול והמצעים יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת ובעלת רישוי.

על הרתך להיות בעל תעודה מתאימה של "צנורות המזרח התיכון", או  - רתך 57.1.13

 הטכניון, או ש"ע.

 כבל הארקה 57.1.14

הפלדה קוודרט לפחות שיחובר לצנרת  35לאורך הצינור החדש יותקן כבל הארקה 

 בקצוות.

 פתיחה ותיקון אספלט במדרכה ובכביש 57.1.15

 פתיחת אספלט תיעשה בעזרת משור חשמלי בלבד. .א

 תקון אספלט בכביש יהיה בשתי שכבות.  .ב
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גודל גרגר  ס"מ לאחר כבישה, 5שכבת האספלט התחתונה תהיה בעובי  .ג

ס"מ לאחר כבישה,  5. שכבת האספלט העליונה תהיה בעובי 3/4מקסימלי "

 . 3/4קסימלי "גודל גרגר מ

ס"מ לאחר כבישה, גודל  5תקון אספלט במדרכה יעשה בשכבה אחת של   .ד

 .3/4הגרגר המקסימלי "

 1בשעור  70לפני שכבת האספלט הראשונה יש לרסס בביטומן מסוג ה.ב. .ה

בשעור   RC  -  70ק"ג/מ"ר. בין שתי שכבות האספלט יש לרסס בביטומן מסוג  

 ק"ג/מ"ר. 0.25

 פתיחה ותיקון מדרכה מרוצפת 57.1.16

 כולל איחסון ושמירה לשימוש חוזר. תיעשה בצורה זהירה פרוק מדרכה .א

הכללי  במפרט 400832סעיף  40יתבצע לפי הוראות פרק  קון רצוף משולבתי .ב

 קריו הם:ילעבודות בניה וע

 20האבנים יונחו על שכבת חול שתפוזר על שכבת מצע סוג א' כנ"ל בעובי   -

 מודיפייד א.א.ש.ת.ו.  98% -ס"מ לאחר הידוק ל

 הנחת האבנים תחל מאלמנט טרומי או יצוק )אבן סף(.  -

 מ"מ.  4-2המרווח בין האבנים יהיה  -

השלמות יש לעשות בעזרת אבנים חתוכות במכשיר מיכני ולא ע"י יציקת  -

 בטון.

לאחר ההנחה יהודק המשטח בעזרת פלטה ויברציונית בעלת כח  -

הרץ. שטח הפלטה  75 - 100ק"ג ותדירות  2000 - 1500צנטרפוגלי של 

מעברים, לאחריהם יפוזר חול על  3 -מ'. ההידוק יבוצע ב 0.5 -0.35 יהיה

 3שטח ויוחדר באמצעות מטאטא למרווחים שבין האבנים, ולאחר מכן  מ

 שעות מהנחת האבנים.  24מעברים נוספים של הפלטה תוך 

 יש לפנות לסעיף הנ"ל במפרט הכללי.  -לצורך הנחיות מפורטות  

 שקיעות 57.1.17

מיום  ההקבלן יהיה אחראי שלא תיווצרנה שקיעות בגלל הידוק לא נכון במשך שנ

תתוקן על חשבון  על ידי המזמין, כל שקיעה במדרכה או בכבישקבלת העבודה 

  ., והכל כמפורט במסמכי המכרזהקבלן

 בקורת של שירות שדה 57.1.18

נורות לפיקוח שיגרתי תוך תאום לוחות זמנים אתם. יהקבלן יזמן את נציג ספק הצ

 לבדיקה.נורות שהונחו באותו יום עד  יעל הקבלן לוודא שביום הבקורת לא יכוסו הצ

 סילוק אביזרים מפורקים 57.1.19

 . כל תאי המגוף המפורקים יסולקו מהשטח  

 תאי מגוף  57.1.20

ס"מ  50ס"מ עם מכסים בקוטר  60מחוליות טרומיות בקוטר תאי המגופים יהיו 

 ס.-02-11ויבוצעו לפי פרט  125Bממין 
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 ."המים"וכתובת המועצה המכסים יהיו עם סמל 

 .תאו המתוכננ תברום המדרכה הקיימרום פני מכסי תאי המגוף יהיה  57.1.21

 קווים שטיפה 57.1.22

 נורות.יעם סיום העבודה ישטוף הקבלן את הצ  

 סילוק פסולת 57.1.23

כבישים ת כל פסולת או עודפי עפר שיווצרו עקב העבודה כגון האספלט מפתיח 

השבורות וכו' יסולקו על ידי  ומדרכות והאדמה החפורה המוחלפת בחול, והמרצפות

 פסולת.  אתר מאושר לסילוקהקבלן ועל חשבונו ל

 התשלום עבור שפיכת הפסולת לאתר המאושר יהיה על חשבון הקבלן.  

  לא תשולם תוספת עבור עבודה זו. 

 השטח ינוקה ויטוטא ע"י מטאטא מכני מורכב על טרקטור. 

