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 הזמנה להציע הצעות

 
 המים כחברת המשמשת"(, התאגיד"החברה" ו/או : "להלן)מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ 

בהתאם של מדי מים  להתקנה ו/או החלפההצעות  להציע בזאת זמינהמבת ים  העיר שלוהביוב 
 .לתנאי והוראות מסמכי המכרז

 
: להלן) עליו לחתום יידרש שהזוכה ההסכם נוסח וכן הנלווים המסמכים, המכרז תנאי את

bat-http://www.mei- החברה מאתרלהוריד  ניתן"(, המכרז מסמכי"

yam.co.il/Tenders.html . 
 

 לגבייה וניתנת מותנית בלתי בנקאית ערבות, המכרז מסמכי לכל בנוסף, להצעתו לצרף המציע על
 בתוקפה תעמוד הערבות(. חדשים שקלים אלף שישים: במילים) ₪ 60,000 של בסך תנאי כל ללא

 .  15.2.2017עד ליום 
 

 בסיור ההשתתפות, החברה למשרדי להגיע יש.  11.00שעה  27.11.17 יוםב יתקיים קבלנים סיור
 .נה רשות ולא תהווה תנאי להגשת המענה למכרז הי
 

 במעטפה להגיש יש, המציע י"ע חתומים, המכרז מסמכי כל בצרוף(, העתקים בשני) ההצעה את
 29רוטשילד  ברחוב המכרזים בתיבתה ולהניחשם המכרז ומספרו בלבד,  מצוין עליה, סגורה
 . 13:00עד לשעה  7.12.17 -לא יאוחר מיום ה חברהמשרדי הבבת ים  6קומה 

 
 מסירה למעט אחרת דרך בכל הצעות לשלוח אין .תתקבלנה לא במועד תוגשנה שלא הצעות
 . ידנית

 
 .המכרז במסמכי מצויות נוספות מפורטות הוראות

 
 
 
 

 וית גולדפרבר
 מנכ"ל התאגיד מי בת ים

http://www.mei-bat-yam.co.il/Tenders.html
http://www.mei-bat-yam.co.il/Tenders.html
http://www.mei-bat-yam.co.il/Tenders.html
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 תאגיד מים וביוב בע"מ ים-מי בת

 של מדי מים  להתקנה ו/או החלפהמכרז 
 

 7/2017מכרז פומבי מס' 
 

  תוכן עניינים
         :מסמכי המכרז

 

 הצעות להציע הזמנה        .1
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א':  .2
 

 ת משתתף למכרז הרהצ : 1 נספח 
 

 נוסח כתב ערבות בנקאית למכרז  : 2 נספח 
 

  אישור זכויות חתימה : 3 חנספ 
 

 תצהיר על העדר הרשעות  : 4 נספח 
 

 הצהרת משתתף על ניסיון קודם : 5 נספח 
 

תצהיר לעניין חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון  :6 נספח 
ולעניין חוק למניעת  2001-למתן שירות לקטינים, התשס"א

 .2001-"אהעסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס
 
 
 

  
של מדי מים חדשים  להתקנה ו/או החלפהחוזה התקשרות  מסמך ב':   .3

 ומחודשים 
 

 עבודה הזמנת נוסח  '         א נספח 

 ביטוחים קיום על אישור           'ב נספח 

 לנזקים מאחריות פטור הצהרת       ג' נספח  

  מיוחד מפרט     'ד נספח 

 ספריית מחירים  'ה נספח 

 הצעת המשתתף   ח ו' נספ 

 תביעות העדר על הצהרה  'ז נספח 

 ובדק לביצוע בנקאית ערבות נוסח  'ח נספח 

 לוח קנסות  נספח ט'  

 

 
כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל   .4

 דין או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.
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 מסמך א'

 

 7/2017מכרז פומבי מס' 

 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 מהות המכרז .1

 

להתקנה ו/או "( מזמינה בזה הצעות החברה)להלן: " ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת .א

השירותים" ו/או בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: "של מדי מים  החלפה

 "(.  "העבודות

. על מסמכי ההתקשרות החתימהדשים ממועד חו 12תקופת ההתקשרות הינה למשך  .ב

לחברה האופציה, לפי , ומסמכי המכרז הוראות הסכם ההתקשרותמיתר מבלי לגרוע 

שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת 

בהתאם  והכל ,שנים( 5)סה"כ  דומותתקופות  4עד ואו חלק ממנה בכל פעם לשנה 

 את לבטל החברה של בזכותה לפגוע כדי לעיל באמור איןחוזה ההתקשרות. להוראות 

, יום 30 בת מראש בהודעה, ההתקשרות תקופת במהלך עת בכל הזוכה עם ההתקשרות

 .במסמכי המכרז כמפורט הכל, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי

 

ות המצ"ב תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשר .ג

 על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

השירותים, היקפם ותנאיהם, מפורטים במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט המיוחד  .ד

( "המפרט המיוחד"לחוזה ההתקשרות יקראו להלן:  'דנספח המצורף למכרז )

 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  

 

 לפעם מפעם הזמנות הזוכה לידי להעביר רשאיתרה החב תהא ההסכם תקופת במהלך . ה

 כמות מהזוכההזמין ל מתחייבת אינההחברה . הבלעדי דעתה לשיקול ובהתאם

להתקנה  לבצעלהזמין/ רשאית תהיה והיא, מים מדי להתקנה ו/או החלפה של מינימלית

 .אחרים מספקים, אחרות/נוספות ו/או החלפה

 

  –תנאי סף  להשתתפות במכרז  .2 .2

 

בכל התנאים אים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז רש

 המפורטים להלן: המצטברים
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ובעל  המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק 2.1

 אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד שומה.

ריים לפי חוק העסקאות גופים ציבו בכל האישורים הנדרשיםהמציע מחזיק  2.2

 .1967-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 ₪ 350,000מדי מים בסך של  להתקנה ו/או החלפהביצוע ממציע בעל הכנסות ה 2.3

יש לצרף אישור רו"ח  –2014-2016בין השנים  ,)לא כולל מע"מ(לפחות לשנה 

 .  להלן 5כמובא בנספח  לשם הוכחת האמור

מדי מים לרשות בהתקנת ( שנים לפחות חמש) 5סיון מוכח של ימציע בעל נ 2.4

או תאגיד מים וביוב  לפחותרשומים )בלמ"ס( תושבים  60,000  השבמקומית 

אשר משרת ובתחום סמכותו היקף זה )לא ניתן להציג חיבור של מספר רשויות( 

  .  להלן 5כמובא בנספח 

רויקט מנהל פעובד מטעמו , המתקיימים לגביו יחסי עובד מעביד המציע יציג  2.5

 .בניה או התשתיות הבעל תעודת מנהל עבודה בתחום ה מנהל עבודאשר יהיה 

לעניין קיום יחסי עובד אישור רו"ח  המציע ייצרף זה תנאי הוכחת לצורכי

 .הפרויקט מנהל של קו"חמעביד , תעודות לעניין בוגר קורס בניהול עבודה ו

בעבירה שיש עמה  של המציע ו/או מנהליו הבכיריםהעדר הרשעה ו/או חקירה  2.6

קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות 

המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק 

; היה המעוניין להשתתף במכרז 1981-המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א

  השליטה בו ומנהליו הבכירים.היעדר הרשעה גם לגבי בעלי  -תאגיד 

 מציע צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרזה 2.7

. 

