
 
 מועצה אזורית דרום השרון

 

 1/22מכרז פומבי 
 אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב עבודות לביצוע 

 

 כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך. 

  –)להלן    צוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוביב  הצעות מחיר עבורמזמינה בזאת    המועצה

 . "(המכרז"

בדהודע הה  של  האינטרנט  באתר  מתפרסמת  המכרז  תחת    /http://www.dsharon.org.ilמועצה  בר 

 מכרזים./תושבשירות ל

ניתן לרכוש   ש  בקומה א' בקריית המועצה, כביבמשרדי מחלקת הנדסה במועצה,  את מסמכי המכרז 

ם  לאחר תאום טלפוני ע  ,16:00  –  08:30בין השעות:  ה',  -ם א' ירק בימי  , בסמוך לכניסה למושב נוה40

 . ₪  ,0031 בסךתמורת תשלום שלא יוחזר  , 9000572-03בטלפון   יקי אוסקיו, סגן מהנדס המועצה

 במכרז דרישות הסף המפורטות רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל 

  ידניתבמסירה    "מועד ההגשה"(    –)להלן    03:08בשעה    22.2030.07הצעות המחיר תוגשנה עד ליום  

המועצה. המעטפה לא תישא סימני זיהוי  רזים במשרדי גזברות  לתיבת המכה שתוכנס  בלבד במעטפ

 ". 1/22ז פומבי "מכרמלבד ציון  כלשהם

 המכרזים. תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת  הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה,

 לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  תמתחייבמועצה  אין ה 

רכישתו,הבהרהלשאלות   טרם  במכרז  לעיון  או  לפנות  ,  העד    ניתן  באמצעות    ,28.02.22  -לתאריך 

 . 03-9000572 בטלפוןחובה לוודא קבלת המייל    askayo@dsharon.org.il  מיילכתובות ה

 
 

 ,בכבוד רב
 

 אושרת גני גונן
 ראש המועצה 
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 פים אות למשתתהור
לביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת   –  1/22מס'  פומבי מכרז 

 ביוב

 
 הזמנה להציע מחירים 1

  

דרום   1.1 האזורית  ב  "( המועצה"  -)להלן   השרון  המועצה  לביצוע  מזמינה  מחירים  הצעות  זה 

תחנות   והפעלת  אחזקה  ביובעבודות  לתנאים,    ,סניקת  לתכניות,  למפרטים,  בהתאם  הכל 

 "העבודה"(.  -)להלן המפורטים במסמכי המכרז להנחיות   לדרישות ו

  ובמסמכים   זו  הזמנה  בתנאי  שינויים  לערוך  או/ ו  עדכונים  להוציא  רשאית  תהיה  המועצה

  זו   מנה מהז  נפרד   בלתי  לחלק   יחשבו  והללו ,  הבלעדי  דעתה   שיקול   פי  על ,  בכתב  לה  המצורפים 

 . המציע  ומהצעת

 וטיפול שוטפת אחזקהוהמיתקנים,   הציוד  של קהזותח פעולותהעבודה כוללת, בין השאר,    1.2

 ייווצרו  שלא כך הביוב מערכת מרכיבי כל של תקינה  תחזוקה תחזוקה מונעת, ביצוע בתקלות,

והתחייבות לטיב העבודה,  אחרטיפול בתקלות,  סביבתיים,   ומטרדים מפגעים וף  בכפ  הכליות 

 טכני. ולמפרט ה מפורט במסמכי המכרזל

ו/או להגדיל  קף העבודות, כמצוין במסמכי המכרזיחס להיב 1.3 , המועצה תהיה רשאית להפחית 

 מהיקף העבודות נשוא המכרז.

 תנאי סף  2

וכן יש לצרף להצעה את    התנאים המפורטים להלן  בכלההשתתפות במכרז מוגבלת למי שעומד  

 : ופן ברור את העמידה בתנאים אלובא וכיחיםישורים המכל המסמכים והא 

קבלניהמציע   2.1 סיווג  הבאים:  בעל  מהענפים  או  260  באחד  או  200ב  בכל  לפחות    1סוג    ב500ג 

צילומי    , הקבוצות העתק  להצעתו  יצרף  אשר  הקבלנים,  רשם  בידי  המתנהל  המרשם  עפ"י 

 מתעודת הרישום. 

מוכח   2.2 ניסיון  בעל  לפחות  5של  מציע  ליום  שק  שנים  הדמו  משלו,  רזמכפרסום  עצמאי  ,  כעסק 

באחזקה ובהפעלת מתקנים לשאיבת ביוב וטיפול בצנרת סניקה בביצוע עבודות דומות לעבודות  

 .  נשוא המכרז

כספית 2.3 בנקאית  ערבות  להצעתו  שצרף  של  מציע  בסך  בתוקף  30,000,  הנפקתה  ₪  עד  ו   מיום 

זה     07.06.2022לתאריך   ולצרכי מכרז  א   –)להלן  ""הערבות הבנקאית"  בנוסח  "(בותהערו   ,

 בדיוק.  6המפורט בנספח א/

יום נוספים והמציע יהא    60המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך   א.2.3

רשאית   המועצה  תהא  כך,  ינהג  שלא  מציע  הערבות.  תוקף  להאריך  כזה  במקרה  חייב 

 הצעתו. לפסול 

ם על החוזה  רבות של מציע שזכה במכרז תישאר בידי המועצה עד לאחר שהמציע יחתוע ב.2.3

 וימציא ערבות חדשה בהתאם לתנאיו. 

ו/או   ג.2.3 למועד האחרון להגשת ההצעות,  עד  לעיל  ערבות כאמור  להצעתו  יצרף  מציע שלא 

 שנפל פגם בערבות, תיפסל הצעתו ולא תידון. 
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נתקבלה וה ד.2.3 בומציע שהצעתו למכרז  ו  וא חזר  ונספחיו    או/ מהצעתו  על החוזה  לא חתם 

ע"י המועצה, ו/או לא המציא ערבות לחוזה, תהא רשאית    ימים מהיום שנדרש לכך  7תוך  

 מועצה לגבות את סכום הערבות לטובתה ולמסור העבודה למציע אחר. ה

 מציע שהצעתו למכרז לא זכתה ו/או נפסלה, תוחזר לו הערבות.  ה.2.3

ימים מיום שיחתום על חוזה לביצוע    10תוך    לו הערבותל, תוחזר  מציע שהצעתו תתקב ו.2.3

למ וימציא  החוזה  העבודה,  פי  על  התחייבויותיו  ביצוע  להבטחת  בנקאית  ערבות  ועצה 

 מסמכים נוספים בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.  ו

 . 6מסמך א/כ  ןערבות ומסומ הנוסח צ"ב מ ז.2.3

י ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו,  יו ו/או ממי ממנהל  מציע שאין על שמו ו/או על שם 2.4

,  1981  -שם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א  רישומים פליליים לצרכי מכרז בהתאם לחוק המר

שעו בעבירה פלילית שיש עימה קלון, או בעבירה  וכי הוא ו/או מי מבין המנויים לעיל  לא הור

מרמה,   בעבירת  או  באלימות,  הכרוכה  בעשרפלילית  שק  וזאת  האחרון  השנים  למועד  דמו 

ירה פלילית או הליכים  להגשת הצעות למכרז וכן, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חק

 משפטיים בגין עבירה פלילית מהמפורטות לעיל.

, בעניין שכר מינימום ובעניין  1976-מציע העומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 2.5

 זרים. העסקת עובדים 

הינו עוסק עצמאי, המנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל לפי פקודת מס הכנסה  ע שמצי 2.6

ע מס  תשל"ו וחוק  מוסף  על    1975-רך  למע"מ  הכנסותיו,  על  השומה  לפקיד  לדווח  נוהג  אשר   ,

 ליהן מס על פי חוק. עסקאות שמוטל ע

להשיג, עד למועד חתימת החוזה, את כחמ 2.7 והמיוהאדם המת  ציע שברשותו או בכוחו  מן  אים 

שהינו   העבודה,  הציודינבעל  לביצוע  כל  את  וכן  העבודה,  בביצוע  וידע  כושר  ם   ומריוהח  סיון 

 הדרושים על מנת לספק ו/או לבצע את העבודה עפ"י מכרז זה.

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. 2.8

להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת  מהמציעים  ית לדרוש  המועצה תהיה רשאמובהר, כי   2.9

 . עמידתם של המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי

 הצהרות המציע   3

הצעתו  3.1 המציע    הגשת  המכרז  של  פרטי  שכל  ואישור  כהצהרה  כמוהם  במכרז  והשתתפותו 

מ את  קיבל  המציע  וכי  לו  ונהירים  ידועים  המכרז  המידעומסמכי  ב   לוא  כל  הנדרש,  את  חן 

והסכים   לביצוע העבודות  כל התנאים הנדרשים  ויודע את  מבין  והעובדות,  הנתונים, הפרטים 

כ ההצעה  כן, הגשת  כמו  להצעתו.  הידיעותלהם בהתאם  כל  למציע את  יש  כי  ,  מוה כהצהרה, 

כ המכרז,  נשוא  העבודות  לביצוע  הדרושים  והאחרות  המקצועיות  והסגולות  הוא  הכישורים  י 

בכל התנ עומ לבצע את  ד  בחינה שהיא  הוא מסוגל מכל  וכי  דלעיל,  אים המקדמיים האמורים 

 . הכל כמפורט במסמכי המכרז -העבודות נשוא המכרז  

מטעם   3.2 ההצעה  הסכמ הגשת  מהווה  לרבות  המציע  מסמכיו,  על  המכרז,  תנאי  לכל  מראש  ה 

 .או תוספת/החוזה, והכל בלא כל שינוי ו 

או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  /ו  הבנה   או אי/ת ול טענה בדבר טעוכ 3.3

ו המכרז  ו/מפרטי  מסמכיו  על  ההסכם  תתקבל  /או  לא  המכרז,  במסמכי  מופיע  שאינו  דבר  או 

 .שת הצעת המציעלאחר הג



                                              ____________________________                           והסכמתי  הבנתי ,קראתי
3 

4/1.25/6 
15.02.2022 

 
הפעילויות   3.4 בין  הינה  הביוב  ומערכת  השאיבה  תחנות  אחזקת  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  המציע 

באחריות כבדה למניעת נזק סביבתי לשלום    תנושא ועצה  וכי המ  ,ועצה ל המהחיוניות ביותר ש

עליו   המוטלת  לאחריות  מודע  הוא  כי  מצהיר  המציע  לפיכך  תקלות.  ומניעת  הביוב  מערכות 

וומודע   המכרז  להוראות  בהתאם  לפעול  המוחלטת  נספחיהם  /חובתו  מלוא  על  ההסכם  או 

ו הביוב  במערכות  תקלות  למנוע  מנת  על  האחריוופרטיהם  לכי  המלאה  או  ת  אחריות  נזק  כל 

ו/אשם הנובעות במישרין או עקיפין מהפרת הוראות ההסכם ו או שינוי בהם ללא  /או המכרז 

 . , יחולו עליו באופן בלעדימועצהת באישור מפורש מראש ובכתב מבעל הסמכו

 מסמכים שיש לצרף להצעה  4

המפ המסמכים  כל  את  לכך,  המיועדת  במעטפה  ירכזו,  בטבהמציעים  ,  5א/מסמך    -להורטים 

 וביניהם המסמכים שלהלן :

להצעתו,   4.1 לצרף  רשימת מסמכים שעל המציע  א/טבלה המכילה  הוא    (,5)מסמך  יסמן   עליה 

צרף.     Vבאות   מסמכים  יוגשו  סמהמאלו  המצורפים  המעטפה כים  בתוך  סדר    במרוכז  לפי 

  .בטבלה הופעתם

כל הפרטים 4.2 מולאו  ידו, בה  על  א/  –הנדרשים    הצהרת המציע חתומה  ובמקרה של  ,    1מסמך 

 .ע"י מורשה/י החתימה ובצירוף חותמת התאגיד   -תאגיד 

גבי  לעיל,  הקודם בביצוע העבודה כאמור    ן הניסיותיאור מלא של   4.3 א/על  פירוט    ,4מסמך  תוך 

המציע   ביצע  אותן  העבודות  של  המלצות  בעברמלא  ו/או  אישורים  ו/או  מסמכים  בצירוף   ,

 ם על כך.  המעידי

 ל הרישיונות הנדרשים עפ"י הדין לבצוע חוקי ומדויק של העבודה. כ 4.4

יה 4.5 להצעה  מציעים  עמידצרפו  את  ברור  באופן  המוכיחים  והאישורים  המסמכים  כל    תם את 

רשאים לצרף גם מסמכים נוספים ככל שיש  והם    ,על תתי סעיפיו  2עיף  ם המפורטים בסבתנאי

 . ם, יכולתם וכיו"בם, ניסיונת על כושרבהם כדי להראו

 צילום תעודת עוסק  מורשה  לצרכי מע"מ תקפה.    4.6

צילום אישור בר תוקף מפקיד מורשה או מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול ספרי חשבונות   4.7

 . 1976 –ת דיווח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו ורשומות ועל מילוי חוב

המציע 4.8 תאגיד  )ובמקרה  תצהיר  חתימתו(תצהיר    -  של  ממורשי  אחד  ו/או  ממנהליו  אחד    של 

,  1976-,לפיו הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו(2)מסמך א/חתום כדין  

   בעניין שכר מינימום ובעניין העסקת עובדים זרים.

המציע  ת 4.9 תאגיד  צהיר  של  ח  -)ובמקרה  ממורשי  אחד  ו/או  ממנהליו  אחד  של    תימתו(תצהיר 

, לפיו אין על שמו ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה  (3)מסמך א/כדין   ום  חת

ותקנת   הפלילי  המרשם  לחוק  בהתאם  מכרז  לצרכי  פליליים  רישומים  מעובדיו,  מי  ו/או  שלו 

, וכי הוא ו/או מי מבין המנויים לעיל  לא הורשעו בעבירה פלילית שיש  1981  -השבים התשמ"א 

א עימ קלון,  בעבירה  ה  מפלי ו  בעבירת  או  באלימות,  הכרוכה  השנים  לית  בעשר  וזאת  רמה, 

שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז וכן, כי למיטב ידיעתו לא מתנהלים נגד מי מבין  

 ם משפטיים בגין עבירה פלילית מהמפורטות לעיל. המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכי

 . כתבי כמויותעל גבי  םהעתקי  2 -בהצעת מחיר  4.10

 . רבות בנקאיתע 4.11
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   אישור או קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 4.12

יצרף להצעתו בנוסף לאמור לעיל, גם את המסמכים המפורטים   במידה והמציע הינו תאגיד,  4.13

 בסעיף זה:

תו 4.13.1 ובת  עדכנית  רישום  תעודת  רשם צילום  החברות,  רשם  אצל  המציע  של    קף 

   השותפויות וכיו"ב.

אאיש 4.13.2 עו"ד  כיור  רו"ח  בחוזה    ו  ההתקשרות  ו/או  המכרז  פי  על  העבודה  ביצוע 

 לביצועה, הינן במסגרת סמכויות התאגיד. 

לחייבו   4.13.3 וסמכותם  המציע  אצל  החתימה  זכות  בעל/י  על  רו"ח  או  עו"ד  אישור 

 בחתימתם. 

 שמות מנהלי התאגיד. 4.13.4

  והתצהירים הרת מציע  ש המציע למלא ו/או לחתום, לרבות הצעת המציע, הצאותו נדרכל מסמך   4.14

 הנכללים במסמכי המכרז,  ימולא ו/או יוגש כשהוא  חתום על ידי המציע במקום המיועד לכך. 

הן   4.15 נוספים,  מסמכים  להגיש  מהמציעים  לדרוש  רשאית  תהיה  עמידתם     ןלענייהמועצה  בחינת 

 נת המציעים באופן כללי. בתנאים המקדמיים והן לבחי

להצעת  4.16 יצרף  שהמציע  המסמכים  לכל  כאמור  יצוו   , בין  עיל  שיחתם  לחוזה  כנספחים  אף  רפו 

המציע הזוכה לבין המועצה. המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים 

לכישורים  אלו מהווים חלק בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים ו

 הדרושים לצורך ביצוע העבודה.

 ההצעה   5

 המכרז. הטעונים מילוי בכל מסמכי   כל הפרטיםאת  יעים למלאעל המצ 5.1

מסמך,   5.2 ו/או  עמוד  כל  בשולי  המציע  ידי  על  חתומה  במלואה,  ממולאת  כשהיא  ההצעה,  את 

ד  לבב  ידניתהכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה  

גז במשרדי  המכרזים  לתיבת  ולהכניסה  המכרז  המו במעטפת  יברות   לא  מהמועד  עצה,  אוחר 

 . האחרון להגשת הצעות )לא תתקבלנה הצעות דואר(

הע  5.3 לביצוע  בהתייחס  הכספית  הצעתם  את  להגיש  במכרז  המשתתפים  המציעים  נשועל  א  בודות 

, בביצ   המכרז  הכרוכות  העלויות  כל  את  יכללו  ההצעה  מחירי  המכרז,  כאשר  נשוא  העבודות  וע 

אספקת האדם,  כח  עלויות  הדרושים    לרבות  והכלים  הנלווים  האביזרים  הציוד,  החומרים,  כל 

  לביצוע העבודות, פעולות הובלה, טעינה, פריקה, תיקון נזקים אשר נגרמו על ידי המציע ו/או מי

אלא אם    ה. הכל,הוצאת פוליסת ביטוח כנדרש בנספח לחוזהעבודות ועוד,    הלך ביצועמטעמו במ

 צוין אחרת. 

 .העתקים  2 -תוגש ב עצעת המצי ה 5.4

מודגש כי לא ישולמו הפרשי הצמדה כלשהם בגין התמורה, על רכיביה השונים, וזאת גם במידה       5.5

      ויצוין אחרת ביתר מסמכי המכרז.
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 ההצעה הגשת  6

חתומה המיוע 6.1 המכרז, במעטפה  לדרישות  להגיש הצעתו המפורטת, בהתאם  לכך,    תדעל המציע 

תיא לא   המציעשר  של  זיהוי  סימני  חתימה   שא  אשר  .  לרבות  הצעה  מעטפת  כי  בזאת,  מובהר 

 תישא סימן זיהוי כלשהו של המציע תיפסל על הסף.

את ההצעה, כשהיא ממולאת במלואה, חתומה על ידי המציע בשולי כל עמוד  ,  ש להפקיד ההצעהי 6.2

ידנית בלבד  במסירה    ,זנדרש במכרפים כסו נ  ו/או מסמך, הכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכים

מיום      לא יאוחרבתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה,  )ולא באמצעות הדואר ולא בכל דרך אחרת(  

 על הסף.   הצעה שתגיע לאחר מועד זה תיפסל  .08:30בשעה    07.03.2022

 . רם הגשת ההצעה יש להחתים את מעטפת ההצעה בחותמת "נתקבל" בגזברות  המועצהט 6.3

רט טכני, כתב כמויות, חוזה, נספחים ושאר מסמכי המכרז ניתן לקבל  במשרדי  כרז, מפהמ  יאתנ 6.4

   .ש"ח ,0031 בסךהמועצה, בשעות העבודה, תמורת תשלום שלא יוחזר 

. הודעה על המועד  במשרדי המועצהשתתקיים    גישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת המכרזמ 6.5

 תשלח בנפרד.

רכושה 6.6 הם  המכרז  המ  מסמכי  מושצעושל  הם  ועל  ה.  והגשתה,  הצעתו  הכנת  לשם  למציע  אלים 

המציע להחזירם עד לתאריך הנ"ל. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם 

 לכל מטרה אחרת. 

לאחר תום תקופה זו,  .  ללא זכות חזרה  07.06.2022לביצוע העבודה תהיה בתוקף עד ליום  ההצעה   6.7

אמור  הסתיימו, ובאם המציע לא נדרש להאריך תוקף הערבות כובמידה והליכי אישור המכרז לא  

 לעיל,  רשאי המציע לבטל הצעתו ולקבל ערבותו בחזרה. 

 כניסת החוזה לתוקף 7

מיום    7וך  ת 7.1 בנקאית    נמסרה  ה שהודעימים  ערבות  חוזה חתום,  עליו להמציא  זכייתו  על  לזוכה 

 . הצדדים עליו 2מת  חתי מיום . החוזה ייכנס לתוקף טוחי חתוםבי ואישור לביצוע עבודה 

הסף   7.2 לתנאי  בנוסף  מותנית,  לתוקף,  וכניסתו  הצדדים  על  האמור  החוזה  של  תחולתו  כי  מובהר 

   לתוקפו המפורטים בו,  בהוספת חתימת המועצה עליו.

 ביטוח 8

יהיה 8.1 במכרז  תזכה  הצעתו  אשר  המציע  ע   על  חשבונו,לקיים,  תקופת    ל  ותקופבכל  ת  החוזה 

 סת ביטוח כמפורט בחוזה. י ל האופציה, ככל שתהיה, פו

 . ן המציע הזוכההביטוחים יערכו על חשבו 8.2

צוין  במעמד חתימת החוזה, ימציא המציע הזוכה למועצה את אישור המבטח בהתאם לנוסח המ 8.3

 בנספח אישור עריכת הביטוח.

