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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 

 

למתן שירותי בדיקות מעבדה  ( מזמינה בזה להגיש לה הצעותהמועצה")" המועצה האזורית מטה יהודה
. , והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכםבמועצהודיגום שטח לפי תכנית ניטור שפכי מפעלים ומתקני ביוב 

, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין ביצועםותנאי אופן , העבודות / השירותיםמפרטי 
תמורת סך  18/8111182החל מיום לרכוש אותם ניתן , הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרזהמועצה לבין 

  מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.  לכל  ₪ /85של 

והבהרות בעניין המכרז  שאלות .המועצה באתר האינטרנט שלוכן לרכוש אותם ניתן לעיין במסמכי המכרז 

וזאת  yehuda.org.il-@mgiln: לכתובת הדוא"ל, יועץ שטח במערך הביובר, מר גיל נילידי  יוגשו בכתב בלבד
 .//:18שעה:  0/11118/81ך יאוחר מתארילא 

ולהמציא את כל הנספחים  ,הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום
 ימים 01עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך  -לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים  -הנדרשים 

 ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי 
 תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז. המועצהעיל, המכרז, במועד המצוין ל

ת ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית )לא בדואר( במעטפה סגורה א
 לתיבת המכרזיםבדיוק  בצהריים //:18בשעה  211818/81/עד ליום  "02/8180נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל מועצה. בלשכה המשפטית קומה ב' בבניין ה המצויה
 לא יתקבלו1

 
 

______________ 
 ניב ויזל

 המועצה ראש 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 הזמנה לקבלת הצעות   11

למתן  ותהצע להגיש להבזאת  מזמינה"( המועצה"להלן: ) המועצה האזורית מטה יהודה 0.0
)להלן:  מעבדה ודיגום שטח לפי תכנית ניטור שפכי מפעלים ומתקני ביובשירותי בדיקות 

 ."(העבודות"

מפורטות במפרטים הטכניים ובנספחים המצורפים למסמכי ההעבודות הזוכה יבצע את  0.8
 המכרז.

 על הסכם ההתקשרות. חודשים מיום חתימה  08-לתקופת ההתקשרות הינה  0.1

ת כל אחת בת ונוספבארבע תקופות למועצה שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות  0.1
להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך בכתב  המועצההחליטה  .שנה או חלק ממנה

 יום טרם סיום תקופת ההסכם/הסכם הארכה. 01עד  לקבלן

בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט שינויים  0.1
 המחויבים עפ"י דין.

תיערך על פי הצורך ועל בסיס הזמנה חתומה ובהתאם לתנאים  העבודותהזמנת  0.1
ולדרישות המפורטים בכל מסמכי המכרז לרבות הסכם ההתקשרות, המפרטים הטכניים 

 וכתבי הכמויות וכן יתר נספחי המכרז.

זוכה או  ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור מבין ההצעות אשר תוגשנה במסגרת המכרז 0.1
 . ביצוע העבודותמספר זוכים לצורך 

 הצעת המשתתף ואופן הגשתה 81

 טבלתהמוצע על ידו על  באחוז ההנחהוינקוב  המחירהמשתתף ימלא את טופס הצעת  8.0
 , במקום המיועד לכך, כדלקמן:למסמכי המכרז 5ג' כנספח המחירים המצ"ב 

 .אחיד לכלל טבלת המחיריםאחוז הנחה  8.0.0

, ולא ניתן לנקוב 1%בכל מקרה שנדרש להציע אחוז הנחה, ניתן לנקוב בהנחה בשיעור  8.8
 תיפסל. –הצעה שתנקוב באחוז תוספת או תחרוג ממחיר המקסימום באחוז תוספת. 

 כוללים את כל ההוצאות ,, כמפורט בהצעהלאחר ההנחה המחירים המוצעים ע"י המציע 8.1
שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי  בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג

המכרז. המחירים המוצעים לא יכללו מע"מ. תמורה נפרדת תשולם אך ורק לסוגי שירות 
 אשר צוין כך לגביהם במפורש בהסכם. 

 כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד. 8.1

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל  8.1
 חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז. 1ה ועד תום ממועד הגשת

 לתקופה למכרז הצעתם תוקף את להאריך מהמשתתפים לדרוש תהיה רשאית מועצהה
 מהמשתתפים אחד וכל, הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת, נוספים חודשים 1 בת נוספת

 קבלת עם מיד ההצעה, לרבות את תוקף ערבות המכרז,  תוקף את להאריך מתחייב
 לכך. מועצהה דרישת

 תנאי סף 01

רשאים לגשת למכרז זה ספקים, יחידים או תאגידים, העומדים בכל התנאים הבאים בעצמם 
 ולא באמצעות צד ג':

  8101 - מציע בעל רישיון לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"גה 1.0
 חודשים. 08או לכל הפחות לתקופה של  הרישיון נדרש שיהיה לצמיתות -א'  0.1פריט 
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" ואשר הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" מוסמכת על ידי  מעבדה אשר הינוהמציע  1.8
הבדיקות רשימת ב אפורהמודגשות בבדיקות הסוגי  85את בצע ל פחותכל הלמוסמכת 
 .למסמכי המכרז 2-בנספח גהנדרשות 

 ערבות בנקאית 1.1

להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת  צירף המשתתף 1.1.0
למסמכי המכרז.  סכום  8א' בנספח ש"ח, בנוסח המפורט  ///,5המועצה, בסך 

 .הקבלןזה ישמש כערבות לחתימת החוזה ע"י 

הערבות תהיה ע"ש המשתתף בלבד. לא תתקבלנה ערבויות ע"ש מי שאינו  1.1.8
 המשתתף שמגיש את ההצעה למכרז.

 תחליט להאריך את מועצהאם ה ./8/881/010לתאריך עד יה בתוקף הערבות תה 1.1.1
תוקף ההצעות למכרז, כאמור להלן, המשתתף מתחייב להאריך את ערבות 

 המכרז בהתאם.

סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש במקרה שלא יעמוד המשתתף  1.1.1
וא אחר הצעתו במכרז, או במקרה שיחזור בו בכל צורה שהיא ובכל שלב שה

מהצעתו, או במקרה שיסרב המשתתף לשתף פעולה עם ועדת המכרזים במסגרת 
הזוכה מהמצאת כל -סמכותה עפ"י תנאי המכרז, או במקרה בו ימנע המשתתף

 ימים 01המסמכים הנדרשים, כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות, תוך 
ממועד קבלת הודעת הזכייה, או במקרה בו הצעת המשתתף נפסלה ע"י ועדת 

 והוועדה החליטה על חילוט ערבותו בנסיבות אלה. , המכרזים

 :את המסמכים המפורטים להלן על המשתתף לצרף להצעתו 21

 העתק רישיון עסק בתוקף. 1.0

 תעודת הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתוקף. 1.8

נספח כבנוסח המצ"ב  הצהרת הסמכה לביצוע בדיקות במעבדת הקבלן ללא קבלני משנה 1.1
 2 ג'

 רכישת מסמכי המכרז קבלה / שוברהעתק  1.1

 לפי העניין. –צילום ת.ז./ אישור על רישום השותפות/ העתק תעודת התאגדות  1.1

 אישור  חתום ע"י עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה מטעם המשתתף. 1.1

 . 0711 –, תשל"ו מס ערך מוסףלפי חוק תעודת עוסק מורשה  1.1

 .0711 -ת גופים ציבוריים, תשל"ו בהתאם לחוק עסקאו אישור על ניהול פנקסים כחוק 1.2

 –אישור על דיווח הכנסות לרשויות המס בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  1.7
0711. 

 .1א' כנספח משתתף חתומה בנוסח המצ"ב  הצהרת 1.01

בנוסח  0711-אות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר מטעם המשתתף בהתאם לחוק עסק 1.00
 .0א' כנספח ב המצ"

 81א' כנספח בנוסח המצ"ב  אוטונומיתערבות בנקאית  1.08

פרוטוקול מפגש הבהרות חתום ע"י המשתתף, ככל שהתקיים, וכל מסמכי התשובות  1.01
 לשאלות ההבהרה שנמסרו למשתתף, ככל שנמסרו, כשהם חתומים על ידי המשתתף.

על המשתתף למלא את פרטיו כנדרש בדף הראשון  -ההסכם המצורף למסמכי המכרז  1.01
תית כל עמוד בצרוף חותמת וכן חתימה מלאה )שם + חתימה להסכם, לחתום בתח
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 וחותמת( בדף החתימות בתוספת אישור חתימה ע"י עו"ד/רו"ח.

 יתרת כל מסמכי המכרז כשכל דף מהם חתום ע"י המשתתף בשוליו, בצרוף חותמת. 1.01

)לא בדואר( ת ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית א 51
 //:18בשעה  211818/81/עד ליום  "02/8180ה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' במעטפ

  מועצה. המצויה בלשכה המשפטית קומה ב' בבניין הלתיבת המכרזים בדיוק  בצהריים

 מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו1

 יכלל 01

עליו להודיע על כך בכתב, וזאת  יבקש לקבל הבהרות ביחס לתנאי המכרזככל שמשתתף  1.0
 באמצעות הדואר גיל נירר מלידי  18://בשעה  /18/811110לא יאוחר מתאריך 

 .  yehuda.org.il-giln@mהאלקטרוני: 

מציע כלשהו במכרז, כי הסתמך בהכנת הצעתו  ה מצדטענכל לא תתקבל מודגש, כי  1.8
במועצה. גורם כלשהו  דייל , על תשובות שניתנו בעל פה עלמועצהוהגשתה למכרז זה 

 וזאת בכפוף לכך מרכז המכרז,ניתנו בכתב על ידי אשר תשובות מובהר בזאת, כי מלבד 
, לא יהיה כחלק בלתי נפרד ממנה להצעה על ידי המשתתף במכרז צורפו אלה שתשובות

 .כלל וכללבתשובות בעל פה כאמור, כדי לחייב את המועצה 

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא  מועצהה 1.1
לבצעו. במקרה כזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל 

 סוג שהוא.

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים  מועצהה 1.1
המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי רכישת מסמכי המכרז  במכרז, ולרבות הבדיקות

 וכו' וכן יתר ההוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות למכרז.

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים  מועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל 1.1
 לעשות שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

 בחינת הצעת המחיר 71

ועדת המכרזים של המועצה אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש המועצה למסור את  1.0
 העבודה למשתתף שהצעתו תהא הנמוכה ביותר או לקבל כל הצעה שהיא.

רשאית לשקול את  לשם בחירת ההצעה הזוכה במכרז כמפורט להלן, ועדת המכרזים 1.8
, ו של המשתתףעבודתניסיון מקצועי, כישוריו, רמת , גובה ההצעה הנתונים הבאים:

ניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות קודמות עם המועצה ו/או חברות עירוניות 
 חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף., בבעלות המועצה

על בסיס שיקולים אלו רשאית ועדת המכרזים, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה  1.1
 הזולה ביותר או לא להמליץ על הצעה זוכה כלל.

על בחירת שני זוכים, כך שכל אחד  רשאית להמליץף לאמור לעיל, ועדת המכרזים בכפו 1.1
ה אזור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באיזביצוע עבודות באזור אחד, מהזוכים יזכה ב

 יזכה כל אחד מן הזוכים.

יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף הבהרות ביחס  1.1
ים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת ועדת להצעתו ו/או פרט

 המכרזים ו/או מי מטעמה.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף בעת מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  1.1
הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור לוועדה את כל 

 ההסברים והניתוחים הנדרשים.

mailto:giln@m-yehuda.org.il
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הסבר או פרטים נוספים ו/או הבהרות ו/או מסמכים ו/או אם יסרב משתתף למסור  1.1
ניתוח כלשהו כאמור, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

 ההצעה.

מובהר בזאת כי פיצול הזכייה כאמור לא יקנה לזוכים כל זכות לשנות את המחירים  1.2
 הנקובים בהצעתם.

לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח  ועדת המכרזים רשאית 1.7
לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי 
בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם 

אם ביחס לפריטים קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין 
מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות 

 המכרז.

, אם מצאה 0721-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח0)ה 88בהתאם להוראת תקנה  1.01
וועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של 

תמליץ ועדת המכרזים על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת עסק בשליטת אישה, 
הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה", 

כהגדרתם בסעיף  –"נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" 
 .0778-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב8

 1.01)שאין לאחת מהן עדיפות לפי האמור בסעיף יר זהות שיתקבלו הצעות מחבמקרה  1.00
רשאית תהיה וועדת המכרזים להורות על התמחרות  על ידי שני מציעים או יותרלעיל( 

בין המציעים בעלי ההצעה הזהה וככל שעדיין נותרו הצעות זהות תהיה הוועדה רשאית 
 ורות.להורות על עריכת הגרלה בין המשתתפים שהציעו את ההצעות האמ

 חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות המכרז 21

 מועצהנקבעה הצעתו של משתתף, כולה או חלקה, כזוכה במכרז, תודיע על כך ה 2.0
. כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות, על המשתתף הזוכה להמציא למשתתף הזוכה

ממועד קבלת הודעת  ימים 01 תוךאת כל המסמכים הנדרשים עפ"י ההסכם  מועצהל
 במכרז. הזכייה

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י  2.8
תהיה רשאית לבטל את  מועצההנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, ה

 זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

 במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן: משתתף  2.1

שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכה במכרז למעט בעל ההצעה  משתתף 2.1.0
עם קבלת הודעה  –ככל שהוכרז על ידי ועדת המכרזים הכשרה השנייה במדרג 

 כאמור.

עם המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים  –משתתף שנבחר כזוכה במכרז  2.1.8
 לרבות ערבות ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם. 

 .על פי תנאי המכרזלחלוט הערבות  מועצהגרוע מזכותה של האין באמור בכדי ל 2.1.1

 עיון בהצעת הזוכה 91

 .על פי כל דין הזוכה הקבלןמשתתפים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת  7.0

משתתף אשר סבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים, עסקיים או מקצועיים  7.8
העיון בהם למשתתפים אחרים, יציין )להלן: "חלקים סודיים"( שלדעתו אין לאפשר את 

 במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמנם  באופן ברור )במרקר צהוב(.

משתתף שלא סימן חלקים אלו בהצעתו יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה  7.1
לעיון  משתתפים אחרים, אם וככל שהצעתו תזכה. אמירה כללית, לפיה כל מידע בהצעה 
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 מסחרי של המשתתף, לא תתקבל.הינו בגדר סוד 

יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המשתתפים הוא של ועדת המכרזים  7.1
בלבד. אם תחליט ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה 
שהזוכה הגדירם כסודיים, היא תיתן התראה לזוכה ותאפשר לו להשיג על כך בפניה 

  ר. בתוך פרק זמן סבי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש, כי שמו וכתובתו של המשתתף, ניסיונו, לקוחותיו  7.1
 .ל ידו לא יהוו סוד מסחרי או עסקיוהמחיר שהוצע ע

במקרה של הגשת עתירה על הליכי המכרז על ידי מי ממגישי ההצעות במכרז זה, תהיה  7.1
קול דעתה רשאית להמציא מסמכים של המשתתפים האחרים, על פי שי מועצהה

הבלעדי, והמשתתפים האחרים מאשרים זאת מראש. משתתף שבחר להשתתף במכרז 
 מביע בכך הסכמתו לאמור בסעיף זה.

סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד  7.1
אותו מציע לראות נושא זה או נושאים אלו כסוד מסחרי או מקצועי גם בהצעות 

 ים האחרים למכרז זה.המציע
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 
 

 1 א' נספח
 המשתתף הצהרת

 
 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

 אני הח"מ

 תיבה זו תמולא ע"י מציע שהוא עוסק מורשה:
 __________________שם פרטי________________ שם משפחה: _____________  ת.ז 

 

 תיבה זו תמולא ע"י מציע שהוא תאגיד )חברה / עמותה / שותפות רשומה(:
 ________________________   .ע.רח.צ./ח.פ./ שם התאגיד: _______________________ 

 מורשה חתימה: _____________________ )שם + שם משפחה(  ת.ז ___________________
 _____________________ )שם + שם משפחה(  ת.ז ___________________מורשה חתימה: 

 *חתימה בשם תאגיד תעשה ע"י מספר מורשי החתימה המינימאלי הדרוש לחיוב התאגיד 
 

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו: ההוראות למשתתפים,  11
את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת  הבנתי וטופס הצעת המשתתף, הסכםנוסח ה

 ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. המשתתפים במכרז זה, בדקתי
 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: 81

כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני  .8.0
 לבטל את ההתקשרות. מועצהעומד בתנאי המכרז תהיה רשאית ה

כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים וכי הצעתנו הינה הצעה  .8.8
 סופית ולא נהיה רשאים לדרוש תוספת מחירים כלשהי מעבר להצעתנו. 

הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו מחייבת אותי לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז  .8.1
ג וללא תנאי, למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון וההסכם שצורף לו, ללא סיי

שנקבע להגשת הצעות למכרז )וככל שיידחה מועד זה, למשך שלושה חודשים מהמועד 
 .מועצהחודשים נוספים, וזאת בהתאם לדרישת ה 1הנדחה( או למשך תקופה נוספת בת 

הנקובים במסמכי  להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום .8.1
 המכרז. 

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי  01אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  .8.1
ההסכם ונפקיד בידכם ערבות בנקאית לביצוע המכרז בשיעור הנקוב בחוזה המתאים ואישור 
קיום ביטוחים בהתאם לנוסח אשר צורף למכרז נקי מהסתייגויות והערות. עד המצאת 

ע הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה ויתר המסמכים הנדרשים תשמש הערבות שמסרנו בנוג
 למכרז להבטחת כל התחייבויותינו על פי המכרז.

אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי את הערבות הבנקאית,  .8.1
שצרפנו למכרז, כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ולא תעמוד לנו 

 כל טענה בדבר גובה סכום הפיצוי המוסכם והפחתתו. 

, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו אנו מסכימים .8.1
מוגשת ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל 

 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

כי אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור לנו  .8.2
 ככל שיחסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגויים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו. 

 
 

 על החתום: 0נוולראיה באתי
 

 
 ___________________ _____________________        ___________________ 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 ףכתובת המשתת                          מס' ת1ז01ח1פ01ח1צ1            ףהמשתת שם    
 
 
 

 ___________________ _______________________________________    ___ 
 משתתף              חתימה0ותהחתימה של ה 0ימורשה 0ותשם   מס' טלפון

 

 
 יש למלא את האישור להלן: תאגידבמידה והמשתתף במכרז הינו 

 
 

בזאת כי חתימות  ____ מאשר______________ התאגידעו"ד/רו"ח  _______אני הח"מ ______
 התאגידבצרוף חותמת  בתאגיד___, _________________, שניהם מנהל/ים ___ה"ה _________

 .התאגיד, לכל דבר ועניין, את מסמכי הייסוד של התאגיד והחלטות הגוף המנהל שלומחייבים, עפ"י 
 
 
 

                                           
_____________ 

 עו"ד0רו"ח                                        
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 8א' נספח 
 

 נוסח כתב ערבות מכרז
 

 לכבוד
 המועצה האזורית מטה יהודה

 

 ____________ 'מס ערבות :הנדון

 המגיע לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו(, "המבקש" –להלן ______ )________________ לבקשת
 מתן שירותי בדיקות מעבדה ודיגוםל 02/8180 'מס מכרז פומבי עם בקשר המבקש מאת לכם שיגיע או

 .שטח לפי תכנית ניטור שפכי מפעלים ומתקני ביוב

דרישות המפורטים התנאים וי כל התחייבויות המבקש על פי המילוקיום ות חלהבטערבותנו זו הינה 
שפכי מפעלים ומתקני למתן שירותי בדיקות מעבדה ודיגום שטח לפי תכנית ניטור  מכרזהבמסמכי 

  (.₪ חמשת אלפים במלים:) ₪ ///,5 לסכום של עד, ביוב

ימי עסקים ממועד דרישתכם בכתב, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב  1לפי דרישתכם הראשונה ותוך 
בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם 

 דרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.ומבלי שתהיו חייבים ל

 0/1/018/88תישאר בתוקף עד תאריך וערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול 
, על פי פרטי ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"לכל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על   כולל.

 הבנק כדלהלן:

 שם הסניף: _________________

 כתובת הסניף: _______________

 מספר טל': ______________ מס' פקס: _________________

 .כלשהי בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות

 ______________ חתימה______________                                  תאריך
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 0א' נספח 
 1970-ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים 

 

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

 

 הנני משמש כ________________ ב___________________________ .0
 תפקיד                                שם המשתתף                                         

 

 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף. .8
 

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .1
 

 המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  ☐
 

אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון  המשתתף או בעל זיקה* ☐
 להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 ;0711-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו8כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *
 ;10.01.18הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים  0721-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
  0770-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

לחוק להגברת האכיפה של דיני  8ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  
קים המנויות בתוספת , גם עבירה על הוראות החיקו8100-העבודה, התשע"ב 

 השלישית לאותו חוק.
 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .1
 

 0772-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 7הוראות סעיף  –חלופה א'  ☐
 אינן חלות על המשתתף.  )להלן : "חוק שוויון זכויות"(

 

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים  7הוראות סעיף  –חלופה ב'     ☐
 אותן.           