 

 מסמכי המכרז .3 .3

 

 מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא צורפו(:

 תנאי המכרז והוראות למשתתף והטפסים המצורפים אליו.  -מסמך א'  א.

 חוזה ההתקשרות ונספחיו. נוסח  -מסמך ב'  ב.

המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל ספריית המחירים, כל  ג.

מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה 

 מסמך ממסמכי המכרז.

 

כל המסמכים הנ"ל על נספחיהם, לרבות המסמכים שעל הקבלנים לצרפם לפי הוראות 

 , יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, מסמך ב', שייחתם בין הצדדים.מסמכי המכרז
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 בחתימתו(: על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים  .4

 

אישור על רישומו של התאגיד כחוק בישראל )רשם החברות/רשם השותפויות  4.1

 וכו'(. 

 

, מורשה מפקיד ,1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בתוקף אישורים 4.2

 השומה לפקיד ומדווח כחוק ספרים מנהל המציע כי מס יועץ או, חשבון רואה

 .כחוק מ"ולמע

 

 למסמך א'. 2 נספחכערבות בנקאית להצעה, בנוסח המצורף  4.3

 

 3 נספחבנוסח המצורף כבדבר זכויות חתימה אישור עו"ד  -ככל ומדובר בתאגיד  4.4

 מסמך א'.ב

 

, על העדר הרשעה בעבירות 1976-סקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי חוק ע 4.5

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

, ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

 . 4 נספחבדבר אי העסקת עובדים זרים, בנוסח המצורף כ 2/2011מס' 

 

עמידתו של המשתתף בתנאים הנדרשים, ניסיון קודם ועל ת משתתף על הצהר 4.6

 .5 נספחכבנוסח המצורף 

 

 

בביצוע עבודות מן הסוג והיקף נשוא הצעה שנים לפחות  5ניסיון של  בדברהוכחות  4.7

 .זו

 

פרוייקט בעל תעודת מנהל עבודה רשמית ממשרד התמ"ת  קורות חיים של מנהל 4.8

   בתחום הבניה או התשתיות. 

 

למניעת העסקה החוק ת ואי העסקה עובדים שאינם עומדים בהוראהצהרה בדבר  4.9

ובהוראות  2001-א, התשס"של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים

 .2001-החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

 

 לצרף עליו, ןאופ באותו להתאגד לו מאפשר שהדין ובתנאי תאגיד הוא המציע אם 4.10

 :הבאים המסמכים את

 במסגרת הינו העבודות ביצוע כי כך על התאגיד ח"רו או ד"מעו אישור .א
 תנאי י"עפ הצעה להגיש כדין החלטה קיבל התאגיד כי, התאגיד סמכויות
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 בשם לחתום המוסמכים האנשים י"ע חתומה התאגיד הצעת כי, זה מכרז
 ההשתתפות וכי המכרז מסמכי על בחתימתם התאגיד את ולחייב התאגיד

 .ההתאגדות למסמכי בהתאם הינם המכרז נשוא העבודות ביצוע וכן במכרז

 .התאגיד מנהלי שמות .ב

 את מחייבת ושחתימתם התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים שמות .ג
 .התאגיד

 .התאגיד של הרשום משרדו כתובת .ד

 

 עליו, פןאו באותו להתאגד לו מאפשר שהדין ובתנאי, שותפות הינו המציע אם 4.11

 וקבלת השותפות בשם החתימה זכויות בדבר השותפות ח"רו/ ד"עו אישור לצרף

 .במכרז והשתתפות ההצעה הגשת בעניין השותפות של כדין החלטה

 

כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו,  4.12

 די המציע.פרוטוקול סיור הקבלנים וכן סיכום מפגש המציעים, חתומים על י

המסמכים שלעיל יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובין היתר חוזה 

 ההתקשרות במסגרתו.

 

הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל, עלולה להיפסל על ידי 

לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש ועדת המכרזים. 

הציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, נסיונו, מומחיותו, מהמציע ל

 יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז וכיו"ב )לרבות המלצות נוספות(. 

המציע יהא חייב למסור לוועדת המכרזים את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה. 

, הסבר או ניתוח כלשהו כאמור, רשאית הוועדה להסיק במקרה בו המציע יסרב למסור מידע

 מסקנות ואף לפסול את ההצעה. 

 

, וכן לדרוש לפני קבלת החלטה במכרז המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקר אצל הספק

 .  שאלות הבהרה ביחס לעמידתו בתנאי הסף

 

 הגשת ההצעה  .5

    

ות ותנאי המכרז, וכן על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדריש 5.1

 -ובשני העתקים את יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי החברה, במעטפה סגורה

 ועד ליום, בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה לא יאוחר מקור+העתק

 – 7/20170.  על המעטפה יצוין: "מכרז פומבי מס' 13:00בשעה  07/12/2017

 "של מדי מים להתקנה ו/או החלפה
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 ההצעה עלולה להיפסל.שלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, מ  5.2

 

למסמך ב' "הצעת  'נספח ועתו על גבי הצעת המשתתף , הקבלן המציע ימלא את הצ 5.3

, המפרט את אחוז ההנחה לעלויות ביחס לכל )לחילופין "הצעת הספק"( "המשתתף

 המוענק, באחוזים ההנחה ורשיע את, 'ו בנספח לציין המציע עלסעיף/פרק עבודה. 

אינו  ההנחה שיעור"מ. מע כולל , המחיר אינוהמכרז של הכוללת לעלות ביחס ידו על

 הנחה . אחוז "0" להיות יכול

אחוז ההנחה יינתן בדרך הצורנית הבאה , שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית 

למען הסר ספק מובהר כי אין לציין הנחה לגבי כל , XX.XXכדוגמא: %

אחוז הנחה אחיד לכלל סוגי העבודות המופיעות רוייקט/עבודה בנפרד, אלא פ

 .בנספח ו' 

 

 אחד כל על גם בנפרד כחלה תיחשב, הקבלן שבהצעת ההנחה כי בזה מובהר 

. כמו כן מובהר בזה, כי המחירים בספריית שמופיעים כפי היחידה ממחירי

קומפלט", ההנחה במקומות בהם בספריית המחירים יש התייחסות לעבודות "

 תחול גם על עבודת "קומפלט".