ל עריכת ביטוחים,  וסח אישור עשיתבקשו בנ   לשינויים   די להסכיםמועצה יהיה שיקול דעת בלעל 8.4

הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי    ור שינויים אלה ע"י יועץש יבכפוף לא

שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק  

כ המצנספח  שצורף  ואי  המכרז,  חתום  למסמכי  המועאתו  בתלידי  כנדרש  החוזה,  צה  יהווה  נאי 

 . ויות הזוכה כלפי המועצהביהפרה יסודית של התחי 
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 זוכה שלא עמד בהתחייבויותיו 9

הזכייה   9.1 את  לבטל  רשאית  המועצה  תהא  בהתחייבויותיו,  עמד  לא  ואשר  כזוכה  שנקבע  מציע 

במכרז בהודעה בכתב, החל מהמועד הנקוב בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש  

 בה. מן הנקוב ותוך הז היקן המעוות בהתאם להודע לתקן את המעוות והוא לא ת

 

בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל, תהא רשאית המועצה להגיש את הערבות הבנקאית לגביה וכן   9.2

למסור את ביצוע העבודה למי שייקבע על ידה,  והמציע יפצה אותה על כל הפסד שיגרם לה בגין  

 כך.  

 דין.  פי כל   לע על פי מסמכי המכרז ו/או אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים  9.3

 שינוי במסמכי המכרז  10

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי או תוספת  

כל   להם  יהיה  ולא  המועצה  את  יחייבו  לא  אחרת,  דרך  בכל  או  לוואי  במכתב  בין  המסמכים,  בגוף 

 .תוקף מחייב כלפיה

רשאיתהמו תהיה  שיעצה  עפ"י  דעת,  תיקון    ה קול  או  מחיקה  תוספת,  שינוי,  בכל  לראות  הבלעדי, 

 כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז, ולפסול את הצעתו. 

 פגמים טכניים  11

המועצה תהא רשאית שלא להתחשב בפגמים טכניים שנפלו בהצעת מציע, לפי שיקול דעתה המוחלט  

ם להעיד אודות עמידתו בתנאי  הבלב ושיש    מציע בתום ף מסמכים שהושמטו ע"י הו/או לאפשר צירו

הסף ו/או לערוך כל בירור נחוץ בעניין אי בהירויות העלולות להתעורר לגבי ההצעה, וזאת, בין היתר,  

 בשים לב למאפיינים הספציפיים של המכרז דנן.   

 הצעה בלתי סבירה  12

בהצעה כלל  להתחשב  שלא  רשאית    הנספחי  על  זו  הזמנה  ותלדריש  בהתאם  שלא  שתוגש  המועצה 

  הבנה  על  מבוססת,  נכונות  בלתי  הנחות  על  מבוססת,  מוטעית  או  חסרה  הצעה  לרבות,  במלואם

בלתי סבירה מבחינת מחירה  ,  המכרז  דרישות  למכלול  בהתאם  שלא  הגשה,  המכרז  נושא  של  מוטעית

מפור  התייחסות  חוסר  בשל  או  ותנאיה,  ההצעה  מהות  המכרז  לעומת  מסעיפי  לסעיף  שלדעתה  טת 

 כדבעי.  העההצנע הערכת  מו

 כושרו של המציע   13

היתר,   בין  לרבות  הזוכה,  המציע  לבחירת  שיקולים  של  רחבה  קשת  להפעיל  רשאית  תהא  המועצה 

מידת שביעות  ,  כושרו, ניסיונו ויכולתו המקצועית, יכולתו הארגונית והכלכלית, הציוד המצוי ברשותו

ההר ביצוע  מאופן  קודמותקשרוצון  ציבור/רתיות  מוסדות  התייחסות  גופים  וש ,  ו/או  מקומיות  יות 

 אחרים למציע, וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא המועצה לנכון. 

 בחינת ההצעה ובחירה בהצעה  14

דעתה   14.1 שיקול  לפי  רשאית,  תהא  המועצה  לעיל,  ומהאמור  שיקוליה  יתר  מכל  לגרוע  מבלי 

אופן שהוא    לבויותיו מכל סוג ובכעבר התחיילא קיים בדחות הצעה של מציע אשר  המוחלט, ל

חה  לדעת שהוא חסר ניסיון ו/או כושר ו/או יכולת ו/או אמצעים לביצוע העבודה או   או שנוכ

 שאלו/ו/או מי מהם לקויים. 

י    .א המועצה  היכולת  יבשיקולי  הביצוע,  וכושר  המקצועי  הידע  היתר,  בין  בחשבון  לקחו 

המהכ של  וטיב העבודה  לרבו ספית  נציע,  בשירותיםית  של המציע  ובצוע    יםדמ וק  סיונו 
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בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם   נאות של שירותים

 מזמינים. 

המשנה     .ב קבלני  ו/או  המציע  )הקבלן  מציעים  של  הצעות  לדחות  רשאית  תהיה  המועצה 

רים, ונם של אחשביעות רצתם, לשביעות רצונה או למטעמו( אשר לא ביצעו בעבר עבוד

 יקים לביצוע העבודה להנחת דעתה. שכישוריהם אינם מספ  או שנוכחה לדעת

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או     .ג

לנכון. כל אחד מהמצ כפי שימצאו  כל בדיקה,  לנכון,  כפי שימצאו  יעים לכל חלק מהם, 

לערוך בדיקות. לא    שקות כאמור, ככל שתבקטעמה בבדיעצה ומי מישתף פעולה עם המו

שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול  

 את ההצעה. 

ו/או     .ד עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך 

ו/או נתון  ו/או  לדעת    מידע  הדרושים,  ו/הבהרה,  מטעהמועצה  מי  להערכת או  מה, 

פנה להשלמת מסרלההצעות,   זה, בות  במכרז  כתנאי סף  כולל מסמכים שנדרשו  מכים, 

 למעט ערבות. 

 להלן.  20המועצה רשאית לקבוע זוכה אחד או מס' זוכים כאמור בסעיף  14.2

 טעות חשבונאית  15

  כה שלהה  תהא ,  ת הטעו  לתקן  רשאי   המזמין   יהא   חשבונאית  טעות   המציע   בהצעת  נפלה   בו  מקרה   בכל

  הטעויות   תיקוני  שבוצעו  לאחר  המתוקנים  הסכומים  את  תכלול  הצעההו,  תהא  אשר  לתיקון  הכספית

 . המציע  את ותחייב

 אי הצגת מחיר  16

 במקרה ולא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות אזי: 

  המציע   ת. י יתר סעיפי כתב הכמויויחשב הדבר כאילו כלולות הוצאות ביצוע סעיף זה במחיר 16.1

  נוסף  תשלום  או  פיצוי  כל  לקבל  מבלי  כאמור  פריט/ בסעיף  הנכללות  העבודות  לבצע  חייב  יהיה 

 ;  אלו עבודות  ביצוע בגין

 לחילופין:   16.2

 עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.  16.3

 הבחירה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה של המועצה.  16.4

סרב לקבל ההחלטה    קבע כזוכהוהמציע שנונה  ג לפי האפשרות הראש החליטה המועצה לנהו 16.5

 תוגש ע"י המציע. רשאית לחלט את הערבות ש הצתהא המוע

 תקציב 17

המועצה   לרשות  שיעמוד  מהתקציב  תחרוג  ביותר  הזולה  ההצעה  אם  כי  רשאית  תהא    –מובהר 

ולמציעים לא תהא    המועצה לבטל את המכרז ו/או להקטין את היקף העבודה הכל לפי שיקול דעתה,

 ר. לו ו/או צמצום היקפו כאמווטעם השתתפותם במכרז ו/או בי  רישה בקשרנה ו/או דכל טע

 קבלני משנה  18

בקבלני משנה  שימוש  על  מוחלט  איסור  חל  במכרז.  שיזכה  מי  של  העובדים  ידי  על  ,  העבודה תבוצע 

 . ובכתב , מראשודהוהמפקח על העב ת המועצהמבלי לקבל את הסכמ , מוסמך למעט לגבי חשמלאי

 ההצעה הזולה  19

 ביותר או כל הצעה שהיא, כזוכה. אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה
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 פיצול הזכייה  20

המועצה רשאית לפצל את הזכייה ולקבוע מספר זוכים, וכן למסור ביצוע העבודה בשלמותה    20.1

 או בחלקה, הכל לפי שיקול דעתה. 

 
ש 20.2 על  המועצה  ו/ומרת  לוותר  בזכותה  לבטל  חלק  או  בכתב   יצוע  המפורטות  מהעבודות 

 הכמויות. 

 תירות ואי התאמות ס 21

הבהרה    יםיוכל   ניםיי נמתע 21.1 שאלות  לשגיאות  בכתבלהפנות  או  לסתירות,  התאמות  לאי   ,

,  יקי אוסקיולספקות כלשהם אשר ימצאו  בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או פריט, למר  

המייל    askayo@dsharon.org.il  מייל בצה,  ס המועמהנדסגן   קבלת  לוודא    בטלפון חובה 

 .  10:00שעה  28.02.22מהתאריך לא יאוחר  03-9000572

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז,   21.2

ההוראות   של  יותר  המחמיר  שילובן  ו/או  המציע  עם  יותר  המחמירה  ההוראה  תחול 

 ול דעתה המוחלט של המועצה . ל לפי שיקניין, והכהע  הרלבנטיות עם המציע, לפי

ו/א  21.3 טעות  כ  וכל טענה בדבר  לשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  אי הבנה בקשר לפרט 

 ו/או החוזה על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.  

 יחייבו.   -ק הסברים ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו ע"י המועצה בכתב ר 21.4

ע מלטעון בדבר אי סבירות או אי ספקות כלשהם, שגיאות   יהיה מנו  נה כאמור,יפ   מציע שלא  21.5

 . לא תשמענה -ור לעיל אי התאמות וכיו"ב, וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמ וא

לא תתקבלנה כל הסתייגויות למסמכי ותנאי המכרז, כל הסתייגות של המציע עלולה לפסול   21.6

 . את הצעתו

 הליכי משפט   22

בזה, 22.1 ש  מובהר  מציע  ו/או  כי  בתביעות  יבוא  לא  כזוכה,  שהוכרז  מציע  ו/או  במכרז  השתתף 

עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית א /ובטענות   ו לחלוטין  או בדרישות כלפי המועצה, בגין כל 

של  צדדים  ידי  על  שיינקטו  משפט  מהליכי  כתוצאה  יגרמו,  אם  יגרמו,  כלשאשר  הם,  ישיים 

 מציע שהגיש הצעה למכרז.  על ידי משתתף שזכה במכרז או לרבות

ש 22.2 אפשרות  בחשבון  לקח  כי  בזה  מצהיר  זוכה  ו/או  מציע  עבודה    לכל  הפסקת  ו/או  עיכובים 

או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה עקב כך. במקרה של הליכים  / והוא מוותר על כל טענה ו

להארי מתחייב  מציע  כל  תקופמשפטיים,  את  הערבות  ך  ההליכים  ת  לתום  עד  הבנקאית 

 בהתאם לדרישות המועצה.יום,   30פטיים ובתוספת של  המש

 סמכי המכרז מ 23

 י המכרז:ווים את מסמכהמהמסמכים שלהלן  

 הזמנה להציע הצעות. 23.1

 1מסמך א/ – וכתב כמויות  הצהרת המציע 23.2

ים  ניין עובד, בעניין שכר מינימום ובע1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 23.3

   2מסמך א/  –זרים  
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  -ם ובדבר העדר הרשעה ו/או חקירה ו/או הליך פליליים  רישומים פליליי  תצהיר בדבר העדר 23.4

 3מסמך א/

 4מסמך א/  –קודם  ן טופס תיאור ניסיו 23.5

 ( לביוב גרביטציה/סניקה וקווי שאיבה תחנות של תחזוקה הנחיותמפרט טכני ) 23.6

 5מסמך א/ –רז רפם למכשיש לצ יםהמכילה רשימת מסמכ טבלה 23.7

 . 6מסמך א/  – מכרז  תדוגמת נוסח ערבו 23.8

 : חוזה לביצוע העבודה על נספחיו  23.9

 זה(. וחאישור קיום ביטוחים )נספח ל 

 . הצהרת העדר תביעות )נספח לחוזה( 

 לקבלנים.  הנחיות בטיחות. 

 ערבות ביצוע.  
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 וכתב כמויות  המציע והצעת  הצהרת – 1/א מסמך
 ניקת ביוב לביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות ס  –  1/22ס' מ  פומבי   במכרז

 
 לכבוד

 המועצה האזורית דרום השרון
 

 נכבדי, 
 

,  נספחיה  כל  על,  הצעות  להגשת  בהזמנה  המפורטים  לתנאים  יביםו חומ  מסכימים,  מ"הח  אנו .1

לקיום  ,  בכתב  לעת  מעת  בהם  שנערכו  שינויים  או/ו  עדכונים  לרבות "אישור  נספח  ולרבות, 

לחוזהים" המצורביטוח    להוות   יחד  כולם  והעתידים"(  המכרז  מסמכי"  -  ביחד  הנקראים)  ף 

 כל   על  החתומה   ההזמנה  את  םילכול   ואנו,  המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  החוזה  את

   .זו הצעתנו מתנאי  כחלק, בה הנזכרים המסמכים

 

  שלפיה   השיטה  את  הבנו  כי,  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  קראנו  כי  בזה  מצהירים  הננו .2

  ותנאי  הקרקע  וטיב  העבודה  מותמקו  את  וינרא,  יםבאתר  סיירנו  כי,  הכמויות  רשימת  נההוכ

ובהעבודות  לאתר  הגישה קראנו  כי  דרישו קד,  את  באישור  נו  כאמור  הנדרשות  הביטוח  ת 

לחוזה, כנספח  שצורף  ביטוחים    עלויות   על  המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  כי  וכן  לקיום 

  כי   מצהירים  ואנ   כן .  הצעתנו  את  ביססנו  לכך  ובהתאם ,  לנו  וכריםומ  ידועים  וביצועה  העבודה 

  מסמכי   של  ידיעה  אי  או   הנהב   אי  של  טענות  על  המבוססות  דרישות  או  תביעות  כל  נציג  לא

 . אלו טענות על מראש בזה מוותרים ואנו המכרז

 

  פן באו  המכרז  נשוא   העבודה  לביצוע   והיכולת  הניסיון ,  הידע  ברשותנו  כי  בזה  מצהירים   אנו .3

  לביצוע   הדרושים   האדם  וכוח  הציוד  כל  ברשותנו  נמצאים  כי  וכן ,  גבוהה  וברמה  מקצועי

 . הנדרש הזמנים ללוח ובהתאם המכרז  יכ מבמס כמפורט הכל, המכרז נשוא  העבודה 

 

,  בו  הכלולות  העבודות  וביצוע  הפועל  אל  המכרז  של  שהוצאתו  לנו  ידוע  כי  מאשרים  אנו .4

  לא   כי  בזאת  ומצהירים  מסכימים  ואנו,  שונים  גורמים  םמטע  אישורים  במתן  ותלויים  מותנים

 אם ,  מטעמכם  ימ  כנגד  או/ו  כנגדכם,  שהם  וסוג  מין  מכל  ותביעות  טענות  כל  לנו  תהיינה

 . חלקן  או כולן , יבוטלו או, יתעכבו העבודות וביצוע המכרז  של לפועל  הוצאתו

 

  רט פוכמ  כולל  םבסכו  המכרז  מסמכי  בכל  המפורטות  העבודות  את   לבצע  מתחייבים  הננו .5

  לסיים   או/ו  לבצע  עצמנו  על  מקבלים  והננו,  המחיר  בהצעת  שהצענו  המחירים  לפי,  זו  בהצעתנו

. כמו כן, אנו מצהירים  הנדרש  הזמנים  ובלוח  הגמורה  דעתכם  להנחת  תוהאמור   העבודות  את

 .מסכימים ומבינים כי עבודתנו תיעשה גם בשעות לא שגרתיות: לילה, שבתות ומועדים

 

  כדי  או/ו   אתכם  לחייב  כדי  זו  נובהצעת  באמור   שאין   לידיעתנו  הובא  כי   אתבז  צהיריםמ  הננו .6

 . ונ תהצע  של כלשהי  בדרך ידכם על קיבול להוות
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  ומחייבת   בתוקף  ועומדת  תיקון  או  שנוי,  לביטול  ניתנת  אינה,  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעתנו .7

 . 07.06.2022 ליום עד אותנו 

 

 הננו מצהירים ומתחייבים כי: .8

 
"צאצא, הורי הורה,  ,  ורהה מיותר(: בן זוג,  מליאת המועצה יש / אין לי )מחק את ה  יחבר   בין (א)

, אח או אחות ובני זוגם ואף לא סוכן או שותף  אחד מאלה  לזוגם של כ-זוג ובני-צאצאי בן

 "קרוב"(.  –)"להלן 

ד  אחל  שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(   דיגאתב ב()

שותף חלק  או בת, את או אחות, וכן סוכן או    ר מועצה, לרבות בן זוגו, הורה, בן: חבמאלה

ו  א   ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בתאגיד כמנהל,  חיםו רוב  און  הוב  אחוזים  10העולה על  

 עובד אחראי.  

 ין לי )מחק את המיותר( קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצה. איש/ ג()

 
ה צעתי אם יש לי קרברשאית לפסול את ה היה מועצה תרזים של הועדת המכ לי כיע  דוי 8.1

 .ור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה כאמ משפחתית

 
 על,  בה  המפורטים  התנאים  יהיו,  ונתקבלה  נבחרה  הצעתנו  כי  בכתב  הודעתכם  קבלת  עם  מיד .9

 . אותנו  המחייב  הסכם,  נספחיה כל

 

, כך  לשם  ידכם  על  שיקבע  במועד,  למשרדכם   אלבו  מתחייבים  הננו,  תתקבל  הצעתנו  אם .10

  והראיות   המסמכים  כל   ואת  המבטחים  אשור   את,  הנדרשות  הערבויות  את   בידיכם  להפקיד 

  על   לחתום  כן  וכמו,  דרישתכם  פי   על  וכן   המכרז  מסמכי  פי  על  המצאה   הטעונים   הנוספים

 .ידכם  על  כן לעשות נדרש אם, המכרז מסמכי של  נוסף  עותק כל ועל החוזה 

 

,  המכרז  בתנאי  כמבואר  לתוקף  החוזה  לכניסת  ובכפוף,  תתקבל  הצעתנו  אם  כי  יםמתחייב  נוא .11

 .ידכם  על  שינתן עבודה התחלת צוב ידכם  לע  שיקבע בתאריך העבודות  בבצוע נתחיל

  כי   ומצהירים  ביותר  קצר  זמנים  בלוח  להינתן  עשוי  העבודה  התחלת  צו  כי  לכך  מודעים  הננו

 . בהתאם תהעבודו ועבבצ להתחיל ערוכים נהיה אנו

 

  ערוכה  בנקאית   ערבות   בזאת   מצורפת,  ונספחיה  פרטיה   כל  על ,  הצעתנו  לקיום  כבטחון  .12

 . להלן 19 בסעיף הנקוב   בסכום, הצעות להגשת הבהזמנ כנדרש לפקודתכם

  בדרך   בנו  נחזור   אם   או  ,מהתחייבויותינו  התחייבות  נפר   אם   כי  לנו   ידוע  כי   מצהירים   הננו

  הערבות  סכום  את  לחלט,  ויותיכםכז   ביתר  לפגוע  מבלי,  זכאים  תהיו  אתם,  ומהצעתנ  היכלש

 בשל  לכם  שנגרמו  תווההוצא   הטרחה,  הנזקים  על   מראש  ומוערך  קבוע  כפיצוי  הבנקאית

 . המכרז ניהול במהלך או/ו הסכם  הפרת בשל או /ו  התחייבויותינו הפרת

 

  ולמנוע לגלות  לא  מתחייבים  ואנו, ריםאח מציעים עם תיאום או קשר  כל  ללא  מוגשת הצעתנו  .13

 . במכרז הזוכה על המזמין הודעת קבלת למועד עד לאחרים  הצעתנו טיפר גלוי את
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ו .14 המטרות  בגדר  הינה  הסההצעתנו  במסמכי  הקבועות  ההצעה,  מכויות  מוגשת  בשמו  תאגיד 

ימתנו  אנו רשאים לחתום על הצעה זו בשם התאגיד, ואין כל מניעה על פי כל דין או חוזה לחת

 הצעה זו. על 

 

  מס  וכי  מוסף   ערך   מס   כוללים  אינם  הצעתנו  מסעיפי  אחד  בכל  הנקובים  המחירים  כי  לנו  ידוע  .15

 . לתשלום  סףווית , התשלום  במועד בתוקף  היהי ש בחוק ועהקב  שיעורב, מוסף ערך

 

  שיקול   לפי,  רשאי  המזמין  יהיה  במכרז  הזוכה   על  ההחלטה  לאחר  כי  ומסכימים  מאשרים  הננו .16

  יחידה   למחירי  ביחס  שונים  סעיפים  או/ו  פריטים  בין  מחירים  איזון  לבצע,  הבלעדי  דעתו

 . כך עקב ישתנה לא  הצעתנו כל שסך ובלבד,  חריגים

 

:  וחתומים  מלאים   כשהם   הבאים   הנספחים,  ההימנ  נפרד  בלתי   כחלק ,  ורפיםצ מ  זו  ועתנ להצ .17

  מחירים   להציע  הזמנה ב  המפורטים   התצהירים,  הרישיונות,  האישורים,  המסמכים  כל

   .כאלה שנמסרו  ככל , למציעים שנמסרו השינויים  או/ו העדכונים  כל בצירוף, למכרז

 

