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 לוח זמנים
 

 תאריך תיאור מס'

 19.7.2022 פרסום המכרז 1

 19.7.2022 התחלת מכירת מסמכי המכרז 2

 12:00בשעה  27.7.2022 רשות - כנס מציעים 3

 1.8.2022 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות למועצה 4

 4.8.2022 מועד אחרון למענה בכתב על השאלות 5

 10.8.2022 מועד אחרון להגשת ההצעות 6

 10.11.2022  ₪ 25,000ערבות בנקאית על סך  7
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 34  משתתףהצעת ה נספח א'

 36  הצהרת קבלן נספח ב'
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 41 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים 2-נספח ג'

ערבות בנקאית להבטחת תנאי נוסח   נספח ו' 
   המכרז

 57 

ערבות בנקאית להבטחת נוסח  נספח ז' 
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 59 
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 84  תצהיר העדר הרשעות נספח יז'
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 מטה יהודה המועצה אזורית 

 2220/14פומבי  דף פרסום מכרז                         

 
הצעות מחיר מקבלנים למתן שירותי שאיבה לקבל מזמינה בזאת  המועצה האזורית  מטה יהודה

 .המועצה תחוםשטיפה ופתיחת סתימות במערכות ביוב וניקוז ב
באתר )התשלום לא יוחזר(  ש"ח 1,000תמורת תשלום של  אותם רכושעיין במסמכי המכרז וללניתן 

 . האינטרנט של המועצה
בחדר ישיבות אגף תפעול ,פיתוח ותיירות במועצה, יתקיים להסבר על המכרז ותנאיו, הקבלנים כנס 

   .ההשתתפות בכנס הינה רשות .באגף הפיתוח במועצה 12:00 בשעה 27.7.2022ביום 

-www.mהודעות המועצה, ככל שתהיינה כאלה, יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה בכתובת 

yehuda.org.il   .על המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה
עה אודות הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת לא תתקבל טענה על אי ידי

 הצעות למכרז.
ת ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית )לא בדואר( במעטפה א

בדיוק  בצהריים 12:00בשעה  10.8.2022 עד ליום "14/2022סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 
מסמכים שימסרו לאחר מועצה. ויה בלשכה המשפטית קומה ב' בבניין ההמצלתיבת המכרזים 

 המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                           
 ניב ויזל                   

 מועצה ראש ה                                                                                                     
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 נאים כלליים להשתתפות במכרזת
 ותנאי המכרז

 

 ע כללידימ .1

 

           ס'מפומבי מכרז ל בזאת להגיש הצעה נהמיזמ"( המזמין)להלן: " המועצה האזורית מטה יהודה .1.1
בתחום המועצה  וניקוז ופתיחת סתימות במערכות ביובשטיפה למתן שירותי שאיבה  14/2022         

  . "העבודות"להלן: 

מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות ההתנאים המיוחדים ורשימת עבודות תבוצענה על פי ה .1.2
ובהסכם ההתקשרות וע"פ התנאים הכלליים המיוחדים,  ,3עמ' ראה , למכרזמצורפים אינם אשר 

להסכם ההתקשרות  טז', 2-, ג'1-המסומנים כנספחים ג' רשימת הסעיפים המיוחד ומפרט ה
 נפרדים ממכרז זה ומהסכם ההתקשרות . והמהווים חלקים בלתי

פיתוח אגף תפעול, ע"י המזמין מעת לעת עבודות תבוצענה במסגרת הזמנות עבודה שתומצאנה ה .1.3
 אזורית מטה יהודה . ה אגפי המועצהו/או  ותיירות

, באופן ותחום שיפוטה מועצה אזורית מטה יהודהה על המציעים לקחת בחשבון את גודלה של .1.4
 ל אתרי העבודה מבחינה גיאוגרפית, אשר יבוצעו בו זמנית.שיתכן פיזור נרחב ש

. ההתקשרות עם זוכה ועמשרות להתק מזמיןלראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של ה ןיא .1.5
ף לאישור ההצעה  ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהכלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 מטעם המועצה האזורית מטה יהודה. מכרזים העל ידי ועדת 

להזמין ו/או מזמין אינו מתחייב ואינו מחויב והמסגרת -כי המדובר במכרז  מובהר ומודגש בזאת, .1.6
ת מי מהמציעים ו/או מא להזמנת עבודות כלשהן   בפנייה פרטנית כלשהי לקבלת שירותים אולפנות 

ו/או כל פנייה לזוכה ת עבודה צאת כל הזמנהמסגרת. וכן מודגש, כי תנאי להו הספקים במכרז
הוצאת הזמנת עבודה מתאים וכן ב  פופים לקיומו של תקציבמו כפרטנית ו/או כל התקשרות ע

 המזמין.ת מראש מאמאושרת 

המופיעים רשימת  פי גודל ההנחה אותה יתנו על המחירים לידורגו מציעים העומדים בתנאי הסף ה .1.7
 .טז'בנספח שהסעיפים 

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה המועצה  על אף האמור לעיל  .1.8
והסופי ועל פי יכולתה א היקפו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המל ו/או להקטין את

. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לבצע סיבוב התמחרות נוסף לאחר קבלת התקציבית
ין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה כמו כן  א. להתקשר עם יותר מקבלן אחדההצעות 

, הידע היתר ניסיון קודם עם המציע בחשבון ביןיילקחו  בשיקוליהו, ביותר או כל הצעה שהיא

 .העבודה של המציע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית, וטיב

 תנאי סף: .2
 הבאים:  קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על ר

המציע הינו בעל אישור עוסק מורשה/ חברה בע"מ, עם אישור ניהול ספרים וניכוי מס, על המציע  .2.1
 ר עו"ד/רו"ח על זהות מורשי החתימה ות"ז.לצרף אישו

לפחות )סכום נומינאלי ללא מע"מ( בכל שנה, במהלך  ₪ 1,000,000המציע הינו בעל מחזור כספי של  .2.2
 , על פי אישור רו"ח של המציע.(2021, 2020, 2019השנים האחרונות ))שלוש(  3

המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי המזמין, בנוסח המצורף למסמכי המכרז . .2.3
(, לבקשת ועל  ₪אלף   עשרים וחמש)במילים:   ₪ 25,000ומסומן כנספח ו' למסמכי המכרז, ע"ס 

 שם המשתתף, עד ליום המצוין בנספח ו' למסמכי המכרז, וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.  

 כלי רכב כדלהלן: בלבד, בהסכם ליסינגברשות המציע או ו/ בבעלות המציע .2.4

 2 )לפחות. טון 30 גדולות במשקלמשאיות ביוב )ביוביות(  )שתי 
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 3  )לפחות.טון  14 קטנות במשקלמשאיות ביוב )שלוש 

  ליטר  350וספיקה של  לפחות אטמ' 130"קומבי" אחת לפחות בעלת לחץ של אחת משאית
  לפחות. לדקה

 רישיון עסק .2.5
צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, לפי  )נכון למועד הגשת ההצעות( עסק בתוקף  רישיוןמציע ל

 העסק להצעה.  ןצרף העתק מרישיויש ל ג5.3פריט לפי  2013-התשע"ג
  

ממנהליו כתב אישום  לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהלו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מהמציע  .2.6
 .שיש עמה קלוןמסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה  עבירהגין לבית משפט, ב

 
 

   :מסמכי המכרז .3

   :ובהתאם להם ב,"הרצו להלן,כההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז  .3.1

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (1

  . 'נספח א  - "טופס הצעת משתתף "מסמך  (2

  . הסכם  (3

  . 'נספח ב –הקבלן " מסמך "הצהרת  (4

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (5

   .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  אישור תקף על ניהול (6

 .(א לעיל 2.1החברות )ראה סעיף תמצית רישום מרשם  -ע הינו חברה  יבמקרה שהמצ (7

 (.ב לעיל 2.1השותפויות )ראה סעיף  תמצית רישום מרשם –במקרה שהמציע הינו שותפות  (8

 .ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו (9

 .בלנים על הסיווגים הקבלנייםמרשם הקאישור תקף  (10

 לטובת המזמין בגין רכישת מסמכי המכרז.תשלום אישור  (11

   .שיש עימן קלוןאישור על העדר הרשעות  (12

 .ז'ים ו' , נספח – כתבי ערבות בנקאית (13

  '.נספח ט – ביטוחיםאישור קיום  (14

 .נספח י' –נספח בטיחות  (15

 תנאים כלליים מיוחדים. – 1-נספח ג' (16

 .2-'נספח ג – מפרט טכני מיוחד (17

 .נספח יא' – המלצה המעידה על ניסיון נדרש (18

 '.בנספח י – צו התחלת עבודהנספח  (19

 .'גנספח י - כתב העדר תביעות להזמנת עבודה (20

 נספח יד'. –נספח הצהרת רציפות עבודה  (21

 נספח טו'. –נספח דוגמת דף מיומן עבודה  (22

  .  טז'נספח  –רשימת הסעיפים  (23

 
המועצה האזורית משרדי אגף הפיתוח בלהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז ב םהמעונייניעל  .3.2

לא אשר  ש"ח  1,500 –וזאת תמורת    09:00-15:00בין השעות  12.7.2022החל מתאריך מטה יהודה 
  יוחזרו. 

 ההצעה    .4

לתיבת  נהשתוכנס במסירה אישית במעטפה סגורההמשתתפים במכרז להגיש את הצעתם על  .4.1
 בשעה 2022.810. מיום, לא יאוחר מועצהקומה ב' בניין ה בלשכה המשפטית מזמיןשל ה הצעותה

 באופן הבא: 12:00
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ם תכלול את חוברת המכרז כולה כשהיא חתומה בר"ת וחותמת בתחתית כל דף וכן הנספחיהמעטפה 

 ללא ציון סימני זיהוי של מגיש ההצעה .     והיא תהיה ,הנלווים להצעה
 

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או 
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

   לאחר המועד האמור לעיל.

 נספחי ההצעה   .5

מובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי ע .5.1
למעט )מכרז מקוריים המסמכי ממעוניין להשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד ה

; מעטפת המכרז(  בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך
, בנוסח המצורף למסמכי המכרז מזמיןהערבות בנקאית אוטונומית, כלפי  וו לצרף להצעתילעוכן 

ועל לבקשת (,  ₪ אלף עשרים וחמשבמילים: )  ₪ 00025,, ע"ס למסמכי המכרז 'וכנספח ומסומן 
   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. כולל. 10.11.2022בתוקף עד ליום , המשתתףשם 

 
 
יובהר ויודגש, כי לא  ספק,. למען הסר הערבות הבנקאית, יביא לפסילת ההצעהאי המצאת  (א)

תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי 
   . המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז

גרום י - כתב הערבות לעומת הנוסח המצ"בל שינוי בכלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  (ב)
 .  משתתףהלפסילת הצעת 

וצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות הלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  (ג)
 לבד.   בבמכרז תחולנה על המציע 

מציע למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יעערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ד)
אחרון להגשת החודשים מהמועד  3-מ אוחרילאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

 מאוחר מבין מועדים אלו.  הההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

ימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ה)
   רבות בנקאית לביצוע ההסכם. ע

ארכת תוקף הערבות הלדרוש מהמציע  מזמיןודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאי ההנמסרה  (ו)
 ערבות בהתאם.   הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

 רעוןפלקבל ולדרוש  מזמיןא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאי הל (ז)
  נוספים. עדיםסלתבוע פיצויים ו/או  והערבות וזאת בלי לפגוע בזכות

   .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  אישור תקף על ניהול .5.2

 המכרז.על המציע לצרף למסמכי ההצעה , אישור תשלום לטובת המזמין בגין רכישת מסמכי  .5.3

     הבאים : הבתנאים כדין בישראל (, הרשוםחברה או שותפות)תאגיד משפטי אחד המציע הינו  .5.4

שתתפת במכרז שהינה תאגיד משפטי אחד הרשומה כחברה תצרף להצעתה תעודת התאגדות מ (א)
שם החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של רשל החברה אצל 

שתתפת במכרז שהינה תאגיד משפטי אחד הרשומה כשותפות , תצרף להצעתה תעודת מהחברה
צל רשם השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל אהתאגדות של השותפות 

 חובות השותפות.  לשותף ואחריותו 

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ב)
  ולהתחייב בשם התאגיד.

 .נכון למועד הגשת ההצעות על המציע לצרף רישיון עסק בתוקף .5.5

 על המציע לצרף נתוני משאבה מותקנת על משאית הקומבי. .5.6

לצרף להצעה את רשיונות הרכב משאיות הביוב שבבעלותו ו/או בחזקתו בהסכם ליסינג  המציעעל  .5.7
 וכן את הסכמי הליסינג בתוקף במועד הגשת ההצעה .

 בהתאם לנוסח האישור המצ"ב 2.2אישור רו"ח המעיד על עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .5.8
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 .י"אכנספח 

המציע מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש לו אישור בר תוקף לכך   .5.9
 בהתאם  לאמור בחוק הנ"ל.  

   אישור על ניכוי מס במקור.  .5.10

את הפרטים  למסמכי המכרז, א'   כנספח ףהמצור על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה .5.11
   הבאים:

מובהר כי למסמכי המכרז.  טז'נספח ב יםהמופיעבלבד למחירים  את אחוז ההנחהיציין  (א)
 .וכי מע"מ יתווסף על פי שיעורו בדין המחירים אינם כוללים מע"מ

  שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי. (ב)
 ן.חתימה מלאה כדי (ג)

    שלא לדון בה כלל.  המזמין לעיל רשאיצויינים הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המ .5.12

   לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות .5.13
  מהאמור במסמכי המכרז.         

אחת ברשאי לפעול מזמין הא היבהצעת המשתתף ההנחה אחוז של השמטת צב למען הסר ספק במ .5.14
 מאלה: 

 לפסול את ההצעה. (א)
 הנחה, וקבלת מחיר האומדן כהצעת הקבלן.  0קביעת ההצעה כ  %  (ב)

    :ההסכם .6

 ההצעה הזוכה תמליץ עלובמידה וועדת המכרזים על הזכייה במכרז, לאחר ודיע לזוכה, מזמין יה .6.1
 .    והיא תאושר על ידי ראש המועצה ו/או מ"מ

 .      המועד קבלת ההודעה בדבר הזכייכמובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב  .6.2

להבטחת  אוטונומיתערבות בנקאית מכרז בלהחליף את הערבות להבטחת תנאי קיום העל הזוכה  .6.3
לפי הנוסח המצורף ו (₪ אלףמאה )במילים:  ₪  100,000  בסך שלהחוזה בהיקף דומה תנאי  

 (7) שבעה תוך  הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם , לשם ז' כנספחהמכרז והמסומן  מסמכיל
תוך פרק   ימציא את הערבות והמציע הזוכה לא  במידה  .מזמיןימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה

 ביצוע הבנקאית שמסר ולהעביר את  רשאי לחלט את הערבות מזמין ה יהא הזמן האמור לעיל, 
כל מזמין מלהעלות כנגד ה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק  ולאחר עפ"י שיקול דעתהעבודה 

      סוג שהוא. או טענה ו/או דרישה מכלו/ תביעה

 באחריות הקבלן חודשים 12ממועד החתימה ותוארך מדי  חודשים   12 למשךתוקף הערבות יהיה  .6.4
     עד לתום תקופת ההסכם.

חד מזמין אאו לא ימציא לעבודות הביצוע התחלת מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם  .6.5
, חתימה על הסכם המסגרתמ ימים( עשרים ואחד)במילים:  21תוך  תהרישיונומן האישורים ו/או 

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם והיא תחלט את לראות בו המזמין  רשאי
במסגרת הסכם  עבודותהעביר את ביצוע י, לאלתר ועילל 6.3כאמור בסעיף הערבות הבנקאית, 

מזמין הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה ולאחר והכל לפי שיקול דעתהמסגרת 
 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.     

מקבלת ההודעה על  6.5המועד הנקוב בסעיף לאחר  אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושיםמציע  .6.6
, מזמין זכאי ה -במכרז כיית המציע זלקבלם באחור בלי לבטל  ם הסכימזמין וה ,מזמיןזכייתו מה

 ו ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן ולפי שיקול דעת
 לבין המציע. 

באחור אינה מהווה ראייה  זה, המצאת המסמכים ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .6.7
 מאת נציג המזמין יהווההאחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל בלקבלתם  מזמיןלהסכמת ה

 הסכמה כאמור.  

מקבלת ההודעה על זכייתו  ימי עבודה (7) שבעה תוך מזמין מתחייב להמציא להמציע שיזכה  .6.8
 חתום על ידי חברת ,ט'כנספח אישור קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן , מזמיןמה

 הביטוח .  
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, בין אם נעשו לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי 
  עלולים לגרום לפסילת ההצעה.ובין אם במכתב לוואי, האישור בגוף 

 מהות המכרז  .7

למציע מזמין שלם הם יאותמחירים ל ההנחהמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המכרז הינו על  .7.1
 עבודותהעבור ביצוע הנחה זו יהוו בסיס לקביעת התמורה  . רשימת הסעיפים – טז'נספח עפ"י  שיזכה

 .הסכם ההתקשרות ונספחיו מסמכי ויתר  כתבי הכמויות כמו גם יחד עם יתר המסמכים כגון 

 בדרישות ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא והנספחים על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם  .7.2
גם אם העילה (  ) בין אם צורפו או לא צורפו או בנספחים  הרשום בהסכםתוספת תשלום בגין דבר ל

    בפסקה הרלוונטית. ואו ידיעתו והיכרותואו  שלו לכך היא אי הבנתו

 שתועבר לביצועת עבודה לכל הזמנ העבודותלצורך ביצוע ת המוצעהתמורה הכוללת מובהר בזאת כי  .7.3
  ל: וכלתהסכם המסגרת" במסגרת "

כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת , יועצים מכל שסוג שהוא ,, קבלני משנהשירותיםנותני  (א)
ע"פ הסכם  העבודותעזר, הדרושים לביצוע  חמרי ו, עבודות לוואי ובכלל זה מוצרים מכניים

   ההתקשרות ונספחיו. 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, כל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם,  (ב)
 . באתרעבודות האחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע 

, לרבות כל ההוצאות ההנחיותכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי  (ג)
 חריגים כגון מזג אויר קיצוני וכד'.בתנאים הנגרמות בשל ביצוע העבודה 

 .  והשבת סביבת העבודה לקדמותה סילוק פסולת ועודפים ממנוניקוי אתר העבודה , (ד)

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (ה)
   והיטלים מכל סוג שהוא.

  . בהסכם ההתקשרותכמפורט כל ההוצאות והנזקים של המציע בקשר עם מילוי התחייבויותיו  (ו)

 רווחי הקבלן. (ז)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ) בין אם צורפו או לא צורפו(   (ח)
ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות 

 ת כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד.האמורו

 תיקון נזקים שנגרמו ע"י עבודת הקבלן (ט)

 תשלום עבור שימוש במים לספקי המים (י)

את הזכות להורות  ושומר לעצממזמין על אף האמור לעיל, מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי ה .7.4
 הזמנות העבודה שתועברנה לקבלן מעת לעת. צמצם את היקף מרחיב או על כל שינוי המבכל עת 

 

  הוצאות המכרז .8
, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע ללא יוצא מהכללכל ההוצאות, 

    בלבד.

    הבהרות ושינויים .9

רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים מזמין ה .9.1
או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים  ובמסמכי המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמת

 במיילוהתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, 
      ידם.-ו/או בפקסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו על

"( על פי המועד האחרוןלמכרז )להלן: "שאי לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות מזמין רה .9.2
      , ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.ושיקול דעת

ו/או בהודעה  במיילהודעה על דחיית המועד האחרון תובא בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז,  .9.3
      .ו/או בהודעות לעיתון  בפקסימיליה

  יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא., ספקלמען הסר  .9.4
 

  ובחירת הקבלן בחינת ההצעה .10



 אזורית מטה יהודההמועצה ה
 תיירות ופיתוח תפעול, אגף 

 22/2014מס'  פומבי מכרז מסגרת
  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימותשטיפה למתן שירותי שאיבה 

 
 

10 

 

הינו מכרז על גובה ההנחה מהאומדן,  על כן על מגיש ההצעה לבדוק היטב  את מחירי היחידה המכרז  .10.1
    .לשיקוליוהנדרש , בהתאם גובה ההנחה על מנת להגיע ל ,  ולבצע איזון מחיריםטז'שבנספח 

 בחירת הקבלן הזוכה תתבצע כמפורט להלן:  .10.2
צרפנה את המסמכים הדרושים במלואם  הצעות שלא ת ו מסמכי המכרז.יבדקיא. בשלב הראשון   

 דחות . ילא תעמודנה בדרישות עלולות להיפסל ו/או לה ו/או 
ומובהר כי אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הזולה  תיקבע הצעת הזוכה השניבשלב   .ב  

   כהצעה הזוכה. ביותר 

לרבות  של המציע וסיון, ותק ויכולתינלקחת במסגרת שיקוליה תהיה רשאית המועצה  .1
ניסיון רע עם המציע בגין התקשרות קודמת וכן ככל שנודע למועצה כי בהתקשרות 
קודמת אשר ביצע המציע ברשות אחרת קיים חוסר שביעות רצון מטיב השירות אשר 
ניתן על ידי המציע בעבר, תהא המועצה רשאית לשקול זאת במסגרת שיקוליה ולהעדיף 

ו של המציע אשר למועצה סבור כי קיים חשש מציע אחר, אף אם הצעתו תהא נמוכה מז
 לניסיון רע עמו. 

לרבות המסמכים הכרזה על הזוכה תהא בכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים  .2
לצורך הוכחת יכולתו של הזוכה לעמוד בתנאי ההתקשרות כמפורט לעיל.  שנדרשו

של  נבחרה הצעתו של מציע כזוכה במכרז בהחלטה סופית ופורמליתואולם, אף אם 
 רשאית לנהל עם המציע משא ומתן ביחס למחיר הצעתו.  המועצהועדת המכרזים, תהא 

 :פיצול הזכייה בין מספר זוכים .ד

מובהר בזה כי המועצה תהא רשאית לבחור מספר זוכים ואף לפצל את הזכייה בין המציעים 
מציעים שונים ביחס לכל עבודה ועבודה, וזאת בשים לב להבדלי המחירים אשר הוצעו בין ה

השונים וכן מידת כושרם ויכולתם של המציעים השונים לספק את הטובין ביעילות ובזמינות 
המרבית ובשים דגש על מתן שירות הולם, הכל בהתאם לצרכיה של המועצה ולשם מקסום 

 תוצאות המכרז למען טובת הציבור. 