יע תוספת לעלויות הנקובות בספריית בזאת כי המציע אינו רשאי להצמובהר  

 הנחה בלבד.אחוז המחירים, אלא 

 

ועדת המכרזים תהא רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנפלו  5.4

התאמות כאמור, והכל  בהצעה, או לחילופין לפסול הצעה שנפלו בה טעויות או אי

 הבלעדי והמוחלט. הלפי שיקול דעת

 

לתנאי המכרז, המאשרת, בין  1 נספחמשתתף המצורפת כ הרתהמציע יחתום על הצ 5.5

היתר, כי ראה, בדק והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים 

 והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.

 

ולחתום חתימה  ראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרזעל המציע לחתום ב 5.6

מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי  המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים 

למלא  המציעעל על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.  למכרז. 

פית, את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, לרבות את הצעתו הכס

 בדיו.

 

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים  5.7

הנדרשים במכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם 

 המשתתף במכרז בלבד.
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 רשאית תהיה החברה, המכרז מסמכי להוראות בהתאם תינתן לא שהצעתו מציע 5.8

 .הסף על הצעתו את לפסול

  

 : ביטוחי המציעים  5.9

 הספקרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי דופנית למשומת לב המציעים ת 5.9.1
"חוזה למסמך ב' "ביטוח"  42בסעיף בהתאם לתנאים המפורטים שיזכה במכרז 

ביטוחי אישור "ב' ( לרבות האמור בנספח "החוזה"ההתקשרות"  )להלן: 
" ו/או  ות הביטוחהורא" ו/או "דרישות הביטוח" )להלן: ו/או ""הספק

 ."(הביטוחים הנדרשים"
 
 .( לעיל ולהלן5.9.1כאמור בסעיף )ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הספק 5.9.2
 
הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  5.9.3

בזאת כי קיבל  ומצהירבמלואן  המכרזואת מהות העבודות לפי מסמכי 
לעיל  כמפורטעבורו את כל הביטוחים הנדרשים התחייבות לערוך  ממבטחיו

 ולהלן.
 
 ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 5.9.4

וכתנאי לתחילתם, את  ביצוע העבודותלא יאוחר ממועד תחילת  החברהבידי 
)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי  הספקאישור ביטוחי ' בנספח 

 המבטח. 
 
כי בכפוף  הקבלןף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב בנוס 5.9.5

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקים להבכתב ימציא  החברהלדרישת 
 
כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות מובהר בזאת במפורש כי  5.9.6

במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא 
מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או . גויות לדרישות הביטוחתתקבלנה הסתיי

( החברה תתעלם מהן 'בנספח הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים )
 .והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה, על נספחיהם

 
אישור ביטוחי  ב'נספח אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  5.9.7

 1 ב'נספח  לרבות, )בנוסחו המקורי( חתום כדין על ידי מבטחי המציע ,הספק
המקורי(,  )בנוסחה הספקכדין על ידי  מה, חתופטור מנזקים – הספקהצהרת 
בשל אי  ביצוע העבודותלמנוע ממנו את מועד תחילת  תרשאי תהייה החברה

 מים כנדרש.החתווההצהרה הצגת האישור 
 
אי במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל,  5.9.7עיף בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בס 5.9.8

 תהייהלעיל,  6.9.7כאמור בסעיף , ('בנספח ) הספקנספח אישור ביטוחי המצאת 
כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של  בקבלןלראות  תרשאי החברה
 .במכרז הספק

 
 יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי 5.9.9

, המהווים אישור והצהרת המציע אלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים 
כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים 

 הביטוחיים הנדרשים.
 

. 
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 ערבויות .6

  

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית,  6.1

לתנאי המכרז לטובת  2 נספחסח המצורף כאוטונומית, של בנק ישראלי, בנו

סכום "(. הערבות)להלן: " ( ₪ ששים אלףבמילים: ) ₪  60,000החברה, בסך של 

ה שכהערבות להצעה יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הל

 2017 אוקטוברהמרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה מדד חודש 

 .15.9.2017שהתפרסם ביום 

  

 

 קבעה. המכרז במסמכי המפורטים התנאים בכל לעמוד חייבת הבנקאית ערבותה 6.2

 בהתאם בנקאית ערבות צורפה לא להצעה כי, הבלעדי דעתה שיקול פי על, החברה

 .הצעה אותה את לפסול רשאית החברה תהיה , לעיל לאמור

 

החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף    15.2.2018עד ליום תוקף הערבות יהיה  6.3

את  חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך 4רבות למשך הע

 הערבות.  תוקף

 

כל אימת שהמשתתף  / לחילוט החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון 6.4

 התחייבויותיו על פי תנאי המכרז.איזו מלא יעמוד ב

 

 בין החוז חתימת לאחר, במכרז זכו לא אשר למציעים יוחזרו הבנקאיות הערבויות 6.5

 בדבר החלטה קבלת לאחר ימים 60 -מ יאוחר ולא, במכרז הזוכה  לבין  החברה

 .במכרז הזוכה

 

 תוקף ההצעה .7

 

)ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  תוקף  4ההצעה תהיה בתוקף במשך  

)ארבעה( חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה, בהודעה מוקדמת של  4-ההצעה יוארך ב

 ימים לפני פקיעת ההצעה.  10קבלן עד החברה אל ה

 

 מפגש מציעים  .8

 

יערך מפגש וסיור מציעים למתן הבהרות למכרז.  11:00בשעה _ 27.11.17 ביום 8.1

. במסגרת  6בת ים קומה  29רוטשילד המפגש יתקיים במשרדי החברה ברחוב 
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 אינההשתתפות בכנס המציעים המפגש, תתאפשר קבלת הבהרות ומענה לשאלות. 

 .ינה מהווה תנאי להגשת הצעת המציע וא חובה

, אין ולא יהיה להם כל במהלך הכנס  פה-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 8.2

 תחייבנה את החברה. –תוקף שהוא. רק תשובות בכתב 

 

 הבהרות ושינויים  .9

 

שלמה  מר/ לידי תוגשנה המכרז במסמכי תיקון/  שינוי ובקשות הבהרה שאלות 9.1

 Word Doc בפורמט shlomom@bat-yam.muni.il וניאלקטר בדואר, מזרחי

  . 12.00 השעה עד, 30.11.17 מתאריך יאוחר ולא עד בלבד

על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך  9.2

 בטבלה במבנה הבא:

 
 פירוט השאלה הסעיף בחוברת המכרז מספר עמוד מס"ד 

    
 
 

 -עד למועד האחרון להגשת הצעות  -דעתה הבלעדי, תענה  החברה, על פי שיקול 9.3

לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל. אי 

 קבלת תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות. 