 מערכת הגברת לחץ להספקת מים )בוסטר( 57.2

בלחץ קבוע ובמשטרי  כיבוי אשהמערכת מיועדת לספק מים לצריכה שוטפת ולעמדות 

ספיקה משתנים ע"י שליטה ממוחשבת בפעולת המשאבות ובמהירויות הסיבוב של כל 

 אחת מהמשאבות עם משנה תדר מהירויות.

 משאבות שיעבדו לסירוגין. 2מערכת המשאבות כוללת 

 משאבות  57.2.1

 משאבות. 2משאבות אנכיות רב דרגתיות, סה"כ  -

 מ'. 60 -לעומד מק"ש  30כל משאבה תספק  -

 סבל"ד. 2,900קלווט(,  7.5כ"ס ) 10 -הספק כל משאבה לא יפחת מ -

המשאבות יורכבו כזוג על בסיס משותף עם חיבור לצנורות כניסה ויציאה משותפים  -

 .6בקוטר "

 מחברים גמישים. -

 , תוצרת "הידרומט" או ש"ע.EVM-32-4דגם המשאבות יהיה  -

 יח'( 1) חלקי המתקן 57.2.2

 י כל משאבה.מגוף לפני ואחר -

 אל חוזר אחרי כל משאבה. -

 צנרת כניסה ויציאה משותפת )מניפולד(. -

 מדי לחץ לפני ואחרי המשאבות. -

 רגש לחץ לכל משאבה. -

 שסתום אוויר על היציאה המשותפת של המשאבות לקו הסניקה. -

 ליטר. 25מיכל התפשטות בנפח  -

 יח'( 1לוח פיקוד ) 57.2.3

 .IP 65יותקן בתוך ארון פיברגלס  -
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 בקר ממוחשב וממירי תדר לכל משאבה בנפרד שיותקנו בתוך הלוח.  -

 מפסקים ואמפרמטר לכל משאבה. -

 נוריות בקרה לכל משאבה. -

 הגנות לכל מנוע של עומס יתר, חוסר פאזה ומתח יתר. -

 הגנת חוסר מים ביניקה. -

 לחץ מינימום בסניקה.הגנת חוסר מים בסניקה ע"י מדידת  -

 הכנה למפסק אוטומטי להפעלת גנרטור. -

הכנות של מגעים יבשים למערכת אתרעה אלחוטית לדיווח על משאבה פועלת/לא פועלת,  -

 משאבה בתקלה, לחץ, ספיקה, הפסקת חשמל וכו' למערכת הבקרה של המבנה.

  פעולת המתקן 57.2.4

אבה תורנית במערכת התורנית עם ירידת הלחץ, דרישה לצריכת מים, תכנס לעבודה מש

במהירות איטית. המשאבה תגדיל את מהירותה תוך שמירת לחץ קבוע עד לספיקה 

מקסימלית. אם הצריכה תגדל תכנס לפעולה משאבה שניה במהירות איטית שתגדל עם 

הגדלת הצריכה כאשר הראשונה ממשיכה במקסימום, עד הגעת משאבה שניה 

 למקסימום.

 קנה המשאבות את פעולתן בצורה איטית ובהדרגתיות.עם ירידת הצריכה תפס

המשאבות תעבודנה בתורנות כך שהמשאבה הראשונה במערכת תתחלף בכל הפעלה או 

לפי לו"ז שיוכתב מראש, על מנת לדאוג עד כמה שניתן לשעות עבודה דומות בין שתי 

 המשאבות.

 

 הפעלת המערכת 57.2.5

את התכנית לפני הביצוע ואת   הפעלה וכיוון המערכת תעשה ע"י ספק המתקן שיאשר .א

 ההתקנה עצמה.

 המתקן ימסר עם חומר טכני , חוברת מתקן והסבר לאיש האחזקה. .ב

 כקומפלט. ישולםהבוסטר  .ג

 צינורות פלדה מגופים ואביזרי צנרת במכון השאיבה 57.2.6

 צינורות ואביזרי צנרת 57.2.6.1

 .5/32ומטה יהיו בעובי דופן " 6בקוטר " צנורות .א

 יהיו עם ציפוי פנימי מבטון. כל הצנורות .ב

שכבתי  באדמה יהיו כנ"ל עם ציפוי חיצוני מפוליאטילן שחיל תלת צנורות טמונים .ג

 דגם "טריו" או ש"ע.

 בצבע יסוד אפוקסיבשתי שכבות יצבעו חיצונית לפי מפרט צביעה,  צנורות גלויים .ד

 ן אפוקסי בגוון שיקבע המפקח.ופעמיים בצבע עליו

כגון הסתעפויות, קשתות, מעברים מקוטר לקוטר וכו' יהיו מפלדה  אביזרי צנרת .ה

 עם ציפוי פנימי מבטון מייצור חרושתי. 40סקדיול 

 .60יהיו לפי תקן ישראלי  אוגנים ואוגנים עוורים .ו
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 מגופים שסתומים ואביזרים 57.2.6.2