 
 . זוכיםלפצל את הזכייה בין כמה המזמין שומר לעצמו את הזכות להתקשר  . ה 

 
 

 כנס מציעים .11
 

מטה  מועצה האזוריתאגף תפעול, פיתוח ותיירות בחדר הישיבות של ב 0012:שעה  2022.727. ביום .11.1
אהוד  ופרטים נוספים אצלמפגש על מקום ההסבר  .עם המציעיםמקדים  מפגש הבהרותיערך יהודה, 

 רשות.הינה במפגש  ההשתתפות . 9395899-02, טל' שלו

ההבהרות וההסברים הדרושים רכז את כל שאלותיהם , ל אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .11.2
ת בפגישם העלותאו ל 02-9958939, טל'   אהוד שלו לידי 02-9958622הם ולשלוח בפקס לוהנחוצים 
  .ההבהרות

לדוא"ל של היועץ   WORDבטבלה בקובץ כמו כן, ניתן לשלוח ולבקש שאלות והבהרות בכתב  .11.3
מענה    .12:00בשעה  20221.8. ליום עד  yehuda.org.il-ehuds@mהמקצועי למכרז, מר אהוד שלו 

 .16:00בשעה  4.8.2022יום על השאלות יופץ בין כל רוכשי המכרז עד 
 

 הליך השלמת פרטים ובירור פרטים .12

תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות  ועדת המכרזים .12.1
לרבות ובין  ,תוך זמן נקוב ,יםחסרו/או אישורים ו/או מסמכים  למכרז, להשלים מידע

על היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע, בתנאי סף, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  
 אשר הוקצב לו.   המציע יהא להשלים את החסר והנדרש במסגרת הזמן

mailto:ehuds@m-yehuda.org.il
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תהיה רשאית להזמין את  , המועצהלפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו .12.2
לצורך בירור פרטים בדבר  על פי שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם,המציעים, 

ם או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע, מסמכיביחס ל הסבריםהצעתם, לרבות קבלת 
לטיב הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו ביחס  הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה

 .  של המציע בתנאי הסף

הצעה חסרה במסמכים או המידע הנדרש מתחייבת לקבל  המועצה, אין על אף האמור לעיל .12.3
רשאית  המועצהביותר או כל הצעה שהיא ו הנמוכההצעה הכספית וכן  למסמכי המכרז,

 לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.  

 כייה בין מספר זוכיםפיצול הז .13
 
, כמה זוכיםמובהר בזה כי המכרז הינו מכרז מסגרת והמועצה תהא רשאית לבחור  .13.1

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ואף לפצל את הזכייה בין המציעים שונים ביחס לכל 
קבוצה וקבוצה במסגרת הצעת המחיר, ובשים לב להבדלי המחירים אשר הוצעו בין 
המציעים השונים וכן מידת כושרם ויכולתם של המציעים השונים לספק את העבודות 

שירות הולם, הכל בהתאם לצרכיה של  ביעילות ובזמינות המרבית ובשים דגש על מתן
בתוך כך תוכל המועצה אף    המועצה ולשם מקסום תוצאות המכרז למען טובת הציבור. 

במכרז, לגבי כל הזמנה אשר תוציא   לערוך הליך התמחרות בין המציעים אשר זכו 
 המועצה לגבי ביצוע עבודה נשוא מכרז זה.

 משא ומתן עם הזוכה .14
כפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת הכרזה על הזוכה תהא ב .14.1

יכולתו של הזוכה לעמוד בתנאי ההתקשרות כמפורט לעיל. ואולם, אף אם נבחרה 
הצעתו של מציע כזוכה במכרז בהחלטה סופית ופורמלית של ועדת המכרזים, תהא 

 המועצה רשאית לנהל עם המציע משא ומתן ביחס למחיר הצעתו. 
תהא רשאית גם לאחר קביעת הזוכה במכרז, לחזור בה מן על אף האמור, המועצה  .14.2

ההזמנה ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע אשר הצעתו נקבעה 
כזוכה במכרז, ולא לחתום על החוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה 

 יימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. 
בה המועצה מההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא המועצה מובהר בזה, ככל שחזרה  .14.3

בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם 
קביעתו כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי העניין והמציע מוותר 

 בזאת על כל טענה בדבר פיצוי או שיפוי או החזר כספים כלשהם.
 שונות .15

כל אופן, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל ב .15.1
 הצעה שהיא והמועצה תהא רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.  

 המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא עומדים בדרישות המכרז. .15.2
ציע במפורש המציע יבצע בעצמו את כל העבודות נשוא המכרז, אלא אם כן הותר למ .15.3

אחרת על ידי המועצה מראש ובכתב. למען הסר ספק, היה והמציע ייעזר בקבלני 
משנה, האחריות המלאה על ביצוע העבודות, נשוא המכרז תחול באופן בלעדי עליו. 
קבלני המשנה יחויבו לעמוד בכל תנאי המכרז, והקבלן מתחייב לקבל אישור המועצה 

שנה, כאשר לצורך קבלת אישור המועצה וכתנאי מראש על כוונתו להתקשר עם קבלן מ
להתקשרות עם קבלן המשנה, יצרף הקבלן את כל המסמכים הדרושים להוכחת 
עמידותו של קבלן המשנה בתנאי המכרז.  המועצה תהא רשאית לפסול קבלן משנה 
שיועסק מטעם הזוכה בכל שלב ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן 

 שהו. צורך בנימוק כל
המועצה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או  .15.4

 הצעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז.
המועצה רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד מכל סיבה שהיא ועל פי  .15.5

י אף זוכה שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית המועצה שלא להכריז על זוכה אם תמצא כ
 אינו מתאים ואינו עונה על ציפיותיה.
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מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, ועדת המכרזים תהא רשאית מנימוקים שירשמו, ועל  .15.6
פי שיקול דעתה הבלעדי, להבליג על פגמים טכניים כהגדרתם על פי דיני המכרזים, אם 

כדי לסכל  מצאה כי החלטה זו משרתת באופן מרבי את טובת הציבור ובלבד שאין בכך
 את תכלית ומטרות המכרז, על דרישותיו.

אין מסירת עבודה נשוא מכרז זה מקנה  למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים   .15.7
ועבודות נוספות בפרוייקט  במקום  הנ"ל, אולם המזמין שומר לעצמו את הזכות 

קף  למסור את המשך  העבודה  לזוכה, מבלי  שיוטלו  עליו  כל מגבלות  ביחס  להי
 התוספת  והרחבתה

מובהר בזה כל כל הזכויות הקנייניות בקשר עם מסמכי המכרז שייכות למועצה והינם  .15.8
רכושה הבלעדי,  הם מושאלים למציע בתשלום לשם הכנת ההצעה  והגשתה. אין  

 המציע  רשאי  להעתיקם  או  להשתמש  בהם  לשום  מטרה  אחרת. 
ו/או את חלקן, ולבטל את המכרז או  המועצה תהא רשאית שלא לבצע את העבודות .15.9

 לדחותו בכל עת ולסיים את ההתקשרות עם הקבלן, לפי העניין, כאשר התברר לה:
יש בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו בין ההצעות או פעלו בניסיון  .א

 ליצור הסדר כובל;
 כי ההצעות לא עמדו בדרישות הסף;  .ב
 ות זמנים או כתוצאה מעיכובים מינהליים;כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוח .ג
כי המציע או הקבלן אינם עומדים בלוחות הזמנים כנדרש על ידי המפקח על הפרויקט  .ד

וכי התברר לה כי כישורי המציע או הקבלן אינם מספיקים לביצוע העבודות באיכות 
סבירה. במקרה זה רשאית המועצה לממש את הערבות ולהפסיק את עבודתו של 

 או הקבלן;המציע 
לא הועבר התקציב הנדרש לצורך קבלת השירותים או העבודות נשוא המכרז לידי  .ה

 המועצה;
    בעלות על המכרז .16

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות מזמין הרוחני של הו מכרז זה הינו קניינ .16.1
    בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

מתחייב לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים מזמין בכפוף להוראות כל דין, ה .16.2
, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים והמועסקים על יד

     לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה. מזמיןעל ידי ה
 ולהיפך. כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע  .16.3

 
             

 
 

 הבכבוד רב ובברכ                                                                                                      
 ניב ויזל         

 האזורית מטה יהודה מועצהה אשר                                                                                     
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 למתן שירותי שאיבהמכרז מסגרת פומבי 
  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימות שטיפה

 בתחום המועצה 
 

 

 

 

 

 

 הסכם 
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 חוזה
 נערך ונחתם במועצה האזורית יהודהש

 2022 ________לחודש  ________יום ב

 

 -ב  י  ן      -
 

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

 (המועצה"" להלן:)     
  

 מצד אחד;

 -לבין-

________ ________ 

 ________ח.פ.  ________ ת"ז:

 ________, ________מרחוב:  ________, ________מרחוב: 

על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב  "(הקבלן)להלן: "
 :בשמה כדין

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 מצד שני;"( הקבלן)להלן: "

"( אשר עניינו מתן המכרז)" 14 /2022מספר מס' פומבי  והמועצה פרסמה מכרז :הואיל
בשטחי  וניקוז למתן שירותי שאיבה ופתיחת סתימות במערכות ביובשירותים 

אשר הינם  בנספחיוהמועצה האזורית מטה יהודה, הכל כהגדרתם במסמכי המכרז ו
   " לפי העניין(;העבודות" ו/או "השירותיםחלק בלתי נפרד בהסכם זה )"

, ________ם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה אשר נתכנסה ביום ובהתא :והואיל
והשירותים נשוא המכרז  והקבלן  במכרז כהצעה הזוכה הוכרזה הצעת הקבלן

כאמור בחוזה זה  השירותיםהעבודות ו/או לספק את מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן 
ובהתאם לתנאי המכרז המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו על מפרטיו, 

  ;טפסיו, נספחיו וכל תכולתו

ודרך וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות  :והואיל
, כמפורט למועצהעל ידי הקבלן  העבודותשיתוף הפעולה ביניהם לגבי אספקת 

 ;בחוזה זה להלן

 

 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

  כללי .1

 סעיף ההגדרות בחלק א' למכרז, ישמש כחלק בלתי נפרד מהגדרות הנוגעות להסכם זה.  1.1

התנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם  1.2
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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.

ו ובין , בין שצורפנספחי המכרזהמבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו וכל  1.3
, לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף לחוזה להסכם זה שאינם מצורפים

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

 פרשנות  .2

המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי  2.1
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של  2.2
 החוזה. 

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל  2.3
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 2.4
 כל האמור בלשון זכר לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך.וכן,  להיפך

 הקבלן כל חובותיו והתחייבויותיו של הקבלן וכל התנאים והדרישות, המוטלים על 2.5
 .ממנו לגרועבלן ולא על חובותיו של הק, באו להוסיף בהסכם זה

גילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי הסכם  2.6
ב"כ פי הסכם זה עצמו, יפנה בכתב ליזה לבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סע

כיצד עליו לפעול. הפירוש בירור הנחיות בדבר הפירוש הנכון ו תקבל לשם, המועצה
 .הקבלן, יהא סופי ומוחלט ויחייב את כ המועצהב"שיינתן על ידי 

 כולל את מנהליו הקבלן .3

 ושלוחיויורשיו,  עובדיו, נציגיו, ,כולל אף את מנהליוזה  לצורכי חוזה הקבלןלמען הסר ספק, 
ן מסירת ההוראות לעובדיו ו/או ילעני הקבלןבאופן אישי, ודינם יהיה כדין , המוסמכים
  הקבלן.שליחיו של 

 

 ההסכם תקופת  .4

ויבוא , _______הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים, מיום  4.1
 "(.  התקופה הראשונה)"________, עד ליום חודשים מיום חתימתו 12לסיומו בתום 

 לארבעלהאריך תוקף הסכם זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית  תהא המועצה 4.2
תקופות " או "תקופה נוספתכל אחת, או חלק מהן )" חודשים 12תקופות נוספות של 

יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה  30( בהודעה בכתב עד העניין", לפי נוספות
, ובלבד שכל תקופת ההתקשרות לא או תקופה התקשרות נוספת כלשהי, לפי העניין

 ._________ חודשים, ובכל מקרה לא יאוחר מיום  60תעלה על תקופה של 

הזכות להארכת החוזה, כאמור לעיל, נתונה למועצה בלבד והקבלן אינו ובהר בזה כי מ 4.3
במשך ו/או בסיום כל תקופה שהיא, כי ההסכם יוארך למשך  ,ולא יהיה זכאי לדרוש

 ככלולא תהיינה לקבלן כל טענות כנגד המועצה  תקופה או תקופות נוספות כלשהן
 כאמור.תוקף החוזה,  שתבחר המועצה שלא להאריך את

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט  4.4



 אזורית מטה יהודההמועצה ה
 תיירות ופיתוח תפעול, אגף 

 22/2014מס'  פומבי מכרז מסגרת
  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימותשטיפה למתן שירותי שאיבה 

 
 

16 

 

והבלעדי, לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו, 
ימים לפחות, מבלי  10על ידי משלוח הודעה מוקדמת בכתב לקבלן, בהתראה של 

יים ו/או תשלום כלשהם, עקב הפסקת שהמועצה תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצו
ההתקשרות. לקבלן לא תהיה, עקב כך, עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים 
כלשהם, שלטענתו נגרמו או עשויים להיגרם לו עקב שימוש המועצה בזכותה על פי סעיף 

 זה.

נוספת, יחולו במלואם כל התנאים, ההוראות וההתחייבויות התקופת התקשרות במשך  4.5
קבועים בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים, לרבות זכות המועצה להפסקת ה

 יום מראש, כאמור לעיל. 10החוזה בהודעה של 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .5

בעיון רב, בדק את תנאיו, למד והבין את השיטה  הסכם זההקבלן מצהיר בזאת, כי קרא  5.1
למועצה והוא מסכים ומקבל עליו  העבודותלקבלן את ם יידרש לפיהאשר והתנאים, 

 את כל האמור בו במלואו.

נשוא הסכם זה  העבודות ו/או השירותיםמצהיר בזאת, כי הוא עוסק באספקת הקבלן  5.2
מיומנות, משאבים כספיים, כלי רכב,  ציוד, וכי יש לו ידע, יכולת, כישורים, מקצועיות,

ים והמתאימים, במספר ניסיון, ועובדים מיומנים ומהימנים, וכל האמצעים הדרוש
למועצה בהתאם ועפ"י  העבודות ו/או השירותיםובכמות, שידרשו לביצוע אספקת 

 האמור במכרז וחוזה זה;

הקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות והנחיות הבטיחות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות  5.3
 הנדרשים בעת ביצוע העבודות. 

עובדיו ו/או מועסקיו לכל צורך שהוא,  ו/או אין ולא יהיה בינו הקבלן מצהיר בזאת, כי  5.4
ויפעל בכל דבר ועניין במסגרת הסכם זה  לבין המועצה כל יחסי עובד מעביד, והקבלן

  עצמאי; כקבלןוהוראותיו 

מנוסים, אחראים, מקצועיים  המועסקים על ידו יהיו עובדיםההקבלן מתחייב כי  5.5
לי לגרוע מהאמור לעיל במספר הדרוש לביצוע השירות לפי הסכם זה. מבוומיומנים 

מתחייב הקבלן כי יעסיק בביצוע השירות רק פועלים מאורגנים בשירות התעסוקה וכי 
 כולם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי לא תתקבלנה טענות מכל מין  5.6
גורם  ל ידיבעל פה עלו ניתנו  ו/או הבטחות ו/או מצגים אשר תשובות בדברוסוג שהוא, 

וכי מובהר לקבלן, כי היחידים המוסמכים להתחייב בשם המועצה  כלשהו במועצה
 ראש מועצה וגזבר. –הינם מורשי החתימה במועצה 

הקבלן מצהיר בזאת, כי קיבל את כל ההחלטות והאישורים, הדרושים על פי כל דין,  5.7
וכי חתימתו על הסכם זה זה  הסכם הנחוצים לצורך ביצוע התחייבויותיו במסגרת

 מחייבת אותו לכל דבר ועניין.

בחתימתו על הסכם זה, הקבלן מצהיר ומאשר כי כל ההוראות, התנאים, הדרישות  5.8
וההתחייבויות בהסכם זה, ידועים, נהירים, ברורים ומובנים לו לאשורם וכי כלל אותם 

יותיו, המפורטות מסוגל למלא את כל התחייבו הינובשיקוליו להכנת הצעתו במכרז וכי 
 בהסכם זה.

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  5.9
תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה וכי הוא מוותר על כל טענות ו/או דרישות ו/או 
תביעות, המבוססות על טעות מצידו ו/או אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי בדיקה על ידו 

ל סיבה שהיא ולא יהיה זכאי לסגת מחתימתו על הסכם זה ו/או לתקנו מכל סיבה מכ
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 שהיא.

הקבלן מתחייב בזאת, למלא ולקיים את כל התנאים, הדרישות והתחייבויותיו על פי  5.10
הסכם זה ונספחיו במלואם, בדייקנות, ביעילות, במיומנות באמינות לשביעות רצון 

 .פי דין ובהתאם לכל תקנות הבטיחות על המועצה

הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות והדרושות לביצוע העבודות  5.11
 והשירותים על פי מכרז זה. 

למועצה ברמה ובטיב מעולים ולשביעות  העבודותאת לקבלן הקבלן מתחייב בזאת,  5.12
 רצונה המלא של המועצה.

 המועצהמפקח מטעם מוסכם בזאת כי בכל מחלוקת בין הקבלן לבין המועצה, החלטת  5.13
 תהא סופית ומחייבת ולא ניתנת לערעור.

הקבלן מצהיר כי אין לו חובות מכל סוג שהוא כלפי המועצה וכי אינו מצוי בהליכים  5.14
 משפטיים כנגדה.  

יו, לרבות תיוובכל מקרה שהקבלן לא יעמוד בהתחייבותנאי חוזה זה הנם הכרחיים כי  5.15
המועצה  תוזכאי תרשאירותים, אי עמידה בלוחות הזמנים לאספקת העבודות ו/או השי

 לבטל לאלתר חוזה זה מבלי שלקבלן תקום זכות פיצוי כלשהי.

קלון ו/או עבירות פיסקאליות ו/או עמן  שיש בעבירות הורשעו לא או עובדיו הוא כי 5.16
 ות ומתן השירותיםיש קשר בינן לבין ביצוע העבודאשר בעבירות עבירות מין ובכל 

 עובד להעסיק שלא מתחייב והוא זה הסכםוא כדוגמת העבודות והשירותים נש
 .כאמור, שהורשע

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, למלא ולקיים הוראותיו של כל חיקוק ארצי ו/או עירוני  5.17
קיים ו/או עתידי, אם יחוקקו, וכן למלא הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי 

זה, ישיג אישורים, ובכלל  העבודות ו/או השירותיםהוראות הדין בקשר עם אספקת 
וישלם את כל המסים, האגרות העבודות שיונות הנדרשים לצורך ביצוע יהיתרים ור

 וההיטלים, אם ידרשו לצורך כך, במשך כל תקופות ההתקשרות עפ"י הסכם זה.

מי מעובדי הקבלן מצהיר בזאת, כי אין כל ניגוד עניינים בינו ו/או מי מטעמו לבין  5.18
לא קיימת בינו ולבין ראש המועצה ו/או סגניו ו/או חברי כי ו לרבות נבחריה המועצה

, קירבה המועצה הנושאים בתפקידים סטטוטורייםמועצת המועצה ו/או עובדי 
הקבלן . "(אסורה קירבה)" קשרים עסקיים כלשהם מדרגה ראשונה ו/או משפחתית

קירבה מתחייב בזאת, כי בטרם חתימתו על הסכם זה יודיע בכתב למועצה עם מי יש לו 
וכן מתחייב כי יודיע למועצה במהלך ההתקשרות מייד עם היוודע לו על  ומאיזה סוג

 .שינוי הנסיבות בדבר קיומה של קרבה כאמור

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל הפרטים וההצהרות, שהצהיר בכל מסמכי המכרז  5.19
תקשרות וחוזה זה, ו/או כל הפרטים וההצהרות אשר ימסור למועצה במשך תקופת הה

עפ"י חוזה זה, הינם נכונים, מדויקים, מלאים ואמת לאמיתה וכי גילה ויגלה בעתיד 
למועצה כל דבר ועובדה מהותיים, הרלוונטיים לחוזה זה, שיש בהם כדי להשפיע על 
החלטת המועצה לחתום על חוזה זה ו/או על המשך תוקפו. תנאי זה מהווה תנאי עיקרי 

 ויסודי בהסכם זה.

חר שהוזהר בזאת, מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו הקבלן, לא 5.20
בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את המועצה במלוא 

ותשלום  הסעדים העומדים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה
 .פיצויים

התקשרות בלעדית והמועצה רשאית על פי שיקול ידוע לקבלן כי הסכם זה אינו בבחינת  5.21
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דעתה הבלעדי להחליט האם להתקשר עם ספקים נוספים וכן להחליט בדבר היקפי 
העבודות והשירותים הנדרשים לה בהתאם להסכם זה, להרחיבם או לצמצמם, וזאת 

 ללא מתן נימוקים וללא כל הגבלה. 

חובות קבלן כמשמעותו בחוק חוזה הקבלן מודע לכך כי חובותיו והתחייבויותיו הינן כ 5.22
, בכפוף להוראות הסכם זה, וכן כי התקשרות לפי הסכם זה 1974-קבלנות, התשל"ד

כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, ומותנה בקיומה 
 של מסגרת תקציב מאושרת במועצה. 

שיידרש לכך על ידה, הקבלן מתחייב לתת פרטים ולדווח מיידית למועצה, בכל עת  5.23
 אודות ביצוע השירות וכל פרט אחר שיידרש ע"י המועצה.

 אישורים ומסמכים .6

הקבלן מתחייב בזאת, כי במשך כל תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה זה, יהיו ברשותו,  6.1
על שמו ובתוקף כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י כל דין, לרבות 

ל עת שתהיה הפסקה ו/או סיום תוקף של כל רישיון, היתר, , וכי בכלעיל ולהלןהמנויים 
ידית לחידוש תוקפו ולהודיע על כך למועצה. יאישור כלשהו, הקבלן מתחייב לפעול מ

הקבלן יגיש למועצה במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי לחתימתו, צילומים של כל 
 האישורים והמסמכים המפורטים להלן.

ל שם הקבלן, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, אישור תקף כדין מפקיד השומה, ע 6.1.1
 -על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות(, תשל"ו 

1976. 

אישור תקף כדין מפקיד השומה, על שם הקבלן, על ניכוי מס הכנסה במקור או על  6.1.2
 פטור מניכוי מס במקור.

 בלן.אישור עוסק מורשה לעניין מע"מ על שם הק 6.1.3

 אספקת העבודות והשירותים .7

 תיאור השירותים

במסגרת העבודות יידרש הקבלן לבצע בין היתר עבודות אחזקה שוטפות למערכת ביוב  7.1
טיפול במכוני טיהור שפכים,טיפול בתחנות ,גני ילדים,בשטחי המועצה, בתי ספר 

וכל אתר אחר אשר תורה המועצה, השירותים יכללו בין היתר שירותי שחרור  סניקה
פתיחת  ,שאיבת שלוליות,ושטיפת קווים בורות חלחול ביובים, שאיבותניקיון סתימות, 

הכל בהתאם לנספח הדרישות המקצועיות כמפורט במפרט הטכני המצורף  מעבירי מים
 למסמכי המכרז.

בודה אשר תאושר על ידי המנהל מטעם המועצה השירות יינתן בהתאם לתוכנית ע 7.2
 ובהתאם לקריאות המועצה. 