 

להאריך ו/או לשנות את להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,  החברה רשאית 9.4

 ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. דיו או לשנות את תוכנו, מוע

 

תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב, המידע שיימסר במסגרת מפגש  9.5

המציעים, וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז, ישלחו בכתב 

הפקס' ו/או  בפקס' ו/או בדואר רשום לכל מי שרכש את מסמכי המכרז, עפ"י מספר

 המען שציין בעת הרכישה.  

 

אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו  9.6

את החברה, הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם 

 יצורפו על ידי המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש. 

 

  בחינת ההצעות .10

  

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל  11.1 

חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

 מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
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או תוספת אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי  11.2 

שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת 

 בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 

החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה  11.3 

 הזוכה. 

 

ת לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות החברה רשאי 11.4 

נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון 

את המשתתף, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור.  

לעשות כן, לא המציא הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב 

 והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו.

 

ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של  11.5 

המשתתף לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונו, וכן את איכות המערכת המוצעת, 

 ומערך השירות המוצע על ידי המשתתף.

 

, לקיים או קרובות במקרה של הצעות שוותהחברה תהיה רשאית, אך לא חייבת,  11.6 

, וזאת בהליך של או קרובות נוסף בין שני המשתתפים שהגישו הצעות שוות תיחור

במועד שייקבע על ידי במעטפות סגורות, פנייה למציעים להגיש הצעות משופרות, 

החברה.  לחילופין או בנוסף, במקרה כזה תהא החברה רשאית לשקול כל שיקול 

  סף בבחירת ההצעה הזוכה.רלבנטי נו

 

במקרה של חוסר ו/או סתירה בין הנטען במסמכי המכרז לבין ההודעה שפורסה  11.6 

 בעיתון ו/או במקור פרסומי אחר, יגבר הנטען במסמכי המכרז.

 

 

 

 הודעה על תוצאות המכרז .11

 

 .ו/או בדוא"ל בדואר רשוםו/או במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה  /לזוכיםלזוכה 11.1

 

שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב . הערבות  שהומצאה על  משתתף 11.2

 .חוזה בין החברה לבין הזוכה במכרזידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת 
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בין הזוכה/זוכים במכרז לבין החברה ייחתם חוזה, שהעתקו מצורף כחלק בלתי  11.3

 נפרד ממסמכי המכרז.

 

ימים מיום שיידרש לכך. עד למועד  7ך הזוכה/זוכים במכרז יחתום על החוזה תו 11.4

חתימת החוזה יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע 

כולל ימים מיום חתימה על הסכם  90שנים +  5הערבות תוצא לתקופה של  החוזה,

כנספח המצורף לביצוע החוזה בנוסח כתב הערבות  ₪ 000100,בסך תקופת הבדק, 

 נוסח החוזה המצ"ב. ללמסמך ב'   'ח

 

עד למועד החתימה על החוזה ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו  11.5

להמציא בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין השאר,  אישור על קיום הביטוחים 

לחוזה  נספח ב'הנדרשים על פי מסמכי המכרז, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז )

 .מקורי(ה ונוסחב) ל ידי חברת ביטוח(, חתום כדין ע(מסמך ב') ההתקשרות

 

היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה  11.6

רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע 

על ידי החברה בהודעה וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את 

וות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. המעוות והמשתתף לא תיקן המע

 אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין.

 

בנוסף לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים  11.7

 הבאים: 

 

 

כשהחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  כי יש במעשי או מחדלי המציע  11.7.1  

כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן עולה בלתי הוגנת ו/או פדי להצביע על 

 או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

 

 

התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או  11.7.2  

י שהמשתתף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה כד

 להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

 

 העולה מהפסיקה המשפטית הנהוגה בדיני מכרזים. מכל טעם אחר  11.7.3  
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את הערבות הבנקאית  לחלטבוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל, רשאית החברה  11.8

שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף יפצה 

 גרם לה בגין כך.  את החברה על כל הפסד שי

 

 שמירת זכויות .12

 

לביצוע למספר מציעים ו/או  םהחברה תהא רשאית לפצל את השירותים, ולמסר 12.1

 לפרקי ביצוע שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים  12.2

יות לביצוע את הכמו אף לא לאחד מהמציעים, ולחלופין להקטין או להגדיל

. כן תהא החברה רשאית לקבוע את השלבים של ספרית המחיריםהמפורטות ב

 ביצוע השירותים, לפי שיקול דעתה.

 

החברה רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל השירותים או  12.3

לכל  חלק ממנה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והזוכה לא יהיה זכאי

 וי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך.פיצ

 

המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך אמדן בלבד, ואין בהן כדי  /עבודותהכמויות 12.4

 לחייב את החברה. 

 

לעיל, לא  12.4ו/או  12.3ו/או  12.2ו/או  12.1החליטה החברה כאמור בסעיפים  12.5

צוי מצד הקבלן.תהווה החלטתה זו עילה לשינוי במחירים המוצעים ו/או לתביעת פי

  

, בצורה משמעותיתהחברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שתהיה נמוכה  12.6

 על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. 12.7

 

מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא,  12.8

מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה  בכל

 כנגד החברה בשל כך. 

 

החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר  12.9

שירותים שלא לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי 

 שיקול דעתה. 
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המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים  כרז שמורות לחברה.כל הזכויות במסמכי המ 12.10

לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת 

הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד המועד האחרון להגשת ההצעות 

גיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין למכרז, בין אם י

ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה 

 אחרת.

 

 הסתייגות  .13

 

אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, 

ייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת ש

הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 

אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. לחילופין, החברה תהא רשאית להתעלם מן השינוי 

 ט של החברה.הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחל -ו/או ההסתייגות, כאילו לא נערכו 

 

 

 מחירים  .14

כל החומרים ו/או הציוד ואת  , אתםההצעה של המציע תכלול את כל השירותים בשלמות 

והרווח, לרבות מסים, פחת, היטלים, הובלות, אחסון וציוד וכו', שיידרשו  ההוצאותכל 

 במסמכי המכרז.  ביצוע השירותים, אלא אם כן  צוין במפורש אחרת לשם 

מדי מים  להתקנה ו/או החלפהתהא רשאית להזמין מהזוכה  כן מובהר כי החברה

מדי מים כלל, הכל התקנות ו/או החלפות בהיקפים ובמועדים משתנים ואף לא להזמין 

בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה ולתקציבה, ואין באמור לעיל כדי לשנות את התמורה לה 

 זכאי הזוכה. 