עם תמסורת  Bגופי פרפר מדגם יהיו מ סניקת המשאבותהמגופים ברשת  - מגופים .א

AV .תוצרת "רפאל" או ש"ע 

יהיו עם ציר בולט עם משקולת מותאמים להתקנת מפסק גבול   שסתומים אל חוזרים .ב

 040  חשמלי לפקוד הגנת חוסר זרימה ועם פתח עליון עם ציפוי פנימי מאמאייל מדגם

NR .תוצרת "ארי" או ש"ע  

תוצרת "ארי"   D-040דגם "ברק"    2וטר "למים יהיו כפולים בק  שסתומי שחרור אויר .ג

תוצרת "שגיב" או ש"ע.  SMLלפניהם מדגם  2או ש"ע ויורכבו עם ברז כדורי "

 .PPמ"מ  40כולל צנור נקוז  ס – 01 - 96השסתומים יותקנו לפי פרט 

אטמ' ויורכבו עם ברז 10עד   0-מולחץ   10000יהיו תוצרת "מגו אפק" דגם    מנומטרים .ד

 ס.-01-121ויותקנו לפי פרט  SML 100"שגיב" דגם  תלת דרכי לפניהם תוצרת

לפי תקן  EPDMיהיו חרוטים מצופים עם אטם הידראולי  - דרסרים )מצמדים( .ה

 ס.-01-62ויותקנו לפי פרט  2000מדגם  1124ישראלי 

לפי  ASA-150 או ND 16 או .B.S.T.Dיהיו מצופים באפוקסי לפי תקן  מחברי אוגן .ו

מתוצרת "קראוס" או  1124לפי תקן ישראלי  .E.P.D.Mדרישה עם אטם הידראולי 

 ס. - 01 - 62 ש"ע ויותקנו לפי פרט

על הרתך להיות בעל תעודה מתאימה של צינורות "המזרח התיכון" או  - רתך .ז

 "הטכניון",או ש"ע.

 מהריתוכים. 10% -יערכו עפ"י דרישות המפקח ולא פחות מ בדיקות רדיוגרפיה .ח

צבועים לפי מפרט צביעה,  ɸ3לצנרת ואביזרים יהיו מצינור פלדה " תמיכות מפלדה .ט

לפחות ויבוצעו לפי פרט  1/2התמיכות יחוברו לבסיס מבטון ע"י ברגים )פיליפסים( "

 ס ומקומן יהיה בהתאם לתוכניות ולהוראות המפקח.-04-12

שעות ולאחר מכן  5אטמ' במשך  12לאחר ההרכבה תבדק הצנרת בלחץ  לחץבדיקת  .י

 תאושר ע"י המפקח.

 .30 -יהיה ב בטון לתמיכות צנרת .יא

 אחריות 57.2.7

שנים מיום קבלת  3הקבלן יהיה אחראי על הציוד שהתקין במכון השאיבה במשך  .א

 המתקן ע"י המזמין.

יתייצב לתיקון התקלה בתוך במקרה של קריאה לשירות בתקופת האחריות הקבלן  .ב

 שעות מהקריאה. 24

 חיבור חשמל 57.2.8

הזמנת חיבור חשמל מחב' החשמל תהיה באחריות המזמין. באחריות הקבלן לבצע 

את כל ההכנות לחיבור החשמל ואת כל המתקנים לחיבור בין מונה החשמל ובין לוח 

 החשמל של המשאבות.

 מבנה תעשייתי יביל למערכת הבוסטר 57.3

 לוחות פלדה בלתי מחלידה )פלב"ם( עם אחריות לשמור צבע המבנה יורכב מ .א

 שנים. 12-ולמניעת חלודה ל

 ס"מ עם קלקר מוקצף,ביניהם. 5הלוחות המתכתיים יוצרים סנדוויץ בידוד בעובי  .ב
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 80-ס"מ )רוחב( ו 100)גובה( וחלונות במידות  X 1.80)רוחב(  1.20המבנה כולל דלת במידות  .ג

 ס"מ )גובה(

 מ' פנים( X 2.9מ'  3.4מ' ) X 3.0מ'  3.5מידות המבנה החצוניות:  .ד

 המבנה היביל יסופק בחלקים ויותקן כקומפלט מתוצרת חב' "המכולה" או ש"ע. .ה

 המבנה אינו כולל רצפת בטון שיש לצקת בנפרד לפני הרכבת המבנה היביל. .ו

 דות בטון יצוק באתרעבו 57.4

 כללי 57.4.1

 סוג הבטון .א

ק"ג לפחות לכל מ"ק בטון. תנאי  350עם תכולת צמנט מינימלית של  30 -סוג הבטון יהיה ב

 .118הבקרה יהיו טובים לפי ת"י 

 תבניותה .ב

 תהיינה מלוחות עץ ו/או דיקט לפי בחירת הקבלן. התבניות ליציקה 

 פלדת הזיון .ג

ופלדה  580לפי ת"י  יהיו רשתות מרותכות ,739מצולעת לפי ת"י מפלדה פלדת הזיון תהיה 

 . 31לפי ת"י תהיה עגולה 

 עבודות בטון ברצפת מבנה הבוסטר כוללות:  57.4.2

 מודיפייד א.א.ש.ת.ו. 98% -ס"מ לאחר הידוק ל 20מצע סוג א בעובי  .א

 ס"מ. 5בעובי  20-שכבת בטון רזה ב .ב

 ס"מ. 15מ"מ כל  8ɸן ס"מ עם שתי רשתות זיו 15בעובי  30-שכבת בטון ב .ג

 הכלרה 57.5

לפני חיבור קו חדש לקו מים קיים יבצע הקבלן כלורינציה ושטיפה של הצינור בהתאם 

החיטוי ושטיפה של הצינור ישלחו ע"י   לדרישות של משרד הבריאות. דגימות של המים לאחר

 הקבלן למעבדה המאושרת ע"י משרד הבריאות לבדיקות.