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  -לעיל  1למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  .1
 הרלוונטיות להלן: 

 עובדים. 011-המשתתף מעסיק פחות מ -( 0חלופה ) ☐
 

ת, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד עובדים לפחו 011המשתתף מעסיק  -( 8חלופה ) ☐
לחוק  7העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שווין זכויות, ובמידת הצורך 
 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים 
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב 8ופה )החברתיים לפי הוראות חל

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות  –( 8כאמור באותה חלופה )
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 7ליישום חובותיו לפי סעיף 

 

מתצהיר זה המשתתף מתחייב להעביר העתק  -לעיל  1למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף  .1
ימים ממועד התקשרותו  עם  11למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.  מועצהה
 

 הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .1
 

____________ 
 חתימת המצהיר
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 אימות חתימה

 

אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה 
בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, 

 לעיל בחתמו/ה עליו בפני. אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה 
 
 

                                                                                                   ______________ 
                       

 עו"ד 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 הסכם -פרק ב' 

 מטה יהודה –נערך ונחתם בהר טוב ש

 8/88 ________לחודש  ________יום ב
 

 -ב  י  ן      -
 
 

 המועצה האזורית מטה יהודה
 מרכז אזורי הר טוב, ד.נ. שמשון  

 
  (המועצה" או "המזמינה"" להלן:) 

  
 מצד אחד;

 -לבין-
 

________ ________ 

 ________ח1פ1  ________ ת"ז:

 ________, ________מרחוב:  ________, ________מרחוב: 
 
 

  
 

על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב 
 :בשמה כדין

 ה"ה __________ ת1ז1 _________ 
 ה"ה __________ ת1ז1 _________

 
 

 "( הקבלן)להלן: "
 מצד שני;

 

מתן שירותי בדיקות מעבדה ודיגום ל 02/8180פרסמה מכרז פומבי שמספרו  והמועצה הואיל:
 ;ובנספחיו הסכם זהב כמפורט לפי תכנית ניטור שפכי מפעלים ומתקני ביוב שטח

 

אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל נספחיו הגיש  הקבלןו והואיל:
 נשוא המכרז בהתאם לתנאי הסכם זה; לביצוע העבודותהצעה  מועצהל

 

 זכה במכרז האמור; הקבלןו והואיל:
 

 

 הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:לפיכך, 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 כללי 11

שירותי בדיקות מעבדה ודיגום שטח לפי תכנית ניטור שפכי מפעלים הקבלן יבצע עבודות  0.0
 .בהתאם להנחיות שיקבל מהמנהל או מי מטעמווומתקני ביוב 

 . לעבודות נשוא המכרזד בכל התקנים הנדרשים בנוגע והקבלן יעמ 0.8

 בדרישות המקצועיותהמוגדרים לוחות הזמנים בהקבלן מתחייב לבצע את העבודות  0.1
  .0 'גבנספח 

 .שא על חשבונו בכל העלויות ו/או ההוצאות בגין השירותיםיהקבלן י 0.1

-פי דין לשם מתן השירותים על-הקבלן יהיה בעל כל האישורים והרישיונות הנדרשים על 0.1
 כל תקופת החוזה. ךפי המכרז והחוזה, וזאת לאור

הקבלן מתחייב לקיים את הוראות הדין החלות על אספקת השירותים נשוא המכרז  0.1
והחוזה וכן את הוראות הבטיחות והגהות של המועצה, וכן את ההוראות הבטיחות 

 פי כל דין.-והגהות על

בעצמו ועל חשבונו את כל האמצעים לרבות עובדים ושכרם. כמו  לקבלןהקבלן מתחייב  0.1
שא על חשבונו בעלויות הובלה, ביטוחים, אגרות רישוי, ערבויות מיסים, יבלן יכן הק

 ביטוח לאומי מיסי בריאות וכל הוצאה אחרת לשם ביצוע השירותים.

הקבלן יעמיד על חשבונו את גם כל הציוד, הכלים, האמצעים, המתקנים והאביזרים  0.2
 הדרושים לביצוע העבודות נשוא החוזה .

חובות וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם התנאים, הדרישות, ה 0.7
והמותנה בין הצדדים במלואו. המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, 

אינם אשר הצהרות, מצגים, הסכמים, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, 
 נכללים בחוזה זה, אשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

, בין שצורפו ובין שאינם נספחי המכרזזה, על ההצהרות הכלולות בו וכל המבוא להסכם  0.01
, לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף לחוזה זה להסכם זה מצורפים

 בעתיד מהווים במלואם, כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם.

 הסכם זה כולל: 0.00

 תנאי המכרז ונספחיו
 נספחי ההסכם המפורטים להלן:

 

 הצהרת המשתתף -  1 א' נספח
  ערבות מכרז -  8 נספח א'
  0711-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -  0 נספח א'
 ערבות ביצוע – 1נספח ב' 
 אישור קיום ביטוחים – 8נספח ב' 
 דרישות מקצועיות – 1נספח ג' 
 תכנית הניטור לאיכות שפכי תעשיה – 8נספח ג' 
 במכוני טיהור שפכיםבדיקות  – 0נספח ג' 
 הצהרת הסמכה לביצוע בדיקות במעבדת המציע ללא קבלני משנה - 2נספח ג' 
 הצעת המחיר – 5נספח ג' 

 פרשנות  81

המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי  8.0
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של  8.8
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 החוזה. 

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל  8.1
מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, 

 תהיינה הוראות חוזה זה עדיפות.

, משמעו גם בלשון רבים, וכן לרבות ההסכם ל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרזכ 8.1
 כל האמור בלשון זכר לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך.וכן,  להיפך.

 הקבלן וכל התנאים והדרישות, המוטלים על הקבלןכל חובותיו והתחייבויותיו של  8.1
 .ממנו לגרועולא  הקבלןעל חובותיו של , באו להוסיף בהסכם זה

סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי הסכם  הקבלןגילה  8.1
נהל פי הסכם זה עצמו, יפנה בכתב למיזה לבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סע

כיצד בירור הנחיות בדבר הפירוש הנכון ו תקבל לשם, מטעם המועצה כהגדרתו במכרז
 .הקבלןפירוש שיינתן על ידי המנהל, יהא סופי ומוחלט ויחייב את עליו לפעול. ה

 תקופת ההסכם  01

, ויבוא ________הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים, מיום  1.0

 "(.  התקופה הראשונה)" ________ליום  מיום חתימתו, עד נהלסיומו בתום ש

חודשים כל  08תקופות נוספות של  לארבערשאית להאריך תוקף הסכם זה  תהא המועצה 1.8
בהודעה בכתב עד ( העניין", לפי תקופות נוספות" או "תקופה נוספתאחת, או חלק מהן )"

יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה או תקופה התקשרות נוספת כלשהי, לפי  11
 שנים, ובכל מקרה לא יאוחר מיום  חמש, ובלבד שלא יעלה על תקופה של העניין

________. 

אינו  הקבלןהזכות להארכת החוזה, כאמור לעיל, נתונה למועצה בלבד וזה כי מובהר ב 1.1
במשך ו/או בסיום כל תקופה שהיא, כי ההסכם יוארך למשך  ,ולא יהיה זכאי לדרוש

 ככלכל טענות כנגד המועצה  לקבלןולא תהיינה  תקופה או תקופות נוספות כלשהן
 תוקף החוזה, כאמור. שתבחר המועצה שלא להאריך את

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,  1.1
לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו, על ידי 

ימים לפחות, מבלי שהמועצה  11, בהתראה של לקבלןמשלוח הודעה מוקדמת בכתב 
או תשלום כלשהם, עקב הפסקת ההתקשרות. תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/

לא תהיה, עקב כך, עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם, שלטענתו  לקבלן
 נגרמו או עשויים להיגרם לו עקב שימוש המועצה  בזכותה על פי סעיף זה.

נוספת, יחולו במלואם כל התנאים, ההוראות וההתחייבויות התקופת התקשרות במשך  1.1
ם בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים, לרבות זכות המועצה להפסקת החוזה הקבועי

 יום מראש, כאמור לעיל. 11בהודעה של 

  לביצוע העבודותלוח זמנים  21

  .המצורף הטכניבהתאם לקבוע בהזמנת העבודה ו/או במפרט  יבצע את העבודות הקבלן 1.0

 יסודית של ההסכם.הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה  1.8

או חלק מהם ע"פ לוח הזמנים הקבוע  העבודותכי אינו יכול לבצע את  הקבלןראה  1.1
. הבקשה תוגש העבודות, יבקש מהמנהל ארכה לביצוע הטכניבהזמנת העבודה או במפרט 

 בכתב ויפורטו בה הסיבות בעטיין מבקש נותן השירותים ארכה.

מוצדקת וכי  הקבלןהחליט המנהל יחד עם הגזבר ע"פ שיקול דעתם הבלעדי כי בקשת  1.1
 לקבלןלא יכול למנוע את העיכוב או האיחור הנ"ל, רשאים המנהל והגזבר לתת  הקבלן

 ארכה להשלמת הביצוע באמצעות אישור בכתב. 
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, כולה או הקבלןמובהר בזאת כי המנהל והגזבר אינם מחויבים לקבל את בקשת  1.1
 קצתה, וכי החלטתם תהא סופית ותחייב את הצדדים.מ

יחול עליו קנס כמפורט כמפורט לעיל,  המועצהעפ"י דרישת  העבודותאת  הקבלן ביצעלא  1.1
 להזמין את המועצהרשאית תהיה . כמו כן, 00.1סעיף  1בנספח ג'בדרישות המקצועיות 

כולל מע"מ( ) המועצהשא בכל הוצאות יי והקבלןאחר  מקבלןהשירותים או מקצתם 
 שיחשבו כהוצאות כלליות. 01%ובתוספת 

 כפיפות ודיווח 51

יהיה כפוף להוראות המנהל ויפעל על  הקבלןככל שלא נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה,  1.0
 פי כל הוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל בקשר עם ההסכם, ובכלל זה:

לביצוע למנהל באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר  הקבלןידווח  1.0.0
 עפ"י הזמנת העבודה וכן על כל נושא הקשור לביצוע ההסכם. העבודות

למנהל תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו בעניין  הקבלןספק י 1.0.8
 בפרט. וביצוע העבודותההסכם בכלל 

 ביקורת ואישור המנהל 01

 תעשה עפ"י ההוראות הבאות : לביצוע העבודותו ביקורת המנהל וקבלת אישור 1.0

עפ"י המפורט בהזמנת העבודה ו/או במפרט  ביצוע העבודותאת  הקבלןמשסיים  1.0.0
למנהל. המנהל יבדוק האם השירותים שסופקו  הקבלןהשירותים יודיע על כך 

תואמים את האמור בהזמנת העבודה ו/או במפרט השירותים, והאם פעל נותן 
 לכל דרישות ההסכם.השירותים בהתאם 

את הליקויים, הפגמים ואי  לקבלןהמנהל יפרט ברשימה שתיחתם על ידו ותימסר  1.8
ההתאמות שמצא בבדיקתו זו וכן את התיקונים ו/או השינויים שעל נותן השירותים 

 לבצע ולרבות אספקת שירותים אחרים או נוספים.

לשביעות רצונו של  יהיה חייב לפעול לפי הוראותיו אלה של המנהל ולבצען הקבלן 1.1
 המנהל.

 התמורה 71

עפ"י הסכם זה תחושב על יסוד העבודות/השירותים שניתנו  הקבלןהתמורה לה זכאי  1.0
 . 1 בנספח ג'ובהתאם לטבלת המחירים בפועל ע"י נותן השירותים 

להסכם הינם  5 'גבנספח מוצהר ומובהר בזאת כי מחירי העבודות/השירותים הנקובים  1.8
, לקבלןסופיים וכי גובה התמורה כמפורט לעיל מהווה את מלוא סכום התמורה המגיעה 

לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין אספקת השירותים מעבר לאמור לעיל  והקבלן
ולרבות כל מטלה ודרישה נוספת, ככל שיידרש נותן השירותים לכך ע"י המנהל, בין אם 

מכי המכרז וההסכם ובין אם לאו, ובלבד שהמטלה הנדרשת היא מצוינת במפורש במס
 כרוכה מעצם טבעה וטיבה במתן השירותים ובקשר אליהם.