מההחלפות ו זכות פיצוי בגין הזמנת חלק כמו כן לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/א

מספק נוסף שיזכה  החלפות ו/או ההתקנות הבלבד ו/או הזמנת חלק מן  ו/או ההתקנות

 במכרז זה ו/או ספק אחר. 

הזוכה מתחייב לבצע את התחייבויותיו בהתאם לדרישות החברה במועד ובאופן הנדרש 

 ם במסגרת הצעתו. לה

 

 הוצאות .15

וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז,  כל ההוצאות, מכל מין  

 יחולו על המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.  

 

 , רב בכבוד

 מ"בע וביוב מים תאגיד ים-בת מי           
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 מספר מציע: ______________

 )ימולא ע"י החברה( 
 1 נספח

 
 לכבוד
 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת

 בת ים 29יד_רחוב רוטשל
 

 ג.א.נ.,
 

 - 7/2017מס' משתתף למכרז פומבי  הצהרת הנדון: 
 מדי מים   תהתקנל

 
להתקנה ו/או  ,7/2017אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' 

של מדי מים, בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד והחלפה  החלפה

 מכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:ממס

 
 שינויים או/ו עדכונים לרבות, נספחיו כל על, המכרז במסמכי המפורטים לתנאים מסכימים אנו .1

"(, המכרז מסמכי" או" ההצעה מסמכי" - ביחד הנקראים) בכתב לעת מעת בהם שנערכו

 .זהמכר נשוא השירותים לביצוע החוזה את להוות יחד כולם והעתידים

 

, הרלבנטיים באתרים סיירנו כי, המכרז במסמכי האמור כל את קראנו כי בזה מצהירים הננו .2

 ובהתאם, לנו ומוכרים ידועים ואספקתם השירותים עלויות על המשפיעים הגורמים כל כי וכן

 מצהירים אנו כן"(. השירותים: "להלן) המכרז נשוא השירותים למתן הצעתנו את ביססנו לכך

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

 . אלו טענות על מראש בזה מוותרים ואנו המכרז

 

 כל על עונה הצעתנו כי, במכרז הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו כי בזה מצהירים אנו .3

 המכרז נשוא ותיםהשיר לביצוע והיכולת הניסיון, הידע ברשותנו, המכרז שבמסמכי הדרישות

 לביצוע המתאימים הכלים, הציוד כל ברשותנו נמצאים כי וכן, גבוהה וברמה מקצועי באופן

, המכרז נשוא השירותים לביצוע הדרושים האדם וכוח ההספק, האיכות מבחינת השירותים

 .שיידרש הזמנים ללוח ובהתאם המכרז במסמכי כמפורט הכל

 

 מסמכי פי על התחייבויותינו כל אחר ולמלא המכרז מכימס הוראות אחר למלא מתחייבים הננו .4

 איננו כי מצהירים אנו. חוק כל הוראות על קפדנית שמירה תוך, ואמינות במהימנות המכרז

 או, אחר גורם לשום זה במכרז מהשתתפותנו כתוצאה שברשותנו מידע כל להעביר רשאים

 .זה מכרז במסגרת שלא כלשהו שימוש בו לעשות

 

 במסמכי המפורטים השירותים את לבצע מתחייבים הננו, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .5

, כולל, המכרז מסמכי להוראות בהתאם, למכרז בהצעתנו המפורטים לסכומים בתמורה, המכרז
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 האמורים השירותים את לבצע עצמנו על מקבלים והננו, במסגרתו ההתקשרות חוזה, השאר בין

 . שיידרש יםהזמנ ובלוח הגמורה דעתכם להנחת

 

  המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצעככל שהצעתנו תזכה,  מתחייבים אנו .6

ביטוח על ידי "  42" סעיף וביטוח אחריות' "ופרק חוזה התקשרות", במסמך ב' "והמפורטים 

 אישור את בידיכם ולהפקיד "(הספקאישור ביטוחי )להלן: "לחוזה  'בבנספח " והספק

 חברת ידי על כדין חתום ההתקשרות לחוזה 'ב בנספח הנדרש סחלנו בהתאם הביטוחים

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, ומבלי לגרוע, אנו   .(מקורי נוסח) הביטוח

מתחייבים בכפוף לדרישתכם בכתב להמציא לכם  העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. כמו 

 מהות ואת במכרז הנכללות הביטוח וראותה את מבטחינו לידיעת הבאנו כן הננו מצהירים כי

 כל את עבורנו לערוך התחייבות ממבטחינו וקיבלנו במלואןוהחוזה  המכרזמסמכי  לפי העבודות

 במלוא נעמוד הזוכה כהצעה הצעתנו תיבחר בו במקרה. ידכם על הנדרשים הביטוחים

 אם, אחר סעד לכל מזכותכם לגרוע מבלי. המכרז במסמכי כמפורט ביטוחים לעניין דרישותיכם

למנוע מאתנו את מועד תחילת מתן   רשאים תהיו  כי מסכימים אנו – לעיל כאמור נפעל לא

 .כלפינו כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתנו במכרז לפעולהשירותים ו/או 

  

 לחייב כדי לכם בהגשתה או זו בהצעתנו באמור שאין לידיעתנו הובא כי בזאת מצהירים הננו .7

, זכאים תהיו כי מסכימים אנו. הצעתנו של כלשהי בדרך ידכם על קיבול להוות כדי או/ו אתכם

 ואנו לנו ידוע. לביניכם בינינו מחייב חוזה ידכם על ובקבלתה זו בהצעתנו לראות, חייבים לא אך

 לנו ידוע כן. מתוקנות הצעות הגשת שענינו הליך כל לנהל רשאים תהיו אתם כי מסכימים

 מתן למועד ועד ההצעות הגשת לאחר לרבות, שהוא מועד בכל המכרז את לבטל רשאים שתהיו

 .שירותים התחלת צו

 

 אותנו ומחייבת בתוקף ועומדת תיקון או שינוי, לביטול ניתנת אינה, חוזרת בלתי היא זו הצעתנו .8