לעיל על הקבלן לבצע כל הסידורים והעבודות הנדרשות  לפני ביצוע כל הפעולות האמורות

וחיבור הקו בצורה זמנית למערכת  , אל חוזרים, משפכים מגופיםלרבות התקנת 

מחומר החיטוי. כל העבודות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום  תיעול/ביוב לריקון הקו

 נוסף.

 גישושים 57.6

המערכות התת  לכ את חשבונו גישושים ויגלהלפי התחלת הנחת קווי המים הקבלן יבצע על 

ימסור את המידע למתכנן. כמו כן ימדדו תאי ביוב  נוריקרקעיות הקיימות בתוואי הנחת הצ

 במקומות חצייה עם קו מתוכנן.

במידה שבעקבות הגישושים הנ"ל יהיה צורך לבצע שינוי כלשהו בתוכניות, על ידי המזמין, 

ו, והוא לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי, אלא לפי יפעל הקבלן בהתאם לשינויים הלל

המחירים שהוצעו על ידו בכתב הכמויות )וזאת גם במקרה שהשינויים היו כרוכים בהארכת 

 העבודות(. 

 תכולת מחירים .ג
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 מחירי הנחת צנורות מסוג פקסגול כוללים: .1

ביד, של חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה, ובכל סוגי השטחים בעבודת מכונה או  .א

לקוטר הצינור ובעומק שיבטיח כיסוי   תעלות להנחת צינורות מים ברוחב מתאים בהתאם

 מינימלי בהתאם לנדרש.

 יצירת תשתית מתאימה להנחת הצינורות בתחתית התעלה. .ב

 אספקה, הובלה, פריקה, פיזור והנחה בתעלה של צינורות פוליאטילן מסוג פקסגול. .ג

מעברים מקוטר לקוטר וכל אביזר אחר הנדרש הספקה והרכבת קשתות, הסתעפויות,  .ד

 מתוצרת "פלסאון" או ש"ע.

 חיתוכים וריתוכים בשיטת אלקטרופיוז'ן לאורך הקו. .ה

 הספקה והתקנה של כבל הארקה לאורך הצינור וחיבורו לצנרת פלדה קיימת בקצוות. .ו

 , חומרי אטימה וכל אביזר או חומר ןהספקת כל חומרי העזר הדרושים כגון סרטי תיקו .ז

 הדרוש.

 צילום וידאו של צינורות. .ח

 אספקה והנחת סרט סימון מעל הצינור. .ט

 הספקה ועטיפה בחול מעל גב הצינור בכל רוחב התעלה. .י

פינוי פסולת מסוג כל שהוא מחוץ לגבולות המועצה ללא הגבלת מרחק לאתר השפיכה  .יא

 המאושר.

 בדיקות שוטפות של החול. .יב

 כיסוי הצנור כנדרש במפרט הטכני. .יג

 בדיקות הידוק מלוי התעלה. .יד

 הכלרה ושטיפת הקו. .טו

 בדיקת לחץ. .טז

 ניקוי שטח העבודה. .יז

 שרות שדה ע"י יצרן הצינורות. .יח

 מחיר הפרטים כולל .2

ם, תותביהספקה, הובלה והרכבת כל האביזרים המופיעים בפרט כגון: מחברי לאוגן,  .א

 אטמים וכו'. ,אוגנים, הסתעפויות, קשתות

 , אל חוזרהמגופים, ברזי כבוי אש, קשתות, הסתעפויות, אוגניםאספקה, הובלה והרכבת   .ב

 וכו'.

וכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לביצוע   ןבשיטת אלקטרו פיוז'חיתוכים, ריתוכים   .ג

 הפרט וחיבורו למערכת המים.

 חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוזו, חיתוכו וריתוכו. .ד

 הקודמים. חפירה וכיסוי עבור הפרט בהתאם לנאמר בסעיפים .ה

 מחירי תאי המגוף כוללים: .3

 עבודות וחומרי העזר הנדרשים.ההספקה והרכבת תא מגוף בקוטר והסוג המתאים. כולל כל  

 אספלט כולל:או מדרכת מחיר פתיחת כביש  .4
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צורך, הי סימון תוואי, ניסור מסעות בעובי משתנה ע"י משור, שימוש בפטיש פניאומטי לפ

תנה ופינוי פסולת מסוג כל שהוא מחוץ לגבולות העיר ללא פירוק אספלט או בטון בעובי מש

 הגבלת מרחק לאתר השפיכה המאושר.

 מחיר תיקון כביש אספלט כולל: .5

הספקה ומילוי שתי שכבות מצע מסוג א' מהודק כנדרש, שתי שכבות אספלט כביש כנדרש, 

 ריסוס ביטומן בכל שכבה.