העבודותבתמורה   .18  מציע  הנני  ,  לביצוע 

 _  %_________ _ _ בספרות(  הנחה  )אחוז  הנחה  _____  )אחוז   ___________________

זו.  –ם(  במילי להצעתי  המצורף  הכמויות  בכתב  הנקובים  המחירים   על 

 ויות הינם לפני מע"מכתב הכמחירים הנקובים ביובהר כי המ

 

   .ח"ש 30,000  הוא, הצעתנו לקיום הערבות סכום .19

 
 
 

 , רב בכבוד  
 
 

      ______________  :היום
 

 הקבלן        
 (התאגיד וחומת חתימה מורשי  חתימת  -  תאגיד אם)                                                                          

 

       הקבלן  שם

         החתימה מורשי שמות

        כתובת 

       טלפון ' מס

       פקס ' מס

         מורשה  עוסק מספר
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        בלנים קה  ברשם רישום' מס

       תאגיד את לחייב המוסמכים  החתימה מורשי שמות לעניין ח"רו  או ד" עו  אישור לצרף  יש: הערה *

 .בחתימתם המציע     

 כתב כמויות  
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין - 2מסמך א/

   1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

  האמת   את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר_____________,ת.ז. ______________  _   "מהח  אני
 :כדלקמן בזאתה /מצהיר, כן אעשה לא  באם בחוק הקבועים לעונשיםה / צפוי אהיה וכי

 
 _______________________  ב________________  כ משמש הנני

 המשתתף שם                 תפקיד                                                  
 

 מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.  הנני
 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף  את לסמן יש

 ***; עבירות  משתי ביותר** הורשעו לא אליו* זיקה בעל או המשתתף  
  האחרון  במועד אך***, תרועבי  משתי ביותר** הורשעו אליו* זיקה בעל או המשתתף  

 . האחרונה ההרשעה ממועד   לפחות אחת שנה חלפה למכרז  ההצעות להגשת
 ; 1976-"ו תשל, ציבוריים גופים  עסקאות לחוקב)א( 2 בסעיף כהגדרתו –" זיקה"בעל  *

 ;31.10.02 יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין  בפסק  הורשע –"הורשע"  **
 עובדים  חוק   לפי  עבירה   או   1987-"זהתשמ ,  נימוםימ  שכר  חוק   לפי  עבירה   –"עבירה"   ***

ולעניין    1991-"אהתשנ (,  הוגנים  תנאים   והבטחת  כדין   שלא   העסקה )איסור    זרים
לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,   2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו  2011-התשע"ב  
 ק. חו

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: 
  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       

 אינן חלות על המשתתף.   )להלן : "חוק שוויון זכויות"(
 שתתף והוא מקיים   זכויות חלות על המ ון וילחוק שו 9הוראות סעיף   –חלופה ב'      

 אותן.                
יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות    -לעיל    4למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  

 להלן: 
 עובדים.  100-המשתתף מעסיק פחות מ  -( 1חלופה )    
    ( לפ  100יק  עס מ  המשתתף  -(  2חלופה  למנכ"ל  עובדים  לפנות  מתחייב  והוא  חות, 

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
 ליישומן.   לשם קבלת הנחיות בקשר –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9

הרווחה         העבודה   משרד  למנכ"ל  לפנות   בעבר  התחייב  שהמשתתף      במקרה 
שלגביה   ( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל    –(  2הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.    9ף הנחיות ליישום חובותיו לפי סעי

בסעיף   ב'  חלופה  את  שסימן  מת  -ל  עיל  4למשתתף  העתק  להעביר  מתחייב  זה  המשתתף  צהיר 
בתוך   החברתיים  והשירותים  והרווחה  העבודה  משרד  התקשרותו     30למנכ"ל  ממועד  ימים 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.   המועצהעם 
  זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ,שמי זהו  כי מצהיר/ה  הנני

                                                                                                                                       
  ______________ 

 חתימת המצהיר              

 חתימה  אימות
_____________,  הח  אני (,  עו "מ   ________ )מ.ר.    בפני ה  /הופיע_________    ביום  כי  מאשר"ד 
  האמת   את  להצהירה  /עליו  כיה  /שהזהרתיו  לאחר _____,  __ .ז. ______ ת גב' ____________,   /מר
  תוכן   את  בפניה  / אישר,  כןתעשה  /יעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשיםה  /צפויתהא  /יהא   וכי

 . בפני עליוה / חתמוב  לעילה / תצהירו
                                                                                                            ______________ 

   עו"ד                    
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תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטיים או   - 3מסמך א/

 הליכי חקירה בגין עבירה פלילית 

 

להצהיר האמ  אני הח"מ ________________ת.ז. עלי  כי  ת  ______________, לאחר שהוזהרתי 

 בועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:קה  םה לעונשי/ אהיה צפויוכי 

 

(  ________________ המציע  __________אצל  כ  משמש  "המציע"(אני  הצעה  להלן:  שהגיש    ,

דרום השרון,     1/22מס'  פומבי  למכרז   המועצה האזורית  והפעלת  שפרסמה  אחזקה  עבודות  לביצוע 

 צהיר זה בשמו ובעבורו. טעמו תמ תןומוסמך לי (,"המכרז"להלן: ) תחנות סניקת ביוב

 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .  .1

 

כי אין על שם המציע,  ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו,   .2

  1981  –תשמ"א  ת השבים הי ותקנרישומים פליליים לצרכי מכרז בהתאם לחוק המרשם הפליל 

;  1952–חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, תשי"ב]הכוונה לרישום פלילי בנוגע לעבירות הבאות:   

; חוק הפיקוח על המטבע,  1975–פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 . [1977–של"ז שין, תלחוק העונ 438עד   414-ו 393עד   383,  297עד   290; סעיפים  1978–תשל"ח

המציע  ו/או מי מבין המנויים לעיל  לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עימה קלון,    כי  ר,היהנני מצ .3

למועד   שקדמו  השנים  בעשר  וזאת  מירמה,  בעבירת  או  באלימות,  הכרוכה  פלילית  בעבירה  או 

 האחרון להגשת הצעות למכרז.

ית או הליכים  ליל פיל חקירה  מנויים לעמבין ההנני מצהיר, כי למיטב ידיעתי לא מתנהלים נגד מי   .4

 משפטיים בגין עבירה פלילית מהמפורטות לעיל.

 

 _______________ 

 חתימת המצהיר  

 

 אישור

ה"ה   עו"ד,   ________________ בפני  ___________הופיע  ביום  כי  לאשר  הריני 

לה עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  ת.ז.___________,  נושא  א______________,  ת  צהיר 

וכ  צפוהאמת  יהא  תוכן תצהיר  ע ל  י י  בפניי את  אישר  כן,  יעשה  לא  באם  בחוק,  ונשים הקבועים 

 לעיל וחתם עליו בפני.  

 

 _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 תיאור ניסיון קודם  - 4מסמך א/

הות  ג, מהמטופס בנוסח שלהלן יושלם על ידי המציע לגבי ניסיון מוכח בניהול, בביצוע עבודות מהסו

 המכרז, ברשויות מקומית, במפעלים במוסדות או בגופים אחרים.  ואנשכספי הף  היקבו

 

המפעל/   המקומית/  הרשות 

המוסד/ הגוף אשר אצלו בוצעו  

 "( המוסד"  –)להלן  העבודות

מס'    + במוסד  קשר  איש 

 טלפון ואימייל 

את   לבצע  המציע  נבחר  בו  האופן 

זוטא, מכרז   )מכרז  למוסד  העבודות 

 מ וכיו"ב( א, מו" זוט

בה    התקופה 

 בודות עו העוצב

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 ____________________ 

 חתימת המציע 

 

 

 

 

 

 * המשתתף רשאי לצרף המלצות מהמוסד 
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 4רשימת מסמכים שיש  לצרפם להצעה למכרז לפי סעיף  – 5מסמך א/
 

   1/22מס' פומבי  מס' מכרז:
 

 סניקת ביוב  ת ונוהפעלת תחות אחזקה  דע עבולביצונושא המכרז: 
 

  שם המציע: 

רשימת המסמכים אשר יוגשו במרוכז, לפי סדר הופעת בטבלה,  

 במעטפה המיועדת לכך 

 

   Vיש לסמן באות 

 המסמכים את 

 שצורפו 

  1מסמך א/ -הצהרת המציע .1

גופים   .2 עסקאות  חוק  בהוראות  עומד  הוא  לפיו  כדין,  חתום  המציע  תצהיר 

 '(  2/)מסמך א  -תשל"ו ציבוריים 

 

העדר  היתצ .3 ובדבר  פליליים  רישומים  העדר  בדבר  כדין   חתום  המציע  ר 

 '( 3)מסמך א/  -הרשעה ו/או חקירה ו/או הליך פליליים  

 

של   .4 מלא  בניהול    ןהניסיו תיאור  המציע  של     עבודותובביצוע  הקודם 

הכספי  המהות  מ  ,מהסוג של  ובהיקף  מלא  פירוט  תוך  המכרז,  נשוא 

אותן העבודו בצירוף  רבעב  ביצע  ת  ו/מכ מס,  המלצות  ים  ו/או  או אישורים 

  4מסמך א/  –המעידים על כך 

 

יכולתו   .5 ניסיונו,  כושרו,  על  להראות  כדי  בהם  שיש  ככל  נוספים  מסמכים 

 סעיף רשות –וכיו"ב  של המציע

 

 שתוקפה עד ליום  ש"ח 30,000  בסך  ערבות בנקאית כספית  .6

07.06.2022. 

 

  .יםהעתק   2 -בעל גבי כתב הכמויות  הצעת מחיר  .7

 אישור או קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  .8
 

 ( 6)מסמך א/דוגמת נוסח ערבות   .9
 

  כאלה.  ל שקיימיםרישיונות נדרשים לביצוע העבודה, ככ .10

  צילום תעודת עוסק  מורשה  לצרכי מע"מ תקפה.   .11

ו מיועץ מס על  צילום אישור בר תוקף מפקיד מורשה או מרואה חשבון א .12

ורשומ חשבונות  ספרי  מיל ו  ותניהול  עסקאות  על  חוק  לפי  דיווח  חובת  וי 

 .1976 –גופים ציבוריים תשל"ו 

 

 

 ציע  מה אצל המאישור עו"ד או רו"ח על בעלי זכות החתי  .א

 . ותם לחייבו בחתימתםוסמכ

 

  שמות מנהלי התאגיד. .ב
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 דוגמת נוסח 
 יוגש על ידי המשתתף         
 חד עם הצעתו רז יבמכ       

 
 ת מכרזבוער נוסח כתב  – 6מסמך א/

 
 

                                                                                            לכבוד 
 ם השרון ורית דרומועצה אז 

 מספר ______________  אוטונומית ערבות בנקאיתהנדון: 
 

פי   "המ)להלן  _____________ בקשת  על  לסילוק כבקשים :  בזה כלפיכם  אנו ערבים  עד  סכל  "(  ום 
לביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות    –   1/22מכרז פומבי מס'  בקשר עם    ₪ וזאת  30,000של  לסך  

 . סניקת ביוב
 

  הראשונה   מדרישתכם  ימים  14  תוך  ל" הנ  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  ביםמתחיי  אנו
  כלשהו   בתהליך   כםדרישת  את  לנמק  או  לבסס  כלשהי  חובה  יכם לע  להטיל  מבלי,  אלינו  שתגיע   בכתב

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

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

 .ל"הנ
 

 .לביטול  ניתנת ולא  תלויה בלתי,  חוזרת יבלת הינה זו  ערבות
 07.06.2022  ליום עד  בתוקפה  תישאר זו  ערבות

 
  לא   עוד   כל   תהבנקאי  הערבות  תוקף  הארכת  את  לעת  מעת   שלדרו  רשאית  תהיה  המועצה  כי  מובהר

 .הערבות  של תוקפה חלף
 

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו  זה מועד לאחר
 

 . יאה ש צורה כל ב ולהסבה להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות
 
 
 

בנק _________________    תאריך ____________________ 
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 ____ ____חוזה מס'__  

 
 

 חוזה  
 ות סניקת ביובחזקה והפעלת תחנלביצוע עבודות א

 ______________ בשנת ______ ביום _____ בחודש  בבית המועצה נווה ירק ם חתשנערך ונ

 
 

 מועצה אזורית דרום השרון   בין : 
   500ה ת.ד.  רית המועצק   
   49945נווה ירק     
   9000501-03פקס:   03 – 9000500טל:    

 צה" או "המוע ""המזמין -שתיקרא להלן    
 מ צ ד  א ח ד                

 
 _______________________________ ע.מ/ח.פ. _____________   : ןביל 
 _______ כתובת: ______________________________________   

 פון: ____________ נייד: ______________ פקס: ___________ לט
 __________________________________________אימייל

 ""הקבלן  -שיקרא להלן      
 מצ ד    ש נ י               

 
 

 רזמכ  לביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביובבביצוע עבודות    והמזמין מעונין הואיל :   
ונספחיו  1/22מס'  פומבי   מצורפיו  ו  :)להלן  על  ל"המכרז"(,  נוספים  מסמכים  בהתאם 

ו זה  לחוזה  והמצורפים  להלן,  )להלןהמפורטים  ממנו  נפרד  בלתי  חלק    :מהווים 
 ; (ה"וד "העב

 
 ,הציע למזמין, בהצעתו למכרזוידע מוכחים בתחום העבודה,    סיוןיבעל נוהקבלן, שהינו   והואיל :      

 ;העבודה   את ביצוע למסור לו

 
המליצה בפני ראש המועצה על הצעת הקבלן כראויה לאישורו, וראש   ,מכרזיםהוועדת   והואיל :  

 בל את המלצתה ואישר אותה. המועצה קי

 
מסכיזמהמו והואיל :   החוזה ין  לתנאי  בכפוף  העבודה,  ביצוע  לצורך  הקבלן  עם  להתקשר    ם 

 ולנספחיו. 
 
 

 :ים כדלהלןאי לכך הוסכם והותנה בין הצדד

 
  מבוא .1

נפרד   .1.1 בלתי  זה מהווה חלק  לחוזה  בו מחייבות את  הימנו  המבוא  והצהרות הצדדים הכלולות 
 סיס להתקשרות.הצדדים ומהוות ב

   
כל   .1.2 תקף  יהא  לא  מ ד  עו החוזה  ידי  על  נחתם  חותמת  לא  בצרוף  המזמין  של  החתימה  ורשי 

החוזה,   על  המזמין  לחתימת  עובר  בעבודה  הקבלן  החל  כמי  המועצה.  זאתיחשב  על    שעושה 
 אחריותו הבלעדית וכמי ששם כספו על קרן הצבי. 

 
 הגדרות .2

ר  קשאלא אם כן מחייב ה  ,מעות הרשומים לצידםלמונחים המפורטים להלן יהיו הפירוש והמש
 הדברים אחרת: 

 
המוסמכים   - הקבלן מורשיו  שליחיו,  עובדיו,  הקבלן,  של  נציגיו  קבלן    ,לרבות  כל  ולרבות 

בכפוף לקבלת אישור המועצה מראש    צוע העבודה מטעמו בביבשמו או    משנה הפועל
 . עבודה כאמורובכתב להעסקת קבלן משנה ובכפוף לקבלת אישור המפקח על ה 
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מו לניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע העבודה ע"י  ן לפעול מטע מימז מי שימונה ע"י ה -המנהל 

 .הקבלן, בהתאם לאמור בחוזה זה, הכל לפי קביעת המועצה
 

ביצוע העבודה או על    לפיקוח עלעל ידו    ,מעת לעת  ,מהנדס המזמין ו/או מי שימונה   - המפקח
 כל חלק ממנה. 

 
, לרבות כל מסמך  ומצורפיו  פחיו נסל  שנחתם בין המזמין ובין הקבלן, על כוזה  הח   - החוזה

או   נוספות  תכניות  ו/או  נוספים  פרטים  לרבות  בעתיד,  לחוזה  שיצורף  סוג  מכל 
 משנה.  תכניות

 
הסניקה     - ר העבודהתא השוניםתחנות  להלן  בישובים  הכובש  :  כמפורט  נחל    ,ראשית  –רמת 

.  תחנה קטנה  –תחנה קטנה. חמדן מערב    –ראשית. חמדן צפון    –קנה אלישמע  
גור ראשית.  . גבעת ח"נ מערב. כפר מעש. ח  531מתחם מועצה ראשית. גבעת ח"נ  

משני. לרשו   חגור  שיועמדו  אחרים  מקרקעין  כל  ביצוע  לרבות  לצורך  הקבלן  ת 
 . הוזהעבודה על פי הח

 
המזמין   - התכניות ע"י  ויאושרו  יוכנו  שהוכנו,  ש   ,התכניות  בתכניות  שינוי  כל  אושר  ילרבות 

ע"י    ותאושרמזמן לזמן    שתיווסףנית  וכן כל תכ המזמין,    או ע"יבכתב ע"י המפקח  
 המפקח או המזמין. 

 
  אם בהת  , וכל חלק של אלו, שעל הקבלן לבצעכל העבודות, הפעולות וההתחייבויות  - העבודה

בין אם היא מפורשת ובין    , בקשר עם ביצוע העבודה  , למכרז ולמפרט הטכניחוזהל
שתוטל   עבודה  כל  לרבות  לאו,  ידיאם  ו  על  עבודות המפקח,  הנדרשות    כן  ארעיות 
 . לביצועו של החוזה או בקשר לביצועו

 
 של המפקח.המלאה וזה לשביעות רצונו ביצועה של כל עבודה על פי הח - ביצוע העבודה

 
כוחות     - עליון חכ עם  קרבות  אויב,  פלישת  מלחמה,  בלבד:  להלן  המנויים  המקרים  רשימת 

אסו אויב,  מדינת  של  טבע.מזוינים  כי  ן  מיל  מובהר  שביתות  גיוס  השבתות  וואים, 
 אינם נחשבים ככח עליון לצורך חוזה זה. 

 
אי  ירה, ספק,  סתל  יפורש במקרה ש  הקיימים והעתידיים, לא   חוזה זה, על נספחיו   - פירוש המסמך 

ובאופן המחמיר    וודאות, או דו משמעות, כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו
 .יותר עם הקבלן

 
 רת העבודהמסי .3

המזמין מוסר לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודה  והכל בהתאם לתנאי החוזה,   3.1

 אליהם.  המכרז והנספחים המצורפים

השלט 3.2 דרישות  את  למלא  הקבלן  הע  ות ונ על  לסידור  ביחס  ולכל  המוסמכים  וביצועה  בודה 

  בנדון זה   ות, ולמלאהשונ   שיונות הנדרשים מהרשויותיהקשור בה, לקבל את כל האישורים והר 

או   כולן  הנ"ל,  ידע את הדרישות  לא  כי  של הקבלן  טענה  כל  לא תשמע  הדין.  הוראות  כל  את 

 חלקן. 

ה 3.3 עחתימת  לכצדדים  תוקף  תתן  בלבד,  גופו  החוזה  נחתם  שאל  ל  כאילו  החוזה,  מסמכי  כל  ר 

 ו.  נספחיאחד מהם בנפרד, אך אין באמור כדי לפטור את הקבלן מהתחייבותו לחתום על כל 

 הקבלןוהתחייבויות ת הצהרו .4

הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בכל התנאים להשתתפות במכרז במהלך כל תקופת ההתקשרות  

 :סכם זה. הקבלן מצהירנשוא ה

בבעלותו 4.1 ימצאו  הדרושים  / ו  כי  והכלים  הציוד  כל  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך  בחזקתו  או 

 .לביצוע העבודות נשוא המכרז
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הרשאה, מיומנות ואמצעים בביצוע העבודות נשוא הסכם זה  ן ו סיוי ידע ניות  כי הוא בעל מומח 4.2

הוא   ,יש לבצע על פי הוראות הסכם זהולו צוות עובדים מיומנים ומומחים לביצוע העבודות ש 

המפרטבצע  ל  יב מתחי להוראות  ובהתאם  גבוהה  מקצועית  ברמה  זה    הטכני,   העבודות  הסכם 

 .והוראות כל דין ותקן

רישיו 4.3 ע ואישורים  נות  בידיו  התחייבויותיו,  הדרושים  כל  של  ומדויק  מושלם  לבצוע  הדין  פ"י 

 כמפורט במכרז, בחוזה ובנספחיו. 