לפי  הקבלןהתמורה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של  1.1
ההסכם ולפי תנאי המכרז והיא כוללת, בין היתר, תשלומים עבור שכר עבודה והעסקת 

שימוש בכלי הרכב ובציוד, רישיונות והיתרים, תשלומים עפ"י דין וכן כל  כח אדם,
 לפי ההסכם. הקבלןהוצאה אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לצורך קיום התחייבויות 

תוספות מחיר, העלאות או שינויים  מועצהלא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה הקבלן 1.1
מטבע, שינויים בעלויות  בתמורה בין מחמת עליה בשכר העבודה, שינויים בשער

החומרים, הטלת או העלאת מיסים, היטלים או תשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא 
או מחמת כל גורם נוסף, ולרבות דרישות מכל גורם מוסמך, בין הידועים במועד פרסום 

, למעט עדכון מחירים בטבלת התעריפים אשר  יודע מאוחר יותריהמכרז ובין ש
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 .ות המיםמתעדכנת על ידי רש

טבלת  על פיתואמים ומתעדכנים הינם ו 5 בנספח ג'מופיעים  המחירים כאמור 1.1
לתוספת השלישית לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי  1התעריפים אשר בסעיף 

 .  8117-מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, תש"ע

 דלעיל יוסף מע"מ כנגד הגשת חשבונית מס כחוק.למחירים  1.1

 אופן תשלום התמורה 21

 התמורה כמפורט לעיל תשולם בהתאם למתכונת המפורטת להלן: 

, ימציא ביצוע העבודות בפועללקבלת תמורה, לאחר  הקבלןעם התגבשות זכאותו של  2.0
עפ"י אישור  ביצוע העבודותלמנהל חשבונית מס ביחס לתמורה המגיעה לו  הקבלן

  המנהל, וכן תחשיב מפורט של התמורה.

, יאשרה כולה או מקצתה או שלא יאשרה כלל, /עסקהבדוק את חשבונית המסהמנהל י 2.8
 .הקבלןימים ממועד המצאתה ע"י  01תוך  מועצהויעבירה לגזברות ה

המאושרת ע"י המנהל, תאשרה כולה או  /עסקההגזברות תבדוק את חשבונית המס 2.1
 מקצתה או שלא תאשרה כלל.

 ימים 11בתנאי שוטף + לתשלום את הסכום המאושר על ידה  לקבלןהגזברות תשלם  2.1
 המאושרת בצירוף /עסקהלהימנות מהמועד בו נתקבלו בגזברות חשבונית המס שיתחילו

 הקבלןהזמנת הטובין וחשבונית זיכוי )אם נחוץ( בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש ע"י 
 לבין הסכום שאושר ע"י הגזברות.

 מועצהתשלם ה מועצהב לא הועברו התשלומים במועד הנקוב לעיל מסיבה התלויה 2.1
 01 -ריבית חשב בשיעור שייקבע ע"י החשב הכללי באוצר מעת לעת, החל מיום ה לקבלן

שא ייום מהמועד האמור לא י 01לפיגור ועד ליום התשלום בפועל. פיגור בתשלום של עד 
 כל ריבית.

מובהר כי תנאי לתשלום התמורה הוא קיומו של אישור קיום ביטוחים בתוקף, בהתאם  2.1
אישור כאמור, טרם פקיעת תוקפו  מועצהלהמציא ל הקבלןתנאי הסכם זה. באחריות ל

של האישור הקודם. אי המצאת אישור קיום ביטוחים כאמור, תהווה עילה לעיכוב 
תשלום התמורה עפ"י החשבון המאושר/החשבון המאושר, ומניין הימים לתשלום יחול 

 רק לאחר המצאתו כנדרש. 

שולם החשבון, יהווה התשלום כסילוק מלא, סופי וגמור של כל אותן הטענות שתהיינה  2.1
 מול המועצה בגין אותו חשבון. לקבלן

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראייה לכאורה בכל הנוגע  2.2
 על פי חוזה זה. לקבלןלתשלומים, ששולמו 

וק ו/או תקנות ו/או צו לשעת חירום, החלים על המחירים עפ"י הסכם זה כפופים לכל ח 2.7
 יציבות מחירים במצרכים ושירותים.

 העברת התמורהעיכובים ב בגין למועצהאו טענות ו0לא תהיינה כל דרישות  לקבלן
אינו מפורט כדבעי ו0או חוסר פרטים בחשבון, ו0או ו הקבלן, אשר הגיש הנובעים מדו"ח

וכן ככל שחל עיכוב חיצוני אשר אינו תלוי  פרטים לא נכונים ו0או חוסר מסמכים
 במועצה ומגבלות תקציביות כלשהו1 

 ערבות בנקאית 91

בסך של ערבות בנקאית אוטונומית  מועצהל הקבלןבמעמד חתימתו על ההסכם ימציא  7.0
 .0 'בכנספח על פי הנוסח המצ"ב ₪  ///,/1

 "(.הערבות)להלן: "
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יוותר הסכום בערכו הנומינאלי, ויוחזר בערכו  - מועצההופקד סכום הערבות בקופת ה 7.8
 הנומינאלי בכפוף לכך שלא נדרש חילוטו או חילוט חלקו.

 11הערבות תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות )כולל תקופת האחריות( ועוד  7.1
לדרוש הארכת  מועצהימים לאחר סיומה, למעט במקרה של תביעה, אז תהיה רשאית ה

 יום לאחר מתן פסק דין בתביעה. 11-ערבות הביצוע עד ל

 במהלך ההסכם. הקבלןהערבות תשמש גם כערבות לטיב הטובין אשר סופקו ע"י  7.1

בהתאם למכרז ובהתאם  הקבלןהערבות תשמש לשם הבטחת קיום כל התחייבויותיו של  7.1
 להסכם זה.

, בכל עת ללא מועצההערבות תהא ניתנת למימוש מידי ממועד דרישתה הראשונה ע"י ה 7.1
 הגבלות ו/או התניות כלשהן.

הגזבר יחליט, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, באם יש מקום לממש הערבות,  כולה או  7.1
 מקצתה.

 עצמאי קבלן הקבלן 1/1

ו/או כל הבא  הקבלןו/או עובדי  הקבלןמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין המועצה לבין  01.0
שלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור -מעביד ו/או שולח –יחסי עובד  הקבלןמטעמו של 

עצמאי לכל דבר ועניין. מבלי לגרוע  לקבלן הקבלןלביצוע העבודה הקבלנית יחשב 
עצמאי במקרים  ספקבכל החיובים והתשלומים החלים כל  הקבלןשא ימכלליות הנ"ל, י

 .הקבלןכמעבידם של עובדי  הקבלןדומים,  לרבות כל חיוביו של 

מצהיר כי ידוע לו שהתמורה, כוללת בחובה את כל הסכומים המגיעים או  הקבלן 01.8
, לרבות כל תגמול שהוא בגין זכויות סוציאליות, הפרשות ו/או לקבלןהעשויים להגיע 

הפרשים וכן פיצויי פיטורים אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, בניגוד 
 א.לאמור בו וזאת מכל סיבה שהי

"המועסקים"( בכל  –)להלן  הקבלןמוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי כל המועסקים ע"י  01.1
וכי בין המועסקים  הקבלןתפקיד שהוא יחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו ו/או שליחיו של 

 הללו לבין המועצה לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד ומעביד.

או על ידי  הקבלןצה על ידי מי מעובדי אם על אף האמור לעיל תידרש או תתבע המוע 01.1
את  הקבלןישפה  –אדם או גורם כלשהו, לשלם סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד 

המועצה וישלם לה סכום זה לרבות הוצאות משפט אם יהיו כאלה עם דרישתה הראשונה 
של המועצה להבטחת תשלום זה תהיה רשאית המועצה לעכב תחת ידה כל תשלום אשר 

 .לקבלןיע ממנה יג

מתחייב כי ישלם לעובדים את שכרם בהתאם למגיע להם עפ"י החוק ובכללו  הקבלן 01.1
מצהיר, כי ישלם את שכר העובדים במועד הקבוע בחוק  הקבלןתנאים סוציאליים. 

 ויעניק להם כל זכות ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין.

, 0717 –קה תש"ט יעסיק את העובדים בהתאם להוראת חוק שירות התעסו הקבלן 01.1
ובהתאם להסכם  01.0לגביהם תנאי העבודה הקבועים בדין כאמור בס"ק ויקוימו 
בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את  –ובהעדר הסכם קיבוצי  הקיבוצי,

 המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה לגבי עבודות דומות. 

אם להוראות חוק הגנת השכר וכן את ישלם לעובדים, לפחות שכר מינימום, בהת הקבלן 01.1
 מלוא התנאים והזכויות הסוציאליות להם זכאים העובדים.

 ותקנים, טיב החומרים, כללי בטיחות וכללי התנהגותשמירת דינים  111

 שמירת דינים ותקנים: 00.0
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 מחויבויותיובנוגע לכל והוראות כללי הבטיחות ישמור על הוראות כל דין  הקבלן 00.0.0
 .הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם, לרבות נשוא ההסכם

שימוש יעמדו בכל התקנים הנדרשים ויישאו תו  הקבלןכל החומרים בהם יעשה  00.0.8
תקן ישראלי ככל שקיים לגביהם וכל תו תקן אשר יכנס לתוקפו במהלך תקופת 

 ההסכם.

ככל שקיימות עבודות או פעולות בהסכם אשר ביצוען מחייב קבלת רישיון  או  00.0.1
תנאי אחר, על פי כל דין, אותה עבודה או פעולה תבוצע רק לאחר קבלת מילוי כל 

יהיה אחראי באופן בלעדי  והקבלן, הקבלןשיון או מילוי אותו תנאי על ידי יהר
 לקבל את הרישיון ו/או למלא את התנאי על חשבונו.

למען הסר ספק, אי קבלת רישיון כאמור או שלילתו מנותן השירותים לא יקנו  00.0.1
זכות לבטל הסכם זה או לסיים את תקופת ההסכם במועד מוקדם  כל לקבלן

לדאוג במשך כל תקופת ההסכם לחידוש הרישיונות  הקבלןמהקבוע בהסכם ועל 
 והאישורים כאמור.

 טיב החומרים: 00.8

יהיו מאיכות מעולה, מהסוגים כפי שנקבעו  הקבלןכל החומרים בהם ישתמש  00.8.0
 ביעות רצונו המלאה של המנהל.במפרט השירותים ו/או עפ"י קביעת המנהל ולש

 שמירה על כללי בטיחות: 00.1

את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל יבצע  הקבלן 00.1.0
בהתאם לכל תקן רלוונטי ובהתאם לדרישות הבטיחות הוראות וכללי הבטיחות 

של המוסד לבטיחות וגהות, ובכלל זאת בהתאם לפקודת הבטיחות ]נוסח חדש[ 
 והתקנות שהותקנו מכוחה. 0711 -תש"ל 

יבטיח הדרכת כל עובד המועסק על ידו, בעניין דרישות הבטיחות בעבודה,  הקבלן 00.1.8
והנדרשות על פי כל דין, ויבטיח את קיומן על ידי  מועצההקבועות בנוהלי ה

 עובדיו.