 כולל:נור חדש לקו מים או למגוף קיים ימחיר חבור צ .6

 סגירת מים. .א

 חפירה וגילוי הקו הקיים, חיתוכו, ניקוזו וריתוכו. .ב

 הספקה, הובלה והרכבת כל האביזרים הנדרשים לבצוע הפרט כגון: .ג

 קוטר וכו'. ילאוגן, מעבר םקשתות, מחברי .ד

 ניתוק וסתימה של הקו הקיים. .ה

 פירוק וסילוק קטע של הקו הקיים לפי הצורך. .ו

 קומפלט וכולל:מחיר אספקת הבוסטר הינו  .7

 צמד משאבות ומנועים מותקנים על בסיס משותף. .א

 צנרת, אביזרים )מחברים(, מגופים, אל חוזרים, מדי לחץ. .ב

 תחום העבודה בבוסטר כולל עד לחיבור לרשת אספקת או סניקת המים המוצעת או הקיימת. .ג

 לוח פקוד עם משני תדר מהירויות בארון פח. .ד

 משדר לחץ, מד לחץ ומפסק לחץ.אביזרי פקוד שונים לרבות  .ה

 חיווט בן המשאבות ולוח הפיקוד ובדיקת המערכת בלחץ. .ו

מ' בין  25הכנות לחבור חב' החשמל כולל פילר בטון שרוולים וכבלי חשמל באורך עד  .ז

 פילר החשמל ובין לוח החשמל של המשאבות.

 הפעלת המערכת באתר לאחר התקנתה. כולל מתן הדרכה למשתמש בתום ההפעלה. .ח

 שנים. 3-אחריות נדרשת ל .ט

 מחיר אספקת מבנה יביל לבוסטר הינו קומפלט וכולל: .8

ס"מ עם מילוי קלקר  5קירות וגג משופע מפלדה בלתי מחלידה בצורת סנדוויץ בעובי  .א

 מוקצף לבידוד.

 ס"מ כנ"ל. 5חלונות במבנה סנדוויץ מבודד עם קלקר מוקצף בעובי  2 -דלת ראשית ו .ב

 שנים אחריות על פגמים בייצור, חלודה וצבע.  12 .ג

 

 הערה:

 עלות רצפת הבטון למבנה ובסיס בטון למשאבות מתומחרים בסעיף נפרד.

 

 

 והפרטים רשימת התוכניות .9
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 רשימת תכניות .ג

 (1:500תנוחה )קנ"מ  –תוכנית קווי מים   - 935/37-01-01

העמדה   -( ותכנית מקום  1:25ופרטים )קנ"מ  תכנית, חתכים    -בוסטר להגברת לחץ   -935/37 -01-02

 (.1:100למבנה בוסטר )קנ"מ 

 פרטיםרשימת  .ד

 קסגולפרט מגוף על קו פ -  ס - 01-53א 

 קסגולעל קו פ פרט מגוף בהסתעפות -  ס - 01-55 

 פרט מחבר אוגן ודרסר מעוגנים. -  ס – 01-62 

 או קו פלדה קייםחדש למגוף פקסגול פרט חבור צנור  -  ס - 01-64 

 פרט מילוי תעלות  -  ס-01-80א 

 .PEלמים עם צנור נקוז  2ᴓפרט שסתום אויר " -  ס-01-96 

 עם מתקן שבירה פרט ברז כבוי אש -  ס - 01-101ח 

 פרט עמדת כיבוי אש )ארגז וגלגלון( -  ס-01-107ח 

 פרט מד לחץ )מנומטר( למים. -  ס-01-121 

   מגוף תאפרט  -  ס - 11-02 
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 לחוזה: התמורה 2נספח 
 תצורף הצעת המחיר של הספק 
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 אישור לקיום ביטוחיםלחוזה:  3נספח 

 

 ,לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ ו/או 

 המוא"ז חבל מודיעין ו/או תאגידים עירוניים ו/או 

 חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 10רח' מודיעים  

 שהם

 ("החברה")להלן:  

 

לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור  חברה ___________________  ,מאנו הח"

פוליסות ביטוח ( "הקבלן")להלן:   _____________ ח.פ.  ______________________ 

אשר כוללות את , אחריות מקצועית וחבות המוצר חבות מעבידים ,, צד שלישיקבלניותעבודות 

ההסכם ההתקשרות )להלן: נשוא    עבודותבמלואם והמתייחסת ל  והתנאים המפורטים להלןהסעיפים  

  "(.העבודות"

 

חץ לצרכי שימוש בעת מהות העבודות: הנחת קו מים בלחץ גבוה, לרבות הקמת בוסטרים להגברת הל

 .כיבוי שריפות בשטח אזה"ת המנוהל ע"י החברה, מבנים יבילים, הלחמות של מערכת הצנרת וכד'

 הכיסוי לא יפחת מתנאי "ביט" הרלוונטיים למועד תחילת העבודות.

פוליסה זו אינה חלק מפוליסה הצהרתית. היה והפוליסה הינה פוליסה הצהרתית, מוסכם כזאת כי 

ריות והיקפי הכיסוי לא ייפגעו מהודעות על אירועים או תביעות בפרויקטים אחרים גבולות האח

 המבוטחים ע"פ פוליסה זו.