 ,האדם המתאים, חומריםח  כולרבות, היכולת הכספית,    רוש לבצוע ההסכםכי ברשותו כל הד 4.4

המנהל של  רצונו  לשביעות  ציוד,  עבודה,  כלי  הובלה,  ומכונות,  המנהל  דרישת  ולפי  מי  או  /, 

 טעמו. מ

עם  ברשכי   4.5 קשר  על  שמירה  לשם  וחג,  שבת  לרבות  היממה  שעות  כל  הפועלים  מכשירים,  ותו 

 .והמועצהעובדיו, עם המנהל 

ר כי,  שעות הערב והלילה, שבת וחג. מובהב  ותע לו שההתקשרות כרוכה גם בביצוע עבודידוכי   4.6

ביום  ל/המפקח,  נההמ  ע"י  שעות מרגע קבלת קריאה  3הקבלן צריך להגיע לאתר העבודה תוך  

 ה רגיל, אלא אם המפקח יורה לו אחרת.  עבוד

 .שעות ביום עבודה לא רגיל.  אלא אם המפקח יורה לו אחרת 3ובתוך 

 18:00  – 07:00עות השן ה', בי–ימי חול, א'  –יום עבודה רגיל 

 ., וימי שישי, שבת וחג06:59 – 18:01ה' בין השעות:  –יום עבודה לא רגיל: ימי חול , א' 

עשויים לפעול קבלנים נוספים לרבות בביצוע עבודות    המועצה תחום שיפוט  קבלן כי בכי ידוע ל 4.7

וה  זה,  נשוא מכרז  לעבודות  ולתאם עמם במידת הדומות  , ע"פ  ושדרוא מתחייב לשתף פעולה 

 פקח. הוראות המ

  עה ב לבציהקבלן מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה, והוא מתחי 4.8

לה  כל  בכפוף  הוראות  של  העזר  לחוקי  ובכפוף  מחייב  תקן  לכל  בכפוף  על    מועצהדין,  החלים 

הבריאו  משרד  הנחיות  לרבות  הסביבה,  העבודות,  לאיכות  המשרד  והנחת,  המים  ת  יו רשות 

שיונות והאישורים הדרושים  ילהוציא את כל הררם מוסמך אחר. כן הוא מתחייב  מטעם כל גו

למען העבודות.  מה  לביצוע  ספק,  הקבל סר  את  צהיר  לבצע  דין  כל  פי  על  מורשה  הוא  כי  ן 

 על פי החוזה.   כל זמן ביצוע העבודותהעבודה, והוא מתחייב להישאר מורשה כאמור 

 חשמלאי מוסמך.   -עם קבלן משנהחוזה יהא קשור בהסכם ה  פתהקבלן מתחייב במשך כל תקו 4.9

ו המכונות,  משנה של  בעלות ספקב  תחייב כי במשך כל תקופת החוזה יהיו בבעלותו אוהקבלן מ 4.10

 ם לביצוע העבודה. ם הדרושי הכלים והמכשירי

שלו   4.11 החתימה  ממורשי  מי  ו/או  ממנהליו  מי  ו/או  בעבירה  הוא  הורשעו  לא  מעובדיו  מי  ו/או 

עישית  פלילי פלילית  ש  בעבירה  או  קלון  בא מה  או  הכרוכה  בעשר  לימות  וזאת  בעבירת מרמה 

וכן, כי למיטב ידיעתו, לא מתנהלים נגד    השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז 

 ילית כאמור. מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פל  מי

חוק עסקא 4.12 עומד בהוראות  ציבוריים תשל"וג   ותהוא  בענ 1976-ופים  מ,  וב יין שכר  עניין  ינימום 

 העסקת עובדים זרים. 

לפי פקודת מס הכנסה וחוק    חשבונות ורשומות שעליו לנהל  הוא עוסק עצמאי, המנהל פנקסי 4.13

למע"מ על עסקאות    ,אשר נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו,  1975-מס ערך מוסף תשל"ו

פי   על  מס  עליהן  מורשה    ק,חו שמוטל  עוסק   תעודת  בידו  מ  ואשר  מורשואישור  או  פקיד  ה 

 מרואה חשבון או מיועץ מס המאשרים זאת. 
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ה  בידו הכושר 4.14 כל מניעה חוקית,  והיכולת  כי אין  פיו,  על  ולחוב  זה  משפטיים להתקשר בחוזה 

ומילו זה  בחוזה  התקשרותו  המונעת  אחרת  או  פיו,  חוזית  על  התחייבויותיו  כל  וקיום  י 

התחייבויותיו  ע  תוובחתימ  ובביצוע  החוזה  משל  יהא  פגיעה  לא  שלישי  ום  צד  של  בזכויות 

 כלשהו. 

עבור המזמין את ה 4.15 יבצע  לתנאי החוזה שהוא  כל עבודה בהתאם  וימלא את  נספחיו,  על  להלן 

 נו המלא של המזמין. התחייבויותיו בנאמנות, במסירות וברמה מקצועית גבוהה, לשביעות רצו

הור 4.16 כל  את  יקיים  בת  אוהוא  הבטיחות  תש פקודת  ]נ"ח[  ה1970  –"ל  עבודה  לרבות  תקנות  , 

 שהותקנו על פיה ו/או כל דין רלבנטי אחר. 

לו 4.17 רק    ידוע  והתחייבויותיו  כי  הצהרותיו  על  ובהסתמך  דלעיל,  הצהרותיו  נכונות  על  בהסתמך 

 הסכים המזמין להתקשר עימו בחוזה. 

 דותמהות העבו .5

הסכם זה  , המצורף כחלק בלתי נפרד מ במפרט  ותעבודות נשוא הסכם זה לפרטיהן מפורט ה 5.1

 רז. חוברת המכל

הסכם זה ודינן כחלק בלתי נפרד    למען הסר ספק, הוראות המפרט באות להוסיף על הוראות 5.2

לה סתירה בין הוראות המפרט להוראות הסכם זה, תכרענה הוראות  מהסכם זה. ככל שתתג 

 .ותל שעסקינן בנושאים הקשורים לביצוע העבודככ  -המפרט 

על ביצהמנהל רשאי להורות בכל מועד שה  5.3 עבודות אשר    -  הקצבים לעבודות מיוחדותוע  וא 

נכללות במסגרת שכר ה  )להלן: "עבולא  דות בלתי שגרתיות"(,  חוזה כמפורט במפרט הטכני 

 . והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו

כי   5.4 חייבת    המועצהיובהר  העב אינה  את  ולמסור  לקבלן  שגרתיות  הבלתי  רשאית    נההי ודות 

ש דרך  בכל  לנ לפעול  לצורךתראה  הע  כון  ו/או  בודות  ביצוע  שגרתיות  לפי  הבלתי  הנוספות, 

או ע"י קבלן אחר, ואף לפנות  /בעצמה והנ"ל  לרבות לבצע העבודות  ,  חלטשיקול דעתה המו

 . תלקבלת הצעות מחיר ממספר קבלנים לביצוע העבודות הנוספו

תחיל  אם לא יי  יובהר כעפ"י כל דין,    המועצהל  ש  יהמבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויות  5.5

תהיה רשאית למסור את    המועצהאו אם לא יסיימה במועד,  /בלן בביצוע עבודה כלשהי ו הק

ביצוע אותה עבודה לידי קבלן אחר ולחייב את הקבלן הזוכה בהוצאות ביצוע העבודה על ידי  

הוצאות תקורה בשיעור של    ,אותו קבלן אחר נלוות כמפורט  רבל  ,15%בתוספת  ות הוצאות 

 . אחר יעלו על המחיר שבהצעת הקבלן הזוכהי הקבלן הם אם מחיר בחוזה, ג

ח האדם הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכן  העמיד את כל כוהקבלן מתחייב ל  5.6

יעיל ומהיר של התחייבויותיו על  את כל הציוד המכני והאביזרים האחרים הדרושים לביצוע  

 .זהפי הסכם 

הע 5.7 בביצוע  להעסיק  מתחייב  על  הקבלן  זבודות  הסכם  לביצוע  פי  מספיק  במספר  עובדים  ה 

ובמו תקינה  בצורה  להוסיהעבודות  המנהל  ידי  על  יידרש  שהקבלן  ככל  דין.  כל  פי  על  ף  עד 

  .או ציוד, יעשה כן במהירות האפשרית/עובדים ו

הסכם זה  ודות נשוא  עבה  או השלמת ביצוע/זקים ו כל הליקויים או הנהקבלן יהא אחראי ל 5.8

ית העבודה או הנחיות המנהל שהועברו לקבלן, או כתוצאה  וראות תכני מילוי ה והנובעים מא 

א חייב לתקן, מיד עם העברת  עבודה מקצועית לקויה או כל עבודה לקויה אחרת והקבלן יהמ

הנזקים או  הליקויים  בכל  לטיפול  את    הדרישה,  לתקן  ניתן  ולא  במידה  כאמור.  שיתגלו 

 . ע"י המנהל שיקבע בסכום עצהאת המו ים, יהא על הקבלן לפצות זקהנ
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הקבלן   5.9 כי  נ יובהר  מצב  בכל  העבודות  לבצע  ותון,  יידרש  קיצוני  אויר  מזג  רעידת  /בכל  או 

   .או מלחמה וגם אם יוכרז מצב חירום ע"י המדינה, וזאת ללא כל תוספת תשלום/אדמה ו

ימלא הקבלן אחריל  בכ 5.10 בביצוע העבודות  הודעות,  ור ה  הכרוך  בדבר מתן  דין,  כל  קבלת  אות 

ותשלרישי הקבלן ונות  ידי  על  ששולמו  ואגרות  מסים  אולם  ואגרות;  מסים  כאמור    ום 

 המועצה יוחזרו לקבלן על ידי   – המועצהושתשלומם חל כדין על 

הגורמת 5.11 כל תקלה  על  מידי  באופן  למנהל  ידווח  עהקבלן  או  ל,  להפסקת הזרמת    גרום,תידה 

 .ני רט הטכ הזרמת הביוב, כמפורט במפב ושהביוב או לשיב

 עבודהיומן  .6

  .ך אישור מהמפקחעל הקבלן לרשום ביומן העבודה את העבודות שביצע ולקבל על כ 6.1

 .היומן ייחתם על ידי המפקח והקבלן 6.2

לביצ 6.3 והנחיות  הודעות  הערות,  לתת  המנהל  מסמכויות  לגרוע  כדי  באמור  הקבלן  אין  ועל  וע, 

  .לבצען

יו יובאו לידיעת  ות. הערות ות מתייחס ותו יום אליו ההער ותיו בכתב באערה  הקבלן רשאי להעיר 6.4

וד לא נקבע אחרת ע"י המנהל יפעל הקבלן בהתאם  המנהל והחלטתו תהא סופית ומכרעת. כל ע 

 מפקח להוראות ה

 היומן ימצא אצל הקבלן בכל פגישה וסיור עם המפקח  6.5

,  לחודש, למפקח, לפי פרוט יומי ת  אחדו"חות ביצוע, אותם יגיש הקבלן,  ן למלא  חובה על הקבל  6.6

 .י ושנתידשחו ,שבועי

 חומרים .7

ים לביצוע העבודות למעט חומרים שצוינו  הקבלן יספק על חשבונו את כל חומרי העזר הדרוש 7.1

 המועצה. במפרט הטכני כי הם באחריות  במפורש

הק 7.2 ידי  על  שיסופקו  והמוצרים  החומרים  ושכל  חדשים  יהיו  העבודות  ביצוע  לצורך    ם ימלבלן 

הבחינו מכל  בתכונותיהם  הויתאימו  למפרט  להסכת  הישראליים  טכני  התקנים  ולדרישות  ם 

ם  היו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדרישות התקן או לתקניי-המעודכנים. בהעדר תקנים

  .אירופאים או לדוגמאות שיאושרו על ידי המנהל

ה 7.3 כי  במפורש  לכמוסכם  אחראי  יהא  והל קבלן  המגרעות  הפגמים,  בחומרים וייקל  שיתגלו    ים 

שה בהם  ובמוצרים  העשתמש  בבדיקות  לביצוע  עמדו  המוצרים  או  החומרים  אם  אף  בודה, 

  .ישראליים ואושרו על ידי המנהל או המפקחהתקנים ה

הגנה  7.4 סידורי  החוזה,  לביצוע  הדרוש  כל  את  והוצאותיו  חשבונו  על  לספק  מתחייב    הקבלן 

סידורי   ועובדיו,  הציבור  להגנת  וכללי  רותבובטיחות  לתקנות  בהתאם  נאותים  משרד  אה 

  .דה ומחסן לאחסנת הכלים והציודאות והעבוהברי

או באמצעות הקבלן באישור מראש  /ו המועצה כני יסופקו באמצעות  חלפים כמפורט במפרט הט 7.5

 .יצרף רווח קבלני . למחיר החלפים לאיגיש הקבלן למועצהבהתאם לשלוש הצעות מחיר ש

 מקום העבודה ניקיון  .8

את  בלהק העבודה,  ביצוע  מאתר  יסלק  החון  והפסעודפי  גמר  מרים  עם  ומיד  לפעם,  מפעם  ולת, 

 ,יםום העבודה, ככל שנדרש, ויסלק ממנו אל כל המתקנים הארעיביצוע העבודות ינקה את מק

 .שיירי החומרים, הפסולת מכל סוג שהוא, לשביעות רצונו של המפקח

 פגיעה בנוחות הציבור  אי  .9

בית  כי הקבלן מתחייב   9.1 כדי  וכל הקשווך  והכרוך  צוע העבודות  לא תר  בנוחות  בהן,  פגיעה  היה 

ך בזכות השימוש של הציבור בפארקים על  לא לצורהציבור ובכלל זה רעש ולא תהא הפרעה ש
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ו ומעבריהם  בזכות  /מתקניהם  או  וכיו"ב  שביל  דרך,  בכביש,  אדם  כל  של  במעבר  השימוש  או 

ומתח  כלשהו,  ציבורי  ברכוש  גם  ב  ייוההחזקה  הפלעבוד  לשעות  מעבר  הרגבשעות  ילות  עילות 

 .ללא תשלום תוספת כלשהי לסכום החוזה וזאת

נ 9.2 וכל הקשור והכרוך  יתוך כדי ביצוע עבודות הנ   זק או קלקול שיגרםהקבלן אחראי שכל  קיון 

יוב, תיעול, חשמל, הטלפון וצינורות  בהן ולרבות נזק לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ב

ה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו  צוע העבודוך כדי ביק או מובילים אחרים וכיו"ב, תדלת  להעבר

הכ ובין שהיו מעשה  באובאקראי  הוא  על חשבונו  יתוקן  העבודה,  לביצוע  וצפוי מראש  פן  רחי 

ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המו סמכים לפקח על הטיפול  היעיל ביותר 

 .בהם

, יובהר ויודגש כי  וע העבודהלאחר ביצ   בר השבת מצב לקדמותוהכללית בדה  ובמבלי לפגוע בח  9.3

ע העבודה תחייב את הקבלן בהשבת המצב קדמותו  כל פגיעה בכביש או במדרכה במהלך ביצו

 ה.מועצלט חם, וזאת תוך חמישה ימים לכל היותר ממועד מסירת העבודה לבאמצעות אספ

שק 9.4 בצורה  העבודה  את  לבצע  מתחייב  הוראות  ת  טההקבלן  על  הקפדה  למנוך  יעת  תקנות 

ם )רעש בלתי  תקנות למניעת מפגעי, ו 1979-תי סביר מציוד בניה(, תשל"טם )רעש בלמפגעי

לתושבים  ,  1990-התש"ן  סביר(, להפריע  כדי  בו  שיהא  ורעש  שאון  מהקמת  להימנע  ומתחייב 

 .ומנוחתם

 ירות  אמצעי בטיחות וזה .10

ולהחזי 10.1 לספק  להתקין,  מתחייב  אמצעל  ק,  הקבלן  כל  את  והוצאותיו  הזהירוחשבונו  ת  עי 

ובכל מקום שיידרש על    לבטיחות העבודה ובטחונה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבור,  הדרושים

 על פי דין או על פי הוראה מאת רשות מוסמכת כלשהי ידי המנהל או המפקח או שיהיה דרוש 

וא  ביצוע התחייבויותיו נש ל בפעוחוזה, הקבלן מצהיר ומתחייב לשאר הוראות המבלי לפגוע ב 10.2

זה באוהס וגוף אחר, בהפן בטיחותכם  וכל אדם  עובדיו  ושלומם של  רווחתם  תאם י, לשמירת 

  - חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דלכל דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי  

הפיק)ל  1954 ארגון  "חוק  בעבודה  ו(  וח"הלן  הבטיחות  חדש)פקודת    1970  –  לתש",  (נוסח 

ם, בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד על פיה  והתקנות(  להלן: "פק' הבטיחות"(

,  לחוזהנספח בטיחות המצורף למסמכי המכרז ולתצהיר הבטיחות המצורף  העבודה, בהתאם ל

המהווים כולם חלק בלתי נפרד  ובהתאם לכל המסמכים המחייבים המנויים במסמכי המכרז, ו

וב  זה,  להתאמהסכם  וה ם  עלתדריך  ימסרו  אשר  הממו   נחיות  הבט ידי  על  בעבודה  נה  יחות 

 לפני ביצוע העבודות ומעת לעת  מועצהב

הס 10.3 ספק,  למען  כלולות  ר  זה  בסעיף  המפורטות  החובות  מילוי  בגין  המתחייבות  ההוצאות 

 . גין הוצאות אלובמחירי הצעת הקבלן, ולא תינתן כל תמורה נפרדת ב

 חריות לנזק סביבתי א .11

כרלג  מבלי 11.1 בזאת  מודגש  לעיל,  מהאמור  אחריותו וע  הקבלן  י  לאיכות    של  נזיקין  על  תחול 

ם, או כל פגיעה שהיא באיכות הסביבה, כולל  לנחל או לי  או קו ביוב,/ הסביבה, גלישת ת"ש ו

 נשיאה באחריות אזרחית ופלילית ועמידה במשפט 

לכל  11.2 אחראי  יהיה  ו  הקבלן  ו /נזק  פגיעה  לסביב/או  שייגרם  קלקול  ואו  כתוצאה  לצי ה  בור 

ו מהעב מספק/ודות  הוא  שאותם  השירותים  להזרמת  או  לזיהום,  יגרום  אשר  נזק  כל  לרבות   ,

או הפגיעה נגרמו באקראי ובין  /כל פגיעה שהיא לציבור או לסביבה, בין שהנזק ו ל  או/שפכים ו

 .בשל מעשה או מחדל מצדו של הקבלן
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יל, מדרכה,  שב ,ייגרם לכל כביש, דרךש  קול או קל/ או פגיעה ו/אחראי לכל נזק והקבלן    כן יהיה  11.3

או עילית אחרת    או לכל תשתית קרקעית /וכן לרשת המים, הביוב, התיעול, החשמל, הטלפון ו

, תוך כדי ביצוע העבודות, בין באתר העבודות ובין מחוצה לו, בין שהנזק  (להלן: "התשתית")

 . בלןהק ן בשל מעשה או מחדל מצדו שלמו באקראי וביאו הפגיעה נגר/ו

ו  הקבלן מתחייב לתקן את 11.4 ובאופן היעיל  /הנזק  ועל חשבונו,  או הפגיעה האמורים, באחריותו 

 .אישור הרשות המוסמכת על תיקון הנזקים ביותר, ולקבל את

אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר העבודות, מתחייב   11.5

נציג הרש בפיקוח  כגוהקבלן להעביר את התשתית  ן: חברת חשמל, ות המוסמכת הרלוונטית, 

הדרושים בכל אמצעי ההגנה  ולנקוט  וכיוצ"ב,  להוראות  בזק, חברת מקורות, מע"צ  , בהתאם 

 .נטיותהרשויות המוסמכות הרלוו

  איחורים והתרשלות בביצוע העבודהפיצויים מוסכמים בגין  .12

ן כל יום בו לא בוצעו  רשאית באמצעות המפקח מטעמה לנכות מהתמורה לקבלן, בגי  המועצה  12.1

ע  או איחור בסיומן, ביחס למועד שנקב ו/ודות לרבות בגין כל יום איחור בהתחלת ביצוען  העב

פי שיקול דעת המנהל עבור כל  -, על₪  1,000בסך של    סכוםאו לסיומן לפי העניין,  /להתחלתן ו

 . מתקן ביוב

לקבלןרהמועצה   12.2 לנכות מהתמורה  לאיכות הסביבה  ,שאית  ע"י המשרד  עליה  שיוטלו    , קנסות 

 שפיכת מי ביוב שנגרם עקב תקלה שלא תוקנה ע"י הקבלן. בגין 

לקבל   המועצה 12.3 שיגיע  סכום  מכל  האמור  הסכום  לנכות  שהורשאית  זמן  בכל  תהא    , אן,  וכן 

לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים כאמור לא ישחרר את   רשאית

 .פי ההסכם-לן מהתחייבויותיו עלהקב

ה ללא  לבטל חוזה ז  המועצהרשאית  ,  בין ברציפות ובין לסירוגין חזרה התופעה חמש פעמים,    12.4

ע"פ חוזה    צההמועלהם זכאית  צורך במתן הודעה מראש. אין באמור כדי לגרוע משאר הסעדים  

 או על פי דין. /זה ו

ו  12.5 העבודות  של  לקוי  ביצוע  סוג  /בגין  מכל  נזק,  הביובאו  בהזרמת  שיבושים  לרבות  ,  שהוא, 

ות תיקון  ליום וזאת בתוספת ניכוי על  1,000₪לנכות מהתמורה לקבלן סך של    רשאית המועצה

 .הנזק

 לכל אירוע.  1,000₪רז, סך של בגין אי עמידה בלוחות הזמנים כמפורט במסמכי המכ 12.6

ה  12.7 אליהם  יתווספו  אשר  מוסכם  פיצוי  מהווים  לעיל  המצוינים  הסכומים  הצמדה  כל  פרשי 

בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, החל מהמדד הידוע ליום חתימת החוזה ועד למדד הידוע  

 לא בפועל, וכן  ריבית חוקית. ביום התשלום המ 

  ,בות שניתנה  ע"י הקבלן, או חלק ממנהין לחלט את הערמבלי לפגוע באמור, יהיה רשאי המזמ 12.8

 וזאת ע"ח הפיצוי המוסכם.