מחצי שעה ולסיים טיפול בסתימה לא הקבלן מתחייב להיענות לקריאה לא יאוחר  7.3
, כולל טיפול בכמה סתימות במקביל משלוש שעות מעת קבלת הקריאהיותר מאוחר 

אות אשר יהא זמין לרבות שבתות וחגים, לצורך כך יקצה הקבלן מנהל שירות וקרי
שעות ביממה וזאת מבלי שהדבר יזכה  24ימים בשבוע,  7לקריאות המועצה במשך 

 את הקבלן בכל תשלום נוסף. 

שעות ממועד קבלת  4במידה והקבלן לא סיים את פתיחת סתימת הביוב לאחר  7.4
 ללא מע"מ ₪ 1,000יוטל קנס בגובה ההודאה על הסתימה 

גדולה לכל המאוחר ביום המחרת ממועד ההודעה  הקבלן מתחייב לספק ביובית 7.5
 ממזמין העבודה על הצורך בביובית גדולה.
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במידה והקבלן לא סיפק ביובית גדולה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהסכם יחול  7.6
 ללא מע"מ על כל יום פיגור בחשבון של אותו חודש. ₪ 001,0קנס של 

בית שמש/צרעה או בכל מכון מורשה  הקבלן מתחייב לפנות את הביוב אל מכון הטיהור 7.7
מטעם המשרד לאיכות הסביבה. הקבלן יפיק למפקח בסוף כל חודש דו"ח ובכלל זה 
אישור מכון הטיהור המורשה, על כמות הקוב שהועברה למכון. סעיף זה הינו יסודי 

 להסכם והפרתו תביא לביטול ההסכם לאלתר. 

ם ביצוע העבודות, במסגרת ימים מיו 7הינה  לפתיחת סתימהתקופת האחריות  7.8
במידה וחוזרת סתימה באותו קו ביוב ובאותו אזור בעקבות עבודה לא האחריות 

  מחויב הקבלן לבצע את העבודות מחדש, ללא שום תמורה נוספת. יסודית 

מובהר כי אין ברשימה לעיל כדי למצות את מלוא השירותים, וכי המועצה תהא רשאית  7.9
שלימות על פי הזמנה בכתב לצורך מתן שירותים נלווים ו/או מ ליתן הנחיות נוספות

כמו כן, ייתכן ובמהלך ההתקשרות תדרוש  בקשר עם מטרת השירותים כאמור לעיל.
 המועצה הצעות מחיר לצורך ביצוע עבודות מיוחדות.   

 בדיקת תוצרי העבודות ו/או השירותים .8

ר שמונה מטעם המנהל המפקח מטעם המועצה או אדם אחכי  ם,מסכי לקבלן והינודוע י 8.1
תוצרי העבודות מעת לעת.  ככל שסבר המפקח או מי מטעמו כי ק את ויבדלצורך כך 

רשם ייפגם או ליקוי או אי התאמה בין הזמנה לבין העבודות אשר סופקו בפועל  קיים
 בפרוטוקול אשר ייערך על ידו. 

תו לצורך עמיד ,בפרוטוקולהמפקח לבצע את כל הדרוש על פי קביעת  מתחייב הקבלן 8.2
 י המפקח. , וזאת בפרק הזמן שנקבע על ידבהתחייבויותיו לפי הסכם זה

רשאית  תהא המועצהלמען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי  8.3
בכל מועד שהוא עד  ,בתוצרי עבודת הקבלןלהודיע לקבלן על פגמים ו/או ליקויים 

יום מיום אספקתם ו/או נתינתם,  30 עד אוהמועד בו שילמה את התשלום הסופי עבורם 
  המאוחר מהשלושה.

למפקח מטעם מוסכם על הצדדים כי הסמכות לקבוע את כל האמור בסעיף זה נתונה  8.4
כאמור תהיה  וקביעת וכי  או אדם אחר שמונה לצורך כך מאת המועצה בלבדהמועצה 
גד המועצה בשל מין וסוג שהוא כנ לא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל לקבלןסופית. 

 כך.

 העדר בלעדיות לקבלן .9

שירותים   עבודות ולהזמיןלרכוש  זה המועצה אינה מתחייבת עפ"י הסכםמוסכם כי  9.1
פצל את העבודות והשירותים תהיה רשאית להמועצה כלשהם באופן בלעדי מהקבלן ו

 . המוצעים על ידי הקבלן במסגרת הסכם זה , לרבות מסוג וטיבשהואוטיב מכל סוג 

 התמורה  .10

עבור אספקת העבודות בהתאם להוראות מכרז זה, תשלם המועצה לקבלן את  10.1
"הצעת  - למכרז 'טזהקבלן במסמך הנקובים בהצעת המחיר אשר הגיש  המחירים

 . "(המחירים") כתבי כמויות" -המציע 

מובהר בזה, כי המחירים המצוינים בהצעת המציע במכרז יהוו תקרה מקסימאלית  10.2
 בור העבודות. למחיר המשולם ע
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במלואן ואת כל  , כוללים את כל התחייבויות הקבלןכן מובהר בזה כי מחירי הקבלן 10.3
 התחייבות הקבלן על פי הסכם זה ביצועצורך ל ותהמרכיבים וההוצאות הדרוש

 ,שינועכלים, ציוד, הוצאות בגין: , לרבות העבודות והשירותים על ידואספקת כל סוגי ו

וכן כוללת את כל  Total Riskשיטת בם יהי חילוף למינחלק, ם, שכר עבודהיביטוח
העלויות וההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, בין ישירות ובין עקיפות, מכל מין וסוג 

עבודה ו/או השירות, הכל שהוא, כולל רווח הקבלן, הכרוכות בביצוע אספקות ה
 .הז והסכםמכרז הבמסמכי  כמפורט

זכאי לתמורה ו/או לתשלום ו/או לסכום נוסף ו/או הקבלן לא יהיה למען הסר ספק,  10.4
בנוסף למחירים הנ"ל, לא כשכר ולא כתוספת שכר, , התייקרויות ו/או תוספות כלשהם

לרבות הוצאות ביחס לעובדיו או כל  לא כעמלה, לא כהשתתפות בהוצאות כלשהן
ת רכישלעניין , לרבות העבודות והשירותיםאספקת כל סוגי ל הנוגעת הוצאה אחרת

ציוד, חומרים, כלי רכב, הפעלתם, תיקונם, החזקתם, ביטוחם, וכן שכירת פועלים 
ולא בגין  עבודות והשירותיםיהיו דרושים לביצוע אספקות האשר ועובדים אחרים, 

הוצאות ותשלומים אחרים כלשהם, לרבות ארנונה, מיסים, היטלים ואגרות כלשהם, 
שנגרמו כתוצאה מפעולות הקבלן מכל סיבה וכן תיקון הנזקים  עירוניים ו/או ארציים.

 שהיא, קנסות שיוטלו על המועצה עקב הזרמת ביוב ע"י הקבלן.

דלעיל למחירים  ים. בהם שינוי וולא יחול המחירים כאמור, הינם סופיים ומוחלטים 10.5
 כנגד הגשת חשבונית מס כחוק.וישולמו יוסף מע"מ 

 תנאי תשלום התמורה .11

דו"ח המפרט את כל , יגיש הקבלן למפקח מטעם המועצה בסוף כול חודש קלנדרי 11.1
אשר  בהתאם לפורמטבמהלך החודש האחרון,  אשר סופקו על ידו העבודות והשירותים

כולל תעודות פינוי כהגדרתו במסמכי המכרז.  ,המפקח מטעם המועצה ידי על לו יומצא
 למט"ש.

חית מסכום התמורה המנהל מטעם המועצה יבדוק ויאשר את החשבון ויהיה רשאי להפ 11.2
בגין ההזמנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את מחירי העבודות ו/או השירותים אשר טרם 

ו/או שהינם חסרים ו/או בלתי  פגמים ו/או ליקוייםבוצעו ו/או אשר סופקו ונתגלה בהם 
 מתאימים וכי אופן אספקתם אינו משביע רצון, הכל לדעתו של המפקח. 

ם ממועד הגשת דו"ח הקבלן. מובהר בזה, כי אין בסעיף יו 30בדיקת המנהל תהא עד  11.3
זה כדי לגרוע מזכותה  של המועצה להודיע על פגמים ו/או ליקויים אשר נתגלו לה 

 לעיל. 8.3יום לאחר האספקה, בהתאם לסעיף  30במהלך 

עם אישור החשבון על ידי המנהל, יגיש הקבלן חשבונית מס לאישורו של הגזבר מטעם  11.4
 המועצה, החשבונית תשולם לפי המפורט להלן: 

 התשלום אינו צמוד למדד כלשהו ולא יישא הפרשי ריבית. 11.4.1

 העברה בנקאית לחשבון הבנק של הקבלן. התשלום יבוצע באמצעות 11.4.2

יום מתום החודש בו ימציא הקבלן  45מועד תשלום דמי התמורה יהיו שוטף +  11.4.3
 חשבונית מס לתשלום מיום אישור החשבון על ידי המנהל. 

לא  11.4.3ממועד התשלום הקבוע לפי סעיף  יום 30 עד איחור בתשלום של 11.4.4
 יהווה הפרה של חוזה זה, ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהמועצה. 
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שולם החשבון, יהווה התשלום כסילוק מלא, סופי וגמור של כל אותן הטענות  11.4.5
 שתהיינה לקבלן מול המועצה בגין אותו חשבון.

מהאמור לעיל, ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראייה לכאורה מבלי לגרוע  11.4.6
 בכל הנוגע לתשלומים, ששולמו לקבלן על פי חוזה זה.

המחירים עפ"י הסכם זה כפופים לכל חוק ו/או תקנות ו/או צו לשעת חירום,  11.4.7
 החלים על יציבות מחירים במצרכים ושירותים.

 העברת התמורהעיכובים ב בגין למועצהאו טענות ו/לא תהיינה כל דרישות  לקבלן
אינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון, ו , אשר הגיש הקבלןהנובעים מדו"ח

וכן ככל שחל עיכוב חיצוני אשר אינו תלוי  ו/או פרטים לא נכונים ו/או חוסר מסמכים
 במועצה ומגבלות תקציביות כלשהן. 

 וביטול ההסכםה הפר .12

זה הם מעיקריו והפרת כל אחת מהן תיחשב להפרה  כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם 12.1
פיצויים  לרבותתרופה כל סעד ויסודית של הסכם זה, אשר יזכו את המועצה בפיצוי או 

עקב ההפרה או אי הקיום הנ"ל, ו/או לנקוט בכל אמצעי, צעד,  העל כל נזק שייגרם ל
 כל דין.הוראות או סעד אחר כנגד הקבלן עפ"י חוזה זה ו/או 

ו/או אי קיום של איזה תנאי או התחייבות  יסודית כי במקרה של הפרה מוסכם  12.2

כי אם  לקבלןלהודיע  תרשאי המועצה תהא הקבלן,על ידי  הנ"ל, 12.1בסעיף הכלולים 
תהא ימים מהמועד שניתן לו לתיקון ההפרה כאמור  3לא יתקן את ההפרה הנ"ל תוך 

של  התוזאת מבלי לפגוע בזכורשאית המועצה לסיים את ההתקשרות באופן מיידי 
סעד המגיע לה על פי הסכם זה וזאת בין היתר בקרות אחד לקבל כל  המועצה

 מהאירועים כדלהלן:

ו/או מתרשל  הוכח להנחת דעתה של המועצה, כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה 12.2.1
 .בביצועו

הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק ספק משנה בביצוע  הקבלן 12.2.1
  מראש ובכתב. המועצהבלי שניתנה לו הסכמת מהעבודות 

או אדם אחר בשמו של  שהקבלן ההוכחות להנחת דעת המועצהכשיש בידי  12.2.2
או טובת הנאה כלשהיא  שינתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק,  הקבלן

 בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

עולה כלשהי של הוצאה הוטל עיקול זמני או קבוע על נכסי הקבלן, או נעשתה פ 12.2.3
לפועל לגבי נכסיו או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה, לא הופסקו או לא 

 יום ממועד הטלתם ו/או ביצועם. 30הוסרו לחלוטין תוך 

 30הוטל עיקול על כספים, המגיעים לקבלן מהמועצה, והעיקול לא יוסר תוך  12.2.4
 .יום מיום הטלתו

ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו,  הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל, או 12.2.5
 כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל.

התקבלה על ידי הקבלן החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה  12.2.6
לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו, כולם 

 ה לצורך הסדר איתם.או חלקם, או שפנה לנושיו בבקשה למתן ארכה או פשר

בכל מקרה שבו עשויה העבודה להתבצע על ידי נאמן, מנהל עיזבון, או כל אדם  12.2.7
 הממונה על נכסי הקבלן.
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הוכח, להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן, או אדם אחר מטעמו, נתן או הציע  12.2.8
שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה על נספחיו או בקשר 

 ודות נשוא ההסכם.לביצוע העב

של הקבלן ביטול החוזה על ידי המועצה, לא יפטור את הקבלן מאחריותו מוסכם כי  12.3
, אשר לפי השירותים ו/או העבודות ה או עבורהנזקים, כתוצאה מאי אספק ןלתיקו

או חסרים או  קביעת המועצה סופקו לה על ידי הקבלן כשהם פגומים או לקויים
 בתקופת בה התחייב הקבלן לאחריות עבור ביצוע העבודה.

נתנה המועצה הודעה לקבלן על ביטול ההסכם, כאמור לעיל, יסתיים הסכם זה   12.4
 בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה.

בוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה המועצה חייבת לשלם לקבלן כל תשלומים עקב  12.5
לא יהיה כן לן לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או תשלום כלשהו, והבאת ההסכם לקיצו, והקב

שסיפק  עבור העבודותזכאי לתשלום עבור נזק כלשהו, מלבד התמורה שתגיע לקבלן 
למועצה בפועל עד מועד סיום ההסכם, ולאחר שקוזזו כל הסכומים שהמועצה זכאית 

 לקזזם עפ"י הוראות הסכם זה ועפ"י הוראות כל דין. 

לא ייחשב הקבלן כמי שהפר הוראות הסכם זה, אם אי אספקת עיל, למרות האמור ל 12.6
ייגרם מחמת הסיבות הבאות, ולפרק זמן שאינו עולה על המתבקש והכרחי  העבודות

לפי דעת המועצה, אולם הקבלן לא יהיה זכאי ולא יקבל כל תשלום בגין התקופה 
  :ה להלן, כמפורט בסעיף זהשירותים ו/או העבודותוהסיבות, שמנעו אספקת 

 בשל סיבה הנובעת מכוח עליון, שלדעת המועצה אין לקבלן שליטה עליה. 12.6.1

שביתות עובדים כלליות בכל הארץ, שעובדי הקבלן יצטרפו אליהם, אך לא  12.6.2
 שביתות של עובדי הקבלן בלבד.

 לפרק זמן לפי הוראות המועצה. העבודותהפסקת אספקת  12.6.3

 העבודותפשרו אספקת פריצת מלחמה או מצב חירום, שלדעת המועצה לא יא 12.6.4
 על פי הסכם זה.

ל פי המועצה עו/או סעדים העומדים לרשות לגרוע מזכויות אין באמור לעיל כדי  12.7
המועצה תהא זכאית לכל סעד ולכל תרופה משפטית על פי חוק ו, הוראות כל דין

  , ועל פי  כל דין.1970 -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 

 עצמאי קבלן - הקבלן .13

ן לרבות ומבלי יעצמאי לכל דבר ועני קבלןהינו  שהקבלןמוצהר ומוסכם בזה במפורש  13.1
 , כמפורט להלן:בהסכם זה לגרוע מכלליות האמור

ועל אחריותו  לקבלןהנראות העבודה  העבודות תבוצענה בהתאם לשיטות 13.1.1
 ;כשהוא כפוף להוראות חוזה זה ונספחיו בלבד

וכל אדם שיועסק על  לא תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם המועצה לקבלן 13.1.2
 ;ייחשב כעובדו בלבד הקבלןידי 

לקבל על עצמו  הקבלןשום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש כמסמיך את  13.1.3
 ;איזו שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא המטעם המועצה או בשמ

קבל תלתקבולים ש שא בעצמו בכל המיסים וההיטלים הקשוריםיי הקבלן 13.1.4
לרבות כל התשלומים הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומים לרשויות  המועצה

וכן בכל העלויות הנדרשות לצורך ביצוע  מס הכנסה, מע"מ ובטוח לאומי
 התחייבויותיו על פי הסכם זה.
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 העדר יחסי עובד מעביד .14

ו/או עובד בלן לקו/או מי מטעמה, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין המועצה  14.1
ו לפי הסכם זה אינם יוצרים ו/או כל אדם אחר מטעמ וו/או ספק משנה מטעמ ומעובדי

, אלא יחס שבין מזמין לקבלן המספק שירותים, או יחסי שותפות יחסי עובד מעביד
ככל שמדובר באחריות וחובות של המועצה, הבאים מכוחה או המועסקים על ידה  כלפי 

 .הקבלן והמועסקים על ידו

מובהר בזה כי הקבלן הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה,  14.2
במע"מ ובביטוח לאומי והקבלן יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס החלים עליו 

 כעצמאי והנובעים מהענקת השירותים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה.  

קופת מתן השירותים ו/או מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי בכל ת 14.3
העבודות הוא רשום ו/או יהיה רשום כעוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במוסד לביטוח 
לאומי, והוא מתחייב לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המתחייבים לאור 

 מעמדו כעצמאי ו/או כחברה בע"מ לפי שיקוליו הבלעדיים. 

דהוא הפועל מטעמו בביצוע השירותים ו/או עובדי הקבלן וכל מאן  עוד מובהר כי כל 14.4
העבודות נשוא הסכם זה יהיו וייחשבו עובדי הקבלן בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל 

 התשלומים והתביעות הנובעים מיחסיו איתם תחול על הקבלן בלבד. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על  14.5
ות בגין מחלה, תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, המועצה כל אחרי

לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה 
ממתן השירותים ו/או מביצוע כל אחת מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. כמו כן, 

   יאליות עבור הקבלן.המועצה לא תהא חייבת בכל תשלום שהוא בגין זכויות סוצ

הקבלן ישפה את המועצה בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל טענה  14.6
או דרישה או תביעה כנגדה בעילה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד, כאמור לעיל. 
שיפוי, כאמור, יעשה מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה לכך.  המועצה תהא 

יגיע לה מהקבלן לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לקבלן רשאית לקזז כל סכום ש
 ממנה. 

 אחריות הקבלן כלפי עובדיו וביטוחים   .15

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים  15.1
הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או 

והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו כל הסכם קיבוצי שנערך 
 או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלו.

ותנאים לביטוח, בטחון ובטיחות העובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות מתחייב  הקבלן 15.2
י העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפובטיחות לשמירת בריאות 

 .1954-שיידרש על ידי המנהל על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד

ידו לכל -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים לגבי העובדים שיועסקו על 15.3
 אורך תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים אלה:

 ;1945יד )הודעה(, –פקודת תאונות ומחלות משלח  15.3.1

 ;1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 15.3.2

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  15.3.3

 ;1951-חוק חופשה שנתית, התשי"א 15.3.4
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 ; 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג 15.3.5

 ;1953-חוק החניכות, התשי"ג 15.3.6

 ;1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד 15.3.7

 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 15.3.8

 ;1958-חחוק הגנת השכר, התשי" 15.3.9

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  15.3.10

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  15.3.11

 ;1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 15.3.12

 ;1976 -חוק דמי מחלה, התשל"ו 15.3.13

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  15.3.14

 ;1988-חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  15.3.15

 ;1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א 15.3.16

 ;1995-ח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה חוק הביטו 15.3.17

 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 15.3.18

 ;1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו  15.3.19

 ;1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 15.3.20

 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  15.3.21

  ;2002-)תנאי עבודה(, התשס"בחוק הודעה לעובד  15.3.22

הקבלן ימסור לכל עובד מטעמו המבצע שירותים על פי חוזה זה, מדי חודש בחודשו,  15.4
 . 1958-תלוש שכר בהתאם לחוק הגנת השכר, התשי"ח

הקבלן ימציא לכל עובד מעובדיו, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל  15.5
לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד, בהתאם להוראות 

, ויבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב
 כנדרש על פי חוק. 

יו לפי חוזה זה ובכלל זה יישא וישלם בעצמו ועל חשבונו את הקבלן יהיה אחראי לעובד 15.6
שכרם של עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה ההפרשות וההוצאות 
הנלוות, לרבות תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, 

או בגין לידה, קרנות  ביטוח בריאות, שכר שעות עבודה נוספות, תשלומים בגין מחלה
עובדים וכל תשלום מס, היטל או תנאים סוציאליים שיחולו על הקבלן בגין עובדיו, 
תנאי עבודתם, העסקתם, וביטחונם הסוציאלי, בהתאם להוראות כל דין או הסכם 

 החלים על הקבלן ועל עובדיו. 

חובות , אישור בדבר עמידתו בכל הבהתאם לדרישההקבלן מתחייב להמציא למועצה  15.7
והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצוו ההרחבה כלפי 
עובדיו המועסקים על ידו בביצוע השירותים. על האישור להיות חתום בידי הקבלן או 

 מורשה חתימה מטעמו ומאושר על ידי רואה חשבון.

ועצה והמועצה לא הקבלן והמועסקים על ידו לא ייחשבו בשום פנים ואופן לעובדי המ 15.8
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תהא חייבת בתשלום כלשהו בגין העסקתם לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, 
 ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו, לרבות קבלני משנה  15.9
ועובדיהם, לנזק ו/או לאבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם 

 ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

 אחריות הקבלן כלפי המועצה  .16

ן, חבלה או נזק כלשהם, הקבלן לבדו יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובד 16.1
לגוף או לרכוש מכל סוג שהוא, שיגרמו למועצה, עובדיה, שלוחיה, למי מטעמה או לצד 
שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל או טעות או השמטה או עקב שגיאה 
מקצועית של הקבלן או הזנחה במילוי חובתו המקצועית או כתוצאה או עקב שימוש 

, שמירה ין או ציוד או אביזרים לקויים או העדר נאמנותאו אספקה של כלים או טוב
או העדר תום לב מצד הקבלן ובכל הנובע, במישרין או  על תקנות הבטיחות והגהות

לרבות עובדיו, שלוחיו  -בעקיפין מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. למען הסר ספק 
 או מי מטעמו.

ן או נזק, הנובע מכל סיבה שהיא הקבלן פוטר את המועצה מכל אחריות בגין אבד  16.2
בקשר עם ביצוע הסכם זה ומתחייב לתקן את הנזק על חשבונו ולהשיב מצב לקדמות, 

 דהיינו למצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. 

אם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה או ככל שנמצא הקבלן  16.3

לעיל, והוצא נגד הקבלן או המועצה  16.1לסעיף  אחראי בגין מעשה או מחדל בהתאם
צו של בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את המועצה על כל נזק ישיר או עקיף, 

ן לעשות את כל הדרוש ולנקוט את כל ההליכים וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבל
הדרושים להסרת הצו ובלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן 

 בגין הצו הנ"ל או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מהצו הנ"ל.