הקבלן, קבלני המשנה של  ,כמפורט ברישא למסמך זה חברהההפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 

הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים 

 מביצוע העבודות.

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 :קבלניותביטוח עבודות  -פרק א'  .1

 מס' פוליסה: _____________________

 סיום: _________תאריך תחילה: _________ תאריך 

 

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על 

 .עצמו או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן הקבלןעבודות אשר תבוצענה על ידי 

 ש"ח..                             - שווי העבודות הקבלניות הינו

 ההוראות הבאות :על פרק זה חלות 
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מסכום הביטוח, לכל אירוע, על  10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1

 .(3.6.1)הרחב  בסיס נזק ראשון.

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

 .(3.2)הרחב  נזק ראשון.

בסך  מזמיןהשייך ליחיד מיחידי המבוטח או ליכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך  .1.3

 .( 3.3)הרחב  , לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.מסכום הבטוח 20%של 

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

לשם כינון האבדן  , לרבות מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית,ומומחים אחרים

)הרחב  מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%לסך של או הנזק עד 

3.6.2 ). 

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

END  115    או נוסח לוידסDE  3    משווי הפרויקט( 40%( )נזק ישיר בשיעור של   

 ורעידת אדמה. יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע .1.6

יום בגין שבר  60לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכניות לתקופה של יכלל כיסוי  .1.7

 . בפוליסה (1.4.1.3) סעיף  .מכני וקילקולים חשמליים

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

ה תהיה בתוקף אשר לאחריחודש,  36הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.9

. , וסעיף 5.8.2. , סעיף 1.4.2) סעיף   ( חודש נוספים 12תקופת תחזוקה " רגילה " של 

9.7.2) . 

, חברההפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד ה .1.10

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

או החל השימוש   חברהשנמסרו ליישא בתוקפו גם לגבי חלקים    הכיסוימו"מ בזאת כי  

 . MR- 116בהם ובכפוף לנוסח 

 
 

   ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2

 מס' פוליסה: _____________________

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

 

ש"ח    8,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של  

 ₪  לתקופת הביטוח.  8,000,0000.-וע ולא פחות מסכום של  לאיר

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
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כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה  .2.1

 זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו , כל הבאים חברהיצוין במפורש בפוליסה כי ה .2.2

 לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

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

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

₪ למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות,  1,000,000קרקעיים בגבול של 

( )  Endorsement 102)      ש"ח. 1,000,000ומתקנים תת קרקעיים עד לסך  כבלים

 . (7.2הרחבה 

הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר  .2.5

 1,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 6.1למבוטח ע"פ פרק א' לפוליסה וסייג 

 (  Endorsement 119) ש"ח.

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

 בחזקתו ו/או שליטתו לתקופת העבודה בלבד.

)  חברהכנגד ה הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.7

 בתנאי ביט ( 1הרחבה 

ת משען ו/או החלשה של תמך בגבול הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסר .2.8

ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ) הרחבה  1,000,000.-אחריות של 

 . (7.3( ) הרחבה   Endorsement 120לתנאי ביט ( ) 2

הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי  .2.9

ה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח ו/או מכונה ניידת לרבות כז

כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 

 2,000,000.-על כל תיקוניו, גבול האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על  1976התשל"ה 

יסת הבטוח של ₪ לתקופת ביטוח, מעבר למבוטח בפול 4,000,000.-ש"ח לאירוע ועל 

 (  7.5. ו 7.4. ) הרחבות הכלי המבוטח

, חברההפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד ה .2.10

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

 ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3

 מס' פוליסה: _____________________

 סיום: _________תאריך תחילה: _________ תאריך 

 

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

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

 הביטוח .
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 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

 קת נוער כחוק.לא תחול כל מגבלה בקשר עם העס .3.1

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

 בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

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

לפי מי , ולמעט כחברהויתור על זכות השיבוב כנגד השיפוי וכן הפוליסה תכלול סעיף  .3.4

 . (11.9שגרם לנזק בכוונת זדון. ) הרחב 

 

   ביטוח אחריות מקצועית  .4

 מס' פוליסה: ____________________

 תחילה: _________ תאריך סיום: _________ תאריך

 

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות 

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית,   2,000,000.-המבטח שלא יפחת מסך  

 שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח. 

ח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע הביטו .4.1

אחרים, מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה 

 ביטוח. 

הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו או  .4.2

 עבורו.

אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או  בגין חברההביטוח מורחב לכסות את ה .4.3

בכפוף לסעיף  חברההפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את ה

 "אחריות צולבת".

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

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

תשלום הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח  6ותביעות למשך 

בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך 

ובתנאי כי הודעה במהלך תקופת הביטוח,  תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה  

 לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 

 מס'  ביטוח  חבות המוצר. .5

 _________________________________________________   פוליסה:  

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________
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לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק 

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

 . ש"ח 2,000,000

אוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה אינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח   .5.1

 סכם.למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת הה

נכללה בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן וכל הקשור   חברהה .5.2

 בתוצרי העבודה של הקבלן,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

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

 ".ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 ו, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיחברהההביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי   .5.4

 בגין נזק המכוסה בביטוח זה.