מהאמור 12.9 לגרוע  לבדיקת    מבלי  שוטפת  ביקורת  לערוך  עת  בכל  רשאים  נציגו,  או  המנהל  לעיל, 

 .של הליקויים באם ימצאוביצוע העבודות ולחייב את הקבלן בתיקון מיידי 

 בדיקות מוקדמות .13

מאשר   13.1 הצעתו,  את  ביקר בהגישו  כי  אות  י באתר  הקבלן  בדק  סביבת  ם העבודה,  באופן    םואת 

והחיבורים אליהן וכן את כל הגורמים אשר יש   יסודי, בדק את מיקומם של מערכות התשתית

 . או עשויה להיות להם השפעה על התחייבויותיו
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והש 13.2 למד  כי  מאשר  הגורמים  הקבלן  יתר  ולכל  הנ"ל  לתנאים  בקשר  הדרוש  המידע  כל  את  יג 

ועל הצעת המחיר. מובהר, כי התמורה תיחשב ככוללת את כל ההוצאות    ים על העבודה ע המשפי

 אים הנ"ל של אתר העבודה וסביבתו.שתידרשנה בגלל התנ

ניחה את  הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שהוצעה על ידו, מ 13.3

  דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

מצהיר  13.4 המכרז    הקבלן  נשוא  בשטח  כי  לכך  מודע  הוא  וכי  העבודה  אתר  את  בדק  הוא  כי 

כמו כן ישנם תושבים שקיבלו היתרי בנייה לבניית בתים והם מצויים או    מתגוררים תושבים.

יהא לאפשר להם גישה, דרכי מעבר וכד', באופן    יהיו מצויים בתהליכי בנייה. על הקבלן הזוכה

 ע העבודה. כל מהלך ביצו נאות והולם, במשך

 אופן ביצוע העבודה .14

מטיב מעולה ובמומחיות, ויספק על  הקבלן יבצע על חשבונו כל פעולה במסגרת ביצוע העבודה   14.1

 חשבונו את כל כח האדם שיהיה דרוש מפעם לפעם למטרה זו. 

בחוז  14.2 מופיע  שאינו  דבר  בהתאם  כל  החתומות,  לתכניות  בהתאם  העבודה  לביצוע  דרוש  אך  ה 

בה  למקובל או  גבוהה  במקצוע  מקצועית  ברמה  הקבלן  ידי  על  יבוצע  דין,  כל  להוראות  תאם 

 תחילה וכאילו היה חלק בלתי נפרד ממנו. כאילו נכלל בחוזה מלכ

ה 14.3 של  המוחלטת  רצונו  לשביעות  ולנספחיו,  לחוזה  בהתאם  העבודה  את  יבצע  מפקח,  הקבלן 

 ובין שאינן.   וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו, בין שהן מפורטות בחוזה

  ביצע הקבלן עבודה כלשהי, או חלק ממנה, שלא להנחת דעתו של המפקח, יהיה עליו לעשות,  14.4

לפי דרישת המפקח, אחד מאלה או יותר: לפרק, להרוס, לסלק מאתר העבודה, לבנות, להתקין  

חשבו על  מחדש,  להקים  ע"י  שנית,  שנפסל  מהעבודה  חלק  כל  נוספת,  כספית  תמורה  וללא  נו 

 קבלן יבצע את האמור לעיל בתוך פרק הזמן, כפי שנקבע ע"י המפקח. ל עת שהיא. הכ המפקח ב

כל   14.5 אחר  ימלא  מאתר  הקבלן  הרחקתו  בדבר  המזמין  מהנדס  באישור  המפקח  מטעם  דרישה 

העבודה בביצוע  ידו  על  המועסק  אדם  כל  של  לדע  ,העבודה  שלא  אם  מתנהג  הוא  מהם  מי  ת 

עשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם  שהוא נוהג מ  וכשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, א

כאמור   דרישה  לפי  להעסיקו  -שהורחק  הקבלן  יחזור  באתר  לא  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין   ,

 העבודה או בביצועה.

המזמין,   14.6 עם  פעולה  ובשיתוף  מלא  בתאום  תבוצענה  העבודות  הנוגעים  כל  הגורמים  כל  ועם 

מקביל לקבלן, והכל בהתאם להנחיות  כל שיועסקו ב כבדבר, לרבות ובמיוחד קבלן/ים נוסף/ים  

 מין או נציגיו. המפקח. אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המז

 תיאום העבודה עם גורמים חיצוניים  .15

רך לבצע תיאום עם גופים  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבביצוע העבודה ובמהלכה יתכן ויהיה צו 15.1

הכבלים,   חברת  בזק,  חשמל,  חברת  כגון:  המי   ידיגתאכגון  שונות  עבודות  לשם  וכיוצ"ב  ם 

זמניים. תיאומים אלה ייעשה על    חפירות, וכן תיאום מול משטרת ישראל לגבי הסדרי תנועה 

 ידו ועל חשבונו.  

גופ  15.2 עם  לתיאומים  ידאג  צורך,  בכך  שיהא  ככל  כי,  בזאת  מאשר  הנ"ל  הקבלן  קבלנים  ו/או  ים 

שידרש ומבלי לפגוע במהלכה התקין,    דה, ככל וו/או נוספים ולשילובם במהלך השוטף של העב

 , והכל ללא כל תמורה נוספת.ויעשה כל אשר לאל ידו לביצוע היעיל והמהיר של העבודה
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 שינויים והתאמות בעבודה  ו/או בתמורה .16

ות שינויים ו/או התאמות נוספות, אשר יגררו  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עשויים לחול בתכני 16.1

תה בכמות העבודה, ו/או בהיקפה, ו/או בסוגה ו/או באופייה ו/או  או הפח/ו ו/או יצדיקו תוספת  

 הכספית. )להלן: "השינויים בעבודה"(   בזמני ביצועה ו/או בתמורה

 

קול דעתה,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות הדין, תהא המועצה רשאית, על פי שי 16.2

 ליזום  שינויים בעבודה. 

המועצה,    גזבר המלצה, מראש ובכתב, אל  הנדס הרשות  מ   יגיש  נדרשו שינויים בעבודה כאמור 16.3

 , לרבות פירוט עלויות. בה יפורטו מהות השינויים בעבודה הנדרשים

לאישור   16.4 ובהתאם  בכפוף  ורק  אך  יבוצעו  בעבודה  ובכתב השינויים  ידי    מראש  על    גזבר חתום 

 . המועצה

ההליך  16.5 אודות  לו  ידוע  כי  במפורש  בזאת  מצהיר  הנחוץ  המפ  המקדמי  הקבלן  זה,   בסעיף  ורט 

בט חלקם,  או  אותם  מלבצע  מנוע  הוא  וכי  בעבודה,  שינויים  לביצוע  מקדמי  קיבל  כתנאי  רם 

 , בנוגע אליהם.  מהנדס המועצה והגזבראישור בכתב חתום על ידי לידיו 

שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, הוא עושה זאת על    מוצהר ומוסכם כי במקרה בו פעל הקבלן 16.6

שם כספו על קרן הצבי, והמועצה לא תחוב והוא יהא מנוע מלחייב אותה    דית,תו הבלעאחריו

 כך.  בכל תשלום מכל סוג שהוא בגין

בוצעו שינויים בעבודה, יידחה או יקוצר, לפי העניין, מועד גמר העבודה למשך הזמן שיידרש,   16.7

 ביצועם.  ככל שיידרש, לצורך

ותמ 16.8 אלו  יימדדו  בעבודה,  שינויים  של  העניין(    ספיתורתם הכבמקרה  לפי  או הפחתה,  )תוספת 

מה שיוסכם בין הצדדים  תחושב, במידת האפשר, לפי מחירי היחידה הרלוונטיים ו/או על בסיס 

היחסי   לחלק  בהתאם  החוזה  בהוראות  זה  מסוג  לעבודה  שנקבעו  המחירים  בסיס  על  ו/או 

והכל   מאת  שלהם,  בכתב  אישור  של   לקיומו  בדב  גזברבכפוף  השינוי המועצה   ועלותם,  ים  ר 

 כאמור לעיל. 

 פקוח על העבודה .17

בי 17.1 אופן  על  ולהשגיח  העבודה  ביצוע  את  לבדוק  רשאי  יהיה  טיב  המפקח  את  לבדוק  וכן  צועה 

הקבלן   אם  לבדוק  המפקח  רשאי  כן  הקבלן.  משתמש  בהם  והכלים  הציוד  איכות  החומרים, 

 את החוזה ואת הוראותיהם.   מבצע כהלכה

ו, להיכנס בכל עת לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהי  יד   מורשה עלהקבלן יאפשר למפקח ולכל   17.2

ב על  ולהשגיח  אותה  לבדוק  מנת  על  החוזה,  המשמש  לביצוע  הציוד  את  לבדוק  וכן  יצועה, 

 לביצועה.

ע  17.3 ביצוע החוזה בכל שלביו  הנ"ל אלא אמצעי מעקב אחר  ואין  אין בפעולות הפקוח  "י הקבלן, 

לבצוע  הקבלן  מאחריות  לגרוע  כדי  הת  בהן  לשחררו  חיימלוא  כדי  ו/או  החוזה  עפ"י  בויותיו 

 מאלו. 

פי דרישה, הסברים והבהרות בכל 17.4 הנוגע לפעולותיו ולמעשיו בקשר    הקבלן ימסור למפקח, על 

 לבצוע התחייבויותיו. 

 . הקבלן ידווח למזמין על כל אירוע חריג מייד בסמוך להתרחשותו 17.5
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 אי קיום יחסי עובד ומעביד   .18

התחייב 18.1 את  יבצע  כהקבלן  והמזמין קבל ויותיו  עצמאי  המזמין    ן  בין  שירותים.  כמקבל  ייחשב 

עסקיו, לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד עקב חוזה  לבין הקבלן ו/או לבין מי מעובדיו ו/או מי ממו

 זה ו/או עקב ביצועו ע"י הקבלן. 

 . 1974 - תו בחוק חוזה קבלנות תשל"דחוזה זה יהווה חוזה קבלנות כמשמעו 18.2

המזמין על פעילויות הקבלן אלא כאמצעי להבטחת התחייבויותיו  של  ת הפקוח  אין לראות בזכו 18.3

 . ולא יצירת יחסי עובד ומעביד

 

אירגונית"  העבוד 18.4 "מסגרת  זה  לעניין  בלבד.  הקבלן  של  ארגונית  במסגרת  תתבצע  לרבות    -ה 

תשלו וכל  שכרם  תשלום  עובדים,  אודות  מציאת  דיווחים  העסקתם,  אגב  נלווה  סוציאלי  ם 

גוף  העסקתם פיטוריהם והאחריות לכך, הטלת    או  לכל  פי החוק,  על  לו  יש לדווח  מוסד אשר 

 חריות לפי דיני הנזיקין. משמעת כמקובל במסגרת הקבלן, וא 

 העסקת עובדים .19

ראים, בעלי  בכמות הדרושה, אח  ,הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודה רק עובדים מיומנים 19.1

 בויות הקבלן כלפי המזמין על פי החוזה.  חיימילוי התניסיון, ידע ומומחיות גבוהה, הדרושים ל

שיועס 19.2 האנשים  לכל  כמעביד  אחראי  הוא  כי  בזאת  מצהיר  ביצוע  הקבלן  לצורך  ידו  על  קו 

העבודה עפ"י חוזה זה, בהתאם לכל דין, וכי הוא מתחייב למלא את כל חובותיו כלפי עובדיו,  

עפ" ל ממעבידו  לעובד  המגיעים  התשלומים  כל  תשלום  דין רבות  כל  תהא  וה  י  לא  מועצה 

 אחראית כלפי עובדי הקבלן אחריות כלשהי. 

מנהל העבודה או עובדים אחרים, אם לדעת   לפי דרישה בכתב מאת המנהל, יחליף הקבלן את 19.3

ע לקבלן כי  רשאית להודי   המועצהמבלי לפגוע באמור תהא    המנהל הם אינם מתאימים לתפקיד

 . כאמור  מלהעסיקוה, והקבלן ימנע  חוזה ז  דות נשואהיא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו בעבו 

כל המועסק על ידי    הקבלן ימלא אחר כל דרישה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום העבודה של 19.4

מוכשר   שאינו  או  כשורה,  שלא  אדם  אותו  התנהג  המנהל  לדעת  אם  העבודה,  במקום  הקבלן 

ר לא  שה כאמולפי דרי  ו או שהוא מבצע את תפקידו ברשלנות. אדם שהורחקלמלא את תפקיד 

יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. אי מילוי הוראות סעיף זה  

בעל מלאכה או    ₪3 ליום לכל פועל    1,000יב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך של  יחי 

 . ם בניגוד להוראות סעיף זהעובד אחר שהקבלן המשיך בהעסקת

 תחומרי עבודה והוצאו .20

אתהקבלן   20.1 הדרוש    יספק  כל  ואת  האדם  כח  רכב,  כלי  לרבות  העבודה,  כלי  העבודה,  חומרי 

 לביצוע העבודה בהתאם לחוזה.

ובקצב  ל 20.2 העבודה  של  היעיל  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  כל  כי  מובהר,  בלבד,  ספקות  הסרת 

לה לפועל  ,הדרוש  עבודה  שכר  הובלהלרבות  עבודה,  חומרי  עבודה,  כלי  הו  ,ים,  צאות  הרכבה, 

ת, תחולנה על הקבלן והוא לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת עבורן, מעבר לתמורה  ות אחרו נלו 

 הקבועה בחוזה. 

יאחז על חשבונו בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי  הקבלן   20.3

 ני כל נזק העלול להיגרם. מפ  ,העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה

 תקופת החוזה .21

החל מיום חתימת החוזה ע"י המועצה )ובכפוף    אשר תחול להימנות  לשנה,  החוזה הינתקופת ה  

  ה לה ביום סיום תקופת הבדק / האחריות, כהגדרתה בחוז וכ  (למילוי תנאי הסף לכניסתו לתוקף
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החוזה"  )להלן:  א  ."(תקופת  להאריך  האפשרות  שמורה  בלבד  החוזה  למועצה  תקופות    4-בת 

 "(. תקופת האופציהלן: "חת, או חלקה )להנוספות, בנות שנה אחת כל א 

 הפסקת ההתקשרות  .22

מעבודתו, 22.1 רצון  שבע  המזמין  היה  לא  או  החוזה,  את  הקבלן  את     הפר  לבטל  זכאי  יהא 

ידו מאתר העבודה ולתפוס את החזקה באתר, לבצע  ההתקשרות עמו, להפסיק עבודתו, לסלק  

העבודה   של  את  בזכותו  לפגוע  מבלי  והכל  לה,  שתראה  דרך  בעד  בכל  לכל  ותרופה  המזמין 

 המוקנים לה על פי החוזה ועל פי כל דין.

ומ 22.2 העבודה,  להשלמת  קודם  ההתקשרות  ביטול  של  פי  במקרה  על  המזמין  מזכויות  לגרוע  בלי 

המזמי  יהא  והחוזה,  מהקבלהדין  ולתבוע  אחר  קבלן  באמצעות  העבודה  את  להשלים  זכאי  ן  ן 

חוזה על הפרת  הבנקא   ,פיצויים  ולגבות את סכלחלט את הערבות  מוסכמים  ית  ופיצויים  ומה 

 וקבועים מראש. 

 החליט המזמין לבטל את החוזה ייתן על כך לקבלן הודעה בכתב. 22.3

חייב לפנות מיידית את אתר  עם קבלת הודעת המזמין בדבר ביטול ההתקשרות, יהיה הקבלן   22.4

לידי   בו  ולמסור החזקה  יעכב את מסירת החזקה באתר העהעבודה  בודה  המזמין. הקבלן לא 

 ן תביעה ו/או טענה כלשהי שיש להם כלפי המזמין. למזמין בגי 

מהמזמין את שווי העבודה שבוצעה  עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל   22.5

ה  קבלת  למועד  עד  ידו,  בניעל  וזאת  המפקח,  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  הביטול,  כוי  ודעת 

 החוזה. ן על פי הוראות הפיצויים וכל סכום אחר המגיע למזמין מהקבל 

 התמורה .23

זה  בתמורה לבצוע העבודה במשך כל תקופת החוזה ומלוי אחר כל התחייבויותיו על פי חוזה   23.1

, בניכוי  1הכמויות המצורף לנספח א/כתב    תשלום עפ"יבמלואן ובמועדן, ישלם המזמין לקבלן  

 "(. התמורהבתוספת מע"מ כדין )להלן: "הקבלן, אחוז ההנחה שהוצע ע"י 

 חשבונית מס כדין שתוצא ע"י הקבלן ותימסר למזמין. ע"מ ישולם כנגד מ 23.2

כ 23.3 ומודגש  להמובהר  שעשויה  לתמורה  )כולל  לתמורה  וייעי  במידה  להיגרע  ו/או  כו             רתווסף 

 .  עבודה(, לא יתווספו הפרשי הצמדה כלשהםשינויים ב

התמורה 23.4 כי  והסמוימובהר  הגלויים  העבודה,  מרכיבי  כל  את  כוללת  לבי,  הנחוצים  צוע                ים, 

העבוד  לביצוע  לקבלן  שתידרשנה  ההוצאות  כל  את  וכן  הנדרשות,  העבודות  כל  של  ה  מושלם 

מלאה וסופית עבור מילוי התחייבויות    ולמילוי כל התחייבויותיו, וכן המתקנים, ומהווה תמורה

 ה, במלואן ובמועדן. הקבלן, על פי חוזה ז

   תנאי התשלום .24

העבודות שביצע    בחודש, יגיש הקבלן למועצה חשבון בגין  5  -ר מהקלנדרי ולא יאוח מדי חודש   24.1

לחשבון יצורף פירוט של כל העבודות שבוצעו ע"י   יות. בפועל בחודש החולף, על בסיס כתב הכמו 

 בלן בחודש החולף.הק

יום מתום    30שורו  ע"י מהנדס המועצה, בתוך  המועצה תשלם לקבלן את החשבון, בכפוף לאי 24.2

ימים מתום    5עבודה בפועל,  ובתנאי שהחשבון הוגש לאישור המועצה תוך   חודש בו בוצעה הה

 אותו החודש.  

תהיינה  24.3 לא  בתשלום  לקבלן  עיכובים  בגלל  המועצה  כלפי  טענות  או  דרישות  של  כל  מסיבות   ,

 או איחור בהגשת החשבון. חוסר פרטים בחשבונות, מסירת פרטים לא נכונים 
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 ערבויות .25

חתימ  25.1 הבמעמד  ימסור  החוזה  ביצוע          ת  להבטחת  אוטונומית  בנקאית  ערבות  למזמין  קבלן 

לתנ בהתאם  העבודה  והתקדמות  למועצה  התחייבויותיו  תופנה  הערבות  ונספחיו.  החוזה  אי 

דרום   )החאזורית  הנערב  יהיה  והקבלן  )אוטונומית(  מותנית  בלתי  תהא  סכום  השרון,  ייב(. 

ה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן  ישא הפרשי הצמד   , והוא₪  124,000בסך  הערבות יהא  

פה שמיום חתימת  ביחס למדד שיהא ידוע במועד מסירת הערבות. הערבות תהא בתוקף לתקו

 . פת ההתקשרות בין הצדדיםחצי שנה לאחר מועד תום תקוהחוזה ועד  

 ת הערבות הבנקאית כאמור לעיל.   הסכם זה מותנה בתנאי מתלה של מסיר 25.2

כום הערבות, כל אימת שהקבלן לא יעמוד בהתחייבותו, כפיצוי  רשאי לחלט את ס  המזמין יהא 25.3

     החילוט שני ימי עבודה מראש ובכתב.   מוסכם וקבוע מראש, ובלבד שהודיע לקבלן על

בהוראות   25.4 לאין  המוקנים  תרופה  ו/או  סעד  ו/או  זכות  מכל  לגרוע  כדי  זה  פי  סעיף  על  מזמין 

 החוזה ועל פי כל דין. 

 דיתהפרה יסו .26

לגרוע     10  [,]הצהרות והתחייבויות הקבלן  4    מהאמור לעיל, הצדדים קובעים את סעיפיםמבלי 

]הסבת זכויות[,    29  -[, וביטוח]  28]ערבות[,    25  תנאי תשלום[,]  24ורה[,  התמ]  23   ]אמצעי בטיחות[

  רה יסודית.סעיפים עיקריים בחוזה, שהפרתם תחשב כהפכ

 אחריות ושיפוי  .27

למזמין ולצד ג' כלשהו, עקב    ,לעצמו, לעובדיו, לשלוחיוגרם  הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק שי 27.1

 ת פעילותו.במסגר ,מעשה ו/או מחדל שלו או של מי מטעמו

ו של מי מטעמו במסגרת נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן א 27.2

ישפה הקב ששילם,פעילותו,  כל סכום  בגין  לכך,  דרישה  עם קבלת  מיד  המזמין  ות  לרב  לן את 

 בגין כל ההוצאות שנשא בהן בקשר לדרישה האמורה. 

 ביטוח .28

לבטח,   28.1 מתחייב  העבהקבלן  תחילת  לפני  לתוקף  ודהעוד  החוזה  לכניסת  חשבונו  וכתנאי  ועל   ,

 הוא, כדלהלן: 

וכל דבר אחר שהובא  ויובא לאתר    שוא חוזה זה, לרבות חומרים, ציוד, מתקניםאת העבודות נ 28.1.1

זק ו/או אובדן למשך כל תקופת הביצוע, ולרבות במשך תקופת  גד נהעבודה לצורך העבודה, כנ

 קיום הביטוחים . הבדק / אחריות בהתאם לאמור בנספח אישור 

בודה לגופו  ו/או  לרכושו של כל צד  מפני נזק ו/או אובדן העלולים להיגרם תוך כדי ביצוע הע 28.1.2

 מי שנמצא בשרותו.  ולכל, לרבות למזמין, לעובדיו של הקבלן ולאלו  הפועלים מטעמו  שלישי

הסיכונים 28.1.3 כל  נגד  ביטוח  הכולל  קבלניות,  עבודות  ביטוח  הינם:  הנדרשים  הבטוח  לגבי    חוזי 

ל כמפורט בנספח אישור  הרכוש, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וכן ביטוח חבות מעבידים, הכ

 קיום ביטוחים.