באשר להליכים משפטיים שינקטו כנגד המועצה בשל פעולות שבוצעו על ידי הקבלן או  16.4
מי מטעמו, ישא הקבלן באחריות המלאה לטיפול בהליך כאמור מתחילתו ועד סופו 

 לרבות נשיאה בכל ההוצאות הכרוכות בכך. 

תחול לעיל אחריותו של הקבלן אין המועצה אחראית על ציוד ו/או אמצעים של הקבלן.  16.5
 אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה.כמפורט לעיל  גם לגבי נזקים

 

 פיצוי ושיפוי .17

קבלן פוטר את המועצה ועובדיה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם באחריותו כאמור, ה 17.1
למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, ומתחייב בזה לפצות ולשפות את המועצה או מי 
מטעמה על כל נזק או אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש על ידי 

לוחיה, או מי מטעמה, בגין כל אבדן, חבלה או אדם כלשהו, נגדה או נגד מי מעובדיה, ש
נזק שהם באחריות הקבלן על פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות 
שיגרמו עקב כך. המועצה תודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לו 

 להתגונן מפניהם, על חשבונו. 

האבדן ו/או לשפות הניזוק בגין הנזק המועצה תהא רשאית לתקן ולהשלים את הנזק או  17.2
אם הקבלן לא יעשה זאת בתוך זמן סביר מהמועד בו אירע הנזק, ובכל מקרה לא יאוחר 
מתום שלושים הימים מהמועד בו אירע הנזק, ולחייב את הקבלן במחיר התיקון ו/או 

 כהוצאות כלליות, מוערכות וקבועות מראש. 15%הפיצוי בתוספת 

לעיל מיד עם  17.2את הסכום בו תחויב המועצה כאמור בסעיף הקבלן מתחייב לשלם  17.3
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קבלת ההודעה בדבר החיוב. ככל שלא ישלם הקבלן תוך שבוע ימים מהיום בו הומצאה 
לו הודעת החיוב, רשאית המועצה לשלם ולחייב את הקבלן בסכום ששילם בתוספת 

 הוצאות מינהליות.  15%

הקבלן יהיה אחראי ומתחייב בזאת, לפצות ולשפות בשלמות את המועצה ו/או עובדיה  17.4
אדם מטעמה, בגין כל נזק שיגרם לה עקב או כתוצאה מביצוע  ו/או שלוחיה ו/או כל

על ידו  למועצה על פי חוזה זה ובגין כל תביעה,  , השירותים ו/או העבודותאספקת 
לרבות הגנה משפטית ו/או דרישה כלשהי, לרבות תביעה ו/או דרישה שתוגש על ידי צד 

הוצאה, לרבות הוצאות שלישי כלשהו ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או כל 
משפטיות במלואן, וכן תביעת ריבית ו/או פיצוי ו/או הצמדה, שהמועצה ו/או עובדיה 
ו/או שלוחיה ו/או כל אדם מטעמה, יחויבו לשאת בהם, אף אם טרם נשאו בהם בפועל, 
וזאת מחמת כל נזק ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מעשה ו/או מחדל הקשורים בספק 

ו שלוחיו ו/או באופן ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, בין שבוצעו ו/או בעובדיו ו/א
 כהלכתם ובין שבוצעו ברשלנות.

המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים, אשר יהיו נושא לתביעה  17.5
כנגד הקבלן בגין כל נזק ו/או אובדן כאמור לעיל, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן 

 לשביעות רצון המועצה.סופי ומוחלט ו

הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה, שלוחיה ואת כל הבא מטעמה,  17.6
מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל הנזקים האמורים לעיל, שאירעו לכל אדם, לגוף ו/או 

 לרכוש, מכל עילה שהיא.

ד כל סכום, שיגיע מהקבלן למועצה ואו לאחרים, כאמור לעיל, יהיה צמוד למד 17.7
המחירים לצרכן, מהמדד היסודי ועד למדד החדש הידוע בעת ביצוע התשלום הפיצוי 

שא ריבית יהמוסכם בפועל ו/או בעת ניכויו על ידי המועצה מהתמורה המגיעה לקבלן וי
החשב הכללי באוצר, מעת דרישתו על ידי המועצה ו/או האחרים מהקבלן עד תאריך 

 התשלום בפועל. 

 ביטוחים .18

מבלי לגרוע מחבות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מובהר כי על הקבלן יחולו 
 הוראת נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 אחריות לנזקים .19

ותאור הנמצא  הקבלן יהא אחראי בלעדית לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג 19.1
והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם בשימושו בקשר עם ביצוע העבודות, 

 הנמצא בשרותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

הקבלן יהיה אחראי עפ"י כל דין כלפי המועצה ו/או כלפי העובדים המועסקים על ידה  19.2
ו/או כלפי צד ג' כלשהו לכל נזק לגוף או לרכוש או נזק אחר מכל סוג שהוא שייגרם להם 

 תוצאה ממתן השירותים.כ

קבלן יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן אשר יגרמו לרכוש ה 19.3
ו/או לציוד שלה ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל, טעות ו/או השמטה, של הקבלן 
ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו , תוך כדי טעות  ו/או השמטה, של הקבלן ו/או 

 /או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר אליהם.עובדיו ו

הקבלן מתחייב לשפות את המועצה ו/או את עובדיה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל  19.4
אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו 
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ושכ"ט עו"ד, וזאת עפ"י מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט 
 דרישתם הראשונה בכתב.

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע העבודות המוטלות על  19.5
הקבלן בהסכם תחול על הקבלן ולפיכך אישוריה של המועצה בקשר לביצוע השירותים 
על פי הסכם זה, לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המקצועית המלאה ואין בכך כדי 
להטיל על המועצה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות 

 השירותים.

קבלן מצהיר כי הוא יהיה אחראי בעת ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה על ידי עובדיו ה 19.6
עבור כל אובדן ו/או נזק שיגרם לציוד ו/או לחפץ כלשהו לרבות רכוש המועצה, במקום 

שלנות ו/או מחדל כלשהו על עובדיו וכ"א מהם והוא בו מבוצעות העבודות וזאת עקב ר
  ישפה את המועצה על כל נזק שייגרם.

למען הסר כל ספק, מוסכם בזה בין הצדדים ומודגש בזה כי אחריות הקבלן עצמו וכן  19.7
עובדיו ו/או מועסקיו לקיום הוראות הסכם זה ותנאיו הינה יחד ולחוד וכי הפרת הסכם 

 ו המועסקים הינה כדין הפרת ההסכם  הקבלן.זה  אחד מיחיד העובדים ו/א

 ערבות ביצוע .20

הקבלן נשוא הסכם זה ימציא הקבלן עם מועד מילוי כל התחייבויותיו של להבטחת  20.1
ערוכה  ₪ 000001,על סך  ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית,חתימת החוזה 

, כשהיא הימנוומהווה חלק בלתי נפרד  למסמכי המכרזשצורף לטובת המועצה בנוסח 
צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר 

ין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יהמדד הבסיסי לענ
 .מכרזשיעור כמצוין בבסכום/ושתהיה 

מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימת ותקפות  20.2
 חוזה זה.

מיום חתימה שתחילתה  ההתקשרותתוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת  20.3
מעבר לתום  שלושה חודשיםלמשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת על הסכם זה 

. הקבלן מתחייב כי יאריך את תוקף הערבות תקופת ההתקשרות כהגדרתה בהסכם זה
 (,תיימת )הראשונה או הנוספתיום לפני תום תקופת ההתקשרות המס 30 -לא יאוחר מ

יום מתום תקופת ההתקשרות  90כך שבכל פעם ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד תום 
  הנוספת. 

תנאי כאמור להארכת תקופת ההתקשרות הנוספת הינה הארכת תוקף הערבות למשך  20.4
 כל התקופה הנוספת.  

ימת בתוספת סכום ערבות הביצוע לתקופה הנוספת, יהיה סכום ערבות הביצוע המסתי 20.5
הפרשי הצמדה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן ממדד הבסיס הידוע ביום חתימת 
הסכם זה ועד למדד הידוע ביום הוצאת ערבות הביצוע החדשה על ידי הבנק. הערבות 
לתקופה הנוספת תהיה באותם תנאים האמורים בסעיף זה לעיל ולהלן ובנוסח מלא 

צאת ערבות ביצוע בכל עת שתידרש, כאמור לעיל, . המאשר צורף למכרזומדויק לנספח 
 הינה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

ע"י  אישורקבלת רק לאחר לקבלן בתום תקופת ההתקשרות והערבות כאמור תוחזר  20.6
 המנהל או מי מטעם המועצה בדבר סיום מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות לעיל.

בפעם אחת או לואה או חלק ממנה, המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במ 20.7
בכל מקרה של הפרה יסודית של החוזה מצד הקבלן אשר נגרם  במספר פעמים, ולהיפרע
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בגינה נזק למועצה ו/או אי מילוי התחייבויותיו לרבות אי המצאת ערבות חדשה כנדרש, 
ובלבד שניתנה לקבלן התראה בכתב לתיקון ההפרה והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך 

הנקוב בהתראה כאמור. הסכום שיחולט על ידי המועצה ייחשב כפיצוי קבוע  הזמן
 ומוסכם מראש בין הצדדים והקבלן מוותר באופן בלתי חוזר על כל זכות ערעור על כך.

הקבלן מסכים ומייפה את כוחה של המועצה בצורה בלתי חוזרת, כי מובהר בזאת, כי  20.8

, או אחת מהן, תהא המועצה זכאית ורשאית לעיל 12בסעיף בקרות ההפרות המנויות 
והקבלן מוותר בזאת מראש  ,לחלט את ערבות הביצוע בלי כל הודעה או התראה נוספת

 על כל זכות להתנגד לכל צעד, שהמועצה תינקוט כדי לגבות את ערבות הביצוע.

לוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המועצה אין בחי 20.9
לתבוע פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן 
ההפרה או מכל תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין בשל הפרת 

 .1970-הסכם(, תשל"א החוזה, לרבות מכוח חוק החוזים )תרופות בשל הפרת

חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא הקבלן ערבות חדשה או ישלים את יתרתה  20.10
עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת המועצה, אי השלמת סכום 
הערבות כאמור יהווה הפרה מהותית של חוזה זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום 

 התמורה לקבלן על פי חוזה זה. 

הוצאה וכל  הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמורן הסר ספק מובהר בזה כי למע 20.11
  בלבד.  הקבלןכלשהי, תהיה על חשבון 

 פיקוח, בקרה ודיווח .21

מפקח ו/או כ במסמכי המכרז, םכהגדרת מנהלה המפקח ו/אוהמועצה ממנה בזה את  21.1
 .("נהלהמ")המפקח והמנהל יקראו לעיל ולהלן: על ביצוע העבודות נשוא המכרז מנהל 

וכי נושאים , וכיו"ב לא תהיה סמכות בענייני כספים, תמורה, תקציב נהללמיובהר, כי 
 בלבד. גזבר המועצהמראש ובכתב של  באישוראלה יהיו 

מתן בהתייחס לתקופת ההתקשרות ינתנו במהלך יהנחיות והוראות המנהל לקבלן אשר  21.2
עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של בשום מקרה לא יהוו השירות על ידי הקבלן 

 במכרז. הקבלןוהתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של  הקבלן

הקבלן יהא עצמאי בביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה, אך יהיה כפוף להוראות  21.3
המועצה, המנהל או נציג אחר מטעמה, וזאת ככל שהוראות אלה קשורות לעניינים אשר 

 מצויים באחריות המועצה.

המועצה רשאית להחליף את המנהל מטעמה, להוסיף עליו בעלי תפקידים נוספים,  21.4
למנות לו עוזרים לצורך פיקוח על פי חוזה זה, הכל לפי ראות עיניה וכל אימת שתמצא 

 זאת לנכון. 

למנהל אשר ימונה מטעם המועצה או מי מטעמה שהוגדר לצורך תפקיד זה, תהא  21.5
המסופקים על ידי הקבלן מבוצעים כראוי על  הסמכות המכרעת לקבוע אם השירותים

 פי תנאי חוזה זה ונספחיו.

המועצה באמצעות המנהל או מי מטעמה יהיו רשאים לבדוק, בכל עת, את טיב ואופן  21.6
ביצוע השירותים ו/או העבודות, טיב הציוד, הכלים, כשירות העובדים, והאמצעים 

ומילוי דתו בתנאי החוזה את מידת עמיבהם משתמש הקבלן לצורך מתן השירותים ו
  .המועצההוראות  אחר

קבע המנהל או מי מטעמו כי הציוד או חלק ממנו, הכלים, האמצעים בהם משתמש  21.7
לא בוצעה כי העבודה מהטיב הדרוש או  הקבלן או השירותים אינם תקינים ו/או אינן

ו א המכרזנספחי ו ת דרישות המועצהא מתתוא האו אינ הבמומחיות ובמיומנות ראוי



 אזורית מטה יהודההמועצה ה
 תיירות ופיתוח תפעול, אגף 

 22/2014מס'  פומבי מכרז מסגרת
  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימותשטיפה למתן שירותי שאיבה 

 
 

29 

 

, אינם ראויים לבצע את העבודותחוזה זה ו/או כי יש להחליף עובד/ים אשר  את הוראות
 תהא קביעתו סופית והקבלן מתחייב לפעול כפי שיורה לו המנהל או מי מטעמו. 

מכדי המנהל הינו איטי מדי לדעת מתן השירות ומענה לפניות המועצה אם קצב ב 21.8
 המנהלודיע על כך ין הקבוע בחוזה זה, בזמאספקת העבודה ו/או השירות להבטיח את 

מתן השירות ו/או השלמת בכתב וזה ינקוט באמצעים מתאימים לשם החשת  לקבלן
 הקבלןאך בתנאי ששום צעד מהצעדים שינקטו על ידי  - המנהלכפי שאישר  - העבודה

עבודה בשעות נוספות,  לרבות ולרבות )אך לא אלה בלבד(, המועצהוהמאושרים על ידי 
עבור נקיטת צעדים  נוסף בכל תשלום הקבלןעבודה בלילה, או בימי שבתון, לא יזכו את 

 אלה. 

 המועצהשל  הימים מיום הודעת 3לא תתוקן תוך  במתן השירותבמקרה והתקדמות  21.9
ולהמשיך  הקבלןבנוסף לכל סעד אחר להפסיק את עבודת  תזכאי המועצה תהא לקבלן

, וכל ההוצאות וההפסדים של הקבלן על חשבונו גורם אחר באמצעות תמתן השירואת 
 .הקבלןהקשורים בכך יחולו על 

, לא יפורש השירות מתן פקח על מהלךל זכות למועצה שקיימתאף על פי מובהר כי  21.10
מאחריות  הקבלןמשחרר את באופן אשר או סעיף אחר מסעיפיו  ההתקשרות חוזה

לטיב העבודה בהתאם נות הבטיחות והגהות או,שמירה על תק חומרי ההוראהלטיב 
 . למפרט ולתנאי החוזה

החוזה  התחייבויותיו של הקבלן על פי ת קיוםכי הפיקוח מכוון להבטחמובהר בזה,   21.11
לביצוע  הקבלןאינה מקטינה את אחריות  המועצה, והשגחת תקופת ההתקשרותבכל 

מי שמונה לצורך ו/או  באמצעות המנהל לפי פרטי המפרט והחוזה. הקביעה של המועצה
לפי הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים,  מילא התחייבויותיו הקבלןאם בדבר , כך מטעמה

 תהא סופית ומכרעת. 

 איסור הסבת והמחאת זכויות חובות והתחייבויות .22

ו/או  הסכם זה נערך עם הקבלן בלבד, והוא אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות 22.1
להעביר את החוזה כולו, או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או איזו זכות מזכויותיו 
ו/או חוב מחובותיו ו/או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, לכל אדם או תאגיד 

 אחר בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

או יותר  25% אם הקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה, יראו בהעברת 22.2

לעיל,  22.1מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף 
 בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים.

יה רשאי להמחות סכומים המגיעים ו/או אשר יגיעו לו בגין ביצוע הסכם הקבלן לא יה 22.3
 זה, אלא אם תסכים לכך המועצה בכתב ומראש.

המועצה תהיה רשאית לסרב להמחות סכומים כאמור או להתנותם בכל תנאי שיראה  22.4
 לה לפי שיקול דעתה המוחלט, לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבויות.

 קיזוז .23

ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע  לקזז, המועצה רשאית 23.1
הוראות על פי חוזה זה או  למועצה מהקבלן, כל חוב המגיע לקבלןעל פי חוזה זה  הממנ

לגבות את החוב האמור בכל המועצה של  ההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותהדין .  
דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד 

כולל קיזוז עלות  מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין. המועצה כלפי הקבלןלרשות 
 7.4שעות ממועד ההודאה,כמוגדר בסעיף  4פתיחת סתימה במידה ולא בוצעה בתוך 

 7.6וסעיף 
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כל סכום ו/או פיצויים גרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה תהא רשאית לקזז מבלי ל 23.2
אשר יגיעו למועצה מאת הקבלן, לרבות הפיצויים המוסכמים לעיל,  ו/או כל סכום שעל 
המועצה יהיה לשאת בו, מחמת שנתבעה על ידי צד ג' כלשהו, בגין מעשים ו/או מחדלים 

הבא מטעמו ו/או כל סכום, העשוי להגיע  של הקבלן ואו עובדיו ו/או מועסקיו וכל
למועצה מאת הקבלן בהתאם להסכם זה, תהיה המועצה רשאית לקזזו מכל תמורה 
ו/או מכל סכום אחר שיגיעו מאת המועצה לקבלן, לרבות חלוט הערבות הבנקאית שנתן 
הקבלן למועצה בקשר להסכם זה, שתשמש, בין השאר, גם לכיסוי הסכומים המגיעים 

 כאמור. למועצה,

 התחייבות הקבלן לאי העסקת ספקי משנה .24

, וכן , בעצמו ו/או באמצעות עובדיוהשירותים ו/או העבודותהקבלן מתחייב לקבלן את  24.1
משנה ולא עם בני אדם, גופים, או  קבלניאינו רשאי להתקשר עם  מובהר בזה כי הקבלן

רשאי להעביר  קבוצות אנשים לביצוע איזו מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה וכן איננו
חוזה זה והזכויות והחובות הנובעות ממנו, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הותנה 

 מראש ובכתב. המועצהלו זאת  הוהוסכם הדבר בכתב ובמפורש ו/או אם אישר

נתן, לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותו מומחיותו והתאמתו י, אם יהמועצהאישור  24.2
 הקבלןתחול תמיד על הקבלן לכל התחייבויות  של קבלן המשנה האחר, והאחריות

 לבדו.

מאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה אם  הבכל זמן לחזור ב תהא רשאית המועצה 24.3
 מחייב זאת. המועצההאינטרס של  הלדעת

את עבודתו של המועסק על ידו מיד עם קבלת הוראה  הקבלןבמקרה כזה יפסיק מיד  24.4
ללא אישור מראש ובכתב  הקבלןהמניות של  על כך מאת המנהל. כל שינוי בזהות בעלי

 של המזמין יחשב להעברת זכויות אסורה.

לא יהיה הזכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני  הקבלןמובהר, למען הסר ספק, כי  24.5
 המשנה הפועלים מטעמו.

 ויתור ומניעות .25

ומהוות תנאי זכויות המועצה, המפורטות בחוזה זה, אינן ניתנות לערעור ו/או לשינוי  25.1
 הכרחי לחתימתה על החוזה.

אין בכל האמור בהסכם זה ו/או בנספחיו, כדי לגרוע מזכויותיה של המועצה עפ"י  25.2
 ההסכם  לכל סעד על פי כל דין.

אי תגובה ו/או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה על  25.3
אופן, כויתור מצד המועצה ו/או ידי המועצה, לא יחשבו ולא יתפרשו, בשום פנים ו

כעובדות היוצרות כנגד המועצה מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותה ביחסיה עם 
 הקבלן ושום זכות ו/או יתרון שיש למועצה לא יגרעו מחמת כך.

הסכמת המועצה לסטות מתנאי או מתנאים בהסכם זה במקרה מסוים או בסדרת  25.4
 זרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה ג

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או נספחיהם, לא  25.5
יהא להם כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהיה מנוע 

 מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג שהוא, בעניין שנעשה לא בדרך האמורה בסעיף זה.

ראות מפורשות או סעדים, שנקבעו במסמכי המכרז ובהסכם זה, יחול חוק בכפוף להו 25.6
על תנאיהם והוראותיהם של מסמכי המכרז והסכם  1973 –החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 

 זה.
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חובותיו והתחייבויותיו של הקבלן עפ"י חוזה זה, הן כחובות ספק כמשמעותו בחוק  25.7
 זה., בכפוף לאמור בחוזה 1974חוזה קבלנות תשל"ד 

ההתקשרות עפ"י הסכם זה, כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, שיהיה בתוקף מעת  25.8
 לעת ומותנה בתקציבי המועצה, שמהם ישולמו הסכומים עפ"י הסכם זה.

מוסכם בזאת, כי חתימת שני הצדדים על החוזה תיתן תוקף לכל שאר מסמכי המכרז,  25.9
 ן.הנחשבים לחלק מהחוזה ושהוראותיהם מחייבות את הקבל

 העדר ניגוד עניינים .26

הקבלן מצהיר ומאשר כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא  26.1
תעמיד את הקבלן או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בקשר עם 
התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה וביצועו, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר 

הקבלן, מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו וכי אם קיים חשש כאמור, הצהיר הנובע ממצבו של 
 עליו במפורש במסגרת ההצעה.

הקבלן מתחייב להביא לידיעת המועצה כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת  26.2
קיומו של חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת באופן מיידי 

 ן דבר הנסיבות אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים כאמור.עם היוודע לקבל

המועצה תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד עניינים של הקבלן בעת  26.3
 ביצוע עבודותיו ומתן השירותים בהסכם זה, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום.

עניינים  בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין מסוים קיים חשש לניגוד 26.4
 תכריע דעת בא/ת כוח המועצה. 

 

 

 

 וברירת דיןבוררות  .27

ן אחר שיתעורר בקשר לחוזה יבמקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר לחוזה זה וכל עני 27.1
נים המסורים להכרעת ייהערבויות הבנקאיות וכל הקשור להן, וכן הענ למעט -זה 

הבלעדי והמוחלט  ה, לפי שיקול דעתתרשאי תהא המועצה -ולשקול דעת המנהל 
 לפעול בהתאם לאחת החלופות כדלהלן: )להבדיל באופן מפורש מהקבלן(,

להביא את המחלוקת בפני ראש המועצה והחלטת ראש המועצה תהא סופית  27.2
 ומוחלטת;

להביא את המחלוקת להכרעתו הבלעדית של בורר שיהיה עו"ד שימונה על ידי הצדדים   27.3
, להביאה אוי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל, בהסכמה, ובהעדרה, ימונה הבורר על יד

 בפני בית המשפט המוסמך לכך.