יספק  ויצייד את עובדיו בציוד מגן אישי בהתאם לתקנות הבטיחות  הקבלן 00.1.1
יצייד את עובדיו בבגדי עבודה  הקבלן. 0771-בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז 

בטיחותיים, לרבות נעלי עבודה בטוחות, וכל אביזר ו/או  פריט ציוד אחר, כפי 
 .עצהמושנדרש  עפ"י כל דין ועפ"י הוראות הממונה על הבטיחות ב

 הסכם. בכאמור  מועצההפר נותן השירותים את הוראות בטיחות אלה, תפעל ה 00.1.1

 :כללי התנהגותשמירה על  00.1

 המועצהימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי  הקבלן 00.1.0
 השירותים.אספקת  במהלך 

 המועצהימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי  הקבלן 00.1.8
 במהלך  אספקת הטובין, הובלתם ופריקתם. 

ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן  הקבלן 00.1.1
על יחס אדיב מצידו או  הקבלןמצידו והן  מצד כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד 

 מצד מי מטעמו כלפי כל אדם.
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 ביטול הסכם  מחמת אי שביעות רצון מקצועית  181

רשאית לבטל את ההסכם כולו או את החלק הרלוונטי ממנו מחמת אי שביעות תהיה  המועצה
 , באופן הבא:הקבלןרצון  מקצועית  מתפקודו של 

יום מראש על  01בהודעה בכתב בדבר ביטול ההסכם  נותן השירותיםתפנה ל המועצה 08.0
   .להלן: "הודעת הביטול"(ימסור את גרסתו בכתב ) נותן השירותים מנת ש

ימי עבודה ממועד המצאת הודעת הביטול,  יתבטל  1לא יגיב להודעה תוך  והקבלןבמידה  08.8
ההסכם כולו או החלק הרלוונטי ממנו, במועד שננקב בהודעת הביטול בלא צורך בהודעה 

 נוספת.

לא השתכנעה בצדקת טענותיו לאחר  והמועצההגיב להודעת הביטול  והקבלןבמידה  08.1
 במכתב תשובה מטעמה. נותן השירותים ל ועצההמשבדקה ובחנה אותם, תודיע על כך 

השתכנעה בצדקת טענותיו, תמסור על כך  והמועצההגיב להודעת הביטול  והקבלןהיה  08.1
 הודעה בכתב בדבר חזרתה בה מהודעת ביטול ההסכם.

עלול להיות בלתי הפיך ו/או  הקבלןיובהר, כי במקרים חריגים בהם הנזק מהמשך עבודת  08.1
רשאית לבטל את ההסכם, כולו או את  המועצהאו לרכוש, תהיה  על מנת למנוע נזק לגוף

 שעות. 81בת  נותן השירותים החלק הרלוונטי ממנו, באופן מיידי בהתראה בכתב ל

 ביטול ההסכם; 101

 תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים: מועצהמוסכם בין הצדדים כי ה

 –באם הינו תאגיד  –כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או  לקבלןמונה  01.0
 .קבוע או זמני – צו פירוק צו הקפאת הליכים או ניתן לגביו

או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם  הקבלןנגד  01.8
 .מכוח הסכם זהו/או עבירה הנוגעת לשירותים  הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון

 שוחד, או בכל מעשה מרמה. עבירתאו מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, ב הקבלן 01.1

אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  הקבלןכי  מועצההוכח ל 01.1
 טכנית, או מכל סיבה אחרת.

רה בבחינת רשימה סגו הסכםמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ה
ח כל עילה שבדין, ומכ הסכםהאת לבטל  מועצהוכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות ה

 .הקבלןעקב הפרתו על ידי  את ההסכםובכלל זה לבטל 

בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום  01.1
 .ו/או ששולמה ביתר לפי העניין

בוטל ההסכם כאמור בפרק תקופת ההסכם במהלך מובהר, למען הסר כל ספק, כי היה ו
, לא הקבלןתקופת הניסיון או עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י 

 בגין ביטול ההסכם. מועצהלכל פיצוי שהוא מה הקבלןיהיה זכאי 

זכויותיה של  - ח כל דין או הסכםובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ 01.1
בתוקפם המלא,  וויושאר מטעמו לא יפגעו, תוהביטחונו הקבלןותיו של , חובמועצהה

 הסכם, בכל הנוגע לשירותים ו/או טובין שסופקו עד מועד הביטול.כאילו לא בוטל ה

עפ"י  מועצהלגורע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית ה אזה אינו ב פרקהאמור ב
 כל דין או הסכם. 

 נזיקין וביטוח 121

 8 'בכנספח תנאי לתוקפו של הסכם זה הינו הצגת  אישור בדבר קיום ביטוחים המסומן 
 "אישור קיום ביטוחים"(1 להלן:) והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
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ואחריותו לנזקים עפ"י הסכם זה, ומבלי לפגוע  הקבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות  01.0
ת ביטוח הרשומה ופועלת לבטח על חשבונו בחבר הקבלןבהוראות כל דין, מתחייב 

במדינת ישראל כחוק, את עצמו ואת כל עובדיו ושלוחיו ו/או כל אדם אחר, המועסק 
ו/או לפי כל דין, יחדיו, בביטוחים  0712 -בשירותיו, לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

 אישור קיום ביטוחים. המפורטים להלן ובהתאם לנוסח מלא ומדויק של נספח 

הביטוחים יכסו את כל הסיכונים והנזקים, שעלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין,  01.8
ומטעמו בביצוע אספקת  הקבלןו/או עובדיו ו/או כל אדם, הפועל בשם  הקבלןלרכושו של 

הטובין ו/או מתן השירותים עפ"י חוזה זה ו/או לכל צד ג' כלשהו ו/או לרכוש המועצה, 
ו/או עובדיו ו/או  הקבלןו/או אי ביצוע התחייבויותיו של  כתוצאה מביצוע התחייבויותיו 

 שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו, עפ"י הסכם זה.

 הביטוחים, המפורטים לעיל, יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של הסכם זה. 01.1

סכומי הביטוחים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד  01.1
 הידוע ביום חתימת הסכם זה.

ישלם את הפרמיות במלואן לחברת הביטוח, וימציא את פוליסות הביטוח לידי  קבלןה 01.1
 המועצה, מיד לאחר החתימה על ההסכם.

העתקי הביטוחים, כשהם מאומתים, ימסרו למועצה והמועצה תהיה הנהנית על פיהם,  01.1
 יהיה בעל הביטוחים. הקבלןעד כמה שהביטוחים מתייחסים לביטוח צד ג' ואילו 

מחובותיו ואחריותו  הקבלןיטוחים כנדרש על פי הסכם זה אינה משחררת את עריכת הב 01.1
על פי הסכם זה, וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי למועצה, ו/או לעובדיה 

ושלוחיו ו/או לצד ג' כלשהו, מחמת המעשים ו/או המחדלים  הקבלןושלוחיה ו/או לעובדי 
 בביצוע העבודות עפ"י חוזה זה.

וליסות הביטוח ייכלל סעיף, לפיו חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את הפוליסה, או בפ 01.2
למועצה יום מיום שנתנה הודעה על כך בכתב  11לעשות בה כל שינוי, אלא לאחר 

 האזורית מטה יהודה.

מתחייב בזה, שהוא לא ישנה תנאי הפוליסות ללא אישור המועצה בכתב ומראש.  הקבלן 01.7
להודיע על כך  הקבלןתשנה את תנאי הפוליסות, מתחייב במקרה שחברת הביטוח 

 מיידית למועצה ולקבל את הסכמתה בכתב ומראש.

שא יבלבד י הקבלןו/או עובדיו ו/או שלוחיו,  הקבלןבכל מקרה של נזק, שייגרם ע"י  01.01
 באחריות, בין אם פוליסות הביטוח מכסות ובין אם אינן מכסות.

לתבוע יחד  הקבלן, מתחייב הקבלןאם תחליט המועצה להגיש תביעה לחברת הביטוח של  01.00
 איתה. כספי הביטוח, שיתקבלו, יהיו שייכים למועצה וימסרו לה. 

לא יבצע את הביטוחים, כנדרש עפ"י הסכם זה, כולם או מקצתם, הרי מבלי  הקבלןהיה ו 01.08
צה רשאית, אך לא חייבת, להטיל על המועצה חבות כל שהיא בקשר לכך, תהא המוע

לבצע את הביטוחים תחתיו, ולשלם את דמי הביטוחים, לרבות הפרמיות השוטפות, 
מכוח חוזה זה, בכל  לקבלןולנכות כספים אלה, ששולמו על ידה, מכל סכום שעליה לשלם 

 בכל דרך חוקית אחרת. הקבלןזמן שהוא, או לגבותם מ

לביצוע הביטוחים,  הקבלןיבותו של מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ולהבטחת התחי 01.01
ימציא למועצה במעמד חתימתו על הסכם זה אישור על קיום ביטוחים המצורף  הקבלן
, בנוסחו המלא והמדויק, כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח. זאת עד לקבלת למכרז

 הפוליסות הקבועות, באם אינן ברשותו במועד החתימה על ההסכם.

רשאי לבצע ביטוחים  הקבלןוינם דרישות מינימום בלבד הביטוחים הנזכרים לעיל ה 01.01
 .על פי הסכם זה נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את אחריותו
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יד המועצה והמועצה לא -ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך על 01.01
לא תהיה כל זכות שיתוף  הקבלןתידרש להפעיל את ביטוחיה. כן מובהר כי למבטח של 

 ליסות המועצה.בפו

לשלם את דמי ההשתתפות העצמית שבפוליסת  המועצהבכל מקרה של אירוע בו תאלץ  01.01

מתחייב להחזיר  הקבלן -חייב לשאת בו  יהא הקבלןהביטוח ו/או כל תשלום אחר אשר 
 את הסכום שיידרש על ידו. למועצהמיידית 

אין באמור בסעיף זה  .מערבות הביצועאת הסכומים הנ"ל,  לחלטרשאית  המועצה תהא 01.01
 עפ"י הסכם זה. הקבלןכדי לגרוע מאחריות 

עביר לו ת -את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון המועצה  הקבלןתיקן  01.02
 לקבל, מחברת הביטוח. ה, או שעתידההמועצה את תגמולי הביטוח שקיבל

סיף זה על זה על פי פרק זה, להו הקבלןלהבהרה יאמר, כי כל חובותיו והתחייבויותיו של  01.07
 באו, ולא לגרוע.

 שונות 151

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה, תינתן במסירה אישית, או במכתב  01.0
 רשום לפי הכתובות המצוינות במבוא להסכם זה.

הודעה, מסמך או מכתב  שישלח בדואר רשום על ידי מי מהצדדים למשנהו לפי  01.8
שעות משעת מסירתו  18שב כנתקבל תוך הכתובות, המצוינות במבוא להסכם זה, יח

 בבית דואר בישראל, למשלוח כדבר דואר רשום.