 לפרק יוארך ההצעה תוקף. ההצעה להגשת האחרון מהמועד חודשים( ארבעה) 4 של לתקופה

 לפני ימים 10 בכתב מוקדמת בהודעה החברה דרישת י"עפ, חודשים( ארבעה) 4 של נוסף זמן

 . בהתאם הערבות תוקף הארכת את מאתנו לדרוש רשאים תהיו זה במקרה.  ההצעה פקיעת

 

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

 .אותנו המחייב חוזה, נספחיה

 

, כך לשם ידכם על שיקבע במועד, למשרדכם לבוא מתחייבים הננו, תתקבל הצעתנו םא

 המבטח אשור את, המכרז במסמכי כנדרש, החוזה לביצוע בנקאית ערבות בידיכם ולהפקיד

 פי על המצאה הטעונים הנוספים המסמכים כל ואת( מקור עותק) החוזה במסמכי הנדרש בנוסח

 ממסמכי חלק המהווה החוזה מסמכי  על לחתום כן וכמו, דרישתכם פי ועל המכרז מסמכי

 .המכרז
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 . ידכם על שיקבע בתאריך השירותים בבצוע נתחיל, תתקבל הצעתנו אם כי מתחייבים אנו .10

 

 נספחכ שצורף בנוסח) המכרז במסמכי כנדרש לפקודתכם ערוכה בנקאית ערבות בזאת מצורפת .11

 (. המכרז במסמכי 2

 

 נחזור אם או לעיל המפורטות מהתחייבויותינו התחייבות נפר אם יכ לנו ידוע כי מצהירים אנו .12

 סכום את לחלט, זכויותיכם ביתר לפגוע מבלי, זכאים תהיו אתם, מהצעתנו כלשהי בדרך בנו

 לכם שנגרמו וההוצאות הטרחה, הנזקים על מראש ומוערך קבוע כפיצוי הבנקאית הערבות

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

 

 לא מתחייבים ואנו אחרים מציעים עם תיאום או/ו קשר ללא מוגשת זו הצעה כי מצהירים אנו .13

 .במכרז הזוכה על החברה הודעת קבלת למועד עד לאחרים הצעתנו פרטי גלוי את ולמנוע לגלות

    

 המשפיעים האחרים הגורמים וכל, פרטיהם כל על המכרז מסמכי כל את הבנו כי מצהירים אנו .14

 . הצעתנו את ביססנו לכך בהתאם וכי, לנו ומוכרים ידועים השירותים הוצאות על

 

"הצעת  גבי על, המכרז מסמכי להוראות בהתאם, זה למכרז הצעתנו את בזאת מגישים אנו .15

 .הספק"

 

 . המכרז מסמכי י"עפ, הדרושים הטפסים או/ו הנספחים כל מצורפים זו להצעתנו .16

 

 שבשמו התאגיד במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר הינה הצעתנו כי, מצהירים אנו .17

 או דין י"עפ מניעה כל אין וכי, זו הצעה על התאגיד בשם לחתום זכאים אנו וכי, ההצעה מוגשת

 .זו הצעה על לחתימתנו הסכם

     

 ,רב בכבוד

 

_____________                       _____________________ 

                                                               תאריך                                                                                עמציה

 (המציע וחותמת חתימה מורשי חתימת*   ) 

 

                                       (דפוס באותיות) המציע שם

                                        החתימה ורשימ שמות

       (לפרט נא-אחר/שותפות/חברה) משפטית אישיות

          כתובת
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          טלפון' מס

          פקס' מס

           מורשה עוסק מספר

 

 

 ד"עו אישור
 

 
 זההמ' מס____________________  של ד"עו_______________________  מ"הח אני

 ה"ה ות/חתימת כי בזה מאשר"( התאגיד: "להלן______________)

 על חתמו אשר_______________________,  -ו_______________________________ 

 .ועניין דבר לכל התאגיד את מחייבות, התאגיד חותמת בצירוף, זו הצעה

 
 

 כי הם/שהזהרתיו ולאחר ,ל"הנ ה"ה בפני ו/הופיע______________  ביום כי בזה מאשר אני

 ו/אישר, בחוק הקבועים לעונשים ים/צפוי ו/יהא כן ו/יעשה לא אם וכי האמת את לומר הם/עליו

 .בפני עליה ו/וחתם ם/הצהרתו נכונות את

 
 

___________________ _______________________ 
 ד"עו חתימת              תאריך  

 (רשיון' מס+חותמת+חתימה) 
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 2 ספחנ

 
 

 
 לתנאי המכרזנוסח ערבות בנקאית בהתאם 

 
 

 לכבוד
 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת

 רחוב רוטשילד 
 בת ים

 
 ג.א.נ.,

 ___________ מספר בנקאית ערבות: הנדון
 

 
: להלן______________ ) מזהה' מס____________________________  בקשת פי על
 שישים אלף:  במילים) ₪ 60,000 לסך עד סכום כל ילוקלס כלפיכם בזה ערבים אנו"( המבקשים"
 מים מדי של להתקנה ו/או החלפה 7/2017' מס במכרז השתתפותם עם בקשר זאת(  ח"ש

 . המכרז מסמכי פי על התחייבויותיהם כל ביצוע ולהבטחת
 

 דרישתכם קבלת מיום ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כלבמידי  לכם לשלם מתחייבים אנו
 כלשהו בתהליך דרישתכם את לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי, אלינו שתגיע בכתב ההראשונ

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

 .כלפיכם
 

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

 .ל"הנ הכולל
 

 :זה במכתבנו
 

 .לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות
 

 .בכלל דוע 15.2.18  עד בתוקפה תישאר זו ערבות
 
 

 ,רב בכבוד    
 

 _________ בנק
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  3 נספח
 

 
 מספר מציע: ______________

 )ימולא ע"י החברה(                      

 
 לכבוד
 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת

  רחוב רוטשליד__
 בת ים

 
 ג.א.נ.,

 
 ______________ )שם המשתתף במכרז(  הנדון:

 
 

 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן:"התאגיד")להלן: שבנדון  המציעכעורך דינו של 
 
 

 שמו המלא של התאגיד: .1

 

 מס' ההתאגדות )ח.פ./ח.צ.( של התאגיד: .2
 

 שמות בעלי המניות של התאגיד: .3

 

 שמות המנהלים אצל התאגיד: .4
 

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד: .5

 

 הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את התאגיד: .6
 

ים תאגיד מים וביוב -, אשר פורסם על ידי מי בת7/2017ז מס' הגשת הצעה למכר .7
בע"מ, וכן ביצוע השירותים נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען הינן 

סמכויות התאגיד, בהתאם למסמכי ההאגד של התאגיד, להסכמים  במסגרת
 שהתאגיד הינו צד להם, ועל פי כל דין.