על מנת להסיר ספק, מצהיר הקבלן, כי אף לא תשמע מפיו כל טענה בין בהליכי בוררות  27.4
ינים המסורים יובין בהליכים בבית משפט לפיה נושא הערבויות הבנקאיות, והענ

לים בגדר הסכם הבוררות ו/או נכל -להכרעה ושיקול דעת המנהל כמבואר לעיל 
 סמכויות הבורר ו/או סמכויות בית המשפט.

מונה בורר, הבורר יהיה קשור לדין המהותי,  המועצהבמידה ולבקשת ו/או להסכמת  27.5
אך לא יהיה קשור לדיני הראיות ולסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, ויהיה מחוייב 

 ן המהותי.לנמק את כל החלטותיו ללא יוצא מן הכלל עפ"י הדי



 אזורית מטה יהודההמועצה ה
 תיירות ופיתוח תפעול, אגף 

 22/2014מס'  פומבי מכרז מסגרת
  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימותשטיפה למתן שירותי שאיבה 

 
 

32 

 

חתימת הצדדים על חוזה זה כמוה כחתימה על שטר בוררין בהתאם לחוק הבוררות,  27.6
דרש כל הסכמה נוספת שהיא מאת מי המצדדים לגבי מינוי יולא ת 1969 -התשכ"ח 

 הבורר וקיום הליכי הבוררות.

ה כל להליכי הבוררות וכל הקשור בהם, או הליכי בית משפט, לא יהיו בידי הקבלן עי 27.7
 לעיכוב ו/או השהיית ביצוע איזה מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה. שהיא

סכם הא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור להי בירושליםלבית המשפט  27.8
אין זכות להורות כיצד והיכן יתבררו  לקבלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי זה

  .למועצהומוחלט רק  מחלוקות שיהיו, אם יהיו, אלא זכות זו מוענקת באופן בלעדי

 שונות .28

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה, תינתן במסירה אישית, או  28.1
 במכתב רשום לפי הכתובות המצוינות במבוא להסכם זה.

הודעה, מסמך או מכתב  שישלח בדואר רשום על ידי מי מהצדדים למשנהו לפי  28.2
שעות משעת מסירתו  72תוך  הכתובות, המצוינות במבוא להסכם זה, יחשב כנתקבל

 בבית דואר בישראל, למשלוח כדבר דואר רשום.

 

 

 

 

 

 ;לראיה באו  הצדדים על החתוםו

 המועצה:

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

 _________________________________ בתקציב רגיל.

 
 

__________ 
 

 
 

__________ 
 

 
 

__________ 

 חותמת המועצה ראש המועצה גזבר המועצה

 

 

  הקבלן:

__________ 
 

__________ 
 

 הקבלןחותמת  הקבלןחתימת 
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 שטיפה למתן שירותי שאיבהמכרז מסגרת פומבי 

  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימות
 בתחום המועצה 

 

 

  נספח א'
 

 טופס הצעת משתתף
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 נספח א' 

 2220/14 ס'מ פומביהצעת משתתף במכרז טופס 

 
 
 

 עיינתי ובדקתי את כל  מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"אני הח
 וניקוז  שאיבה ופתיחת סתימות במערכות ביוב למתן שירותי  14/2022 'מס פומבימסגרת מכרז מסמכי 

וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על  מכרז,כמפורט במסמכי ה  אזורית מטה יהודההברחבי המועצה 
  פיהם.

 
 הצעתי הינה כדלקמן:  
 

)הצעה אשר תנקוב אחוז תוספת תיפסל על הסף ולא תידון בפני ועדת המכרזים(  הנחה
  אחוזים ________________________במילים _____, ________ %בשיעור 

 .  טז'הסעיפים המצורפת בנספח   ברשימת הנקובים) לא כולל מע"מ(,  כל המחירים על  
 

 
_________  ____________  ____________ 

   /מ"חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע   שם המציע

   מס' שותפות רשומה         

 

      _____________________________ת המציע וכתוב
 

  _____________________________          טלפון המציע
           

     

 

     :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע
   

 

 ______________ תאריך
 

           
    __________   __________   __________ _____________ 

   ת.ז.  שם              ת.ז.       שם      
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 שטיפהלמתן שירותי שאיבה מכרז מסגרת פומבי 
  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימות

 בתחום המועצה
 

 

 

 
 
 
 

  'בנספח 
  

 
 

 הצהרת הקבלן
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 נספח ב'

 הרת הקבלןצה
 _______תאריך:__          בודכל

 אזורית מטה יהודההמועצה ה
 תיירותו חפיתותפעול, אגף 

 

 במערכות ביוב ופתיחת סתימות שטיפה למתן שירותי שאיבהמכרז מסגרת פומבי ון: דנה
  וניקוז

 אזורית מטה יהודהה בתחום המועצה
 

המכרז, בין הכלולים בתיק כל מסמכי  ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
תי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבבלתי נפרד הימנו, ולאחר שהמכרז ובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק 

 ובדתיים והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:הע
 

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או הנתי והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-עה ו/או איידי-דרישות ו/או טענות המבוססות על אי

   

קתי, לפני הגשת הצעתי  את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם דב .2
ין יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואש לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמים

תביעה או ,טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה  ואדרישות ולא תהיינה לי כל תביעות ,
 דרישה כאמור. 

   

 . כרזסמכי המלממצורפים אשר אינם  המתאימים מפרטים הטכנייםההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
-אילהסכם, הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על 

 .רהבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי
  

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .4
 תנאים שבמסמכי המכרז.  להמכרז והנני מקבל על עצמי לפעול בהתאם 

  

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5
  

רשאי לפסול את הצעתי ולחלט את   מזמיןהא היבמידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים,  .6
הערבות הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת 

  .מזמיןהעומדת ל
  

לבטל המכרז ללא  מזמיןויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאי הבמידה  .7
   מזמיןכל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל

  

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .8
  

יני בכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב ני מסכים כי תהיו זנה .9
 לביניכם.  

  

  . ₪ 25,000 סלהבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע" .10
  

א את מצי, אזרכמממועד ההודעה על זכייתי ב  ימי עבודה 20ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
דעה על וממועד הה ימי עבודה 20וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך הערבות הבנקאית 

 זכייתי במכרז. 
  

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי יה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .12
 וקבועים מראש.  כם, כפיצויים  מוסכמיםידבמכרז תמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על 
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לתבוע את נזקיה  מזמיןאו במימושה כדי לפגוע בזכויות הכאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות   .13
הממשיים אף אם הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת 

  .מזמיןל
  

מן ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .14
 והציוד הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 

  

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי  הניעתי זו הצה .15
חתימת בם התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ולחתום בש

 הסכם ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 
  

בגין מתן  יתהלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילמנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16
 שיש עמה קלון. שוחד ו/או גניבה ו/או 

 

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות יצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופיםנה .17
 2אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף  מזמין, וביכולתי להמציא ל1976 -ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

  .לחוק
  

רשאי לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי  מזמיןה בזאת מכתבי המלצה. מצורפים  .18
  בתחום נשוא המכרז. ייוהצלחות

  

יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא  ואו מי שימונה על יד מזמיןמסכים שה יאנ .19
המכרז, ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין 

  כאמור. מזמיןכל דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי ה
  

תאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ני מתחייב לבצע את העבודות בהנהצעתי זו תזכה ה םא .20
 ונספחיו.  

 

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .21
  והתנאים 

תקשר עמי י מזמיןכרז והבמות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובלביצוע העבודות וההתחיי
 בהסכם 

ההתקשרות וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות,  
  שייחתם 

אזורית מטה הברחבי המועצה  וניקוז מתן שירותי שאיבה ופתיחת סתימות במערכות ביוב עמי כנגד 
הסכם פי -המופרטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על יהודה

 ההתקשרות ונספחיו. 
  

 :2022__________ לחודש __________  אייה באתי על החתום ביוםרלו  .22
 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש
 
  ס: קפ     ון:פלט    בת:ותכ_____________' תאגיד: סמ 

  
 
 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 
                מה:יתח

חתום ולהתחייב בשם ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 
 התאגיד.
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שטיפה למתן שירותי שאיבה מכרז מסגרת פומבי 

  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימות
 בתחום המועצה 

 

 

 

 

 
 
 
 

  1-ג'נספח 
  

 
 

 תנאים כלליים מיוחדים 
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 1-נספח ג'
 תנאים כלליים מיוחדים

 תאור העבודה .1

ברחבי וניקוז ופתיחת סתימות במערכות ביוב שטיפה למתן שירותי שאיבה חוזה זה מתייחס 
  .המועצה

 עדיפות בין מסמכים .2

יחולו הוראות  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין ההסכם
 מסמך זה.

 התחייבויות כלליות .3

במידה ואזור העבודות יימצא בסמוך למבני מגורים וצמוד לחצרות פרטיות או מבני ציבור    א.
וכדומה, הקבלן ידאג, בכל יום בתום העבודה, לנקות את השטח וסביבתו ,לדאוג ליישורו 

סילוק הפסולת ייעשה לאתר  ולפינוי מטרדים ולאפשר ככל הניתן חניה לכלי רכב פרטיים.
 פסולת מורשה.

 28הקבלן ימלא בקפידה אחר הוראות הקשורות במניעת הפרעות תנועה כאמור בסעיף    ב. 
 לחוזה הממשלתי.

 הזמנת העבודה .4

חוזה זה אינו מהווה הזמנת עבודה. הזמנת עבודה תעשה ע"י המזמין מעת לעת לאחר  .א
 עתו.חתימה על החוזה לפי צרכי המזמין ושיקול ד

פניה שתשלח לקבלן ובה פירוט העבודות הכלולות הזמנת העבודה תעשה באמצעות  .ב
 .בהזמנת העבודה בהתבסס על מחירי החוזה 

 להזמנת העבודה יצרף המזמין צו התחלת עבודה. .ג

המזמין יקבע באופן בלעדי את היקף הזמנות העבודה, סוגי העבודות ומקום ביצוען אם  .ד
 בכלל.

 כמה אתרים במקביל בעת ובעונה אחת.לעבוד בבמידת הצורך הקבלן מתחייב  .ה

 הכמויות בחוזה זה הינן למדידה .  .5

  בטיחות .6
העבודה בהתאם  עת ביצוע בהנדרשים  טיחותבהקבלן אחראי באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי 

 . 1988 לתקנות הבטיחות בעבודה

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל.

 
 

_______________                                                          _______________ 
 המזמין                                                                                הקבלן
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שטיפה למתן שירותי שאיבה מכרז מסגרת פומבי 
  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימות

 בתחום המועצה 
 

 

 

 

 
 
 
 

 2-ג'נספח 
  

 
 

  מיוחדטכני מפרט 
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 2-נספח ג'
 

 מפרט טכני מיוחד
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בניין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן. .1

 המפרט המיוחד שלהלן הינו אינדיקטיבי בלבד.  .2

 שיצורף במידת הצורך לכל הזמנת עבודה.העבודות בפועל תבוצענה עפ"י המפרט המיוחד  .3
 

 כללי

המזמין יראה את הקבלן כאילו התחשב בעת הכנת הצעתו בכל התנאים והדרישות המפורטים  .1
 הצעה זו.בכל מסמכי 

ח האדם וספקת כאהמחירים שיוצעו ע״י הקבלן בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את עלות  .2
הדרוש, עלות כל העבודות, הספקת החומרים וההוצאות שתגרמנה לקבלן כדי למלא אחר כל 

 במלואם, על כל פרטיהם. ההצעההדרישות והתנאים המפורטים במסמכי 

אי הבנת תנאי ו/או עבודה כלשהם ו/או אי התחשבות בהם ע״י הקבלן לא תיחשב כעילה  .3
ו בכתב הכמויות ו/או כעילה לתביעה לתשלום לשינוי המחירים שמולאו ע״י הקבלן בהצעת

 נוסף ו/או פיצוי כלשהו.

מובהר בזאת במפורש, כדי למנוע ויכוחים וחילוקי דעות, כי עבור עבודות שתבוצענה ע״י  .4
הקבלן ביוזמתו הוא לפי שיקול דעתו, מבלי שתינתן לגביהן הוראה מפורשת בכתב ע״י נציג 

 המזמין, לא ישולם לקבלן.

קבלן כאילו התחשב בעת הכנת הצעתו ומילוי מחירי היחידה בכתב הכמויות בכל רואים את ה .5
התנאים והדרישות המפורטים במכרז/חוזה זה על כל מסמכיו. המחירים המוצעים ייחשבו 
ככוללים את עלות כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים במסמכים הנ״ל על כל 

 פרטיהם.

 
 רישיונות ואישורים

כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות לקבלת כל המכתבים,            
האישורים, האגרות והרישיונות השונים מהרשויות המוסמכות והתשלומים למפקחים שלהן 
יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא 

 ישולם עבורן בנפרד.

 
 ירות ובטיחותאמצעי זה

מחיר נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות המתחייבים מחוקי מדינת ישראל, דרישות            
המוסד לבטיחות וגהות, משרד הבריאות, המשרד  -מ.א מטה יהודה, משרד העבודה  –המזמין 

להגנת הסביבה, שרותי הכבאות ורשויות מוסמכות נוספות, והמפורט במפרט מיוחד זה, כולל 
אספקת כל האמצעים הדרושים והעבודה שתידרש, ייחשבו ככלולים במחירי היחידה של 

 החוזה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 
 יומנים ודיווח

לא ישולם בנפרד לקבלן והמחיר ייחשב ככלול במחירי היחידה של החוזה עבור מילוי כל            
מאות שלהם בנספחים השונים, היומנים היומיים והדיווחים החודשיים ושאר הטפסים שדוג

הקלדת הנתונים בדפים ממוחשבים במחשב של הקבלן, כולל כל החומר והעבודה שיידרשו 
 .להכנתם והעברתם לנציג המזמין יחד עם החשבון החודשי
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 יכלל – 00פרק 
 

 מבוא ותיאור העבודה .1
הציבוריות ברחבי מ.א מטה מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות אחזקה מידיות במערכות הביוב           

בלבד שהצורך בביצוען הכרחי כדי למנוע  וניקוז יהודה הכוללות פתיחת סתימות בקווי ביוב

מרגע  דקות 30-מסכנת בריאות לציבור ושעל הקבלן לגשת לביצועם במערכות תוך לא יותר 
 שנמסרה לו ההודעה על כך מהמוקד ו/או ממחלקת הביוב במועצה.

 

 הגדרות .2
הסעיפים להלן באים להסביר ולהוסיף הסברים או להדגיש את היקף העבודה ותנאיה. בשום            

מקרה אין הם באים לגרוע או להקל מהנאמר בתנאי החוזה. הצעתו של הקבלן והמחיר הכולל 
המופיע בגיליון הסיכום ייחשבו כמקיפים את העבודה כולה על כל פרטיה )המוגדרים כמוסבר 

 אות החוזרות תכופות במפרטים וברשימת הכמויות יהיה מובנן כדלהלן:לעיל(. המילים הב
 ”.החברה”המזמין: מועצה אזורית מטה יהודה  להלן:           
כל עבודה, אספקת ציוד וחומרים, דרכי גישה, שמירה על הניקיון, הבטחת תנועה  :"עבודה"          

האמצעים, החומרים, הכלים, הציוד  ושירותים קיימים, הסדרי תנועה, שכירות, ביטוח וכל
וכוח האדם שעל הקבלן לספק והדרושים לביצוע העבודה, לרבות אספקת שירותים מיוחדים 

 לשעת חירום. הפעלת הציוד המסופק לפי החוזה, ו/או ציוד שישאיל הקבלן לצורך עבודתו,
 ונו של המפקח באתר.הכל בנחישות וללא דיחוי, עד לגמר מושלם של משימתו לשביעות רצ          
 מנהל מחלקת ביוב או בא כוחו. :"מהנדס"          
 נציג המועצה על עבודת הקבלן ובא כוחו של המהנדס. ":מפקח באתר"          
 משתתף במכרז. ":המציע"          
ל כל מערכת הביוב הציבורית: כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי ע           

מתקניהם בתוך הישובים וברחבי המועצה, מגובים מכניים )כולל בשטח מכוני טיהור(, מגוב 
 ידני, תחנות שאיבה קווי סניקה ומתקני טיהור השפכים על כל מתקניהם.

 מערכת הביוב הפרטית: הביבים בשטח המגרש הפרטי וכולל החיבור לתא הבקרה העירוני.          
י קו כלשהו עובר בשטחים פרטיים, אזי גבול העבודה במכרז זה הינו החל מתא במקרה שתווא          

 הבקרה הראשון הקולט שני מגרשים.
במערכת הביוב הציבורית כלולים כל מוסדות הציבור כגון בתי ספר, גני ילדים, מבני מועצה           

 וכו׳
 כולל כל מבנה בבעלות הרשות.          
 ה: מערכת של ביבים ונקזים עם שוחות בקרה בהם זורמים השפכים בגרביטציה.קווי גרביטצי          

 
 תיאור מערכת הביוב הקיימת .3

ברשות המועצה תכניות כלליות של מערכת הביוב שתשמש בסיס לעבודות הקבלן, מהן עולים           
 הנתונים המקורבים, כדלקמן: 

 

 

 

 

 

 פירוט מערכת הביוב במועצה

 סניקה מתקני מספר

 מסילת ציון 1
 זכריה 2
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 רמת רזיאל 3
 גבעת יערים 4
 אדרת 5
 רוגלית 6
 גבעת ישעיהו 7
 צפרירים 8
 תחנה קטנה–נווה אילן  9

 תחנה גדולה –נווה אילן  10
 נחושה 11
 טל שחר דרומי 12
 טל שחר צפוני 13
 נס הרים 14
 תרום 15
 צומת נחשון -מאסף בקוע 16
 מבוא ביתר 17
 לוזית  18
 בקוע  19
 נס הרים 20
 בר גיורא 21
 שורש 22
 צלפון  23
 צלפון 24

 

 אגור ושטוף מספר

 שריגים 1
 צפרירים 2

 

 

 

 

 

 

 

 תחנות סניקה

 מסילת ציון     .1

 RR ATH203 CA 7מטחנה מונו 

 SIUM CEOG 124משאבות בורגיות מונו  2

 KVA 77גנרטור חירום 

 הזרקת חומר נגד ריח

 מכוני טיהור שפכים מספר
 נתיב הל"ה 1
 מטע 2
 נחושה 3
 לוזית  4

 לטרון 5 
 טל שחר 6



 אזורית מטה יהודההמועצה ה
 תיירות ופיתוח תפעול, אגף 

 22/2014מס'  פומבי מכרז מסגרת
  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימותשטיפה למתן שירותי שאיבה 

 
 

44 

 

 זכריה    .2

  HP 40משאבה טבולה פליט 

 SV302H KW29משאבה טבולה גרונפוס 

 רמת רזיאל .  3

 סל ידני 

 כ"ס SSP 2-724   10משאבות טבולות סיניאבר  2

 .  גבעת יערים4

 סיניאבר , כולל ארון חשמלמשאבות טבולות תוצרת  2

 מגוב סיניאבר

 .  אדרת5

 HZM 4 – 63לוח חשמל ראשי למתקן מפסק ראשי 

 ,לוח חשמל KG 500 CMVALUSTARמגוב חשמלי הפעלה ידנית עם כננת חשמלית 

 תקין חלקית-סל מגוב חיקוי לסיניאבר 1

  SSP H 3   ,HP 25משאבות טבולות סיניאבר  2

 )נווה מיכאל( .   רוגלית6

 לוח חשמל למשאבות

 קוו"ט  15)אנגליה( הספק  BYSWATERמשאבה טבולה צנטריפוגלית תוצרת 

 מגוב חשמלי הפעלה ידנית עם כננת

 .   גבעת ישעיהו7

 לוח פקוד ראשי למשאבות

 כ"ס 20,  16159-60מס"ד  SSP 3 – 1530יח' משאבה טבולה סיניאבר  דגם  2

 .   צפרירים8

 למשאבותלוח פיקוד 

 16317-18כ"ס , מס"ד  SSP 15,  3-1129יחידות משאבה טבולה סיניבאר דגם  2

 תחנה קטנה–.  נווה אילן 9

 לוח פקוד ראשי למשאבות

 3153-181כ"ס מס"ד  NP-3153- 23דגם  FLYGT"יחידות משאבה טבולה " 2

 FILTRANמסנן דחסן 
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 תחנה גדולה –.  נווה אילן 10

 NORD SK52-180Lמשאבות בורגיות  2

 עקב לחץ מים נמוך אינו מתנקה כראוי – FILTRANמסנן דחסן 

 .  נחושה11

 כ"ס SSP-2524  7.5משאבות סיניאבר  2

 סל ידני

 .  טל שחר דרומי12

 כ"ס SSP3 20משאבות טבולות סנייבר  2

 CA203AAT7B2     מגרסת מונו

 KVA42גנרטור חרום 

 .  טל שחר צפוני13

 כ"ס SSP3 20סנייבר משאבות טבולות  2

 CA203AAT7B2     מגרסת מונו

 KVA42גנרטור חרום 

 .  נס הרים14

 FLYGT MP-3127-255משאבות טבולות  2

 סל מגוב סיניאבר 

 קוו"א 30גנרטור 

 .  תרום15

 כולל מערכת התראות ע"י אינטרנט ומבנה.

 MONO E1ADמשאבות בורגיות  2

 R09דגם  HUBERמגוב מכני משולב בדחסן 

 קוו"א 70גנרטור חירום 

 צומת נחשון -.  מאסף בקוע16

 כולל מערכת התראות ע"י אינטרנט ומבנה.

  S   - UG354\ 100-401  KRTFמשאבות טבולות 2

 HUBER  - ROK4מסנן דחסן

 קוו"א 113גנרטור 
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 .   מבוא ביתר17

 כולל מערכת התראות ע"י אינטרנט ומבנה.

 התראות .לוח פקוד ראשי למשאבות כולל 

 RPA 11BC19 E דגם משאבות מונו 2

 ניקוי רשתות ידני

 כולל מערכת התראות ע"י אינטרנט. –.  לוזית 18

 לוח פקוד ראשי למשאבות כולל התראות .

 כולל מערכת התראות ע"י אינטרנט. –.  בקוע 19

 לוח פקוד ראשי למשאבות כולל התראות .

 בבניה-.  נס הרים20

 בבניה-גיורא.  בר 21

 כולל מערכת התראות ע"י אינטרנט. -.  שורש22

 לוח פקוד ראשי למשאבות כולל התראות .

 כולל מערכת התראות ע"י אינטרנט. צלפון 23

 לוח פקוד ראשי למשאבות כולל התראות .

 כולל מערכת התראות ע"י אינטרנט. צלפון 24

 לוח פקוד ראשי למשאבות כולל התראות .

 

 הפרעותמניעת  .4
רבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה יהקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מ          

המתנהלים בכל יישוב במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות 
 מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה           
שיש בהם כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או 

 מוקדמים ומוסכמים כמפורט להלן. ללא שינוי הסדרי תנועהלפגוע במתקנים קיימים וכו׳, 
בטיחות התנועה ע״י תכנון הסדרי תנועה, אישורי משטרת ישראל, התקנת הקבלן ידאג ל          

שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו׳, לפי הצורך, ויבנה מעקפים לצורך הטיית 
 גשרים מעל תעלות חפורות וכו׳. התנועה,

 כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי          
 התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו לו עקב נקיטת כל האמצעים           
 למניעת הפרעות.

כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק באמצעות           
פניאומאטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב נקיים ושהחומר המועמס כלי רכב מצוידים בגלגלים 

 על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.
 
 

 אחריות למבנים קיימים .5

      פועליו   הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש שייגרם כתוצאה מבצוע העבודה על ידו, על ידי           
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 ושליחיו או ע״י קבלני משנה שיופעלו על ידו.
בשטח קיימים מבנים ומתקנים וכן עמודי חשמל וטלפון, כבלי חשמל וטלפון, תשתיות           

תקשורת נתונים ואחרים בסיבים אופטיים, קווי מים, דלק וכו׳. הקבלן יבדוק ויוודא את 
קרקעיים בכל מקום בו הוא ניגש לביצוע עבודה, בין -מקומם של המבנים העיליים והתת

ן שאינם מסומנים, על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. על שהם מסומנים בתוכניות ובי
 הקבלן לקבל אישורים ורישיונות מהגורמים הנוגעים בדבר.

על הקבלן למנוע כל פגיעה במבנים ובצנרת אלה וכן מכל הפרעה במהלך התקין של החיים           
בהקדם ועל יומיים במקום. מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן -היום

 חשבונו כל נזק אשר הוא יגרום למבנים ולמתקנים קיימים.
 

 אספקת מים וחשמל .6

כדי להסיר כל ספק מודגש בזה שאספקת חשמל לביצוע העבודה הכלולה במכרז/חוזה זה            
במפרט הכללי  00תבוצע ע״י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו, כפי שמפורט בפרק 

 )מוקדמות(
שימוש הסכם עם ספק המים בכל ישוב להקבלן לעשות באחריות  :שר לאספקת מיםא          

 מולתשלום על פי מדידה ולדאוג לבאספקת המים הציבורית לצורכי עבודתו בלבד, 
 הישוב.\התאגיד

 מובהר בזאת שהתשלום הינו על חשבון הקבלן ולא יהיה כל זיכוי עבור הנ"ל מהמועצה.          
 

 ובטיחותאמצעי זהירות  .7

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים            
למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים 

 וכו׳.
בעת ביצוע הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו            

 העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה. הקבלן יתקין מעקות,
גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות            

להיגרם בשל הימצאותם של בורות, תעלות, ערמות עפר, חומרים ומכשולים אחרים באתר. 
יום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, מיד עם ס

לישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע 
 העבודה.

במקרה של עבודה בשוחות בקרה קיימות על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או את           
לנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר השוחות להימצאות גזים רעילים ו

 את הפעולות הבאות:
לפני שנכנסים לשוחת בקרה יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של     א. 

חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא 
ם. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניי

 חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אך רק לנושא מסכות גז.
שעות לפחות לפי הכללים  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  ב.

 הבאים:
תאים מכסה השוחה שבו אמורים לעבוד והמכסים בשני ה -לעבודה בתא בקרה קיים   -

 הסמוכים. סה״כ שלושה מכסים.
 המכסים משני צידי נקודת החבור. -לחיבור אל ביב קיים   -

עוד ידאג הקבלן לסמן שוחות בקרה פתוחות על מנת למנוע אירועים העלולים לגרום           
 לתאונות ופגיעה בהולכי רגל.

נוסף  כן יישאר אדםלא יורשה עובד הקבלן ו/או כל אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם  ג.
 מחוץ לשוחה תמיד יהיה לפחות אדם אחד אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

מחליקות   הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי ד.
האיש הנמצא מחוץ  ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק
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 לשוחה.

 מ׳ יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם          5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על          ו. 
 ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.          
 עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות ז.       
,כולל הדרכה לעבודה בחלל מוקף, הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו          

 חובה להעביר אישור כל שנה שההדרכות בוצעו .
 הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת          

יעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תב           
 זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין

ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב ”ובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנהת
א. י מסמך אחר בר סמכ”הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ

כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים 
כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע״י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח  לאובייקט
 והמזמין לא יישא באחריות כלשהי בגין נושא זה. מתאימה

זהירות כמפורט במסמך זה יזמין הקבלן, בכל ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי            
על חשבונו, את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור ויבצע את כל 

 הנחיותיו.
בכל מקרה, וגם אם לא מפורט הדבר ברשימת הכמויות, העלות הכוללת של העבודות,            

לעיל רואים אותה ככלולה  הציוד והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט
 במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.

 

 רישיונות ואישורים .8
לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות            

ל. ”והאישורים לביצוע העבודה. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ
חייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הקבלן מת

הרישיונות. כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה: מועצה אזורית מטה יהודה, רשות 
 צ, משטרה, רשויות הניקוז וכו׳.”העתיקות, חברת החשמל, חברת בזק, מת״ב, מע

 

 שיטות עבודה מתאימות .9
דרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודה אם היא לפי דעתו אינה הרשות בידי המהנדס ל           

מתאימה או אינה יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן הסביר. הרשות בידי 
המהנדס לדרוש שכלול וייעול שיטת העבודה או שימוש בציוד מתאים יותר. על הקבלן 

הקבלן מאחריותו  לבצע את דרישת המהנדס אך אי דרישת המהנדס אינה משחררת את
 לבצע את העבודה בטיב ובקצב המותנים בחוזה.

 

 תיקונים .10
הקבלו מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל רשלנות            

בעבודה, שימוש בחומר בלתי מתאים או גרוע, ציוד גרוע, ביצוע עבודה שלא בהתאם 
חרת שהמהנדס מצא את הקבלן אחראי לה. דעתו של לדרישת המהנדס, או כל עבודה א

 המהנדס תקבע סופית את מידת אחריות הקבלן.
 
 
 

 ואחריותו ןתפקידי הקבל .11

 קשר ותקשורת .א
לקבלת הודעות בנושאי מכרז זה מול מנהל מחלקת  מערכת קשר מאוישתהקבלן נדרש לקיים            

העבודות  ביוב במועצה וכמו כן לקיים קשר רצוף עם המוקד המאויש במועצה, לדווח על
 שבוצעו על ידו ולקבל הנחיות לעבודה.
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על הקבלן לדאוג לכך שניתן יהיה לאתרו וליצור עימו קשר טלפוני בכל עת ובכל שעה לאורך            
ללא יוצא מן  מי חול, בשבתות, בחגים, בימי שבתון, בימי שביתה ובזמני חירום,היממה, בי

 הכלל.
)או  על הקבלן לגרום לכך שבכל ביובית המשמשת לביצוע העבודות תורכב מערכת איתוראן           

מיקום  שווה ערך(, וכן כי המזמין יוגדר כמשתמש מורשה אשר יהיה זכאי לקבל נתונים אודות
בכל עת, באמצעות האינטרנט, בכל מגוון החתכים והאפשרויות אשר תהיינה  הביוביות

 קיימות אותה עת.
על הקבלן להקצות אנשים מתאימים במוקד הטלפוני שלו לקבלת אינפורמציה על ליקויים            

 התקלות. כמו כן עליו לדאוג שניתוח האינפורמציה והעברת ההוראות לצוות המבצע ייעשו
 במהירות.ביעילות ו

 מועצה.הההודעות לגבי הליקויים והתקלות יועברו לקבלן ע״י נציג המועצה ובכתב ע"י  מוקד            
    עצמו את הזכות לנציג המועצה )באמצעות המהנדס או באמצעות המוקד או מטעמו( שומר            
 –לות לביצוע עבודות אחזקה להתקשר לקבלן הביתה ולהזעיקו גם אחרי שעות העבודה הרגי           

   חירום. 
במקרה כזה יהיה על הקבלן לבצע את העבודות באופן מידי ואף אם פירוש הדבר לבצע את            

 העבודה בשעות הלילה.
 

 -ציוד ואמצעים .ב
 לצרף רשיונות של המשאיות, אין צורך לצרף רשימת ציוד. יש

 סוג,דגם,שנת יצור,מספר רכביש לצרף רשימת משאיות ומשאבות כולל 
לצורך עמידה בתנאי מכרז זה על הקבלן להעמיד את כח האדם, הציוד והאמצעים הבאים            

 :אשר בבעלותו

 החברה . כל רכב וציוד של הקבלן יהיה נקי, צבוע וכן יוצמדו ו/או יודבקו עליו שם .1

המענה הטלפוני יכלול  מערך  שעות ביממה, כל השנה ללא יוצא דופן.  24מענה טלפוני במשך  .2
 הקבלן. שעות עם מנהל העבודה מטעם 24״סלולארי״ או שווה ערך למענה מידי וקשר של 

 לרשות הקבלן יעמדו צינורות ומחברים מתאימים לשאיבת שופכים משוחה אחת לזו  .3
 ך ובאור 6ובנוסף צינור גמיש מתאים בקוטר " מ׳. 80-כ 2שלאחריה, אורך וקוטר הצינור יהיה "

 מ׳ לפחות. 300

משאבה חשמלית טבולה לשאיבת שפכים ובוצה לצורך ביצוע עבודה יזומה ,בעלת כושר  .4

אל  מ׳ לפחות. כולל צינורות מתאימים להעברת השפכים 15מק״ש לעומד  30-שאיבה של כ
 וחה קרובה כולל גנרטור מתאים.ש

מערכת  לפחות להפעלת המשאבות החשמליות ולתאורה וכן  קוו״ט 10גנרטור נייד בהספק של  .5
 ( לצורך ביצוע עבודות בלילה./לדיםתאורה )הלוגנים

מכשור ידני לניקוי קווים מחול, שורשים וכו׳. המכשור יכלול מוט פרקי גמיש אשר בקצהו  .6
 מ׳ והאורך 2-3-אביזרים מתאימים לניקוי חול או קיצוץ שורשים אורך המוט הוא כ יותקנו

 מ׳. בנוסף לכך יספק הקבלן אמצעי ידני לסיבוב המוטות. 100 -הכולל יהיה כ

מכשור מכני לניקוי קווים מחול, שורשים וכו׳. המכשור יכלול מכונה לניקוי קווי ביוב וניקוז  .7
המנוע יהיה  .hp 3.5הכוללת מנוע חשמלי, גנרטור להנעה עצמית. הספק המנוע יהיה לא פחות ^

כפולה המתאימה לתפעול רגיל ולניקוי מוצקים. כן יסופקו עגלה בעל מהירות סיבוב 
 ואביזרים לניקוי )כגון מוטות, ראשי ניקוי מיוחדים וכו׳(. המתאימה למכונה

 ושטיפת קווים טון כולל,עם משאבה לפתיחת סתימות 14משאיות ביובית "רגילה"   3לפחות  .8
וראש שטיפה בקצהו שיזרים  1" , צינור גמישלשאיבת ביוב ומיכל למים נקייםמיכל כולל 

השטיפה יהיה מותקן על רכב ייעודי ויהיה עשוי כך שניתן יהיה  סילוני מים בלחץ גבוה. ציוד
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 כולל חיבור למילוי מברזי השריפה הקיימים בשטח המועצה, לשאוב את המים מתוך המיכל
 כולל משאבת שפכים ע"י ווקום.

מיכל כולל  כולל משאבת שפכים ע"י ווקום כולל,טון  30משאיות ביובית "גדולה"  2לפחות  .9
 .לשאיבת ביוב ומיכל למים נקיים

 .דקה\ליטר350אטמוספרות עם ספיקה של  130-שאית "קומבי" בעלת לחץ גבוה כמ .10

באורך נדרש לפחות  6שעה  עם צינור"\קו"ב 250משאבות נגררות בספיקה מינימלית של שתי  .11
 .וכו' מעקף לעבודה יזומהמקלטים, \מטר ,לשאיבת שלוליות 300

 ציוד מתאים לאטימת קווי ביוב לצורך עבודה ביבש כגון פקקים מתנפחים,סגרים תבניים או .12
יחידות לפחות בכל  קוטר שקיים  2כל מוצר חרושתי אחר המיועד לעבודה זו בכמות של 

 .(16עד " 4במערכת הביוב)"

חמצן מתאימים עבור הפועל  היורדים  ציוד בטיחות עבור עובדיו כגון: מסכות נגד גזים ומיכלי .13
לתוך שוחות עמוקות, חגורה עם חבל לקשירת העובד היורד לתוך השוחה לחילוצו במקרה 
חירום, מכשור לבדיקת גזים מרעילים בתוך השוחות, מפוח מתאים לאוורור מכני של השוחות 

ם באחזקת וניקוי וכו׳, מספר מספיק של מגפיים, כפפות וחליפות גומי עבור הפועלים העובדי
י גורם ”ביבים וכן כל ציוד אחר שיידרש ע״י המכון לבטיחות וגהות של משרד העבודה או ע

 מוסמך אחר.

 

חובה ,בכל רכב לאיתור מהיר של הכתובת GPSמכשיר איתורן )או שווה ערך( ,וניווט  .14
 למסור למועצה גישה מלאה למערכת האיתור 

העבודה או  בעזרה ראשונה בקורס מאושר ע״י משרדציוד עזרה ראשונה ואימון העובדים  .15
בפצעים וכן כל ציוד  מוסד מוסמך אחר. כולל ציוד להחייאה, להנשמה מלאכותית ולטיפול

 העבודה. י המכון לבטיחות ולגהות ומשרד”אחר כפי שיידרש ע

 וכל ציוד בטיחות נדרש. שילוט, מחסומים, מעקותבאחריות הקבלן לעבוד בכביש עם  .16
 . הציוד הנדרש במכרזשבבעלותו  במידה וידרש מובהר בזאת כי על הקבלן להוכיח       

שעות ביממה, בכל  24בכוננות מידית לשימוש במשך ביובית הקבלן יעמיד לטובת המזמין             
 השנה ללא יוצא דופן, שליחת ביובית בהתראה של שלושים דקות מרגע הפניה.

ל  העגלות והציוד הנגרר יהיו בעלי רישיון ממשרד התחבורה ויכללו את ככל כלי הרכב,            
 הסימונים, האביזרים והציוד הנדרש כדי לנוע על כבישים ציבוריים.

 כח אדם .ג
משנה לרשות הקבלן יעמדו מספיק צוותים לעבודה במקביל על כל הציוד הנדרש בסעיף             

 עובדיו וקורות החיים שלהם מראש לאישור., הקבלן הזוכה יידרש להגיש את רשימת ב'

 הרכב צוות .ד
 .לכל הפחות צוות לטיפול בסתימות במערכת הביוב ושאיבת חירום הכולל פועל ונהג          
וצוות קבוע , בעקבות שירות לא בהתאם לתנאי המכרז  לטובת המועצה יוקצה ביובית          

המועצה רשאית בכל שלב לדרוש את שינוי הצוות ובאחריות הקבלן להענות לדרישה בתוך 
 שלושה ימי עבודה

 לרשות צוות זה יעמוד כל הציוד הדרוש לפתיחת סתימות מרשימת הציוד שפורטה          
 יוד הנדרש לביצוע עבודת הצוות בשלמות.בסעיף משנה ב׳ לעיל וכן כל צ          
  לרשות צוות זה תעמוד מכונת השטיפה והשאיבה שתוארה לעיל וכל ציוד נוסף שיידרש           
 לביצוע העבודה.          
 על הקבלן לדאוג לפועלים מחליפים במקרה של היעדרות אנשים מטעמי מחלה,          
 מילואים וכדומה.          

מידי  לביצוע הצוותים לטיפול סתימות במערכת ביוב ושאיבת חירום יעמדו בכוננות מידית          
 כמפורט.

 לעיל. על הקבלן להמציא ראיות מפורטות לכך שבהחזקתו כל הציוד וכוח האדם שפורטו         
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 יומן אחזקה   ה. 

 למהנדס מדי שבוע שלושה העתקיהקבלן ינהל יומן אחזקה שיימצא במשרד הקבלן וימציא           
 דו״ח יומי חתומים על ידו.

הרישום ביומן יכלול דו״ח על כל פעולות הקבלן בהקשר לביצוע כל אחת מהעבודות הכלולות            
במפרט המיוחד ובזה פתיחת סתימות, פעולות הניקוי, התיקונים שנעשו וכן רישום כל תקלה 

פול בכל תקלה, הכל כמפורט לעיל בסעיפים השונים. ברשת הדורשת טיפול מיוחד, סיום טי
 כמו כן יכלול הרישום ביומן את הפועלים המקצועיים והבלתי מקצועיים שעבדו באותו יום.

הודעות והוראות שנרשמו ע״י המהנדס ביומן האחזקה ייחשבו כהודעות או הוראות שנמסרו            
 לקבלן בכתב.

 התחייבויות הקבלן .12
רואים את הקבלן כמי שיודע ומכיר את מטרת העבודות במערכת הביוב הציבורית/עירונית            

הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה, שנועדו להבטיח פעולה סבירה ורצופה של כל קווי הביוב 
הקיימים ומניעת גלישת שפכים, כבעל ניסיון בביצוע עבודות דומות, כמכיר את כל הדרישות 

 מסמכי המכרז וכבעל ידע ויכולת לנהל ולבצע את העבודות.וההנחיות המפורטות ב
בנוסף, על הקבלן לדווח למועצה באופן מידי על כל תקלה/נזק שנגרם לתשתיות הביוב בין אם            

 נגרם על ידו ובין אם נגרם ע״י אחרים.
האדם, הציוד בהגשת הצעתו ובחתימתו על מכרז/חוזה זה הקבלן מתחייב לספק את כל כח            

והמכשירים שיידרשו לביצוע העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה וגם לצורך ביצוע עבודות 
תיקון/החלפת קווים שאינן כלולות במכרז זה, לפיכך רואים את הקבלן כאחראי בלעדי 
לאחזקה שוטפת ונאותה של מערכת הביוב העירונית הכוללת קווי ביוב גרביטציוניים וקווי 

ל זה מניעה מוחלטת של גלישות שפכים, במשך כל שעות היממה בכל ימי השנה, סניקה, ובכל
כולל שבתות וחגים. הקבלן יישא באחריות כספית מלאה בכל סכום, לכל נזק שייגרם כתוצאה 
מעבודותיו, יפצה את המזמין עבור כל נזק שייגרם לו ועבור כל קנס שיוטל עליו עקב עבודותיו, 

בכל אחריות אחרת בכל פעם ובכל מקרה שהמערכת לא תפעל  עקב גלישות שפכים, ו/או
 כנדרש.

 

 עבודה בשעות בלתי מקובלות .13
כי במקרים שונים הוא עשוי להידרש לבצע תיקונים ו/או עבודות  ןלקחת בחשבו ןעל הקבל           

מתחייב לבצע עבודה  ןשונות בשעות הלילה או בימי מנוחה או חגים או במצבי חירום. הקבל
 בכל מועד שיידרש ביו אם זה בלילה או במועד או בשבת לפי דרישה.זו 

 

 עבודה במצבי חירום .14
או בכל מקרה אחר שיימצא  ,מצב בטחוניבעת מצב חירום שיוכרז ע״י המהנדס עקב נזקי טבע           

לנכון יעמיד הקבלן את הצוות, הציוד ומלאי החומרים שברשותו כמפורט למזמין. הקבלן 
מתחייב לבצע את כל העבודות שיידרש ע״י נציג המזמין ללא הפסקה עד להפסקת מצב 

 החירום.
ע"פ  פעל חיוני ""אישורמ רשות המים להיות מוגדר כמשרד העבודה ועל הקבלן לדאוג מול            

 ולהיות מרותק למ.א מטה יהודה בעת חירום. חוק שירות עבודה בשעת חירום .
או \ביוביות קטנות ושתי ביוביות גדולות ו 2באחריות הקבלן לספק לכל הפחות : בעת חירום           

 ולדרישה. דרישות נוספות בהתאם למצב החירום
 על הקבלן לספק שני אנשי קשר שיתאמו את נוהל החירום מול נציגי המועצה.           
כגון:רעידות אדמה -מצב חירום הינו לא צפוי ועשוי להתרחש ללא התראה מוקדמת            

 שריפות,מלחמה ,נפילות טילים וכ"ו
 

 קבלני משנה .15
בודה לקבלן משנה בשלמותה והדבר מהווה תשומת לב הקבלן לכך שחל איסור על מסירת הע            

 הפרת חוזה מהותית.
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במקרים מסוימים ורק לעבודות שיוגדרו מראש, כגון במקרה של ריבוי תקלות, ציוד מיוחד             
שאינו חלק מדרישות המכרז, יורשה הקבלן להעסיק קבלן משנה חלקי בתנאי שיאושר מראש 

 .ובכתב ע״י המזמין
 

 העבודות לביצועפירוט  - 01פרק 

 עבודות לפתיחת סתימות בקווי ביוב .1
 :כללי

בהתאם להנחיות נציג המועצה או הדיווחים שיימסרו לקבלן דרך המוקד המאויש של מועצה            
אזורית מטה יהודה יבצע הקבלן פתיחת סתימות במערכת הביוב שאיבת מכוני ביוב וכל 

 עבודה אחרת בהתאם לדרישות נציג המועצה.
ההוראה לבצוע עבודות אלו תבוא מנציג מחלקת ביוב בד״כ עפ״י תלונות התושבים דרך פניה            

 למוקד.

שעות ביממה כל השנה  24הקבלן נדרש להיות ערוך לביצוע עבודות במסגרת עבודה זו במשך            
דו וכח האדם, ללא יוצא מן הכלל, במסגרת צוות הטיפול בסתימות ושאיבת חירום, על כל ציו

 :,יש להגיע למקום הסתימהלעיל, עפ״י זמני התגובה הבאים 00כמפורט בפרק 
  דקות 30 לקריאה ראשונה ביממה עד           
  דקות 60 לקריאה שנייה לאתר שונה עד           
 דקות 90עד -לקריאה שלישית לאתר שונה מהשניים לעיל ביממה            
)גם  מרגע קבלת ההודעה מנציג המועצה ל בתקלה לא יעלה על שלוש שעותזמן הטיפו            

 בסיטואציה שבה נדרש הקבלן לטפל ביותר מתקלה אחת בו זמנית(.
 הטיפול בסתימות יכלול:

    כדי למנוע הוצאת הרשת מפעולתה התקינה לזמן ממושך יש להבטיח כי הזמן בין הודעה על  א. 
הביוב יהיה קצר עד כמה שאפשר ולא יעלה על שלוש שעות. אי ניקוי סתימה לבין ניקוי            

תוך זמן קצר עלול לגרום להצפת שטחים ע״י שופכים שייערמו בביבים ויעלו דרך  הסתימה
 השוחות על פני השטחים הסמוכים.

בפעולה זו חשובה במיוחד המהירות, האדיבות וההתחשבות בתושבים שהסתימה מפריעה           
 ועלולה לגרום להם נזק.   להם 

   כל הודעה תירשם ביומן האחזקה. הרישום יכלול את תאריך ושעת ההודעה וכל אינפורמציה      
 אחרת הקשורה להודעה. באותו יומן יירשם אח״כ דו״ח הצוות על התקלה וסיבתה, משך     
 רם במידה והיה כזה.זמן הפתיחה והחזרת הרשת למצבה התקין ונתונים על הנזק שנג הטיפול,     

    הרישומים ביומן על פתיחת סתימות ירוכזו וישלחו לנציג המועצה בסוף כל שבוע וירוכזו בדו״ח      
 חודשי שיוגש למפקח. הגשת הדו״ח הינה תנאי לתשלום.     
    סתימה במערכת ביוב יכולה להיות חלקית או מלאה, בשני המקרים מפריעה הסתימה לזרימת  ב. 
   השופכים במערכת ויש לנקותה, להוציא את החומר שגרם לסתימת הביב ולהחזיר את המערכת      
   לפעולתה התקינה. הסתימות במערכת הצנרת נובעת בעיקר בגלל חדירת אשפה, אבנים, גושי      
 ברזל, ביצוע עבודות פיתוח וכו׳.     