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לגבי עניין, הנובע מהסכם זה, תהיה לבתי המשפט  01.1
 בלבד. בירושלים

 

 ;ולראיה באו  הצדדים על החתום

 המועצה:

התנאים וניתנו לגביו כל האישורים  אנו הח"מ מאשרים בחתימותינו להלן, כי בחוזה זה נתקיימו כל
הדרושים לפי כל דין; וכי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת מסעיף מס' 

 _________________________________ בתקציב רגיל.

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

  גזבר המועצה

 

 חותמת המועצה ראש המועצה

  :הקבלן

__________ 

 

__________ 

 

 הקבלןחותמת  הקבלןחתימת 
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 1ב' נספח 

  "ערבות ביצוע" נוסח

  לכבוד

 המועצה  האזורית מטה יהודה
 מטה יהודה

 ערבות בנקאית מספר _________
 

 

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב 
)כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן: _____________________________________________ 

 ₪ ///,/1ל ש "( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כוללהנערב"
למתן  02/8180מכרז מס' ( בלבד )להלן: "סכום הערבות"( בקשר לעשרת אלפים ש"ח  : )במילים
 .בדיקות מעבדה ודיגום שטח לפי תכנית ניטור שפכי מפעלים ומתקני ביוב שירותי

  הלשכה ידי סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על 
 "( בתנאי הצמדה שלהלן:המדד)להלן: " המרכזית לסטטיסטיקה

 _____________ שהתפרסם בתאריך"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש 
 ____________ בשיעור __________________ נקודות.

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו. 
 ין ערבות זו יחושבו כדלקמן:יהפרשי ההצמדה לענ

הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו 
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב ימי עסקים ממועד דרישתכם בכתב 1לפי דרישתכם הראשונה ותוך 
בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 _________תישאר בתוקף עד תאריך וערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול 
, על פי פרטי ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"לכל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על   כולל.

 הבנק כדלהלן:

 שם הסניף: _________________

 כתובת הסניף: _______________

 מספר טל': ______________ מס' פקס: _________________

 .כלשהי בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות
 בכבוד רב,        
        _________________ 
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  טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.
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 8ב' נספח 
 אישור קיום ביטוחים

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 __________/_____/_____האישור

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

שם: מ.א מטה 
 יהודה

 שם
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: שירותי☒
 מעבדה בדיקות
 לפי שטח ודיגום
 שפכי ניטור תכנית

 ביוב ומתקני מפעלים
 אזורית במועצה

 יהודה מטה

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען
 
 

 

 מען למשלוח דואר 
 
 

כתובת הרכוש 
 המבוטח  

 

 

 

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
 בתוקף נוספים
  חריגים וביטול

 כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

        

       
       
       
        

, 082, 012 0,111,111      צד ג'
015 

 012, 082 81,111,111      מעבידיםאחריות 

        

, 0/8, 0/1 0,111,111      אחריות מקצועית
082 ,008 (0 

 חודשים(

        

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
112 ,178 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום /0ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 

 נספח השירותים

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה
אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי שירותי 

 076 ומלונאות
 077 שירותי ביקורת 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות
 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 

 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 בעלי חיים
 081 שירותי משרד 011 ביקורת תקנים ושמאותבקרה, 

 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך
 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש

 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות

 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים
 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה

 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 022 הובלות והפצה
שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, 

 092 מלכ"ר וחל"צ(
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור
 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 095 רפואייםשירותים  025 הסעת נוסעים
 096 שכירויות והשכרות 026 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 ציוד תפעול 030 חברות מנהלות

 101 תקשורת וחברות הסלולר 031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

פסולת, פינוי  -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 033 והובלה

- 
103 

 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות
 105 - 035 חקירות

 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 
 107 - 037 טיסות

 108 - 038 יועצים/מתכננים
 109 - 039 כוח אדם

 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי
 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 112 - 042 מחקרים וסקרים
 113 - 043 מחשוב

 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף 

 053 "אופי העסקה"(
- 

123 
 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 

נופש וטיולים )לרבות 
 055 מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים

- 
125 

 126 - 056 ניהול מבנים
 127 - 057 ניקיון
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ
 129 - 059 ספרינקלרים

 130 - 060 עבודות מתכת
 131 - 061 עבודות עץ 

עבודות תחזוקה ושיפוץ 
 062 )חשמל/איטום/אינסטלציה(

- 
132 

 133 - 063 פלסטיק
 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ

 135 - 065 ציוד תאורה והגברה
 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 137 - 067 צמ"ה
 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(
)יש לציין שם תחום במסגרת סעיף  קמעונאות

 070 "אופי העסקה"(
- 

140 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 

 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 אחריות מקצועית

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט שם 
 וכתובת(

308 - 378 
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 לתביעות המל"לכיסוי 
 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי

 387 - 317 )יש לפרט שם וכתובת( אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור מבקש -נוסף  מבוטח
 מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 המבוטח
319 - 389 

 אחר –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 )יש לפרט שם וכתובת(

320 - 390 
מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 האישור
321 - 391 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 393 - 323 )יש לפרט שם וכתובת( אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 עובדיםמרמה ואי יושר 
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

מבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 (האישור מבקש

328 
- 

398 
 399 - 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'

 400 - 330 לפרט שם וכתובת(שעבוד לטובת גורם אחר )יש 
 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
 403 - 333 ₪. 0,111,111מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
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 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 , דרישות מקצועיות והצעת המחירטכניהמפרט ה -פרק ג' 

 כללי

שפכי מפעלים בהתאם לכללי תאגידי מים מפעילה תכנית לניטור ( המועצה")"מועצה אזורית מטה יהודה 

לנספח "( ובהתאם כללי השפכים)להלן: " 8101-וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, התשע"ד

 . 0לנספח ג'. כמו כן, המועצה מפעילה תכנית לניטור חודשי במתקני טיהור שפכים, בהתאם 8ג'

י עסק מתחומים שונים: מפעלי מזון, בת 11 -נכון למועד עריכת המכרז, התוכנית  כוללת כ

 מסעדות, מוסכים ועוד, עפ"י הפירוט בתוכנית הניטור הנ"ל. 

 

יובהר, כי בכל עת שהיא במהלך תקופת ההתקשרות, המועצה תהיה רשאית להרחיב ו0או 

לצמצם את תכנית הניטור שלה בכל עת ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בין אם מבחינת 

בגין  הקבלןפרמטרים הנדגמים, הוספת ו0או גריעת מפעלים וכיו"ב1  מחירי תדירות הדיגום, ה

השירותים, כפי שהציע במכרז, לא ישתנו גם בביצוע השירותים לפי תכניות ניטור שייערכו 

 בשנים הבאות, ככל שהן כלולות בתקופת ההתקשרות1

 

עגול איכות "ההסכם בין המועצה לכל עוד , "עגול איכות הסביבה"הכוונה  –למונח "היועץ" במסמך זה 

הזכות להודיע על שינוי זהות היועץ לפי מועצה 1 לתקף )כלומר עד להודעה אחרת מהמועצה( "הסביבה

 1הקבלןשיקול דעתה והודעתה כאמור תחייב את 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 1נספח ג' 

 דרישות מקצועיות

 כללי 11

תחת הסמכה של הרשות להסמכת  כל בדיקות המעבדה אשר יבוצעו במסגרת תכנית הניטור יהיו 111
  .מעבדות

לבצע בדיקות המופיעות בתוספת הראשונה והשנייה בכללי השפכים חייבת  ושאין באפשרותקבלן  118
 להציג הסכם עם קבלן משנה המוסמך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע1 

סולפאט, נתרן, אבץ, מנגן  : כלוריד,בנוסף לדיגום שפכי תעשייה יבוצעו גם דיגומי מי רשת לפרמטרים 110
 ונחושת ועל פי דרישת המועצה. 

 יובהר כי בדיקות מי הרשת יהיו אף הם תחת הסמכה של הרשות להסמכת מעבדות. 112

לקיים נהלי עבודה כתובים לגבי אופן הקבלה, השמירה והטיפול בדגימות, נהלי דיגום ושינוע  הקבלןעל  115
 קבלן המשנה מש במעבדות אחרות כקבלן משנה, עלמשת והקבלןדגימות ופיקוח על תוצאות. במידה 

 .שהוגדרו לקבלןלעמוד בכל התנאים 

 יעמדו שלושה דוגמים בעלי תעודת דוגם מוסמך בתחום המים והשפכים. הקבלןלרשות  110

יעמדו חמישה מכשירי דיגום אוטומטים לכל הפחות. המכשירים יעמדו בהנחיות  הקבלןלרשות  117
Standard methods ם.לעריכת דיגו 

 המתעדכנות מעת לעת. 8102לפעול בהתאם להנחיות ניטור שפכי תעשיה דצמבר  הקבלןעל  112

. במקרים מסוימים ועל פי 12:11-01:11ה' -יהיו לכל הפחות: בימים א' מעבדת הקבלןשעות העבודה של  119
דרישת המועצה תהיה המעבדה זמינה לביצוע דיגומים אשר אינם במסגרת תכנית הניטור ומעבר לשעות 

 וימי העבודה, לרבות ימי שישי וערבי חג.

צריכה להחזיק ציוד ומכשירים מתאימים לביצוע האנליזות ולדאוג לאחזקה תקינה שלהם  ת הקבלןמעבד /111
 .ISO/IEC 01181בהתאם להוראות יצרן. בכל העבודות יש לנקוט כללי אבטחת איכות הנדרשים בתקן 

דוגם מסוג זה, קירור  הקבלן, באם אין ברשות דיגום מורכב יבוצע באמצעות דוגם מקורר אוטומטי 1111
 הדוגם יבוצע באמצעות קרח, בכל ימות השנה.

 להיות ערוכה לביצוע כמות דיגומים מורכבים, בהתאם לנדרש בתכנית הניטור.הקבלן   תעבדמעל  1118

 

 עבודה מול יועץ 81

מעסיקה מטעמה יועץ לענייני ניטור שפכי התעשייה. יועץ זה הינו מוסמך ובעל ייפוי כוח מלא  המועצה 811
לעניין  אזורית מטה יהודההמועצה לקבל את כלל המידע הנדרש מהמעבדה ומשמש כנציג של ה המועצהמ

 שפכי תעשיה. 

עץ הנ"ל ככל הנדרש נדרש לשיתוף פעולה מלא עם היו הקבלןברציפות מול יועץ המועצה.  הקבלן יעבוד 818
לביצוע העבודה השוטפת לרבות בכל הנוגע למסירת מועדי ומיקומי הדיגומים, חוות דעת מומחה, שליחת 

 תוצאות המעבדה וכו'.

על ידי יועץ המועצה, בסוף כל חודש עבור החודש הבא אחריו. על  קבלןתכנית הדיגום החודשית תועבר ל 810
 בימים מלאים )ולא חלקיים(.לבצע את הדיגומים בהתאם לתכנית, קבלן ה

 היקף העבודה 01

חלק מן הדיגומים יתבצעו עפ"י דרישת המועצה, גם בתוך תחנות לשאיבת מי ביוב ומכונים לטיהור  011
שפכים. בדיגום זה יידרש דוגם השפכים לתאם את הגעתו עם אנשי האחזקה של המועצה בתחנות השאיבה 

 והטיהור. 

דיגום שפכים לפרמטרים: כלוריד, סולפאט, נתרן, אבץ, מנגן ונחושת בכל  דיגום בו יעשה  –ניטור מי רשת  018

)לא יעשה דיגום מי רשת לפרמטר אשר לא נדגם גם במי  יש לבצע דיגום מי רשת בהתאמה TDSבורון ו 
 להיות מוסמכת לכלל הפרמטרים הנדגמים במי הרשת. מעבדת הקבלןהשפכים באותו היום(. על 
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תקופת ההתקשרות, המועצה תהא רשאית להרחיב ו/או לצמצם את  יובהר, כי בכל עת שהיא במהלך 010
תכנית הניטור שלה לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בין אם מבחינת תדירות הדיגום, הפרמטרים 

בגין השירותים, כפי שהציעה במכרז, לא  הקבלןהנדגמים, הוספת ו/או גריעת מפעלים וכיו"ב. מחירי 
תכניות ניטור שייערכו בשנים הבאות, ככל שהן כלולות בתקופת  ישתנו גם בביצוע השירותים לפי

 ההתקשרות.