ם דמי הבטוח על ידו  תשלו, ימציא הקבלן למזמין את הקבלות על  לתחילת ביצוע העבודה  עובר 28.1.4

וציא המזמין  מיד עם ביצוע כל תשלום, וכן ימסור למזמין את פוליסות הבטוח ולאחר עיון בהן י

 דרישות תיקון אם תידרשנה. 

שמבטחיו  28.1.5 לכך  לגרום  מתחייב  עובדי    הקבלן  ו/או  המזמין  נגד  שיבוב  על  ו/או  יוותרו  המזמין 

 אחרים אשר למזמין יש זיקה אליהם.
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יגרו 28.1.6 ך שמבטחיו יחתמו על נספח "אישור קיום ביטוחים" בקשר לבטוחים שערך. ם לכהקבלן 

חים, אשר מסירתו למועצה בטרם תחילת העבודות תהווה  מצ"ב נוסח האישור לחתימת המבט

 העבודות. תנאי לקבלת צו תחילת

 איסור הסבת זכויות .29

אינו   29.1 חלהקבלן  או  כולו  החוזה,  את  להעביר  ו/או  להמחות  ו/או  להסב  טובת  קו,  רשאי  כל  או 

עפ"י  החוזה,   זכויותיו  לשעבד את  או  ובין שלא בתמורה,  בתמורה  בין  לאחר,  פיו  על  ההנאה 

 כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמת המזמין מראש ובכתב. 

ר 29.2 אינו  ביצועהקבלן  את  משנה  לקבלן  לרבות  לאחר  למסור  או    שאי  חלקה,  או  כולה  העבודה, 

בהסכמת ק מהפעולות הקשורות בבצוע העבודה, אלא   , חללמסור לאחר לרבות לקבלן משנה

  .המזמין מראש ובכתב ולאחר שמפקח הפרויקט אישר זאת

 אי התאמה  .30

לפירוש שונה בין הוראות  במקרה של אי התאמה ו/או סתירה ו/או דו משמעות ו/או אפשרות   30.1

ובין ההו זה  הט החוזה  הנספחים  הוראות  בין  ו/או  בנספחי החוזה,  לבין  כנייראות הכלולות  ם 

עצמם, יפנה הקבלן אל המפקח והמפקח יכריע לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות, ייתן הוראות  

 סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו, והקבלן ינהג על פי הוראותיו.  בדבר

המועצה אשר יכריע במחלוקת והכרעתו  הקבלן לחלוק על הכרעת המפקח, יפנה למהנדס  ביקש   

 תהא סופית. 

ירה ו/או אי התאמה כאמור, או שהיה מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של  ן סתגילה הקבל 30.2

לפנ רשאי  יהא  הפירוש  כל חלק ממנו,  בדבר  והבהרותיו  הנחיותיו  ולקבל  המועצה  למהנדס  ות 

 יו.  ששיש לנהוג לפ

  התאמה כאמור לעיל, תחול ההוראה המחמירה יותר   מובהר, כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי 30.3

הקבלן, בהן  כאש  עם  יש  ואשר  מסוים  נושא  המסדירה  אחת  מהוראה  יותר  וישנן  במידה  ר 

 ב של ההוראות הנ"ל המחמיר עם הקבלן.   להוסיף אחת על רעותה, יחול השילו

 נציגה המוסמך של המזמין  .31

ה  31.1 החומרים,  נציגו  לטיב  הקשור  בכל  המזמין  של  יהיה  מוסמך  ביצועה  ולאופן  העבודה  לטיב 

 גזבר המזמין.יהיה   ,עניינים הכספייםור ל, ובכל הקשמהנדס המזמין

ו/או הס 31.2 ו/או דרישתו, בכל  כל פניה של הקבלן לאדם אחר אצל המזמין וקבלת אישורו  כמתו 

המז את  יחייבו  לא  לעיל,  המפורטים  לנושאים  אחריותו  הקשור  על  זאת  עושה  והקבלן  מין 

 הבלעדית. 

 נספחים לחוזה  .32

 וזה: מהח  המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד      

המפורטים.  32.1 המכרז  ו/או    מסמכי  למכרז  להצעתו  הקבלן  שצרף  והמסמכים  האישורים  כל 

 לפי תנאי המכרז ו/או לפי תנאי החוזה. שהיה עליו לצרפם

 אישור לקיום ביטוחים.  32.2

 נוסח הצהרת העדר תביעות.  32.3

 טיחות לקבלנים. הנחיות ב 32.4

 ערבות ביצוע.   סחנו 32.5

 י מפרט טכנ  32.6

 ת סכמה לקיצור תקופת ההתיישנוה 32.7
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 שמירת זכויות  .33

מנקיטכ מחדל  או  הימנעות מפעולה  הנחה, ארכה,  ויתור,  הנוגע ל  בכל    ת אמצעים מצד המזמין 

באופן     ל זכויותיו  על  ויתר המזמין  כן   אם  המזמין, אלא  זכויות  על  כויתור  יחשבו  לא  זכויותיו, 

 מפורש בכתב. 

 קופת ההתיישנות קיצור ת .34

קופת ההתיישנות להגשת תביעות מצד הקבלן על  נותן הסכמתו הבלתי הדירה לקיצור תהקבלן  

 שנים.  3על   פי הסכם זה, כך שזו תעמוד

 ישנות להגשת תביעה מצד המועצה לא תקוצר. מובהר כי תקופת ההתי

נספח   על  הקבלן  וחתימת  ההסכם,  על  הצדדים  ההתיישנ  –'  וחתימת  תקופת  לצורך  קיצור  ות 

תביעות ת העלאת  של  לקיצורה  הצדדים  אישור  יהוו  מצד  ,  תביעות  להגשת  ההתיישנות  קופת 

התקשרות   תקופת  וקביעת  בלבד,  סעיף  הקבלן  להוראות  בהתאם  מוסכמת  לחוק    19קצרה 

 . 1958-ההתיישנות, תשי"ח

 כתובות והודעות  .35

 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כמפורט במבוא לחוזה. 35.1

  72בתעודתה  תוך  הצדדים למשנהו תחשב כאילו התקבלה  אשר תשלח על ידי אחד    כל הודעה 35.2

 שעות מעת מסירה בבית הדואר כדבר דואר  רשום.

אף   35.3 ע"י  על  שתשלח  הודעה  לעיל,  הקבלן,    עצההמו האמור  בפרטי  המצוינת  הדוא"ל  לכתובת 

י  לעיל  יום אחד מתאריך המשלוח. האמור  ע"י הקבלן בתוך  לעניין  תחשב כאילו נתקבלה  חול 

 בלבד.  המועצה"ל שיישלחו ע"י  הודעות דוא 

 
 
 
 

 הקבלן  מועצהה

   
 
 

)שם   _______________ התאגיד  של  עו"ד  הח"מ,  אני 
של התאגיד(, מאשר תאגיד( ____________ )מס' זיהוי  ה

מול   זה  בהסכם  להתקשר  החלטה  בתאגיד  התקבלה  כי 
 , כי ההחלטה התקבלה בהתאםדרום השרון  מועצה אזורית

ה של  ההתאגדות  החתימה למסמכי  זכות  בעלי  וכי  תאגיד 
 אגיד חתמו על ההסכם הנ"ל.  של הת

 __________       __________ 
           חתימה                   תאריך 
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 אישור לקיום ביטוחים - 'נספח א
הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

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

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

 האישור  מבקש מעמדמ העסקה   אופי מבוטח ה בקש האישור מ
 שם:

  
 שם

  
 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 רים אספקת מוצ☐

 אחר: ☒

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 אחר: ______ ☐

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען 
 

 מען 

 

 כיסויים 

סוג  
 הביטוח 

 
לפי   חלוקה

  גבולות
אחריות או  

 ביטוח  סכומי

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
  ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 ם ביטוח סכו

  השתתפות
 עצמית 

  כיסויים
  נוספים
 בתוקף 

 מטבע  סכום  מטבע  סכום 
 ₪ 

יש לציין קוד  
כיסוי בהתאם  

 לנספח ד' 

 רכוש 
 

         

         
, 321, 318    1,000,000     צד ג'

322 ,328 ,
302 ,307 ,
309 , ,329  ,
315 

אחריות  
 מעבידים 

    20,000,000    328 ,329 ,
319 

יות  אחר
 המוצר 

         

אחריות  
 מקצועית 

    4,000,000    301 ,302 ,
304 ,

309,325 ,
327 ,328 ,
332 – 6  

 חודשים
          אחר

 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  פירוט השירותים 
 (: ג'

092 ,043 
 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח וט הנכסים המבוטחים פיר
 רישוי/כתובת( )לדוגמא: מספר כס תיאור הנ )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 םיו  30ייכנס לתוקף אלא  לא  ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקש הודעה  משלוח לאחר

 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 תעוהצהרת העדר תבי -נספח ב' 
 

 לביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב 
 לכבוד

 
 ________ 

 
 "המזמין"( –________  )להלן 

 
 

 א.ג.נ., 
 

 
 הנדון: חשבון סופי/הצהרת העדר תביעות

 
 

ידיהריני   על  סופית  ואושר   ,_______ בתאריך  ידי  על  שהוגש  שהחשבון  בזאת,  ולאשר  כל    להצהיר 
סופי כולל  של ______________ ₪, מוסכם עלי כחשבון סופי  ם  הגורמים )המזמין, המפקח( לסכו

 לכל דבר. 
 

ותביעות מכל סוג שהוא לסכום הסו תביעות כספיות  לי שום  ולא תהיינה  לי  כי אין  פי  הנני מצהיר, 
 הנ"ל ולסעיפי כתב הכמויות בקשר לחוזה הנ"ל, אשר ביצועו נסתיים. 

 
מודע   שבחואני  התחיבויותי  בכל  לעמוד  מתחילה    זהלחובתי  אשר  האחריות,  שנת  מתאריך    במשך 

  .___________ 
 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 שם הקבלן:         __________ 
 ע"ג חותמתו:        ___________  חתימת הקבלן

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תיק: חוזים/הצהרת העדר תביעות 
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 " ים"הנחיות בטיחות לקבלנ -נספח ג' 

 ות סניקת ביוב תחנ לביצוע עבודות אחזקה והפעלת 

 

 כללי  1

 .  המועצהאחרים שעובדים בשטח או גורמים  המועצה לקבלני  ת הוראה זה מתייחס 1.1

 תחום החברה. בהבטיחותיים על כל קבלן חלות כל החובות באשר לכללי ההתנהגות   1.2

ז 1.3 ל צורף  ת  אתהוראה  הבנוסף  של  בנוסח  חוזה/הסכם  לכל  בטיחות  לקבלן,  הנחיות  עבודה  זמנת 
 י נפרד ממנו. בלת מחייב ו  כחלק 

   תקנה אחרת, ולא מהוותחוק/  כל  באות להוסיף על האמור בהבטיחות  מודגש בזאת שהוראות   1.4
 תחליף. 

 

 הגדרות 2

אדם  –קבלן   2.1 עובד    חברה  /הינו  המועצהמועסק/מעסיק  ,המועצה  שאינו  בשטח  לצורך    עובדים 
 טח  הקשורה בפעילות בש כלשהי  ביצוע עבודה 

 העבודה מטעם הקבלן )כולל קבלני משנה (.  את עובדים המבצעים  - עובדי קבלן 2.2

 

 אחריות. 3

לקיום כל הוראות כל דין ולקיים את סעיפי הנחיות הבטיחות שיש לצרף לחוזה  אחראי    -הקבלן   3.1
 . אתעמו על פי הוראה ז

 הבטיחות .     ות הקבלן יוודא שכל עובדיו לרבות קבלני משנה מטעמו, יקיימו את הנחיות והורא  3.2

 י לצרף ההוראה  לחוזה/הסכם העבודה עם קבלן. חראא – עבודההמזמין  3.3

חריגה    , להפסיק כל עבודה בשטחה, במקרה של י המועצה  הוסמך על יד בסמכות מי שבאחריות ו 3.4
הבטי כללי  על  הקפדה  אי  הנדרשים.ו/או  מטעם    חות  מפקח  המועצה,  של  בטיחות  ממונה   (

 המועצה וכיו"ב (  

 

 כלליות. הנחיות 4

הוהעל   4.1 כל  את  לקיים  בעבודהראוקבלן  הבטיחות  "פקודת  לרבות  דין  כל  עפ"י  הבטיחות     ת 
 .  1970 –תש"ל  )נוסח חדש(

אישור   4.2 בעלי  כחוק,  מוגנים  יהיו  הקבלן  שבשימוש  הרכב  וכלי  הציוד  המכונות,  בודק  כל  של 
 מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר לרבות משרד התחבורה. 

 בכל  ציוד המגן הנדרש. מש יש לנהוג בכל אמצעי הזהירות ולהשת בכל עבודה  4.3

חולצה 4.4 מלא,  בלבוש  העבודה  לבצע  העובדים   נעלי     על  סרבלים,  או  ארוכים  המכנסיים  בתוך 
 על פי אופי עבודתו.  שי בסיסיכציוד מגן אי -כובע מגן, כפפות ואפוד זוהר בטיחות 

 . לא באישור מנהל עבודה בשטחהמועצה  א אין להשתמש בכל ציוד מכני/ תפעולי של  4.5

 שיון מתאים. יע"י בעל רו ברכב ו/או הפעלת מתקן של הקבלן יעש  יגהכל נה  4.6

לאדם,בכל   4.7 נזק  נגרם  בו  של    מקרה  מתקן  הקבלן,     מועצהציוד,  למנהל  או  כך  על  לדווח  יש 
 .   העבודה באתר

 ן.  בשימוש עם כבלים מאריכים יש לעבוד אך ורק עם כבל כתום לעבודות חשמל בבני 4.8
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 ותקינים.   ייםיש להשתמש אך ורק בסולמות תקנ  4.9

 שנה.  18אין להעסיק בעבודה אדם מתחת לגיל  4.10

 חת למטען מורם.אין לעמוד מת 4.11

 בכל פעולת העמסה / פריקה חייבים העובדים לחבוש כובעי מגן  4.12

 טוח מתנועת כלים ומטענים. יש לעמוד במרחק ב  4.13

  דים עוב  לתנועת    חו במקום שאינו מפריעכלי עבודה וכל אביזר אחר הדרוש לביצוע  העבודה יונ  4.14
 וכלי רכב. 

נהלי    ים ויוודא ביצוע העבודה לפיהקבלן ימנה עובד אחרי מטעמו, אשר יפקח על עבודת הפועל 4.15
 בטיחות. 

 לחוק. תתבצע בהתאם  המועצה נסיעה ברכב בשטחי  4.16

לשטח  אין   4.17 להכניס  ו/או  מועצה להשתמש  של  או מסוכנים  עבודה  דליקים  אישור   חומרים    ללא 
 .         המועצה

 בזהירות המתבקשת עקב כך.  עול הקבלן מתחייב לפ  4.18

4.19 . חינוך  במוסדות  לקיים  העל    עבודה  עפ"יקבלן  הבטיחות   הוראות  כל  משרד    את  מנכ"ל  חוזר 
 . החינוך

 

 עבודה בגובה: 5

כל  העל   5.1 את  לקיים  בגובה(,    הוראותקבלן  )עבודה  בעבודה  הבטיחות  תקנות  פי  על  והדרישות 
 . 2007-התשס"ז   

 בודה בגובה ובתוקףהעובדים חייבים להיות בעלי תעודה לע 5.2

 

 :הדרכת עובדים 6

 הדרכת בטיחות לכל העובדים המועסקים על ידו באתרי מועצה. על הקבלן לדאוג ל  6.1

כן לעדכן את מנהל העבודה באתר בכל עובד  גיש רשימת עובדים שיעבדו באתר וכמו על הקבלן לה 6.2
 חדש שמתחיל את עבודתו באתר.

י מנהל העבודה בשטח  העבודה באתר על ידעל העובד החדש לקבל הדרכת בטיחות לפני תחילת   6.3
ולהעביר העתק לממונה הבטיחות/מנהל אחזקה של המועצה. בשום  האתר לתעד את   ההדרכה 

ל הסיכונים אליהם יחשף במהלך עבודתו , והמדריך  ן לא יועסק עובד לפני שקיבל הדרכה עאופ
 השתכנע כי העובד הבין את ההדרכה.  

  הבטיחות    וררת בקשר עם יישום כללישאלה או בעיה המתעבכל    למפקח של המועצה  יש לפנות   6.4
 הנדרשים. 

 

 דיווח וחקירה של תאונות:  7

, בשטח ה 7.1 יבמקרה של תאונת עבודה  לנפגע,    24ש להעביר בתוך  מועצה  לאחר הטיפול הרפואי 
 שעות דיווח מפורט על האירוע למועצה. 

העובד 7.2 עם  רצוי  התקרית,  לבדיקת  אחראי  הנפגע  על  האחראי  ולא  הקבלן  )במידה  נעדר    הנפגע 
 טופס דווח על תאונת עבודה.מהעבודה( ולהשלים את מילוי 
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 ציוד מגן אישי  8

פות, נעליים, משקפי מגן, כובע  יוד בטיחות להגנה אישית לעובדיו )כפהקבלן יוודא אספקה של צ 8.1
 מגן אטמי אוזניים וכו'( עפ"י דרישות תקנות הבטיחות בעבודה  והסיכונים בעבודה. 

  

   יחות בחשמלבט 9

כל ההתקנות החשמליות יעמדו בתקנים ויהיו עפ"י  אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי ו  הקבלן 9.1
 שמל. דרישות החוק ותקנות הח

יהיו 9.2 התחשמלות  סכנת  למנוע  סגורים    כדי  וכו',  נתיכים,  מיתוג,  קופסאות  חיבורים,  קופסאות 
 תמיד כאשר אינם נמצאים תחת השגחה. 

 ת.יקים או נפיצים יהיה מוגן התפוצצו מות בהם חומרים דלציוד חשמלי המשמש במקו 9.3

 הקבלן ישתמש בהתקני נעילה ותיוג  בכל מקרה שיש צורך בכך. 9.4

בעל  עבודות   9.5 חשמלאי  ידי  על  רק  תבוצענה  החשמל  חשמל  עבודת  לסוג  מתאימה  הסמכה 
 המתבצעת.   

 

 הצהרת הקבלן לעבודה בטיחותית

ביצוע עבודה מצהיר בזה, כי  לצורך    המועצהטחי  אני החתום מטה  המועסק/ מעסיק עובדים בש
בשטחי  דתי אליהם אהיה חשוף במסגרת עבו סכנות ה לידיעתי הנחיות הבטיחות לקבלנים והובאו 

 המועצה. 

להק מתחייב  הבטיחות  הריני  הנחיות  כל  קיום  על  העבודה    והגהותפיד  סדרי  דין,  פי  על 
 . והמשמעת

לדאוג    י וכל הפועלים מטעמי,די/קבלני המשנה של הנני מתחייב להביא הוראות אלה לידיעת עוב
לא יפגעו    בדיםהנחיות הבטיחות וכן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, על מנת להבטיח שהעו  ן ולריענ 

 בשעת העבודה. 

 

 

 בלן/ ת.ז.:_______________________ שם הק

 כתובת הקבלן:________________________________ 

 טלפון:_____________ 

 

 ____ בלן______________חותמת הק

 __ תאריך:_____________________
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 דוגמת נוסח ערבות ביצוע  -נספח ד' 

 

 ________________  בנק 
 

    מועצה אזורית דרום השרון:  לכבוד

  
  

 אוטונומית מספר :__________  ערבות בנקאיתהנדון: 
 

פי   ב  )להלן:  _____________ בקשת  על  אנו ערבים  לסילוק  "המבקשים"(  עד  זה כלפיכם  כל סכום 
פת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן  ₪ בתוס  124,000לסך של  

 . לביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביובה  חוזן: "הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם )להל
 

  ימים   14  תוךפרשי הצמדה  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת ה 
ע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  הראשונה בכתב שתגי  מדרישתכם

ילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך  באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תח  כלשהו או
בקשר   למבקשים  לעמוד  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענה  כלפיכם  לטעון  ומבלי  כלשהו  אחרת,  לחיוב 

 ם. כלפיכ
תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל    אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את

מתייח מהן  שסאחת  בתנאי  בלבד.  הנ"ל  מהסכום  לחלק  הכולל  סת  הסך  על  יעלה  לא  דרישותיכם  ך 
 הנ"ל. 

 
 במכתבנו זה:

ולמחקר  רכזית לסטטיסטיקה  משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המ  –"מדד"  
 כלכלי. 