והסיבה אינה אי  במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, .5.5

מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים  תשלום הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח  12למשך ותביעות 

בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך 

ובתנאי כי ,  תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח

 .לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

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

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

כמפורט ברישא למסמך זה, המפקח   חברהשל כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את ה

 חריתו המקצועית (, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן.) למעט א

נקבעה מוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ  .6.3

. (  4.10לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ) סעיף 

  18( או סעיף      2016בתנאים הכלליים של הפוליסה ) תנאי ביט    15.10וכן לצורך סעיף  

 (. 2013בתנאים הכלליים לפוליסה ) תנאי ביט 

מקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים ב .6.4

 נודיעאלא אם כן  ,חברהע"פ הודעת המבוטח וגם או ה ובאופן אוטומטי, בהתאם

יום )שישים(  60שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות  נועל כוונת חברהל

 .לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף

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

הודעה, במכתב  חברהלצמצם היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח ל

 )שישים( יום מראש. 60בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

ם שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בכל הביטוחי .6.6

המפקיעים או המגבילים את  – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו –בפוליסה 
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הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס 

, חפירות, אש, התפוצצות, למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב

אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, 

זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות 

 על אף האמור, -. תתווסף הסיפא 14.7, כ"כ לסייג חברהנוער כחוק, או רכוש של ה

יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מבטח לא  

 .מקרה הבטוח

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

נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם   (SUBROGATIONשל המבטח על זכותו לתחלוף )

תחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, ה חברהזיקה אליו או שה חברהאו גוף של

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. חברהלמעט קבלני משנה וספקים של ה

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

מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא  חברהזכויות ה

 חברהאו גזבר/ חשב ה  חברהה  מנכ"ל, שלעניין זה מוגדר  חברהידוע ל אם המקרה היה

 . חברהאו הממונה על הביטוחים אצל  ה

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה  .6.9

ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול 

. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס החברולא תופעל כלפי ה

במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים   חברה"ביטוח ראשוני", המזכה את ה  והינ  חברהל

יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים  חברהלפי תנאיו, מבלי שמבטחי ה

 בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

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

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות   .6.11

 החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי  .6.12

, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים חברהמוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן ל

 לא היתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים.  חברהה

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק  .6.13

 או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ הפוליסות כפופות לתנאי   .6.14

 אישור זה.

 
 ולראייה באנו על החתום:

 
_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 ערבות ביצועלחוזה:  4נספח 

 
 _____________ בנק: לכבוד

 סניף: _____________ לפיתוח חבל מודיעין בע"מחברה כלכלית 

 מיקוד: _____________ 

 תאריך: _____________ ג.א.נ., 

 

 

 

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________  הנדון:

( לביצוע המבקשים -פי בקשת ______________________ )להלן -על .1
להנחת קו מים חוזה התחייבויותינו לפי הסכם מיום ___________ במסגרת 

, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך מ"מקורות" ובוסטר להגברת לחץ
אלף ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים  _______ש"ח ) _____של 

 (.הצמדההפרשי  -מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן 

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

הגנה כלשהי שיכולה לעמוד  משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת
 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה : .4

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

 הפרשי הצמדה יחושבו, כדלקמן: .5

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

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

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 ענה.דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא ת

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.

 

 בכבוד רב,        

 

 בנק : _____________________        
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 לחוזה: תוכניות 5נספח 
 

  מצורפות בקובץ נפרד
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 תצהיר  - מכרזל ג'נספח 

 

 3/2019מס'  מכרזנותן תצהירי זה בקשר ל אני_____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________

]ככל שיש צורך בחתימתו של יותר  ."(המכרז)" להנחת קו מים מ"מקורות" ובוסטר להגברת לחץ

 ממורשה חתימה אחד, ניתן לשנות את התצהיר בהתאם[

___________________, שמספרו המזהה הוא הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד  .1

 "(.המציע________________ )להלן: "

 הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________. .2

 הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע. .3

 שמירה על דיני העבודה .4

חוק " :ן)להל 1991-הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א .4.1

 "(.עובדים זרים

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .4.2

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק  .4.2.1

 עובדים זרים בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או  .4.2.2

ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים  -יותר לפי חוק עובדים זרים 

 שקדמו למועד החתימה על ההצהרה.

 לעניין סעיף זה: .4.2.3

נושא משרה אצל , תאגיד שבשליטת המציע -" בעל זיקה" .4.2.3.1

השליטה  , בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעלהמציע

 במציע הנו בעל השליטה גם בו.

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות, התשכ"ח -" שליטה" .4.2.3.2

חוק "  -)להלן    1987-הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז .4.3

"(, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב מחוקי שכר מינימום

 וציים וההסכמים האישיים החלים עליו.העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיב

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .4.4

 או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. המציע .4.4.1

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  .4.4.2

 לפחות ממועד ההרשעה.במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה 
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המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  .4.4.3

מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

 ההרשעה האחרונה.