עפ"י המועדים בתוכנית עבודה אשר תימסר על ידי יועץ המועצה  הקבלןהבדיקות והדיגומים יבוצעו על ידי  012
לפני תחילת עבודה בכל תחילת חודש. במידה ויחולו בתוכנית העבודה שינויים במהלך השנה יימסר על כך 

 בצע את השירותים בהתאם לתוכנית המעודכנת. י והקבלןון עדכ

 

 בחירת דוגמים 21

לנוכח רגישות עבודתם של הדוגמים, במהלך תקופת ההתקשרות דוגמי השטח מטעם המעבדה כפופים  211
 , וזאת גם אם דוגם כלשהו אושר במסגרת הצעתו של המציע.  המועצהלאישור 

בכל עת שהיא, לרבות לפני תחילת העבודה, תהיה רשאית המועצה ו/או מי מטעמה להיפגש עם דוגמי  218
השטח, לאחר קבלת קו"ח ואישור על הסמכתם, על מנת לבדוק את התאמתם לביצוע השירותים. 
המועצה תהא רשאית לדרוש את החלפתם של איזה מן הדוגמים, לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי 

הקבלן מחויב להחליף את הדוגם, לפי דרישת המועצה, וזאת על חשבון  הקבלן יהיהווהמוחלט, 
 . ובאחריותו

 .משרד הבריאותדיגום מי רשת יבוצע אך ורק ע"י דוגם מוסמך  210

 דיגום שפכים ואיסופם יבוצע אך ורק ע"י דוגם מוסמך משרד הבריאות לדיגום שפכים ומי קולחים.  212

 

 ביצוע הדיגום 51

ה אמינות והבטחת תקפות של תוצאות הבדיקה דורשות הקפדה על תהליכי דיגום, קבלת תוצאות בדיק 511
והדוגם להשתמש בציוד ייעודי  הקבלןשנוע ואחסון של הדוגמאות המיועדות לבדיקה.  בין היתר, באחריות 

דוגמים אוטומטים תקינים ובעלי  ומתאים בכל דיגום וכן לשאת ציוד דיגום מתאים ברכב הדיגום, לרבות
לה תקינה, מכלים נקיים, מקררים בעלי נפח מספק לקירור הדוגמאות, צינורות נקיים לשימוש, ציוד סול

ייעודי לדגימה בשוחות עמוקות, ערכות מכשירי מדידה לבדיקות שדה, בקבוקי דיגום, טפסי דיגום לשפכים 
שטח בהסתמך על את דיגומי ה הקבלן יבצע. בחוקומי שתייה, מפתח שוחות, ציוד בטיחות עפ"י המוגדר 

מסמך ההנחיות העדכני ביותר לדיגום ביוב וקולחים של משרד הבריאות, המחלקה למעבדות ולבריאות 
 .) הנחיות( רשות המים   Standard Methodהסביבה  וכן בהתאם להנחיות ה 

אך  הדוגם לבצע סיור מקדים בשטח ביחד עם יועץ המועצה להכרות עם שוחות הדיגום. הדיגום יתבצע על   518
להתעדכן בשינויים במסמך באופן  הקבלןורק בשוחות המסומנות בתיק המפעל שיימסר ע"י היועץ. על 

 תדיר.

והדוגם לדאוג לאישורי כניסה מתאימים בבתי העסק הנדגמים ולאישורים מתאימים  הקבלןבאחריות  510
הקבלן חשבון  . ככל שידרשו אישורים מכל סוג לעבודת הדיגום, יהיה זה עלהמועצהלעבודות ברחבי 

 .ובאחריותו

 .הנדגם העסק לנציג מסירתן לצורך דוגמאות פיצול על מוחלט איסור חל 512

 להנחיות בהתאם הדיגום את לבצע הדוגם על, המפעל שטח בתוך יבוצעו במפעלים שהדיגומים ככל 515
 .המועצה ידי על לו שיועברו בכתב ונהלים בטיחות

 היתר, יפעלו הדוגמים בהתאם להוראות הבטיחות.  בין 510

הינו דיגום פתע על כל המשתמע מכך ולכן לא יתבצע תאום מראש עם בתי העסק באשר לתאריך או  הדיגום 517
שעת הדיגום. עם הגעת הדוגם לבית העסק יש לידע על כך את נציג המפעל בטלפון ולאפשר לנציג לצפות 

 במהלך הדיגום. 

 ע"י המועצה. שיאושרועות וימים הדיגום יתקיים בש 512

בנוכחות נציג מטעמה שיתלווה לרכב השטח של  המועצהמן הדיגומים בשטח יבוצעו עפ"י דרישת  חלק 519
 בתיאום מראש, בתדירות שתיקבע ע"י המועצה. קבלןה
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 , בפרט ציוד שנשאר בשטח כגון דוגמים אוטומטיים. הקבלןמובהר כי המועצה אינה אחראית על ציוד   /511
 המועצה לא תהא אחראית גם על ציוד בשטח שיינזק כתוצאה מעבודת הדיגום או על ציוד בשטח שייגנב. 

בכל דיגום בשטח, ללא יוצא מן הכלל, יתבצעו ויתועדו שתי בדיקות: בדיקת טמפרטורה ובדיקת ערך  5111
 הגבה. בדיקות אלה יבוצעו גם אם לא נאמר במפורש ע"י המועצה.

 .הקבלןהדוגם יבצע את הדיגום בהקפדה, תוך מילוי כל הנחיות נהלי הדיגום של  5118

 

 תיעוד הדיגום 01
 הדוגם יפרט בטופס הדיגום את הפרטים הבאים:

 .שם הדוגם וחתימתו 

 .תאריך ושעה בה בוצע הדיגום 

 .שם העסק הנדגם, כתובתו 

 פרמטרים האמורים להידגם 

  ותוצאותיהם.) ערך הגבה וטמפרטורה (אישור על בדיקות שבוצעו בשטח 

 .תהליכי קיבוע עם פירוט חומרים וריכוזים 

 .פירוט כלי האיסוף 

 .אישור הצבת המדגמים בקירור חשמלי עד הגעתם למעבדה 

  בדיגום מורכב: מס' הדוגם המורכב, זמני איסוף הדגימות ונפח האיסוף בכל פרק זמן. נפח כללי
 שנאסף בדוגם.

 אירוע חריג אם נצפה באתר הדיגום, במהלכו או בעת שינוע הדוגמאות  יש לציין בדיווח כל
 למעבדה.

 .במקרים מסוימים יש לתעד על ידי צילום וידאו את מהלך הדיגום כולל פנים השוחה 

 

 דיווח בזמן דיגום 71
יש ליידע את נציג המזמין או היועץ של המועצה בדבר ממצאים מיוחדים במעמד הדיגום )לדוגמא: שוחה 

ה, שוחה סתומה, צבע וריח חריגים וכו'(. יש לצלם ולתעד כל ממצא חריג. כמו כן, במקרה של סירוב פגומ
 בית עסק לדיגום, יש ליצור קשר מידי עם המועצה ו/או היועץ מטעמו ולפעול בהתאם להנחיותיו.

 

 שינוע הדגימות למעבדה 21
ע יתבצע בתא קירור חשמלי יש לשנע את הדגימות למעבדה במהירות האפשרית משעת נטילתן. השינו

 מע"צ. יש להימנע מחשיפה לשמש ישירה. 8-01בלבד המקרר לטמ"פ שבין 

 

 ביצוע אנליזות במעבדה 91

בדיקות שפכים ומי רשת יתבצעו תחת הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. שיטות הבדיקה  911
 Standard methods for .יהיו שיטות סטנדרטיות בינ"ל המתבססות על המהדורה העדכנית ביותר של:

the examination of water and wastewater 

במידה ובתקופת החוזה יידרש את כל השירותים בהתאם למפרט.  למועצהלספק  הקבלןעל  918

 ובהתאם למקובל בשוק.  ביצוע בדיקות נוספות שאינן במפרט, יקבע המחיר בהסכמה

 Standard Methods for Examination of Water הקבלן מתחייב לבצע את הדיגומים בהתאם ל 910

and Waste Water  ולהנחיות הניטור שפכי תעשייה שפורסמו ע"י משרד הבריאות, רשות המים
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, והכל בכפוף להוראות הדין והנחיות שיתעדכנו 8102והמשרד להגנת הסביבה מחודש דצמבר 

 .מעת לעת, וכפוף לתקנות בריאות העם

מערכת אבטחת איכות ופועלת עפ"י נוהלי מדריך האיכות  לקבלן המפעילינתן יתרון לזכייה במכרז י 912
 . Iso/Ies Guideונהלים מקצועיים בהתאם לדרישות של 

 םגם ה ים. למען הסר ספק יובהר כי קבלני משנה חייבומבצע בעצמעל הבדיקות שהוא להצהיר  הקבלןעל  915
לצרף את כל האסמכתאות  הקבלןת. על הסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדו ילהיות בעל

 המשנה. קבלניהנדרשות גם לגבי 

טבלה מסודרת המכילה את העמודות הבאות לגבי כל פרמטר: הגורם המבצע  ולצרף בהצעת הקבלןעל  910
את הבדיקה, הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות )יש0אין(, שיטת בדיקה, רגישות 

וודאות לכל -מהדורה אחרונה )כן0לא( אי Standard methodsהבדיקה0טווח ריכוזים, מבוצעת ע"פ 
פרמטר1 במידה וישנן מספר שיטות בדיקה לאותו פרמטר, המעבדה תציין את השיטות השונות אותן 

 היא מבצעת ותמלא את כל הנתונים הנדרשים בעמודות השונות לכל שיטת בדיקה1

עבור כלל  שלועודות ההסמכה להמציא למועצה את ת הקבלןבכל משך תקופת ההתקשרות, על  917
. ככל שחלק מן הבדיקות מבוצעות והפרמטרים הנבדקים ואת תעודת ההסמכה של הדוגמים מטעמ

להמציא למועצה את אישורי ההסמכה של  נדרש הקבלן, )קבלן משנה( באמצעות מעבדה מוסמכת אחרת
ות לכל משך תקופת אותן מעבדות ונוהל דיגום, שימור ושינוע דוגמאות. כל ההסמכות יהיו תקפ

 התקשרות. 

כיול של מכשירי הניטור בשטח ככל שיהיו, עפ"י הוראות יצרן ודרישות התעודות  את להעביר הקבלןעל  912
 החוק ככל שיהיו.

לשמור ולהעביר על פי דרישה את כל טפסי הדיווח והתיעוד של ביצוע דוגמאות בשטח  הקבלןעל  919
 ובמעבדה.