 
 ו כדלקמן:הפרשי הצמדה יחושב

בפועל,   תשלום  כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  "המדד  אם  )להלן:  זו  ערבות  פי  על 
_____________    החדש"( חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  לחודש כי  שקדם  )החודש 

הזכיה(   הי הודעת   _________ ביום  _____________ שפורסם  "המדד  ינו  )להלן:  נקודות   __
ה  היסודי"(, הקרן  בסכום  החדש  המדד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  והפרשי  הקרן  מצוין  יהיו 

 ודי. בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היס
 

 .לביטול  ניתנת ולא  תלויה בלתי,  חוזרת בלתי הינה זו  ערבות
ס  חודשים  3)  _________________  ליום  עד  בתוקפה  תישאר  זו  ערבות בין  מיום  יום ההתקשרות 

 (.הצדדים
 

  לא   עוד   כל   הבנקאית  הערבות  תוקף  הארכת  את  לעת  מעת   לדרוש  רשאית  תהיה  המועצה  כי  מובהר
 .הערבות  של תוקפה חלף

 
 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו  זה מועד חרלא

 
 . שהיא צורה בכל  ולהסבה להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

 
 

 _____________ בנק ____    ______ תאריך ______________ 
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 מפרט טכני להפעלה ואחזקת תחנות סניקה לביוב   -' נספח ה

 תי נפרד ממסמכי המפרט הטכני.  חלק בלנספח זה הינו   .1

לגרוע מהאמור לעיל, העבודות במכרז כוללות ביצוע תחזוקת תחנות ביוב בתחומי  מבלי   .2

  10"( הכוללת  דות" ו/או "עבודות התחזוקהלן "העבוהמועצה האזורית דרום השרון )לה

 לביוב מרכזיים. מתקני שאיבה

מב .3 ותחזוקת  אספקת  ביצוע  השאר,  בין  כוללות,  בריכות,    ניםהעבודות  אזרחיים, 

מפרטים תחזוקה  מתקנים,  עבודות  ביצוע  גם  כמו  ביוב  תחנות  ובקרת  חשמל  מערכות   ,

ל בהתאם  לעת  מעת  לבצע  המציע  יידרש  אותן  לתחנות  עבודות  שונות  וביצוע  צורך 

והכל כפי שייקבע על ידי המזמין ובכפוף    –ובה מיידי  תיקונים דחופות וזאת תוך זמן תג 

יהיה אחראי  , כמפורט במסמכי המכרז. למען הסר  עדילשיקול דעתו הבל ספק, הקבלן 

באופן מוחלט , מלא ובלעדי לכך שתחנות השאיבה יהיו תקינות ויפעלו באופן תקין בכל 

ובכלל א  עת,  ולבטח  ושוטפת  מונעה  תחזוקה  לבצע  הקבלן  מחויב  פעילותו  זאת  ת 

 והמתקנים השונים, לרבות מבנים וחלקי מבנה.  

, תיקון, טיפול ושיפוץ משאבות   חזוקת תחנות ביוב יכללו ,בין השארות  עבודות אספקת .4

גם עבודות תחזוקה,  קיימות, הספקת חדשות תואמות לקיימות, התאמה והתקנה כמו 

 שיפוץ ואחר לתחנות הביוב, הכל כמפורט במפרט הטכני. תיקון, 

זאת כי, על  ר במטר ויותר.  מובה  8-10יצוין שתחנות השאיבה בחלקן חפורות לעומק של    .5

ידע, בעל  להיות  ובאביזרי    הקבלן   בציוד  ולהחזיק  כאמור  בעבודות  ומיומנות  ניסיון 

 הבטיחות המתאימים. 

כי עבודות  התחזוק  .6 יצוין  והוראות המזמין  למען הסר ספק  יבוצעו בהתאם להנחיות  ה 

המפקח   היקף ו/או  קביעת  לרבות   , הבלעדי  דעתם  לשיקול  ובכפוף  מטעמם  מי  ו/או 

 , אופן ביצוען וכיו"ב.  תחזוקה, מקום ביצוען, מועד ביצועןת העבודו

היא   .7 לתחזוקה  ההצעה  כי  בזאת  לתחזוקה    פאושליתמובהר  הנדרש  כל  את  וכוללת 

ותאי שאיבה  , תיקון, ניקוי, צביעה, שאיבה וניקוי של בורות רקב  שוטפת, שיפוץ חידוש

הנ וכל  אספקה  מאושר,  קליטה  לאתר  הנשאב  החומר  פינוי  תחזוקה    דרשכולל  לשם 

בה לרבות אספקת ציוד חדש וזאת הן לשם תחזוקה כמו גם  מושלמת של תחנות השאי

 ההסכם.   לשם שמירת רמת התחנה במצב טוב כפי שקיבל אותה ביום הראשון של

ץ משאבות קיימות באופן מושלם ועל  הקבלן ישפ  –  למרות האמור לעיל לגבי משאבות

מהתחייבויותיו   וכחלק  המלא  המנשוחשבונו  שבו  במקרה  ורק  ואך  זה.  מכרז  זמין  א  

משאבהיחליט    להחליף  יש  את   כי  יחליף  והקבלן  לקבלן  ובכתב  זאת  יאשר  הוא 

ע וזאת  להחלפה  שאושרה  הספציפית  הכמויות   המשאבה  כתב  פי  ועל  המזמין  "ח 

ממסמכי מכרז זה. נוהל ההזמנה ייעשה לפי נוהל הזמנה של   המתומחר המצורף כחלק

 המשאבה החדשה מהקבלן.  המזמין לא חייב להזמין את דגש: ן.שרו דרום ה מ.א.

עבודות אספקת ותחזוקת תחנות ביוב כוללות גם כל פינוי פסולת מהתחנות לרבות, אך  .8

סולת אחרת הן שהיא  מוצק, חומר נוזלי, גבבה, בוצה, לכלוך, צמחיה וכל פ   לא רק, חומר

א  אמצעי  כל  או  מפריד  )מגוב,  שוטפת  עבודה  של  עבודת    חר(תוצר  של  תוצר  שהיא  והן 

ו באמצעים  \תחזוקה  ויעשה  בחוק  מורשה  לאתר  יעשה  הפינוי  התחנות.  של  ניקוי  או 

להצי יהיה  פינוי  ובאופן הנדרש בחוק ובתקנות. על הקבלן  למזמין בכל חודש תעודות  ג 

 לאתר מורשה. 



                                              ____________________________                           והסכמתי  הבנתי ,קראתי
40 

4/1.25/6 
15.02.2022 

ל ת כאספקת ותחזוקת תחנות ביוב יכללו בנוסף את כל עבודות הניקוי ותחזוק  עבודות .9

מטר וכולל כל שטח התחנות המגודר    10של הגדר+שטחי התחנות החל מההיקף החיצון  

ובוצה, הסד בוץ  פינוי  ניקוז,  בעיות  וריסוס עשביה, פתרון  ניקוי  וגישה ויכלול  ניקוז  רת 

ת נקיות, נגישות, מנוקזות ובמצב טוב וזאת וכל עבודה אחרת הנדרשת לשמירת התחנו

 כל הזמן!!! 

גם החלפה שותחעבודות אספקת   .10 יכללו  ביוב  חומרים הנדרשים זוקת תחנות  של  וטפת 

לתפעול תקין של התחנות לרבות, אך לא רק, של פחם, פילטרים, חומרי טיפול למסננים, 

על פי הנחיותמנטרלי ר גם   יחות ואחר בתחנות. החלפת החומרים תעשה  היצרנים כמו 

 דרשות. הנ בכל מקרה שפעולתם תדרוש זאת או לא תספק את התוצאות

ת ביוב יכללו גם את כל עבודות ההדברה בשגרה של כל  עבודות אספקת ותחזוקת תחנו .11

ים וכל חיה אחרת, מזיק העלול לפגוע בתחנה או במרכיביה לרבות עכברים, חולדות, נחש

לות מנע לרבות פיזור מלכודות, רעלים, מתקנים  אך לא רק פעולות הדברה אלא גם פעו

ומפגעים מזיקים  התקפת כג  להרחקת  של  מקרה  בכל  ואחרים.  אלו  הקבלן    ון  מזיקים 

מתחייב להביא במיידי מומחה ועל חשבונו ולבצע את כל הנדרש על פי הנחיות המומחה.  

 צוע מהשורה הראשונה ויאושר ע"י המזמין. המומחה יהיה בעל מק

התחז .12 כגון  עבודות  בשגרה,  הנדרשות  הבדיקות  ביצוע  פעולות  כל  את  גם  כוללות  וקה 

בב  קותבדי מכניות  בקטריולוגיות,  ודיווחים   כימיות,  נתונים  העברת  לרבות  יוב, 

כל  רק.  לא  אך  הסביבה,  להגנת  המשרד  הבריאות,  משרד  כגון  הרשויות  ע"י  הנדרשים 

/  ויות לקיחת המדגמים, הובלת המדגמים, ביצוע בדיקות מ על עבדות והעברת הנתונים 

 ווחים יועבר למזמין. די תוצאות למשרדים השונים יהיו ע"ח הקבלן. עתק

תהיה באיכות וברמה מעולה והחומרים יהיו אך ורק על פי תנאי  המפרט    עבודות הקבלן .13

 ובאישור המזמין. 

בעסק ויחזיק בכל הציוד, הכלים, והציוד הנדרשים כדי  הקבלן יקיים משרד ומחסן אצלו  .14

מ מתחום ק"  60לעמוד בדרישות מכרז/ חוזה זה. מיקום המשרדים והמחסן לא יעלו על   

 ן. המועצה האזורית דרום השרו

הצד  .15 זה על  נשוא חוזה  כל עבודות  ביכולתו לבצע את  יש  כי  קבלן מצהיר בעצם הצעתו 

הקבוע בחוזה, כולל השגת כל האישורים הנדרשים, הטוב ביותר, בלוח הזמנים הנדרש ו

צוע  בי   כל ציוד ואמצעי הביטחון וההכוונה הנדרשים. כריזה והודעה לציבור על  העמדת

וע העבודות. כל העלויות הכרוכות כאמור לעיל כלולות  התיקונים  וכל הנדרש  לשם ביצ

 ה המוצעת. במחירי היחידה כפי שבאות לידי ביטוי בכתב כמויות. בהפחתת ההנח 

יוד .16 הקבלן  יזומה  עבודה  ביצוע  של  מקרה  המושפע   בכל  הציבור  לכל  חשבונו  ועל  יע 

יקומן וזמן  שעות מראש על ביצוע העבודות, מ  48ת   מביצוע העבודות מבעוד מועד ולפחו 

 העבודה עד להחזרת מצב לקדמותו. 

הראשי )הן    הקבלן יחזיק את התחנות נעולות וסגורות כל הזמן, לרבות מנעול כבד בשער  .17

ות מנעול כבד נוסף לכל דלת במבנה בתחום במידה וקיים( ולרב  -לרכב והן להולכי רגל

ו, סט מפתחות  , לספק למזמין מיד עם התחלת עבודת ונוהתחנות. הקבלן ידאג, על חשב

 מלא לכל המנעולים בכל התחנות. 

ע .18 הנדרש  כל  יעשה את  ע"י המזמין לבצע שדרוג של תחנה, המזמין  יוחלט  ל דעתו  באם 

סיורים, וביצוע. המזמין יידע את   מכרז,  לשם השדרוג לרבות, אך לא רק, מדידות, תכנון,

ו  בלןהקבלן על החלטתו לשדרוג והק חו בכל הנדרש או בא כו\ישתף פעולה עם המזמין 
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והקשור לשדרוג, לרבות אך לא רק בפתיחת השערים, פינוי שטחי גישה, תיאום וכל דבר 

 נוסף שיידרש. 

שדרוג הן לשם עבודה צוע העבודות הקבלן יתאם את עבודתו עם מבצע עבודות הבעת בי

ו בניה  ציוד,  החלפות  ביצוע  לשם  הן  כ\במקביל,  עאו  לשם ל  הנדרשת  נוספת  בודה 

 השדרוג.  

הקבלן  ב בין  המזמין  יתאם  ממנה  חלק  או  התחנה  השבתת  תחייב  השדרוג  עבודת  אם 

 ייב לשתף פעולה ככל שיידרש. למבצע העבודות את הביצוע כנדרש והקבלן מתח

בעל מקצוע, אורח של המזמין, נציג הרשויות וכיו"ב, יתאם   בכל עת שיידרש ביקור של .19

את   את הבי המזמין  יעשה  והקבלן  הקבלן  נציג  עם  הביקור    קור  קיום  לשם  הנדרש  כל 

 כיאות, לרבות דאגה לדרך וגישה תקינים, פתיחת שערים וכיו"ב. 

בבעלות ה .20 הן  ואת האחריות  למרות שהתחנות  וציודן  יבטח את התחנות  מזמין, הקבלן 

 .  עצהוקית שלו על פי דין כלפי צד שלישי לרבות המועצה והישובים בתחום המוהח

נזק, הקבלן   .21 גניבה או  יעשה את המיטב להקטינו, לתקן את הנדרש במיידי  במקרה של 

לתו ו/או  כדי להחזיר את המצב לקדמותו ואת התחנה לעבודה וזאת ללא כל קשר לפעו

 פעולת אחרים אל מול המבטח. 

יו  .22 ינהל  התחנות,  הקבלן  מצב  את  פירוט  כולל   / ומפורט  מסודר  וחודשי  שבועי  יומי,  מן 

 וכיו"ב. ות שבוצעו בתחנות, נזקים ותיקונן עול פ

ימולא ב יועבר חודשית     3-היומן  העתקים, העתק עבורו, העתק למועצה והעתק שלישי 

של תקציר הפעולות וזאת מדי    EXCELממוחשב בטבלת  במצורף למילוי והעברת יומן  

 בחודשו.  חודש

החלפה .23 עבודות  לביצוע  קריאה  ו\אספקה\נוהל  התחזוקה\התקנה  תחזוקה/ ונ  או  והל 

 טיפול שוטפים: 

המפקח  קריאה   23.1 ו/או  ידי המזמין  על  נשוא המכרז  התחזוקה  עבודות  לביצוע 

או "הודעת המזמין"(  /ו/או מי מטעמו מהמציע הזוכה )להלן: "קריאת המזמין" ו

 ים להלן: תיעשה בכל אחד מהאמצעים המפורט 

 או קריאה טלפונית   •

 או בווטסאפ  SMSאו קריאה באמצעות הודעה   •

 קריאה באמצעות הטלפון הסלולרי  או •

 קריאה באמצעות דוא"ל  או •

  24על הקבלן להחזיק מרכז קריאות עם כל האמצעים הנדרשים אשר יאוייש   23.2

 שעות   ביממה. 

יתחיל במועד מסירת הודעת המזמין במניין הזמ  23.3 כל אחת  ן לביצוע העבודות 

 מהאפשרויות אשר פורטו לעיל. 

יהיה   23.4 הזוכה  המציע  באופעל  מלהגיב  ולהיערך  ן  המזמין  לקריאת  יידי 

 . דקות מהקריאה  5ת ביצוע העבודות הנדרשות באופן מיידי, ולא יאוחר מלהתחל

בפר 23.5 ולרשום  עבודה  יומן  ולנהל  להחזיק  הקבלן  ועבודה  על  כל קריאה  וטרוט 

 העבודות שבוצעו.  כולל פירוט לוח זמנים ופירוט

ל 23.6 ובנוסף הקבלן מתחייב להיות,  לעיל  ולעשות  , לבדוק  בקרללא קשר לאמור 

לתחזו הנדרש  כל  ביומו,  את  יום  מדי  המועצה   של  השאיבה  בתחנות  שוטפת  קה 
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ואחת   כל אחת  ויבדוק  יבקר  לפחות  לשבוע  הוא מתחייב שאחת  גם  מתחנות  כמו 

 . השאיבה בתחומי מ.א. דרום השרון

 בודה:שעות וימי ע .24

שבתות,  י,  ימי העבודה יהיו כל ימי השבוע, לרבות במקרים הדחופים ימי שיש 24.1

חגי חגים,  ערבי  שבת,  דעתו  מוצאי  ושיקול  המזמין  קביעת  )לפי  חג  ומוצאי  ם 

 המוחלטים(. 

 שעות נטו.    9כל יום עבודה הינו   24.2

 שעות ביממה(.24עות היום והלילה ) שעות העבודה תהיינה כל ש 24.3

 ה בהתאם לחוקי ותקנות העבודה של מדינת ישראל. העסקת עובדים תעש 24.4

 צוות עובדים  .25

ה  25.1 אשתחזעבודות  עובדים  צוות  ידי  על  יבוצעו  לכל  וקה  עובדים  שני  יכלול  ר 

 הפחות )להלן: "צוות העובדים"(.

אשר 25.2 הפחות  לכל  אחד  עובדים  צוות  להחזיק  מתחייב  הזוכה  יוכל    המציע 

 בלת קריאת המזמין. דקות ממועד ק 15להתחיל בביצוע העבודות בתוך  

לכל הפ 25.3 נוסף אחד  עובדים  צוות  יחזיק המציע  כן  תגובה שלא    חותכמו  בזמן 

 מועד קבלת קריאה נוספת של המזמין.יעלה על שעתיים מ 

של   25.4 ותק  בעל  עבודה  מנהל  יכלול  עובדים  צוות  בביצוע    3כל  לפחות  שנים 

אספקה כעבודות  ביוב,  ומשאבות  שאיבה  תחנות  ציוד  ותחזוקה,  התקנה  דוגמת  , 

שוא מכרז  ה נהעבודות נשוא המכרז. כמו כן חשמלאי בעל תעודה ואישורים לעבוד

 ות בביצוע עבודות נשוא מכרז זה.שנים לפח 3זה , בעל ותק 

עבודות   25.5 לביצוע  הנדרשים  והציוד  הכלים  בכל  מצוידים  להיות  הצוותים  על 

הכלים,  של תחנות ביוב  ואחר נשוא מכרז לחוזה זה לרבות כל    תחזוקה, אספקה

בת וביצוע  הנדרש  וכל  והחלפה  תיקון  כלי  פירוק,  כלי  הרמה,  של  חזוכלי  קה 

 המשאבות. 

לתדר 25.6 מתחייב  תקופה  הקבלן  יממה,  עבודה,  מדי  כחוק  הבטיחות  בנוהלי  ך 

לפ   כקבוע ובמיוחד  הנאותים  והביצוע  הבטחון  כללי  לשמירת  וכנדרש  כל  בחוק  ני 

קום עם גזים או חומרים מסוכנים  ביצוע עבודה בעומק ו/או במקום  סגור ו/או במ

 אחרים. 

וד  חסנו ובכל צוות עבודה את ערכות וציבמ  הקבלן מתחייב להחזיק במשרדו, 25.7

הנהוגים   העבודה  ובנוהלי  בחוק  כנדרש  תקשורת(  )לרבות  ולפינוי  ראשונה  עזרה 

 בישראל. 

לב  25.8 יהיו  שצוותים  מתחייב  כנדרש  הקבלן  מגן  וציוד  בביגוד  ומצוידים  ושים 

 נשוא הסכם זה וכנדרש לביצוע לפי סוג הקריאה.  מסוג העבודה 

ו ככלל, האחריות, הביצו  25.9 בלן וצוות  הפיקוח על מרכיבי הבטיחות הן של הקע 

 עובדיו, בלבד. לא תחול כל אחריות במרכיב כלשהו בנושא הבטיחות, על המזמין. 

 

 כללי  .26

 הגדרות:  26.1

 כשל, פרץ, נזילה, גלישה ברשת הביוב הגורמים    "תקלה/ מפגע"  
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ו/או מפגע כלשהו, הפסקת פעולת משאבה או  לתק לה 

 משאבה.

 

ותקלביצ  "אחזקה יזומה"  למניעת  בשוטף  שונות  עבודות  ות  וע 

 ושמירה     

 על תקינות ושלמות המערכות ברשת.                       

 

 שוטפת. ביצוע עבודות והפעלה  "אחזקה והפעלה שוטפת" 

 

מורכבו   "אחזקת כשל"  אחזקה  עבודות  במוערכות  ביצוע  ת 

 השונות. 

 

הקבלן    "טיפול במפגע"  ע"י  תקלה   / במפגע  צעות  באמתיקון 

 האמצעים  

לרש  העומדים  המפרט  הטכניים  דרישות  וע"פ  ותו 

 הטכני. 

 

הקבלן יתחזק ויתפעל את תחנות הסניקה לביוב    -העבודות במסגרת המכרז   26.2

כולל המועצה  משאבות    של  כולל  הנדרשים  והאביזרים  החומרים  כל  אספקת 

וניקוי  בה  ומנועים, סיורים יום יומיים, טיפול שוטף בתחנות וטיפול בתקלות. שאי

אם הם מולאו בגבבה וכל חומר כתוצאה משטיפת    בורות רקב ובורות השאיבה גם

 קווים או כל גורם חיצוני אחר.

רות השאיבה לא יפחת מהפירוט הבא:  תדירות שאיבות הניקוי לבורות הרקב ולבו

 חודשים.  1כל    -כפר מעש, גבעת חן

 חודשים.  3כל  –כל היתר 

הבלעדי של    לתחנות חדשות יקבע ע"י שיקול דעתו  קויתדירות ביצוע השאיבות הני 

 המזמין. 

העבודה הנדרשת מהקבלן היא לבצע את כל סוגי העבודות הנדרשות להפעלה   26.3

 חנות, עבודה וחומרים.ואחזקה תקינה ורציפה של הת

שי גלובלי, ללא קשר לכמות תקלות/קריאות  העבודה תבוצע תמורת מחיר חוד 26.4

 באותו חודש. 