 
 
 
 

___________________________  ______________________ 
 ______________, עו"ד          תאריך 

 מ.ר. _________
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 נספח 4

 
 

 תצהיר
 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סע' 

 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ 
ר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה לאח

 כן, מצהיר כלהלן:
 
"(, אני מכהן כ________________ החברהאני נציג ___________________ )להלן: " .1

 בחברה, ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן.
ים תאגיד מים -שפורסם ע"י מי בת 7/2017מכרז מס' עד למועד האחרון להגשת הצעות ב .2

ב)א( לחוק 2"(, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף המכרזוביוב בע"מ )להלן: "
"(( לא חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

איסור העסקה שלא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )
"( או לפי חוק שכר חוק עובדים זרים)להלן: " 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז
ב)א( 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף  .3

שעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק לחוק עסקאות גופים ציבוריים( הור
עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה. 
לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט  .4

ל ידי החברה ובין באמצעות קבלן מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם ע
 כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר.

ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה  .5
 בתנאי ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 

 בתצהיר זה: .6
 

בדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה עובדים זרים: עו 6.1
ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה 
לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור 

 .1994-יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה
 ה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:מומח 6.2

הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם,  6.2.1    
כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ 

 מומחיות ייחודית.
 שוהה בישראל כדין. 6.2.2 
 יותו הייחודית.בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומח 6.2.3 

בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה  6.2.4
נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר 

 הלשכה לסטטיסטיקה.
        _________________________ 
 חתימה                 

 אישור עו"ד
 

הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי שברח'  הנני מאשר בזה כי ביום ____________
_____________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. 
_________________/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה 

 וחתם עליה.צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל 
 

 חותמת וחתימה ___________________   עו"ד ____________________
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 5 נספח

 
 הצהרת משתתף על ניסיון קודם

 
 לכבוד: מי ב ים תאגיד מים וביוב בע"מ

 
אני הח"מ ________________ מורשה חתימה מטעם חברת _________________ להלן: 

 "החברה"(, מצהיר בזאת כדלקמן:
 

ם מים בשלוש בין השניו/או החלפת מדי הינה בעלת ניסיון להתקנת מדי החברה  .1
, כקבלן ראשי או כקבלן משני, ברשות מקומית ו/או בתאגיד 2012האחרונות החל משנת 

לכל שנה בנפרד  ₪ 350,000תושבים לפחות ובהיקף כספי מצטבר של  60,000מים בעל/ת 
 .2014-2016השנים בין )לא כולל מע"מ( 

 
חשבון סופי, חשבוניות מס, )יש לצרף אישורים רלוונטיים כגון  ירוט הניסיוןלהלן פ .2

 :וכד'( /תאגיד מיםרשותמה םאישורי

 
שם הרשות/תאגיד 

 המים
תקופת מתן  היקף כספי

 השירות
שם+טלפון של 

 המזמין

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

___________________     __________________ 
 חתימת המשתתף         תאריך
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 6 נספח
 

 מיןתצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני 
 

במוסד המכוון למתן שירות לקטינים,  תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין 
 .2001-שס"א, התמסוימיםולעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  2001-התשס"א

 
אני הח"מ, ______________ ת.ז _______________ המשמש כ____________ בחברת 

להלן: ו/או החלפתם להתקנת מדי מים ) 7/2017_______________, המשתתפת במכרז מס' 
"המשתתף"(, מצהיר בזאת כי המשתתף ו/או מי מעובדיו לא הורשעו  בפסק דין חלוט בעבירת מין 

. כאמור בחוק למניעת 352למעט ס'  1977-י סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, תשל"זהיא: עבירה לפ
ובחוק למניעת  2001-אהעסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"

 .2001-, התשס"אמסוימיםהעסקה של עברייני מין במוסדות 
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
 

        ________________ 
 המצהיר        

 
 

 אימות
 

אני הח"מ ______________, עו"ד, מ.ר ______________ מאשר בזאת כי ביום 
_____________ פגשתי את מר ___________ נושא ת.ז מס' _____________ ולאחר 

ן, שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כ
 חתם בפניי על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

 
 

_________________      _________________ 
 חתימה        תאריך 

 
 אישור עו"ד לתאגיד

 
אני הח"מ, __________, עו"ד, מאשר בזאת כי התצהיר נחתם ע"י ה"ה ____________ נושא 

ת חברת __________________ ת.ז מס' ______________, המורשה בחתימתו לחייב א
המשתתפת במכרז להתקנת מדי מים )להלן: "המשתתף"(, בהתאם להוראות תקנון המשתתף 

 ובהתאם לכל דין.
 

       ___________________ 
 עו"ד        

 
 תאריך: ___________   שם המשתתף: _____________
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 ל מדי מיםש להתקנה ו/או החלפהחוזה התקשרות  מסמך ב': 

 
 

 עבודה הזמנת נוסח   '         א נספח 

 ביטוחים קיום על אישור  '         ב נספח 

 לנזקים מאחריות פטור הצהרת       ג' נספח  

  מיוחד מפרט    ' ד נספח 

 ספריית מחירים  'ה נספח 

 הצעת המשתתף    נספח ו'  

 תביעות העדר על הצהרה  'ז נספח 

 ובדק לביצוע בנקאית תערבו נוסח  'ח נספח 

 לוח קנסות    נספח ט'  
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 מסמך ב'
 

 

 הסכם להתקנת  מדי מים 
 

 

 

  7/2017ס' ממכרז 
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 התקשרותחוזה 

 

 2017שנת    לחודש    שנערך ונחתם ב________ ביום 

 

 

 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת בין:

     ("החברה"או "המזמין" הלן: )ל  

         

 מצד אחד; 

 

        לבין:

        

   _____  מס' . / ע.מ ח.פ. / ח.צ 

     ("הקבלן" או"הספק" )להלן:  

         

 מצד שני;   

 

של מדי מים. העבודות כוללות  להתקנה ו/או החלפה 7/2017והמזמין פרסם מכרז מס'   הואיל

 (;"השירותים"חלפת מדי מים )להלן התקנת וה בין השאר:

 

 והספק הינו הזוכה במכרז;      והואיל

 

וברצון החברה להזמין מהספק ביצוע השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז,  והואיל

 והספק מעוניין לבצע את השירותים הנ"ל, והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז;

 

ולת הכספית והביצועית לבצע את העבודות וכי עומדים והספק מצהיר כי הינו בעל היכ  והואיל

לרשותו כל המומחיות, הניסיון הידע, הציוד, החומרים וכוח האדם הדרושים לשם 

ביצוע יעיל ומעולה של העבודות, וכי הוא עומד בכל דרישות ההזמנה למכרז ובכל 

 דרישות מסמכי החוזה כהגדרתם להלן.