 לעניין סעיף זה: .4.4.4

 כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .4.4.4.1

תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל  4.4.4.1.1

תאגיד אחר  המציע, בעל שליטה במציע,

שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם 

 בו.

תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי  4.4.4.1.2

העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של 

המציע, ותחומי פעילותו של התאגיד דומים 

 במהותם לתחומי פעילותו של המציע.

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר  4.4.4.1.3

 עבודה.

הנשלט שליטה אם המציע הנו תאגיד  4.4.4.1.4

תאגיד אחר שנשלט שליטה  -מהותית 

מהותית בידי מי ששולט במציע; שליטה 

החזקה של שלושה רבעים או  -מהותית 

 יותר בסוג מסוג של אמצעי שליטה בתאגיד.

דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר -הורשע בפסק -" הורשע" .4.4.4.2

מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 

(31.10.2002.) 

 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .6

 :מאלה אחד מתקיים במציע .6.1

 1998-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות .6.1.1

 ;עליו חלות לא( זכויות שוויון חוק :להלן)

 ;אותן מקיים והוא עליו חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף אותהור .6.1.2

 למנהל  לפנות  התחייבותו  על  בזאת  צהירמ  הוא,  לפחות  עובדים  100  מעסיק  המציע  אם .6.2

 חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי

; ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם - הצורך ובמידת, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי

 הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעברככל שהמציע התחייב 

 קיבל ואם, ממנו כנדרש פנהכאמור, הוא מצהיר כי הוא  החברתיים והשירותים

 ;ליישומן פעל גם הוא, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות

 משרד של הכללי למנהלשל תצהיר זה  העתקאם המציע יזכה במכרז, הוא יעביר  .6.3

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה
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 העדר תיאום .7

 מציע עם אחר קשר או הסדר, התייעצות וללא עצמאי באופן הצעתו את הגיש המציע .7.1

 . למכרז אחר

 של  נציגו בפני  או  במכרז  מציע  שהוא  מי  בפני  הוצגו לא  למכרז  המציע של  הצעתו פרטי .7.2

  .כאמור מציע

 .זה במכרז הצעות מלהגיש אחר מציע להניא בניסיון מעורב היה לא המציע .7.3

 מכל תחרותית בלתי הצעה להגיש אחר למציע לגרום בניסיון מעורב היה לא המציע .7.4

 .שהוא סוג

 ודברים דין או הסדר בעקבות נעשתה ולא לב בתום מוגשת למכרז המציע של צעתוה .7.5

 .אחר מציע כלשהו

 .בפועל מאסר שנות חמש עד להגיע יכול מכרז תיאום על שהעונש לכך מודע המציע .7.6

 עמידה בדרישות הדין .5

 1958 -ב)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח 89בהתאם לסעיף  .5.1

תאגיד שיש לאחד האמורים חלק כי "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או  הקובע

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, 

בן זוג, הורה, בן או בת,   -לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם החברה, לעניין זה, ״קרוב״  

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים  12ובהתאם לכלל  ;אח או אחות״

״חבר החברה לא יהיה צד לחוזה או לפיו: נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  של

חבר מועצה או קרובו או  -לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ 

 המציע מצהיר כי: ;תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו

של חבר החברה, אינו סוכן או שותף  קרובאינו , החברהחבר המציע אינו  .5.1.1

 חבר החברה;  של

חבר אין מי שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים בהון או ברווחי המציע שהוא  .5.1.2

או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה   מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מאלה מנהל או עובד אחראי 

 .במציע

הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או ידוע לי כי החברה תהיה רשאית לפסול את  .5.2

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 כללי .6

 בלבד. מורשותהנני מצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מחשב  .6.1

 ללא סייג. המכרז, הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות המכרזקראתי את מסמכי  .6.2

 נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד .6.3

 עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז.

 הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים ומדוייקים.  .7
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 הו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.ז .8

 

       _________________ 

 חתימה        

 אישור

ביום __________ הופיע/ו בפני , עו"ד, מ.ר.__________ מאשר כי   אני הח"מ, 

מר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה _________ ומר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה 

החתומ/ים לעיל, המורשה/ים לחתום בשם המציע ואשר חתימתם מחייבת את המציע  _________,

ה/ו צפוי/ם לעונשים לכל דבר ועניין ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם לומר את האמת וכי יהי

הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/הצהרותיהם דלעיל וחתמ/ו עליה בפני.

      

      ____________________ 

  ____________, עו"ד     
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 פירוט החלקים הסודיים בהצעה :למכרז 'דנספח 

שהמציע סבור שהם מהווים סוד מסחרי או סוד עסקי. המציע למכרז  להלן מפורטים החלקים בהצעה  

מודע לכך שסימון חלקים אלה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה סודיים גם בהצעותיהם של 

 המציעים האחרים, והמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

 ע מודע לכך ששיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון הנו של ועדת המכרזים, ושלה בלבד.המצי

 

 מהות החלק הסודי סעיף בהצעה / מספר הנספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