ע העבודה ינוהלו,  הקבלן מתחייב שבביצו  -  אדם  בות כוחומצפנקסי כוח אדם   26.5

בצורה נאותה, פנקסי כוח אדם, שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל  

 ושעות עבודתו. עובד, וכן ימי עבודתו  

בהגדרת "את העבודה"  כמפורט    –ה(  רשימת היישובים ותחנות )מכוני השאיב 26.6

 לעיל.   2בסעיף 

 

 מטרות .27

 ילה ביצוע עבודות בצורה מקצועית, מהירה ויע 27.1
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עב בביצוע  רבה  חשיבות  רואה  בצורה  המזמין  שהוא  סוג  מכל  אחזקה  ודות 

מאו יהיה  כי  מהקבלן  מצפה  המזמין  ויעילה.  מהירה  יכולת  מקצועית,  ובעל  רגן 

 ה שונות. גמישות וניידות כך שיוכל לתת מענה בכל עת לביצוע עבודות אחזק

 שיתוף פעולה בין המזמין לקבלן  27.2

בשי רבה  חשיבות  רואה  כמפורט   תוףהמזמין  הקבלן  עם  וצמוד  קבוע    פעולה 

 במסמכי המכרז. 

 חשיבות עבודות אחזקה מונעת 27.3

הא עבודות  ביצוע  את  ראשית  כמטרה  רואה  והמונעת.  המזמין  היוזמה  חזקה 

המערכ תקין  תפקוד  שתאפשר  באופן  המערכות  של  נכונה  זמן,  אחזקה  לאורך  ת 

וקר בכשלים  טיפול  שוטפת  באחזקה  בשימוש  הצורך  את  מערכות.    יסתלצמצם 

ה תכנית אחזקה מונעת הכוללת את אחזקת מערכות  לצורך השגת מטרה זו, נבנת 

 הביוב באופן קבוע ומתמיד.  

אחזקה היזומה תצמצם את הצורך בפעולות אחזקה שוטפת, כגון  ביצוע עבודות ה

 , תקטין את כמות המפגעים השונים. פתיחת סתימות והצפות

לות  זמין בנושא זה, תקטין את עומס הפעוהמ  על הקבלן לדעת כי עמידתו בדרישות

 יקטין עלויות והוצאות.   –שאינן יזומות ובטווח הבינוני והארוך 

ב עמידה  אי  שני,  עבודות  מצד  מספר  את  תגדיל  היזומה,  האחזקה  משימות 

 מצב המערכות, ותגדיל עלויות התחזוקה.    האחזקה השוטפות והכשל, תדרדר את

למזמין   משותף  אינטרס  היולקקיים  האחזקה  עבודות  מירב  את  לבצע  זומה,  בלן 

 ולהקטין את עבודות האחזקה השוטפות והכשלים למיניהם.

 

 חשיבות עבודת אחזקה שוטפת 27.4

על  ה ההודעות  כמויות  יקטנו  ונכונה,  יעילה  הקבלן  עבודת  עם  כי  מצפה  מזמין 

 וכמות הטיפולים הנדרשים לביצוע וכן תצמצם את כמות עבודת השבר.   מפגעים

 

 מונעת –ות אחזקה יזומה רונעק .28

 

 ומות הן עבודות שונות במערכות הביוב, במתקנים ובציוד השונים.  עבודות יז 28.1

הא 28.2 פעולות  את  יבצע  אהקבלן  בימים  היזומה  בימי  -חזקה  כאשר  בשבוע,  ו 

 וראה מהמפקח. שבת וחג, לא תתבצע עבודה זו, אלא בה 

ביו 28.3 הנפוצות  העבודות  את  מתארות  הפעולות  ספק,  הסר  הנדרשות.  תר  למען 

הזכ את  לעצמו  שומר  אחזקה  המזמין  בתחום  עבודות  לשנות  את  להוסיף  ות 

 והפעלת התחנות.

זקה יזומה כלולו בשכר העבודה החודשי  כל העבודות המוגדרות כעבודות אח 28.4

זמין. הקבלן לא יהיה זכאי לדרוש  המשולם לקבלן, ללא כל תוספת מחיר מצד המ

 ל טענה בעניין זה.ת כתוספת כלשהי והוא יהיה מנוע מלהעלו

העבודה,   28.5 וכן  במסגרת  הרשומות  היזומה  האחזקה  עבודות  את  הקבלן  יבצע 

 נוע ביות תחזוקה. עובדות אחזקה נוספות שידרשו על מנת למ 

 

 הפעלה ואחזקת תחנות  סניקה .29
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 כללי   29.1

 מטר. 10ר התחנה+מתקני הסניקה עד גבול גד •

רט במסמכי  מפוהקבלן יהיה  אחראי לאחזקת המתקנים והפעלתם בהתאם ל •

 לעבודה תקינה של המשאבות. המכרז ובהתאם לנדרש בשטח

היה כל  תדירות האחזקה וההפעלה יכולה להשתנות על פי המצב בשטח ולא ת •

 טענה של הקבלן על כך. 

"ז מפורט לכל תחנה. על  הקבלן יקבל מהמזמין תכנית טיפולים שנתית לפי לו •

 הקבלן להיצמד ללוח הזמנים.

תחנות אחזקת  השרון  שא  מכרז  דרום  מ.א.  טיפולים  -יבה  חודשי   לוח   תלת 

 לסירוגין(  –)שאיבת וניקוי בורות רקב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התחנות   שם 

 ומספרן 

טיפול  מועד 
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 התחייבויות כלליות

מרים וחומרי העזר עם תו תקן בלבד  הקבלן מתחייב לספק את כל הציוד, החו .א

 הדרושים ביצוע היעיל של העבודה. 

 ר כי ברשותו כל הציוד הדרוש לביצוע היעיל של העבודה. הקבלן מצהי .ב

אלא לאחר אישורו    ע העבודה,ש בציוד או מתקן כלשהו בביצוהקבלן לא ישתמ .ג

של המפקח, זולת אם ויתר המפקח בכתב ומראש, בכלל או לעניין מסוים, על  

 בדיקתו ואישורו של המתקן. 

קבל .ד לאחר  הקבלן  ע"י  יסופקו  וחלקים  אביזרים  המפקח  חומרים,  אישור  ת 

 בקשר לאיכותם.

 יומן אירועים 29.2

ולנה לספק  הקבלן  על  דו"ח  חובה  ולהפיק  אירועים  יומן  המכל  כל  חודשי  את  יל 

הפעילות שבוצעה בתחנות השאיבה. כמו כן יכיל הדו"ח פרק על המלצות לשינויים  

 יפורים. ולש

 אחזקת מכוני הביוב  29.3

 חזקה. הקבלן יבצע בעצמו או באמצעות עובדיו את עבודות הא  .א

שקיבל   .ב ובתנאי  משנה  קבלן  או  אחר  מקצוע  בעל  להעסיק  רשאי  את  הקבלן 

 אישור הממונה בכתב ומראש.

בודת האחזקה במקרה של הפסקת חשמל ו/או תקלה יספק ויחבר  במסגרת ע .ג

חנת שאיבה בה אין אספקת חשמל סדירה  הקבלן גנרטור נייד אשר יחובר לת

ולמנ  המערכת  להפעלת  חשמל  זמינות  לספק  במקרה  כדי  ביוב.  גלישת  יעת 

ש וידאג  וחיבורו  תקינותו  יוודא  גנרטור  בהפעלה  וקיים  או  אוטומטית  יופעל 

 נאי והקיים בתחנה   נית לפי תיד

ידי   .ד על  תענה  לשירות,  התראה  מערכת  ידי  על  קריאה  או  המזמין  של  קריאה 

הקבלן בהתאם להוראות ההסכם . כל טיפול ילווה ו/או יאושר ע"י המפקח או  

ביומן    נציגו, בכתב  העבודה  ביצוע  את  המפקח  יאשר  הטיפול  בגמר  אשר 

 העבודה. 

עבודה חתום ע"י הקבלן אחראי  ק מיומן הקבלן יצרף לחשבון החודשי העתה .ה

יא לא  לחשבון,  המצורף  העבודה  מיומן  העתק  ללא  במועצה.  ושר  הביוב 

 החשבון לתשלום.

 עבודות שבועיות/חודשיות 29.4

ל .א בשבוע  פעם  לבקר  האחזקה  קבלן  אשר  על  השאיבה  מכוני  בכל   הפחות  כל 

 (. בתחום השיפוט של המועצה )ראה רשימה

רישום   .ב יבוצע  המכון  תאריך  ביומן  המבצע,   של  הטכנאי  שם  העבודות,  ביצוע 

. כמו כן, ירשמו  לרבות כל האירועים והעבודות ושעות העבודה של המשאבות

 ביומן גם מדידות המתח והאמפר.

 היומן לממונה או למהנדס המועצה.  בסוף כל חודש ימסרו העתקים של .ג

 מועצה(. )דפי הרישום יסופקו ע"י ה יוחלפו דפי הרישום של מכון השאיבה .ד

 המנורות ייבדק ותוחלפנה מנורות שרופות ע"ח הקבלן.   מצב .ה

 ו למצב פעולה תקין.ייבדקו שסתומי האוויר, ינוקו ויובא .ו



                                              ____________________________                           והסכמתי  הבנתי ,קראתי
47 

4/1.25/6 
15.02.2022 

האו .ז ושסתומי  הלחץ  מדי  חוזרים,  האל  השסתומים,  המגופים,  וכל  כל  ויר 

מנת לאפשר  הנדרש לפעילות תקנית של התחנות יבדקו וינוקו מידי חודש על  

 וי הסניקה. המשאבות וקופעולה תקינה של 

ו/או  .ח למפקח  ולדווח  השאיבה  בציוד  תקלה  כל  על  מידית  להודיע  הקבלן  על 

 טעם המועצה.לממונה מ

 

 עבודות תקופתיות של הקבלן 29.5

 צורך ע"י הקבלן.  שטיפה נגדית תבוצע ע"פ - שטיפה נגדית .א

במצופים/בקרים .ב המ  -  טיפול  של  התקינה  פעולתם  מפלס    \צופיםתיבדק  מדי 

אחרסו-אולטרה או  מלא  ניים  באופן  ויטופלו  ינוקו  זו  פעולה  במסגרת    ,

 . פעם בשבועיים -ומושלם  

ושימון .ג בהתאם   ג  -  גירוז  יבוצעו  ומאווררים  משאבות  מנועים,  ושימון  ירוז 

 שעות עבודה.  200-ות מפעם אחת ל להוראות היצרן אך לא פח 

סולמות .ד קב   –  אחזקת  יוודא  לחודש  הסולמ אחת  תקינות  את  האחזקה  ות  לן 

שאיבה. במקרה של תקלה בסולם ידווח הקבלן לנציג המועצה ויקבל  בבורות ה

 את אישורו לתקן את הכשל. 

הרמהא .ה גשר  גשר    -  חזקת  תקינות  את  האחזקה  קבלן  יוודא  לחודש  אחת 

של במקרה  אישורו    ההרמה.  את  ויקבל  המועצה  לנציג  הקבלן  ידווח  תקלה 

 לתקן את הכשל. 

 אה או תקלה.ועל פי קרי ל תחזוקה נדרשת באופן שוטףוכו .ו

 

 אחזקת לוחות חשמל ומערכות בקרה  29.6

 אחזקת לוחות חשמל תעשה ע"י חשמלאי מוסמך!

 .  אחת לחודשניקוי האבק וסילוק מכשולים בסביבת הלוחות לפחות   .א

 .  אחת לחודשקטרומגנט והחלפתם במידת הצורך לפחות ניקוי משטחי האל .ב

ו .ג הברגים  כל  סגיחיזוק  הלוח,  ידיות  להחיבורים,  הפנלים  אחת  פחות  רת 

 לחודש.

ובידוד   .ד המפסקים  מגעי  המתנע,  זמזום  במתנעים,  הזרם  יתרת  כיוון  בדיקת 

 אחת לחודש.אים לפחות השנ

גז .ה כניסת  למניעת  החשמל  בלוחות  מוליכה  צנרת  איטום  מבורות  בדיקת  ים 

 אחת לחודש.השאיבה לתוך הלוחות לפחות 

אחת  וע לפחות  ם, הדקי המנ וד המנועים, חיזוק החיבוריבדיקת ההארקות, ביד  .ו

 לחודש. 

 . אחת לחודשחיזוק ברגי החיבור למפסקים ולמנוע, סולמות כבלים לפחות  .ז

  אחת לחודש.בדיקת "מגר" לבדיקת הבידוד לפחות  .ח

 הלוחות בתיק ניילון צמוד ללוח.חובה להחזיק תכניות חשמל של  .ט

 י קריאה או תקלה.וכול תחזוקה נדרשת באופן שוטף ועל פ .י

 עבודהבטיחות ב 29.7

 מתחייב לחתום על טופס בטיחות בעבודה כפי שנדרש ע"פ דין.  הקבלן .א
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שורי בטיחות והסמכות רלוונטיות לכל עובד  הקבלן מתחייב להציג למועצה אי .ב

 צה.אשר יבצע עבודה כל שהיא במתקני המוע

המצורפות   .ג ההנחיות  פי  על  העבודות  כול  את  לבצע  מתחייב  פרט  ובמ הקבלן 

 ות. ובתקנ ויפעל כמתחייב ע"פ חוק  הטכני

 אחזקה שוטפת  .30

 מבוא 30.1

עילי   30.1.1 נגר  מי  ו/או  ביוב  זרם  פריצת  היא  ברשת  למפגע   מחוץ  הביטוי העיקרי 

 לקו הסניקה או לתא השאיבה וגלישתו החוצה.

על 30.1.2 יתבצעו  שוטפת  אחזקה  מהטיפול    עבודות  כחלק  לעת  מעת  הקבלן  ידי 

ע בכל  ו/או   חודשי  והתלת  השבועי  דבר  היומי,  בתחנה,  מפגע  שמתרחש  ת 

 טיפול מיידי.  המחייב

( שעות ביממה,  24הקבלן יבצע את פעולות האחזקה השוטפת עשרים וארבע ) 30.1.3

)7)שבעה   ימים בשבוע, שלוש מאות שישים וחמישה  כולל  365(  ימים בשנה   )

 שבתות וחגים. 

במסגרת העבודה, יבצע הקבלן את הפעולות הדרושות לפתרון הבעיה ואת כל   30.1.4

בחוזה,  עבוד הכלולות  האחזקה  מיוחדים    בתנאיםות  בתנאים  כלליים, 

 ובמפרטים הטכניים. 

 במועדים הקבועים בהסכם. הקבלן יטפל בכל קריאה על מפגע מטעם המזמין  30.1.5

 ע. הקבלן יאתר את התקלה ויטפל בה להפסקה מיידית של המפג 30.1.6

 הקבלן יאתר מקורות התקלה, ידווח ויטפל בהן, כך שלא יחזרו שוב.  30.1.7

מתחנ במידה   30.1.8 שפכים  מגלישת  שאיוכתוצאה  בתחנת  ות  תקלה  עקב  ו/או  בה 

ולריסוס, מקום ה ביוב על הקבלן לדאוג לשאיבתם  ניקוו מי   מפגע   השאיבה 

בכלי   הקבלן  ישתמש  המפקח  הוראת  ע"פ  או  הצורך  במידת  יתושים.  כנגד 

 "מ לכסות  באדמה מקומית את אזור המפגע.מכני ע 

התח 30.1.9 של  שוטפת  לתחזוקה  ידאג  נקיון,  הקבלן  לרבות  וסביבתן  ם  ריסוסי נות 

 ופינוי חומרים לאתר מורשה.

 . כול ההוצאות לרבות עבודה, חומרים וכלים כלולה במחיר הצעתו 30.1.10

 נוהל עבודה לביצוע אחזקה שוטפת 30.2

מאזרחים 30.2.1 ברשת  מפגעים  על  הודעות  מקבל  אנשי    המזמין  בנוסף,  ורשויות. 

ם על תקלות שונות  המזמין המבצעים סיורים ברחבי המועצה מדווחים בעצמ

 ות במערכת הבקרה והתקשורת של המועצה. ת התראאו קבל\ו

נציג המזמין תועבר  עם קבלת הודעה על מפגע ו/או תקלה מאזרח, מוקד או   30.2.2

ם בסיסיים  הודעה מהמפקח או נציג המזמין אל הקבלן. ההודעה תכלול פרטי

 גבי התקלה )כגון מיקום וסוג מפגע(. 

יגיע לאזור המפגע ע" 30.2.3 במטרה    מכרז,פ המועדים כמתחייב בהסכם ההקבלן 

ולתקן את הדרוש תיקון. על הקבלן לדאוג לכך שימצאו   לבדוק את ההודעה 

 האדם והציוד הדרוש לתיקון מיידי של  התקלה.   ברשותו כל כוח

  לה על המועדים הנקובים בהסכם המכרז לא יעמשך טיפול בהודעה על מפגע   30.2.4

על כך,  לשם  לקבלן.  ההודעה  העברת  לרש  מרגע  יעמדו  כי  לדאוג  ותו  הקבלן 
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כל  בכ וחגים,  חגים  ערבי  שבתות,  כולל  השנה  ימות  ובכל  היממה  שעות  ל 

 .בזמן הקצר ביותרלים וכו'( לצורך ביצוע התיקון  הדרוש )כוח אדם, ציוד, כ 

התקלה בכל האמצעים, על הקבלן להשתמש    הקבלן ינחה את עובדיו לפתרון 30.2.5

 לכלוך במורד הקו.באמצעי חסימה למניעת גלישת פסולת ו

 חזקה יבצע הקבלן שטיפת קו במורד הזרם.ודת הא בסיום עב  30.2.6

אי 30.2.7 לצורך  המזמין  לנציג  הקבלן  יקרא  העבודה,  העבודה  בסיום  סיום  שור 

 ותיקון התקלה. 

 ים. הקבלן ינקה את אזור העבודה משיירי פסולת ושפכ 30.2.8

מתאים   30.2.9 שילוט  כולל  העבודה  באזור  התנועה  סידורי  לכל  לדאוג  הקבלן  על 

 בודה לפי כל כללי הבטיחות הנדרשים.את הע כוונה על ידי עובדים ולבצעוה

שפכים, 30.2.10 הגלשת  ללא  התקלה  פתרון  של  אפשרות  ואין  הקבלן    במקרה  יבצע 

 הטיית שפכים לצמצום המפגע.

מ 30.2.11 הערכת  תעשה  התקלה,  נפתרה  ולא  פי  במידה  ועל  המפקח,  ידי  על  צב 

 קביעתו הבלעדית יוחלט על פתרון התקלה.

מת  30.2.12 אהקבלן  הוא  חשבונו  על  לספק  החייב  כל  החומרים,  ת  מתקנים,  ציוד, 

בות  והדברים האחרים הדרושים לביצוע היעיל של העבודה בקצב הדרוש, לר

אספקה והחלפת משאבות, מנועים, אביזרים הידראוליים ואלקטרו מכניים,  

 נדרש להפעלה סדירה ובטוחה של התחנה. וכל ה 

 ציוד בעבודה .31

 כללי  31.1

עו 31.1.1 את  יצייד  הכליםהקבלן  ו/או  הציוד  בכל  הדרושים  ו/או    בדיו  האמצעים 

הן   מטה  המפורטות  הרשימות  עליו.  המוטלות  המשימות  ביצוע  לצורך 

כל  המינימום   מהחזקת  הקבלן  את  פורטות  ואינן  העבודה  לביצוע  ההכרחי 

על   שיידרש  נוסף  ביצוע  ציוד  לצורך  ו/או  הוראה  ו/או  נוהל  ו/או  דין  כל  פי 

 ציוד כאמור. בגין   היה זכאי לדרוש תשלום נוסףהעבודות מבלי שהקבלן י 

של משרד   31.1.2 הבטיחות  הוראות  העבודה,  דרישות משרד  בכל  לעמוד  על הקבלן 

וה מוסמך  העבודה  גורם  ולכל  המועצה  קב"ט  של  הבטחון  הוראות  משטרה, 

 אחר.

יסי שימצא באופן קבוע ברשות הקבלן והרשום בפרק זה  רשימות הציוד הבס 31.1.3

 ביצוע העבודה. הינו המינימלי הנדרש ל

יספק   31.1.4 לצורך  על חשב הקבלן  המזמין  ידי  על  ויידרש  במידה  ציוד אחר  כל  ונו 

 ביצוע העבודה.

 העובדציוד/מגן אישי ברשות  31.2

 כל עובד יהיה מציוד בציוד הבא בכל זמן העבודה: 

 בגדי עבודה.  •

 בטיחותיות.  נעלי עבודה •

 תיק עזרה ראשונה תקני  31.3

ו 31.4 סגורים  במקומות  לעבודה  האמצעים  וגכול  חומרים  תכולת  על  דגש  זים  עם 

 ילים!!!רע
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 קיצור תקופת ההתיישנות לצורך העלאת תביעות -' ונספח 

ס להוראות  הנני    זה, לחו  49עיף  בהתאם  זה  ונספח  ההסכם  על  בחתימתי  כי  לאשר  הריני 

או לא  כי  הקבלן  בשם  כנגד  מאשר  תביעות  להעלות  מטעמ  המועצהכל  מי    3בחלוף    האו 

  .תה בידיעתייבו העילה הימהמוקדם מהמועד שנים 

 

תקופות    המהוו  יאתקופת התיישנות מקוצרת וה  ההינ  שנים  3של    המודע לכך כי תקופהנני  

 .1958 –לחוק ההתיישנות, תשי"ח   19סכמת בהתאם להוראות סעיף התיישנות מו

 

 

 

 חותמת  + הקבלןחתימת 

 
 
 

_______ )מס' אני הח"מ, עו"ד של התאגיד _______________ )שם התאגיד( _____
מועצה מאשר כי התקבלה בתאגיד החלטה להתקשר בהסכם זה מול  אגיד(, זיהוי של הת 

תקבלה בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד , כי ההחלטה הדרום השרון אזורית
 ו על ההסכם הנ"ל.  וכי בעלי זכות החתימה של התאגיד חתמ
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