 מטר לכל צד. 50-של כ פתיחת הסתימה כוללת גם שטיפת קטע הקו הסתום לאורך     
 כן כוללת פתיחת הסתימה שאיבה של גלישות הביוב וסילוק הנוזל למערכת הביוב כמו      
 הציבורית במידת האפשר ,באישור של נציג המועצה, או פינוי למכון טיהור שפכים מאושר יש     

 כולל כמות זמן וסוג השפכים. להגיש עם הדוחות והחשבונות תעודות שפיכה במט"ש     
הקבלן יטפל בשחרור סתימה ללא תלות במקור הסתימה, הסיבה להיווצרותה, אחריותם של גורמים 
אחרים, היות הסתימה חוזרת על עצמה, קשיי הביצוע, רמת הציוד הנדרש או כל גורם אחר, 

 זמן קרות הסתימה )יום, לילה, חג, שבתות, שבתון וכן הלאה(.
לן לפתיחת ושחרור הסתימות והחזרת המצב לקדמותו, ללא דיחוי בנחישות הנחוצה, אחריות הקב

הינה מוחלטת. גם אם הקבלן יידרש לשם ביצוע העבודה להיעזר בקבלני משנה או בציוד 
 שאינו מצוי בידו על פי תנאי מכרז זה .

   ולות להביא ג.  אם ידוע מראש שעלולות להיות תקלות חמורות עקב ביצוע פעולות הניקוי שיכ
 להפסקת פעולת המערכת למשך זמן ממושך ולהצפת שטחים, או גם בניינים )בעיקר דירות    
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 מרתף וכו׳(, על ידי השופכים שייערמו בביבים ויעלו דרך השוחות על פני השטחים הסמוכים, יש    
 ה עליונהלנקוט בכל האמצעים האפשריים למניעת נזקים, כולל סידורי שאיבה זמנית משוח    
 שלפני הסתימה והזרמת השפכים דרך צינור זמני אל שוחה תחתונה שאחרי הסתימה. הקבלן    
 מתחייב לבצע פעולות אלו מיד עם התעוררות הצורך בהן.    

 ד. לא תיעשה הבחנה בין סתימה במערכת הציבורית או הפרטית בהקשר לאמור לעיל. כלולות בזה 
 וסדות הציבור.סתימות בגנים, בתי ספר ומ    

 ו.  במהלך העבודה ידווח הקבלן לנציג המועצה על הסתימות שפתח או קריאות לסתימה שלהן
 והדבר יירשם ביומן העבודה. נענה     
 י הקבלן.”התשלום לקבלן מותנה ברישום ביומן עבודה ומילוי טופס העבודה חתום ע ז. 

 , על הקבלן להיות 2סעיף  11שבעמוד  והמפורט ברשימה” ח. מעבר לציוד המוגדר כ״מערכת ציוד
 ערוך עם פרטי הציוד הנדרש לשם ביצוע העבודות נשוא המכרז,במקומות בהם לא ניתן להגיע     

 באמצעות רכב הביובית, עד לנקודת העבודה, בין אם מדובר על שאיבה ובין אם מדבר על      
 שטיפת קווים בשטח פתוח.      

 פתיחת סתימות .2
 היווצרות סתימה בקו ביוב יבצע הקבלן בדחיפות, בזמן הקצר ביותר האפשריבכל 

 בעבודה רצופה, את כל הפעולות והעבודות שתידרשנה כדי להתגבר על הסתימה ולפתוח
 אותה ולהחזיר את קו הביוב למצב פעולה תקין. משך הזמן המרבי בו יהיה על הקבלן

 מנים שפורטו לעיל ממועד קבלתי לוחות הז”להיות ערוך במקום הסתימה הוא עפ
 ההודעה על התקלה במרכז הבקרה של הקבלן.

 פעולות אלה תכלולנה בין השאר:

     שאיבה של כל השפכים שהצטברו כתוצאה מהסתימה בקווי הביוב והשוחות. השפכים  -

   הנשאבים יוזרמו אל שוחה שבמורד הזרימה של השוחה הקיימת במורד הקטע בו קרתה            
 הסתימה. למרות האמור, למזמין הזכות להורות לקבלן על השוחה אליה יוזרמו השפכים.           

 לאחר השלמת שאיבת השפכים שהצטברו בקווי הביוב ושוחות הבקרה, התקנה של  -      
 קטע קו במורד ובמעלה של סתימת קו ביוב ע״י פקקים ייעודיים תקניים. חסימות  

אה של קו הביוב משוחה קיימת עליונה שבמעלה הזרימה של השוחה סתימה אחת תותקן ביצי
הבנויה במעלה הקטע בו אירעה הסתימה. סתימה שנייה תותקן ביציאה של קו הביוב 

 מהשוחה הבנויה במורד הקטע בו קרתה הסתימה.
במידה ואל אחת מהשוחות הקיימות בקטע/קטעים שמשני צדדיו תותקנה חסימות קטע קו במורד 

מתחברים קווי הביוב צידיים/משניים ו/או קווי ביוב פרטיים מבתים ומגרשים, גם  ובמעלה
בחיבורים שלהם אל השוחות הבנויות על קו הביוב שינותק זמנית מהמערכת, תותקנה 

 חסימות קטע קו במורד ובמעלה של סתימת קו ביוב.
 
 
 

 נהלים לפתיחת סתימות:
ות שימוש בביובית תקנית שתכלול משאבת לחץ פתיחת הסתימה שקרתה בקו הביוב תיעשה באמצע

 אל הקטע בו קרתה הסתימה ומיכל מים. 1בצינור "שתזרים מים בלחץ 
כל המים שישמשו לפתיחת הסתימה יחד עם הלכלוך, הפסולת והמוצקים שיצרו את הסתימה 
יישאבו מן השוחה התחתונה אל תוך מיכלית. הלכלוך והמוצקים יסוננו מהמים ויסולקו אל 

תר סילוק מאושר ע״י המשרד להגנת הסביבה. פעולות הניקוי והשטיפה בלחץ של קו הביוב א
תמשכנה עד שנציג המזמין ייווכח כי מי השטיפה הנשאבים מן השוחה התחתונה נקיים 

 לחלוטין.
במשך כל תקופת ביצוע העבודה באחריותו הבלעדית של הקבלן לדאוג לכך שלא תקרינה זרימות 

 שפכים על פני השטח. ו/או גלישות של
לאחר ביצוע העבודה על הקבלן לנקות את שטח העבודה מכל שאריות לכלוך ופסולת אשר נגרם 

 כתוצאה מביצוע העבודה וכתוצאה מגלישת ביוב גולמי.
 
 הודאה על סתימת ביוב.ממועד קבלת ה שלוש שעות-. סיום טיפול בסתימה 1



 אזורית מטה יהודההמועצה ה
 תיירות ופיתוח תפעול, אגף 

 22/2014מס'  פומבי מכרז מסגרת
  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימותשטיפה למתן שירותי שאיבה 

 
 

54 

 

 המטפל הודאה על סתימת ביוב ,כולל וידוא. מוקד המועצה מעביר במייל לנציג המועצה 2
 קבלת המייל על ידי הנציג המטפל.    
 . נציג המועצה מגיע למקום בתאום עם מדווח הסתימה ומאפיין את הסתימה ,במידה3

 והסתימה הינה בקו הציבורי הנציג מטפל בעצמו או מדווח לסדרן חברת הביוביות,לאחר    
 מוקד ומדווח הקריאה מקבל הודעת טקסט לטלפון הנייד.סיום העבודה נסגרת העבודה ב    
 . לא תבוצע פתיחת סתימה אם הסתימה בקו הפרטי.4
 . חברת הביוביות שולחת ביובית באופן מידי ,אם לא ניתן יש להודיע לנציג המועצה5

 יש לתאם מול נציג המועצה את  מועד ההגעה.    
 לצייד את הצוות עם ציוד בטיחות בהתאם להנחיות בטיחות . באחריות חברת הביוביות6

 מסכת גזים, מאוורר יניקת גזים,גלאי גזים,רתמות בטיחות וכל הדרוש בחוק.-וגהות,כגון    
 לסתימות עד  4," 6. צוות הביובית כולל נהג עם עוזר וביובית מאובזרת עם מחסום "7

 ם לחוק.מטר, דלי וחבל ,וציוד בטיחות בהתא 4לעומק     
 . פתיחת סתימה כוללת : פתיחת שוחה מעל השוחה הגולשת ומתחת לשוחה הגולשת ,8

 פתיחת הסתימה עם מחסום חובה ,ניקיון השוחות והקו כולל שטיפה במידת הצורך עד    
 לשוחה עליונה ותחתונה מתחת לשוחת העבודה מטר , פינוי הפסולת בתוך שקית סגורה    
 לפח הקרוב.    
 ום העבודה האזור נקי ללא שאריות לכלוך ושטוף במידת הצורך.. בסי9

 . על נציג המועצה לחתום על תעודה המתארת במדויק את תכולת העבודה מיקום10
 כמות השאיבה וכל מידע אחר. מועד ההגעה והסיום, העבודה שם המבצעים,      
 שהבעיה הינה מבנית. במקרים לא דחופים בהם הסתימה לא גורמת לגלישת ביוב או 11

 בשוחה ללא גלישת ביוב ,בהתאם להחלטת נציג המועצה ניתן לדחות את הטיפול מעבר      
 לשלוש שעות.      
 . יש לתאם נהגים קבועים לשאיבות המתקנים.12
.יש לתאם צוות קבוע לפתיחת הסתימות , רק במקרה של תגבור ביובית נוספת יתאפשר עבודה 13

ה וצוות העבודה לא מבצע את הוראות נציג המועצה או אינו עובד בהתאם עם צוות שונה במיד
 להגדרות המכרז נציג המועצה רשאי לדרוש החלפת הצוות.

 . באחריות המועצה לדאוג לדרכי גישה ושוחות גלויות ונקיות מעשביה.14
 . אחת לשבוע יוגש ריכוז של העבודות של אותו שבוע .15
 עבודות הכולל : דו״ח הצוות על התקלה וסיבתה, מועד קבלת. אחת לחודש יוגש ריכוז ה16
 הקריאה מועד הגעה לשטח,משך הטיפול.נתונים על הנזק שנגרם במידה והיה     
 כזה,תעודות שפיכה למכון טיהור שפכים,תעודה חתומה ע"י נציג המועצה בשטח.     

 
 
 

 ניקוי ושטיפת קווי ביוב ותאי בקרה .3
העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה על הקבלן לבצע גם ניקוי ושטיפה בקווי הביוב במסגרת            

בכל יישוב עפ״י הגדרת הקטע בו תבוצע. העבודה תיעשה מראש לפי תאום מקדים. העבודות 
 תבוצענה רק לאחר קבלת הוראה בכתב מנציג המזמין. העבודות תכלולנה:

   תקנת מערכת/ות שאיבת שפכים זמנית/ות ניתוק הקטע בו תבוצענה העבודות מהמערכת והא. 
 עוקפת/ות. אופן ונוהל ביצוע עבודות התקנת השאיבה העוקפת  את קטע השטיפה    

  ב. שטיפת וניקוי הקווים והשוחות בלחץ באמצעות ביובית. ציוד השאיבה ולחץ השטיפה יתאימו 
 לקוטר, סוג, דרג וחוזק הצינורות.    
 עם הלכלוך והפסולת שהיו בצינור ייעשו מהשוחה המורדית של הקטע.שאיבת מי השטיפה יחד     
 במורד הקטע להזרים את המים מהשטיפה, יחד עם הלכלוך והמוצקים, בשום מקרה לא יורשה    
 תבוצע העבודה. בו    

 ג. בהתאם לצורך יהיה על הקבלן לחתוך את השורשים שחדרו לשוחות ו/או לצינורות. החיתוך
 ייעשה במכשירים ידניים ו/או במכשירים מכניים חרושתיים ייעודיים שנועדו למטרה זו. כל    
 השורשים שייחתכו יוצאו החוצה דרך השוחות ויסולקו למזבלה הישובית. באחריות הבלעדית   
 של הקבלן לדאוג לכך שכל השורשים יוצאו ולא יסחפו על השפכים במורד הזרימה, דבר העלול   
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 לסתימות במערכת. לגרום   
 
 

  – ע"י קבלן אחזקת מתקני ביוב ולא דרך מכרז זה- טיפול במתקנים .4

  :יבוצע במכרז זה רק במקרה מיוחד שידרש ע"י המועצה

יום עבודה לביובית כולל בתוכו את ביצוע כל העבודות המפורטות ,כולל נסיעות למט"ש 
 .האזורי ללא תוספת תשלום

טיפול במתקני טיפול בשפכים כגון תחנות שאיבה,מכוני טיהור שפכים, מגובים מכניים ובורות אגור 
 ושטוף

עפ״י הוראות מנציגי המועצה במתקני טיפול בשפכים כגון תחנות שאיבה,מכוני טיהור, מגובים 
 מכניים וידניים, כמפורט להלן.

לבד ויתכן וקיימים אי התאמות בנתונים הנתונים הינם כלליים בלבד ומובאים לצורך מידע כללי ב
 הנ״ל.

על הקבלן לשטוף ולנקות במים בלחץ את כל חלקי הפנים של הבור הרטוב  - שטיפה של מכון סניקה
הקירות, הרצפה, הסולמות והצנרת לסילוק לכלוך, סמרטוטים ופסולת שהצטברו עליהם  -

 כתוצאה מעליית פני המים.
י המים עלו מעל פני העיבודים )בנצ׳יקים( שבשוחה. במידה ויימצא בשוחת הכניסה,  יש לבדוק אם פנ

 שכן יש לבצע אותן פעולות שפורטו לעיל לגבי שטיפת פנים הבור הרטוב של תחנות השאיבה.
טיפול ניקוי וריקון למשאית אשפה של העירייה את האשפה והגבבה  - שטיפה וניקוי של מגוב מכני

וף באמצעות צינור מים בלחץ את סל המגוב ומסילותיו שהצטברה על המגוב הידני. יש לשט
ובתחנות בהן מותקן מגוב ידני את רצפת וקירות תעלת המגוב ואת המגוב הידני על כל חלקיו. 

 יש לשטוף במים בלחץ את תחתית שוחת הכניסה.
במסגרת העבודה על הקבלן לבצע עבודות במכוני הטיהור של המועצה,  -עבודות במכוני טיהור

ודות כוללות טיפול במגובים מכניים במכוני הטיהור ושטיפה של צנרת בקטרים שונים העב
 בשטח המכונים.

 
במסגרת העבודה על הקבלן לבצע עבודות שאיבה של בוצה וגבבה מהמכונים השונים, -שאיבות שונות

העבודה כוללת ימים מלאים של שאיבות עם משאיות גדולות ושפיכות למכון טיהור שפכים 
או כל \ה. כמו כן תיתכן שאיבה של מים ממקלטים,שלוליות בעקבות הצפות גשמים, ומורש

 עבודת שאיבה אחרת בהתאם להנחיות נציג המועצה.
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  'ונספח 
  

 
 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 ו'נספח           

 להגשת הצעה למכרז בנקאית ערבות נוסח
 

  לכבוד
  המועצה האזורית מטה יהודה

 
 ________' מס ערבות :הנדון

 המגיע לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו(, "המבקש" –להלן ______ )________________ לבקשת
למתן שירותי שאיבה שטיפה  14/2022 'מס מכרז פומבי עם בקשר המבקש מאת לכם שיגיע או

 . וניקוז  בשטחי המועצהופתיחת סתימות במערכות ביוב 

דרישות המפורטים התנאים וי כל התחייבויות המבקש על פי המילוקיום ות חלהבטערבותנו זו הינה 
עשרים  במלים:) ₪ 25,000 לסכום של לגבי אספקת טמוני קרקע והנחתם באדמה עד מכרזהבמסמכי 
 (. ₪אלף וחמישה 

כם בכתב, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב ימי עסקים ממועד דרישת 3לפי 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.

 10.11.2022תישאר בתוקף עד תאריך וערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול 
, על פי כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל  כולל.

 פרטי 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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שטיפה למתן שירותי שאיבה מכרז מסגרת פומבי 
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 בתחום המועצה
 

 

 

 

 
 
 
 

  'זנספח 
  

 
 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה של ה התחייבויותיו
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 נספח ז                                                                                                                            בודכל
              

 תאריך:______

 
 

 אזורית מטה יהודהה המועצה
 תיירותופיתוח תפעול, אגף 

 

 

 לקיום ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית:הנדון

  אנו ערבים  "(הקבלןת.ז./ח.פ. ______________)להלן:"   __________________פי בקשתעל  .1

    הסכום:להלן( )₪  אלף   מאהבמילים: ) ₪  100,000לתשלום כל סכום עד לסך של  כלפיכם   בזה           

 שתדרשו מאת הקבלן  להלן,  בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  יהיה צמוד, אשר( "הבסיסי          
  למתן שירותי שאיבה ופתיחת סתימות במערכות ביוב עבודות  בקשר להסכם שביניכם לבינו בקשר עם          
 . ברחבי המועצה האזורית מטה יהודה          

 

מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם  האמור לעיל, אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות .2
מבלי שתהיו חייבים  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, הראשונה בכתב,

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן  קבלןלדרוש את התשלום תחילה מאת ה
  בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

  

שכל  או במספר דרישות, רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת,אתם תהיו  .3
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4
  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5

כל דרישה שתגיע במועד  .לפני מועד פקיעת הערבות ימי עבודה  3 -בכתב למען הרשום מטה לא יאוחר מ
  מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 בכבוד רב,        

 

  ___________________בנק 
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  'טנספח 
  

 
 

 אישור קיום ביטוחים
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 'נספח ט

 

 ביטוחנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך מועצה אזורית מטה יהודה  –" מבקש האישור"

 .רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 שירותי שאיבה שטיפה ופתיחת סתימות במערכות ביוב וניקוז -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח
פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע 
ת ולעניין ביטוח אחריואו סיום ההסכם לפי המאוחר העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות 

שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת  3מקצועית למשך תקופה נוספת של 
אישור ביטוחי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים ב

 -ו "אישור ביטוחי המבוטח)להלן: "המבוטח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 
 "(.ביטוחי המבוטח"

ן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר כ .2
לרבות, ומבלי לגרוע  שירותיםהביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

 וביטוחי רכב כמפורט להלן: מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי
)רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות  פי דין וביטוח צד שלישי-ביטוח חובה כנדרש על .2.1

הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור  למבוטח בגין נזק אחד. ₪ 750,000 -שא יפחת מ
כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש  ₪ 750,000אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 

, בגין נזק אשר היה מכוסה שורמבקש האיאו מי מטעם  מבקש האישורתביעה מצד שלישי כנגד 
 לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  .ביטוח מקיף .2.2
  לעיל. 8ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה  .2.3
פריצה, שוד, רעידת כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל 

אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש 
 מבקש האישורבגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את  ₪ 750,000בגבול אחריות של 

עקב השימוש  בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט
לציוד, בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח 

 יל.לע 8כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף  ולהסתפק בביטוח צד שלישי

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5
זות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלג

 אחרים.
ימים לפני מועד  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3

תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר 
מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על  , חתום בידיביטוחי המבוטחאישור את העבודות, 

  .2019-1-6הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור  .4

ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי 
 לעיל. 1למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף ההסכם, או 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או 
מבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח עומד לחול בו שינוי לרעה, על ה

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30חדש, 
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, 

ים את כל התחייבויות המבוטח לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקי
מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על . הסכםהעל פי 

 פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
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אוג על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לד .5
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב 
המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם 

ידי מבקש האישור להגישה -מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על
 ם. למבטחי

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות 
העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל 

 סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
אמור לעיל, ועל המבוטח לבצע מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כ .6

כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם 
בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או 

דבר התאמת ביטוחי המבוטח בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור ב
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על 

 ום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.המבוטח לגר
מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח  .7

מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות זה, הינה בבחינת דרישה 
. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או פי דין-פי הסכם זה ו/או על-על

כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה 
 אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ו לערוך ביטוחים נוספים ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/א
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש -על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
למעט  ,עם מבקש האישורבדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מט

ידי המבוטח יורחב שם -כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  .8
האישור, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של 
הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת 

ידי המבוטח ו/או -אבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא עלהמבוטח(, מאחריות ל
ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח -על

לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי 
אחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שינוע כלשהם(, וכן מ

שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות 
העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא 

 רם לנזק בזדון.יחול לטובת אדם שג
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח,  .9

בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי 
השתתפויות ו מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות

 .עצמיות
מי על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  .10

בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או מטעמו 
נזק שייגרם  על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל

 למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.
למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח  .11

במקרה לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, 
שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה 
או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם 

 זה.
חייב הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מת .12

המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על 
המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח 
זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם 

 בוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.המ
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין 
אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא 

גין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור ב
ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או -שבוצעו על

 בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 
מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או 

מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום מי 
 ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  .13
במיוחד גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף  .2007 -הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז

החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם  זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות
תקנות הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי 
בודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע הע

 הנ"ל. 
לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם  .14

יום מראש  14במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 
מבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות לעשות כן, לערוך את ביטוחי ה מבקש האישור על כוונת

 הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 
עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות 
 ח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.הביטו

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות 
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  המבוטחמובהר, כי  כלשהי. 

כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או . כמו מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות 

 עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 

וחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביט
זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית 
בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח 

ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד 
פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח 
זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור 

אישורי ביטוח חלופיים, וזאת יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח 
 בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 
 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15
וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1

 מהמפורטים לעיל.מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי 
יום לאחר משלוח  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2

 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  .15.3

לקבלת  ו/או מי מטעמולא תגרע מזכויות מבקש האישור  המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח
 פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .15.4
אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח 

ע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או חסר ו/או מיד
 הבאים מטעם מבקש האישור.

. חריג 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  )למעט בפוליסת אחריות מקצועית(היקף הכיסוי  .15.5
רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח 

 . 1981 -ת המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א וחובו
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המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים  .15.6
מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם 

לטובתו, אולם הויתור על זכות  קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף
 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .15.7
 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .16
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 (DD/MM/YYYY)האישורהנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

ו/או  מועצה אזורית מטה יהודה :שם

תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי 

ו/או עמותות בשליטתם  ו/או  סמך רשותיים

 מנהליהם ו/או עובדיהם

 

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

שירותי אחר: ☐

שאיבה שטיפה 

ופתיחת סתימות 

 במערכות ביוב וניקוז

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען             

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאחריות או 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

 (302אחריות צולבת )  ₪ 2,000,000     צד ג'
 (307קבלנים וקבלני משנה )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )
 (328ראשוניות )

 (329האישור ייחשב כצד ג' )רכוש מבקש 
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים

היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  -מבוטח נוסף 
 (319המבוטח )

 (328ראשוניות )

 (301אבדן מסמכים )  1,000,000     אחריות מקצועית
 (303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) האישור
 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )
 (327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )
 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר

 (*:ג'פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
062 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח בטיחות 
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 ' ינספח 

. 
 נספח   בטיחות

 הגדרות:
o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 .בעבודהעובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות 
 

o ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה. -מפגעים מסוכנים 
 
o מפגעים חמורים . 