 הדיגומים למשך שבע שנים לכל הפחות.שמור את היסטוריית הקבלן י /911

אם מסיבה כלשהי דגימה שבוצעה ניזוקה ו/או מסיבה כלשהי הערכים שנמדדו היו בלתי סבירים בעיני  9111
או היועץ מטעמה.  המועצה, על פי דרישת ובצע דיגום ו/או בדיקה נוספת על חשבונהקבלן י, המועצה

א צוינו במפורש בתכולת העבודה ובתוכנית עבור בדיקות או דיגומים של קבלןהמועצה לא תשלם ל
 (, לרבות בדיקות ביניים. לדוגמא, המועצה לא תשלם עבור בדיקת 0ג'-ו 8נספחים ג'הניטור )

COD לצורכי ביצוע בדיקתBOD  או בדיקות חנקן/ זרחן שלא צוינו במפורש ובדיקות מעבדה ודיגום

 הבריאות ועוד.ומשרד  Standard methodsשלא בוצעו כנדרש ע"פ הנחיות 

 וזאת ללא תשלום נוסף. המועצהבמשרדי  הקבלןתקיים פגישות חתך עם  המועצהבמידת הצורך  9118

ככל  ת הקבלן וקבלני המשנה שלוהמועצה או היועץ מטעמה יוכלו לבצע סיורים/סיורי פתע במעבד 9110
 שידרשו.

 

 אחסון דוגמאות שפכים 1/1
 01ומי הרשת בקירור ובתנאים מתאימים למשך שמור את דוגמאות השפכים ילהצהיר כי היא  הקבלןעל 

 יום מיום דיווח התוצאות וזאת לצורך בקרה ובדיקות חוזרות עפ"י דרישת המועצה.

 

 דיווח תוצאות 111

ימי עבודה לכל היותר ולשלוח את תעודות המעבדה  01לסיים את הבדיקות הנדרשות תוך  הקבלןעל  1111
 החתומות ודוחות ליועץ ולמועצה.

ימי  01לדאוג למסירת תוצאות אלה תוך  הקבלן, על משנהככל שחלק מהבדיקות יועברו למעבדת קבלן  1118
 עבודה מיום ביצוע הדיגום.

יגרור קנס של לעיל,  00.8ְו  00.0הימים הקבועים בסעיפים  08איחור בשליחת תוצאות הבדיקות מעבר ל  1110
 .עבור כל יום איחור₪  //5
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, יכתבו גם ערכי הסף כפי שהם מצוינים בתוספת הראשונה הקבלןע"י  צהמועבכל תעודת דיגום שתועבר ל 1112
לעדכן ערכים אלה בהתאם לשינויים בכללים ו/או בתקנות, אם וככל  הקבלןוהשנייה לכללי השפכים. על 

 ציין גם את סף הגילוי של המכשיר עבור כל פרמטר.י הקבלןשיהיו. בנוסף לערכי הסף, 

המועצה בדואר אלקטרוני ובקבצים ממוחשבים בפורמט שיוגדר ע"י  תעודות הבדיקה יועברו ליועץ 1115
המזמין. לצורך הבהרה, תעודות הבדיקה יועברו בשני פורמטים, כאשר אחד מהם הינו פורמט נעול )כגון 

PDF ( ופורמט דיווח שייקבע על ידי המועצה ו/או היועץ מטעמו )כדוגמתEXCEL כל עוד לא התקבלו .)
 ייחשב כאילו התוצאות טרם התקבלו. שני הפורמטים, הדבר

עביר את תיעוד הדיגום בסוף כל יום או לכל היותר בבוקר למחרת ליועץ. במידה ולא בוצע דיגום י הקבלן 1110
 יש לפרט את הסיבות לכך.

תוצאות המעבדה יהיו נגישות למועצה וליועץ מטעמו דרך אתר האינטרנט של המעבדה על ידי שם  1117
 משתמש וסיסמא.

 

 מקצועי של המעבדהליווי  181
מתחייב לסייע בכל עת, בכל פעולות האכיפה אם וככל שידרשו ובתביעות משפטיות הננקטות כנגד  הקבלן

המועצה, ככל שינקטו, לרבות אך לא רק, הכנת כל המסמכים המקצועיים ועדויות אנשי המקצוע 
 הנדרשים לשם הגשת תביעות משפטיות או לשם הגנה מכתב תביעה כנגד המועצה. 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 

 

 

 

 

 8נספח ג' 

 תכנית הניטור לאיכות שפכי תעשיה

 

 

 

 למסמכי המכרז באתר המועצה EXCELהתכנית מצורפת בקובץ 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 

 

 

 

 

 

 0נספח ג' 

 בדיקות במכוני טיהור שפכים

 
 להלן הנחיות לביצוע בדיקות מי קולחין :

 פעם בחודש, יבוצע דיגום מורכב ודיגום אקראי, בכל אחד מהמטש"ים. .0

 כל רבעון יבוצע דיגום חטף של שפכים נכנסים בכל מט"ש. .8

 לאורך השנה.  קבוע דוגם עליש להקפיד  .1

 בסמכות נציג המועצה, להוסיף, להוריד או לשנות את כמות הבדיקות והמטש"ים הנדגמים. .1

 הדיגומים יבוצעו בהתאם להגדרות המכרז הכללי. .1

 פרמטרים בכל מט"ש. 81 –ת אשר תכלול כ לאחר קביעת הקבלן הזוכה, תועבר רשימת בדיקות נדרשו .1

 המטש"ים לדיגום הינם: .1

 נס הרים. .א

 נחושה. .ב

 נתיב הל"ה. .ג

 מטע. .ד

 לוזית. .ה

 לטרון .ו

 טל שחר .ז
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 

 

 

 

 

 2נספח ג' 

 ללא קבלני משנה הקבלןהצהרת הסמכה לביצוע בדיקות במעבדת 

 שיטות בדיקה  –בחינת איכות  

שיטת  אורית סעיף
 הבדיקה

 

  ורגישות הבדיקה 0
טווח ריכוזים )מידת 
מהימנות הבדיקה( 

 שפכים -

ורגישות הבדיקה 0  
טווח ריכוזים )מידת 
מהימנות הבדיקה( 

 קולחין -

אי ודאות 
 הבדיקה

המציע מוסמך 
  לבצע את הבדיקה

      דיגום חטף (1)

      דיגום מורכב לפי זמן (2)

      דיגום מורכב לפי ספיקות (3)

(4) BOD 
 

 
   

(5) COD 
     

(6) MTBE 
     

(7) pH 
     

(8) VOCs’ 
     

(9) TSS 
     

(11) VOC 
     

      דטרגנטים אניוניים (11)

      דטרגנטים נוניוניים (12)

      זרחן כללי (13)

      חומרי נפץ (14)

      חנקן כללי (15)

 (TKNחנקן קילדל ) (16)
     

      כלוריד (17)

פחמימנים הלוגנים מומסים  כלל (18)
(DOX) 

     

      מוליכות חשמלית (19)

      נתרן (21)

      סולפאט (21)

      סולפיד מומס (22)
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 
עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה אני הח"מ _____________, 

בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, 
                                                                                                   אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

______________ 
                       

 עו"ד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      סריקת מתכות כבדות (23)

      שמן מינרלי (24)

      שמנים ושומנים (25)

      בורון (26)

(27) VSS 
     

      ניטראט (28)

      ניטריט (29)

      חמצן מומס (31)

      עכירות בשטח (31)

      טמ"פ בשטח (32)

      קוליפורמים צואתיים (33)

      כלוריד-מי רשת (34)

      נתרן-מי רשת (35)

      סולפאט-מי רשת (36)

      )אבץ,מנגן,נחושת(סריקת מתכות -מי רשת (37)
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 
 
 
 
 
 
 
 

 5ג'  נספח

 הצעת המחיר          
 

לתוספת השלישית לכללי תאגידי מים וביוב  5הצעת המחיר תהיה מתן הנחה מטבלת התעריפים אשר בסעיף 
 וכדלהלן: 9//8-)תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, תש"ע

 

 סוג בדיקה מס'

כמות בדיקות 
מוערכת 
לשנה, 

בהתאם 
לתכנית 
 הניטור

כמות 
בדיקות 
מוערכת 
לשנה, 
למתקני 
טיהור 
 שפכים

סה"כ כמות 
בדיקות 
מוערכת 

 לשנה

 בשקלים עלות 
חדשים, לא 

כוללת מע"מ, 
עבור כל בדיקה 

לפי כמות 
הבדיקות 

הקבועות בכללי 
 איכות שפכים

 341301 152 52 111 דיגום חטף (1)

 134313 01 52 12 דיגום מורכב לפי זמן (5)

 3008334 1 1 1 דיגום מורכב לפי ספיקות (3)

(5) BOD 11 01 01 89333 

(2) COD 152 01 182 81390 

(0) MTBE 51 1 51 168359 

(0) pH 152 01 182 36361 

(8) VOCs’ 53 1 53 031336 

(9) TSS 1 01 01 63383 

(11) VOC 53 1 53 031336 

 341301 10 5 15 דטרגנטים אניוניים (11)

 341301 1 1 1 דטרגנטים נוניוניים (15)

 63383 151 01 01 זרחן כללי (13)

 996380 1 1 1 חומרי נפץ (15)

 341301 52 52 1 חנקן כללי (12)

 21 01 111 88343 (TKNחנקן קילדל ) (10)

 כלוריד (10)

 

111 52 152 51348 

 3 1 3 151334 (DOXכלל פחמימנים הלוגנים מומסים ) (18)

 36361 52 52 1 מוליכות חשמלית (19)

 99353 152 52 111 נתרן (51)

 59311 3 1 3 סולפאט (51)

 31343 52 1 52 מומססולפיד  (55)
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 
 

 

 

הצעתו תיפסל( מהאומדן  –הצעת המחיר תהיה מתן הנחה בלבד )מציע אשר ינקוב באחוז תוספת 
 לעלות כוללת1

 :הצעתי הינה כדלקמן

 

על כלל המחירים ברשימת  הנחההצעתי הינה %_______________ אחוז 
 המחירים

 
ללא  מובהר בזאת כי יש להציע אחוז הנחה אחיד בלבד על כלל המוצרים בכתב הכמויות

הסתייגויות!!! תנאי זה הינו יסודי וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה ולא לדון בה ככל 
 ומציע יחרוג מתנאי זה

 
 

 כל המחירים אינם כוללים מע"מ1
מובהר ומודגש, כי הצעת המחיר של הקבלן עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, מהווה מחיר סופי וכולל את 

פי תנאי המכרז וחוזה -מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, עלכל ההוצאות בין 
הקבלנות ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות תשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, 

נים, ערבויות, דלק, סולר, בלו, כלי רכב, חומרי ריסוס/הדברה, ציוד לרבות מתכלה , ביטוחים, חלפים, תיקו
מיסים, ביטוח לאומי, אגרות למיניהן, עלויות אחסון /או שינוע ציוד נדרש, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל 

 מין וסוג, בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

 
 
 
 

 168359 13 3 11 סריקת מתכות כבדות (53)

 145385 91 52 52 שמן מינרלי (55)

 89333 112 12 111 שמנים ושומנים (52)

 64356 22 52 11 בורון (50)

(50) VSS 11 1 11 64394 

 54 52 52 1 ניטראט (58)

 54 52 52 1 ניטריט (59)

 81 52 52 1 חמצן מומס (31)

 10 52 52 1 עכירות בשטח (31)

 36 52 52 1 טמ"פ בשטח (35)

 14 52 52 1 קוליפורמים צואתיים (33)

 51348 121 1 121 כלוריד-מי רשת (35)

 99353 121 1 121 נתרן-מי רשת (32)

 59311 3 1 3 סולפאט-מי רשת (30)

 סריקת מתכות-מי רשת (30)
 )אבץ,מנגן,נחושת(

10 1 10 168359 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 
 
 
 
 
 
 
 
 