 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.   24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 
 

o הצבת שילוט 
 רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.השילוט יכלול 

 

o צ.מ.ה. 
פנסים,תסקיר בטיחות,  -ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:

 מראות, זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו'
 

o מפקח 
 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

 

o דרישות החוק. 
דת הבטיחות בעבודה, תקנות הבניה, חוק אירגון ופיקוח בעבודה, תקנים, בדרישות החוק נכללים : פקו

ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד 
 מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

 

o ציוד מגן אישי 
 התקנים והוראות יצרן. ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות,

 

התקנות והצווים  – 1970הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .1
שנתנו על פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, 

רות המקובלים במקצוע, תנאי העבודה חוקי עזר של הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהי
המפורטים ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח 

 )להלן ביחד "הוראות הבטיחות"(.
  

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם  .2
הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן תבוצע העבודה, אם ישנן 

 כי יש ביכולתו לקיים הוראות בטיחות אלו.
  

הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו  .3
 ויכירו

 עבודה, ישמעו להן וינהגו על פיהן.את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום ה            
 

 ציוד וכלים

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר  .4
וכיוצ"ב( שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן 

 ותואמים את הוראות הבטיחות.
 

או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל  הקבלן, עובדיו .5
 ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.
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הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי  .6
 הבטיחות.והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות  רישיונות

 

הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי  .7
וכו'( הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ,גלאי גזים,רתמות,כננות עם חצובה,מערכות נשימה סגורותמגן 

 ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.
  

 נות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן. ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכו .8
  

הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל  .9
זמן שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של 

 עזרה ראשונה במקרה של תאונה.
 

 ודהמהלך העב

 וכדי למנוע פגיעה בו.  המזמין הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של  .13
 

הקבלן יגדר את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורים  .14
 ומתאימים, והכל בהתאם להוראות הבטיחות.

  

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה,  .15
לביצוע העבודה  המזמין כגון ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של 

 לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.
 

לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף במקרה וניתן           
 כיבוי    

 צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד             
 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

 

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  .16
וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו  המזמיןשאושרו על ידי נציג מוסמך של 

 בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 
  

בא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי ה .17
יסלקו את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י 

, לא יחנו רכב מזמין הוראות החוק והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים ל
ובתנאי שהרכב  המזמין רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של שלא במגרשי החנייה המיועדים לכך, יפרקו 

 הפורק יחנה בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.
  

 הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן. .18
  

ך של הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמ .19
 . בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.המזמין 

  

בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג  .20
"מסוכנים" או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק 
רק לאחר אישור המפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור 

 לסילוק המפגע ינתן בכתב.
  

במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  .21
 הנסיבות, ובכלל זה: 

 לבית חולים אם יש צורך בכך.יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו  .א
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, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור מטעם המזמין יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך  .ב
 בהוראות הבטיחות.

במקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע מידיית למשטרה, ישאיר את המכונות   .ג
 והנחיותיה. והכלים במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה

, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן הערות הסתייגות ו/או המפקח מטעמה המזמין נציג של  .22
בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. במקרה 

 כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם שוכנע שתנאי פקח מטעמה ו/או המ מזמין נציג של ה .23
הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן תקינים או כי ישנה 
אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י שיטות המסכנות 

 או של צד שלישי כלשהו. המזמין כוש חיי אדם או שלמות ר
במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור 

 ובגין כל נזק שיגרם ל מזמיןה לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את
 כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה. 

יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם מצוות העובדים של  וו/או המפקח מטעמ מזמיןנציג של ה .24
 ת הבטיחות או לפי הוראות נספח זה. הקבלן שלא יפעל לפי הוראו

א גידור יציב ומשולט בשילוט ברור על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' לל .25
 בכל תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

נציג לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם  .26
 ו.ו/או המפקח מטעמ מזמיןשל ה

 .מועצה האזוריתכניסה למתקני ה .א

 חפירת בורות ותעלות. .ב

 דרגות וגגות.פתיחת מעקות, רצפות, מ .ג

 סגירת קווי מים. .ד

 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ה

 עבודות הריסה. .ו

 פרוק צנרת. .ז

 עבודה במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנת)נפיצה(. .ח

הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע  .27
 בהגדרות 

  שונות

 הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם    .28
 .לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך 

כל אחד בתחומו  הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים, .29
 כמפורט בנוהל.

הקבלן ידאג לכל הנדרש מבחינת הסדרי תנועה הנדרשים לצורך ביצוע עבודתו. לרבות תיאום עם כל  .30
 הגורמים, כגון משטרת התנועה, נציגי היישובים וכו'. 

 

 
 
 
 
 

 חתימה _______________   תאריך_______________                       
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 למתן שירותי שאיבהמכרז מסגרת פומבי 
  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימות שטיפה

 בתחום המועצה
 

 

 

 
 
 
 

 יא'נספח 
  

 
 

 מחזור כספי שנתי – אישור רו"ח
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 נספח יא

 טופס הוכחת ניסיון המציע )לחתימה על ידי רואה חשבון מטעם המציע(
 
 

 
 "( הרינו לאשר כדלקמן:המציעלבקשת חברת _________________________ )להלן: "

 

 משמשים כרואי החשבון של המציע, החל משנת ________ ועד היום.כי אנו  .א

 

המציע הינו בעל מחזור כספי בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים, אנו מאשרים כי  .ב
השנים )שלוש(  3לפחות )סכום נומינאלי ללא מע"מ( בכל שנה, במהלך  ₪ 1,000,000של 

 (2021, 2020, 2019האחרונות )

 

  
 

 
 דרישתכם מהמציע ועפ"י בקשת המציע.ניתן עפ"י הנ"ל ור האיש      

 
   

 בכבוד רב,                                                                                                                      
                 
           
                  ________________ 

 רו"ח()חותמת וחתימת                           
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 למתן שירותי שאיבהמכרז מסגרת פומבי 
  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימות שטיפה

 בתחום המועצה
 

 

 

 

 
 
 
 

 צו התחלת עבודה –' בינספח 
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 יב' –נספח 
 
 
 
 

  
 תאריך:  ________        

 
           לכבוד

______________ 

 

 
 _________צו התחלת עבודה מיום   הנדון:

  ________________________שם העבודה:  

 
 בהתאם לתנאי החוזה ניתן לך בזאת צו להתחלת העבודה לביצוע 

 
_______________________________________________________ 

 
 היא  _____________  מיום קבלת צו זה.תקופת הביצוע לעבודות עפ"י צו זה 

 
 צו זה כפוף ומותנה באמור בחוזה. 

 
 כולל מע"מ. ₪צו זה מוגבל על סך ___________________ 

 
הינך אחראי באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם 

 תקנות, הוראות וצווים אחרים. ו/או בהתאם ל 1970–לתקנות הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל
 

 חתימתך מטה תהווה אישור לקבלת הצו  והסכמה לתוכנו.
 

 חתימת הקבלן _________________
 

   תאריך _______________________
            

 בכבוד רב, 
 

 ,שרית עוזרי               
 

 מנהלת אגף תפעול, פיתוח ותיירות       
 מועצה אזורית מטה יהודה     

     
  העתק: 

 , ראש המועצהניב ויזלמר 
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 למתן שירותי שאיבהמכרז מסגרת פומבי 

  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימות שטיפה
 בתחום המועצה 

 

 

 

 

 
 
 
 

להזמנת  כתב העדר תביעות –' גינספח 
 עבודה
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 נספח יג

 לכב'
 האזורית מטה יהודה המועצה

 אגף תפעול, פיתוח ותיירות
 

 : ן דו תהנ עו תבי ר  עד ב ה ת ס'  כ ה מ בוד ע ת   ________להזמנ
ס'  ה מ  _________חוז

 
 

 ________________ ת"ז/ח"פ ___________________ אני הח"מ,
 בזה כדלקמן: מרח' _________________________, מאשר/ת ומצהיר/ה 

 
 של ההזמנה  , הנקוב בחשבון הסופי ₪סכום של ________ קבלת המאשר/ת בזה כי עם אני . 1

  , תסולק מלוא התמורה המגיעה לי מכם, לסילוק גמור, סופי נהל כפי שאושר ע"י המהנ"ל     
 נוי בעבודות שבצעתי , ידרישותי ו/או זכויותי בקשר לעבודות וכל ש ומוחלט של כל תביעותיי,     
  החוזה הנ"ל .במסגרת רים, במסגרת הזמנת עבודה זו שבוצעה בעצמי ו/או באמצעות אח    
 
 ינה לי ו/או לכל מי מטעמי כל תביעה, דרישה ו/או כל זכות יאני מאשר/ת כי אין ולא תה .2

  כלפיכם, עובדיכם ו/או כל מי מטעמכם בכל הקשור לעבודות במסגרת הזמנה זו ו/או הנובעות     
  ומסירתן לכם ואני מוותר/ת בזה על כל  ןביצוע כל שינוי בה ,הכתוצאה מהשלמת ו/או  מנהמ    
  ו/או תביעה כלפיכם, עובדיכם ו/או מי מטעמכם הקשור לעבודות בהזמנה  טענה , דרישה     
 כאמור לעיל.    
 
 /ת בזה אתכם, עובדיכם ו/או מי מטעמכם מכל חבות ו/או אחריות כלפי בכל  ר. אני משחר3

 הקשור לעבודות בהזמנה כאמור לעיל.    
 
 . אני מצהיר/ה כי שלמתי את כל שכר העבודה והתנאים הסוציאליים, לרבות ביטוח לאומי 4

 לעובדים שהועסקו על ידי בביצוע העבודות בהזמנה זו ומתחייב/ת לשפות אתכם על כל תביעה      
 העבודות בהזמנה זו. ו/או דרישה שתוגש נגדכם ע"י העובדים הנ"ל בקשר עם    
 
 בה כלשהי המוטלת עלי עפ"י החוזה והזמנת העבודה בקשר ו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מח5

 להזמנה זו  לתקופת הבדק ולאחריותי לטיב העבודות והחומרים ולביצוע התיקונים הנדרשים     
 בתקופת  הבדק עפ"י החוזה.    
 
 
 

 חתימה _______________          _______________                תאריך
 

 אישור חתימה
 

 _____  אני הח"מ, עו"ד/רוא"ח ______________, מרח' ___________, מאשר בזה כי ביום
________, ___הופיעו בפני ה"ה _________ ת.ז. ___________ ו __________ ת"ז 

ם והם חתמו על המוסמכים לחתום בשם ______________________ ולחייבו/ה בחתימת
 המסמך הנ"ל מרצונם החופשי.

 
 

                             __________________   ________________ 
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 חתימת עו"ד/ רוא"ח        תאריך
 
 
 
 
 

 למתן שירותי שאיבהמכרז מסגרת פומבי 
  וניקוז במערכות ביוב ופתיחת סתימות שטיפה

 בתחום המועצה 
 

 

 

 

 
 
 
 

הצהרת הקבלן בעניין רציפות  – 'ידנספח 
 העבודה
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 'ידנספח 

 הצהרת הקבלן בעניין רציפות העבודה

 _________מיום______ הצהרת הקבלן בעניין חוזה מס׳

 אני הקבלן )שם המנהל, חותמתו וחתימתו(.

אני  לאחר שהשתתפתי בסיור הקבלנים ובחנתי את מערכת הביוב הציבורית/עירונית הקיימת
 מתחייב:

בכל מקרה של סכסוך, כספי או אחר, הנוגע לקיום חוזה זה הננו מתחייבים להמשיך ולקיים את כל 
, המועצהההוראות בחוזה הנוגעות לפתיחת הסתימות במערכת הביוב הציבוריות/עירוניות בישובי 

ל ידנו ללא כל קשר לסכסוך. למען הסר ספק אנו מתחייבים כי הפעלת מערכת הביוב תימשך ע
 .צדדיםכנדרש עד למציאת פתרון המקובל על ה

בחודשים אלה עליי להמשיך להפעיל ולתחזק את מערכת הביוב הציבורית/עירונית כנדרש במפרט 
על  מה המועצהמיוחד זה ולהשתתף בהעברה מסודרת של מערכת הביוב לקבלן החלופי איתו חתו

 חוזה חדש.

 :שם, חותמת וחתימת מורשה חתימה של הקבלן

    ________________________________ 

 

 תאריך___________

 

 :ידי עורך הדין של הקבלן על וחתימה אישור חותמת שם,

______________________________________  

 

 ___________תאריך

 

 

 

 

 

 על הקבלן להגיש מסמך זה מלא וחתום יחד עם הצעתו
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שאיבה למתן שירותי מכרז מסגרת פומבי 

 ב מערכות ביוב ופתיחת סתימות
 בתחום המועצה 

 

 

 

 

 
 
 
 

 דוגמת דף מיומן עבודה –' טונספח 
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 'טונספח 

 _________מתוך _______   מס׳  ןדף יומ

 

 ציבוריתסתימות ותקלות במערכת הביוב ה -דו״ח חודשי 

 ןשעת גמר תיקו
 התקלה

תיאור התקלה 
ביצוע  ןואופ

 ןהתיקו
 התקלהמקום 

שעת קבלת 
ההודעה על 

 התקלה
 מס׳ תאריך
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 למתן שירותי שאיבהמכרז מסגרת פומבי 
 במערכות ביוב ופתיחת סתימות שטיפה

  וניקוז
 בתחום המועצה

 
 
 
 
 

 רשימת הסעיפים –' טזנספח 
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 נספח טז
 מחיר בש"ח  תיאור העבודה מס'

 לא כולל מע"מ
  שחרור סתימת ביוב 1

 4X4כולל לרכב . מטר לכל צד 50יפה של כולל שט

500 

 270 שחרור סתימת ביוב נוספת  באותו ישוב באותה יציאה 2
 240 ישובשאיבת ביוב ושפיכה באותו –תוספת לפתיחת סתימה  3
כולל                       ,טון 14יום עבודה עם משאית רגילה  4

כחלק מיום שאיבות,הובלות ברחבי המועצה ופתיחת סתימות 
 העבודה ללא עלות נוספת

1,600 

 1,000 טון 14שעות( עם משאית רגילה  4חצי יום עבודה )עד  5
 14 לחצי יום וליום עבודה למשאית רגילהשעת עבודה נוספת מעבר  6

 טון
200 

 2,900 פתיחת סתימה בלחץ גבוה עם משאית קומבי 7

 4,300 יום עבודה עם משאית קומבי 8
 2,500 שעות( עם משאית קומבי 4חצי יום עבודה )עד  9

 550 ופינוי למכון טיהור שפכים טון 14שאיבת ביוב ע"י ביובית רגילה  10
ופינוי  טון 30ע"י ביובית גדולה בודדת בקריאה מיוחדת שאיבת ביוב  11

 .למכון טיהור שפכים
1,350 

כולל שאיבות,הובלות ברחבי   טון 30יום עבודה עם משאית גדולה  12
 המועצה ופתיחת סתימות כחלק מיום העבודה ללא עלות נוספת

2,800 

כולל  טון 30שעות( עם משאית גדולה  4חצי יום עבודה )עד  13
שאיבות,הובלות ברחבי המועצה ופתיחת סתימות כחלק מיום 

 העבודה ללא עלות נוספת

1,400 

 30 שעת עבודה נוספת מעבר לחצי יום וליום עבודה למשאית גדולה 14
 טון

340 

 12 ,המחיר למ"א 20שטיפת קוים בלחץ גבוה בקוטר עד " 15
רגילה,בלון אטימה עבודה מורכבת לפתיחת סתימה הכוללת ביובית  16

 6שעה  עם צינור "\קו"ב 250בכל קוטר נדרש,משאבה בספיקה של 
 לביצוע מעקף לסתימה צינורות באורך מתאים

3,500 

עבודה מורכבת ליום עבודה הכוללת ביובית רגילה,בלון אטימה בכל  17
ומשאבה שעה  \קו"ב 250קוטר נדרש,משאבה נגררת בספיקה של 

 מטר 300רך נדרש לפחות באו 6עם צינור"לגיבוי ,

4,700 

שעה  \קו"ב 250יום עבודה של שאיבה עם משאבה נגררת בספיקה של  18
,מעקף מקלטים\מטר ,שלוליות 300באורך נדרש לפחות  6עם צינור"

 לעבודה יזומה.

2,800 

 250חצי יום עבודה של שאיבה עם משאבה נגררת בספיקה של  19
מטר  300באורך נדרש לפחות  6שעה  עם צינור"\קו"ב

 מקלטים\,שלוליות

1,400 

מק״ש  30-משאבה חשמלית טבולה וכושר שאיבה של כ עםשאיבה  20
מטר  80באורך מינימלי של  2כולל צינור "מ׳ לפחות. 15לעומד 

וגנרטור להפעלה במידת הצורך, המחיר בהתאם לשעת 
 עבודה,מינימום שעתיים.

250 

יום צילום מלא בכמה אתרים ע"י צוות מקצועי עם מצלמה יעודית  21
לצילום קווי ביוב בכל קוטר נדרש,כולל דיסק עם הצילום,כולל 

הפקת דו"ח מודפס הכולל נתונים של אורך הקטע,אחוז 
 השיפוע,תיאור הממצאים.

2,400 
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 עם מצלמה יעודיתמלא בכמה אתרים ע"י צוות מקצועי  חצי יום צילום 22
לצילום קווי ביוב בכל קוטר נדרש,כולל דיסק עם הצילום,כולל הפקת דו"ח 

 הממצאים. מודפס הכולל נתונים של אורך הקטע,אחוז השיפוע,תיאור

1,300 

ע"י מוטות  במקומות ללא גישה לביובית, פתיחת סתימה באופן ידני 23
 . , או בכל אופן מתאים אחרמודולריים מתאימים,משאבה מכנית

800 

ביצוע תיקון עיבוד בטון לתחתית שוחת ביוב בקוטר עד מטר וחצי  24
 16וקוטר קו עד "

800 

לתחתית שוחת ביוב בקוטר עד מטר וחצי מלא ביצוע עיבוד בטון  25
 כולל סיתות שבירה ופינוי של העיבוד הישן 16וקוטר קו עד "

2,000 

שורשים וביטון ניקיון וחיתוך שורשים כולל ביצוע טיפול מונע נגד  26
 הפתחים בשוחה

 )עבודה יזומה באישור ולא כחלק מפתיחת סתימה!(

1,500 

תוספת עבור צילום ע"י צוות הביובית עם מצלמת סטלבנד כחלק   27
 מפתיחת סתימה

200 

 
    בבוקר 6:00ועד שעה  18:00תוספת עלות לעבודת לילה ,מעבר לשעה   30%תינתן, 

 תוספת כפולה לעבודה בשבת ובלילה()לא תינתן                

  בימי שישי וערבי חג מעבר ו עד צאת השבת תוספת עלות לעבודה בשבת 50%תינתן
 לא תינתן תוספת כפולה לעבודה בשבת ובלילה() 16:00 שעהלהודאה על סתימה אחרי 

 חוה"מ יחשב כיום חול 

  ש"ע באתר. 4, חצי יום עבודה  שעות עבודה באתר 9יום עבודה הינו 

    על המציע לצרף הסכם שפיכה עם מכון טיהור שפכים מאושר בהתאם לעלות של מ"ק 
בשיקולי תלקח בחשבון  למ"ק שתוצג בהסכם, עלות . ה,לשומניםלבוצה,לביוב סניטרי  

 וועדת המכרזים במעמד בחירת המציע הזוכה.

 בכפוף להצגתהתשלום עבור השפיכה יאושר בחשבונות הקבלן בהתאם לעלות בהסכם, 
 תעודות שפיכה.

  קו"ב לביוב סניטרי. \₪ 20-קו"ב לבוצה ו\₪ 100לא יאושר תשלום לקבלן מעל 

 :גלאי גזים,קסדות,ריתמות בטיחות צוות של שני אנשים , ציוד חובה במשאית ביוב
,צינורות  8,"6כננת,חליפות,כפפות,בלון חסימה בכל קוטר,מחסום ארוך בקוטר ",

 שונות. כולל דיזות 1שאיבה,צינור לחץ "

 למקרה ₪ 1,000לא תורשה לעבוד וינתן קנס ע"ס -הגעת משאית ללא ציוד זה 

  הגיע לטיפול בסתימה וסיים בהתאם לזמן הנדרש יוטל קנס ע"ס במידה והקבלן לא
 .מראש באישור המזמיןעם נסיבות מקלות ו למעט במקרים חריגים .ללא מע"מ ₪ 1,000

 צוות קבוע אשר יאושר ע"י המועצה, במידה  נדרשת ביובית צמודה לעבודות המועצה עם
או לא ישמע לנציגי המועצה הקבלן ידרש להחליף \והצוות יעבוד לא ע"פ נהלי המכרז ו

 את הצוות.

  במידה והקבלן לא סיפק ביובית גדולה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהסכם יחול
 חודש.ללא מע"מ על כל יום פיגור בחשבון של אותו  ₪ 001,0קנס של 

  לא תאושר תחילת עבודה ויוטל קנס ע"ס -במידה והקבלן לא יקפיד על הוראות הטיחות
 לכל מקרה. ₪ 1,000
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 למתן שירותי שאיבהמכרז מסגרת פומבי 
 במערכות ביוב ופתיחת סתימות שטיפה

  וניקוז
 בתחום המועצה

 
 
 
 
 

 תצהיר העדר הרשעות –' יזנספח 
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 נספח יז'

 
 

 העדר הרשעות תצהיר
 
 

 
 

אני הח"מ______________  ת.ז  ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 האמת 

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

 
 
 הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________________________________ .1

)להלן : המציע( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם מועצה אזורית מטה יהודה )להלן: 

 המועצה(

או נגד \או לא הוגש נגדו ו\אני מצהיר בזאת כי המציע לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו

או \או גניבה ו\מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה מסוג של מתן שוחד ו

 קלון. בגין עבירה שיש עמה

 
                                                                                                                                _____________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                                   
 

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

 ה בפני, ________________________ \הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע

 ________________ ,  במשרדי שברחוב ____________________ עו"ד מ.ר

 

 

ת לי באופן \ת ת.ז שמספרה ________________ , המוכר\גב' ______________ נושא\מר

 אישי 

צפויה \תהיה צפוי\עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה\ה כי עליו\ולאחר שהזהרתיו

  תעשה כן ,\לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה

 תצהירה דלעיל וחתם עליו בפני.\אישר אישרה את נכונות תצהירו

 
 
 
 

 עו"ד  ___________________                                                                                            
 