 

 

 הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין 
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  כללי –פרק א' 

 מבוא, נספחים ופרשנות .1

המבוא והנספחים לחוזה זה, מסמכי המכרז והצהרות הצדדים בו מהווים חלק  1.1

 בלתי נפרד מחוזה זה.

 הנספחים לחוזה זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, הינם כדלקמן: 1.2

 טופס הזמנת עבודה - נספח א'

 ום ביטוחיםאישור על קי - נספח ב'

 הצהרת פטור מאחריות לנזקים. - נספח ג'

 מפרט מיוחד  - נספח ד'

 ספריית מחירים - נספח ה'

 הצעת משתתף - נספח ו'

 הצהרה על היעדר תביעות - נספח ז'

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע ולבדק - נספח ח'

 לוח קנסות - נספח ט'

המסמכים המהווים חלק בלתי למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הספק כי ברשותו כל  1.3

נפרד מחוזה זה )לרבות אלה שלא צורפו, אם היו כאלה(, כי קרא אותם, הבין את 

תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש והוא מתחייב לבצע את שירותי ההספקה 

 נשוא חוזה זה על פי כל האמור בהם.

ו אי התחשבות אי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הספק א

בו על ידו לא תקנה לספק זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו 

 לו כל תביעות או דרישות כלפי החברה בעניין זה.

כותרות הסעיפים בחוזה זה הן לשם נוחות בלבד ואין להן ולא יינתן להן כל משקל  1.4

 לצורך פירושו.

מכי החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת מס 1.5

 הנתונים  והמידע האחר הכלולים בהם.

מובהר בזה כי יש לראות בכל מסמכי המכרז, לרבות החוזה, המפרט הטכני וכתב  1.6

הכמויות, כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או 

 כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי העניין.

משמעות, וכיוצא באלה בין הוראה -מצא הקבלן בכל עת סתירה, אי התאמה, דו 1.7

אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון 

של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן 

המפקח ייתן הוראות, בכתב, מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקח ו

 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 
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לעניין הצעתו של הקבלן במכרז, ובמקרה בו ימצאו סתירות כלשהן במסמכים,  1.8

 רואים את הקבלן כמי שערך הצעתו לפי האפשרות המחמירה עימו יותר.

כרז התגלתה סתירה בין הוראות חוזה זה לבין מסמכי המכרז ו/או בין מסמכי המ 1.9

לבין עצמם, יהיה עדיף הפירוש שמיטיב עם החברה.  חוזה זה, על נספחיו השונים, 

לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או דו  –הקיימים ואשר יבואו בעתיד 

 משמעות כנגד מנסחו, אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל היזקקות לכותרות. 

 

 הגדרות . 2

 באים המשמעות כמוגדר להלן:בחוזה זה תהא למונחים ה

לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל הפועל "הספק/הקבלן" 

  בשמו או מטעמו בביצוע העבודה.

 . ים תאגיד מים וביוב בע"מ-בת מי "החברה"

של מדי מים,  להתקנה ו/או החלפההמכרז שהתפרסם על ידי החברה  "המכרז"

נספחיו ומסמכיו, אשר לפיו זכה הספק בביצוע  על כל 7/2017שמספרו 

 השירותים נשוא החוזה.

 ההצעה שהגיש הספק ושלפיה זכה במכרז. "ההצעה"

 חוזה זה לביצוע השירותים והנספחים המצורפים לו. "החוזה"

 המהנדס הראשי של החברה, או מי שהחברה תודיע עליו מראש ובכתב. "המהנדס"

תב על ידי החברה לפקח על ביצוע העבודות מי שימונה מעת לעת בכ "המפקח"

 והשירותים של הספק על פי חוזה זה.

 .36מנהל מטעמו של הספק אשר ימונה כאמור בסעיף  "מנהל

 העבודה" 

 סך כל העבודות והשירותים נשוא המכרז אשר הספק מתחייב לבצע  "העבודה"/

 לשביעות רצון החברה על פי תנאי המכרז וחוזה זה. "העבודות"/

 השירותים""

 מטרת החוזה: מסירת העבודות לספק .3

החברה מוסרת לספק והספק מקבל על עצמו את ביצוע העבודות לתקופה הקבועה בחוזה, 

 והכל בכפוף ובהתאם להוראות ולתנאים שבחוזה זה.

 מהות העבודות .4

הספק מתחייב להעניק לחברה והחברה מתחייבת לקבל מהספק שירותי התקנה של מדי 

, על פי המצוין במפרט הטכני המיוחד ובכתב הכמויות, בהתאם או החלפתם ו/ מים
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להזמנת החברה מעת לעת, והכל בכפוף לכללים ולנהלים שייקבעו על ידי החברה, בהתאם 

 להוראות החוזה והוראות המפרט הטכני המיוחד המפרט את העבודות ודרך ביצוען.

 החוזה היקף

חלות על מתן השירות על ידי הספק לרבות  והתמורה שתשולם בגינו החוזה הוראות

המצאת כוח אדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, ההובלות, ההיתרים, המיתקנים, 

 . ו/או החלפתם , לרבות אחריות על התקנת המדיםוכל דבר אחר הנחוץ לשם כך

 הצהרות הספק .5

אשורם התנאים הספק מצהיר כי קרא את מסמכי המכרז, כי ידועים וברורים לו ל 5.1

והדרישות שבמסמכי המכרז וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש במתן 

, על פי הדרישות והתנאים המפורטים ו/או החלפתם שירותי התקנה של מדי מים

 בהם ובמועדים שנקבעו.

הספק מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים  5.2

ם וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודות נשוא חוזה המקצועיים והטכניי

 זה ולשביעות רצונה של החברה.

הספק מצהיר כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לכריתתו ו/או לביצועו של הסכם  5.3

 זה, וכי אין בביצוע ההסכם כדי להוות הפרה של כל זכות צד ג'.

ו ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים על הספק מצהיר כי יש לו את כל הרשיונות ו/א 5.4

 פי כל דין לביצוע השירותים נשוא חוזה זה.

הספק מצהיר כי ידוע לו שביצוע העבודות על פי החוזה מחייב שמירת סודיות בכל  5.5

הנוגע למידע שיגיע לרשותו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות והוא 

וזה ואת כל התחייבויותיו על פיו במהימנות מתחייב למלא ולבצע את כל הוראות הח

ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות הדין לרבות )ומבלי לצמצם( הוראות כל 

 חוק הנוגע לצנעת הפרט.

הספק מצהיר כי התמורה שתשולם לו על פי חוזה זה מהווה תמורה מלאה והוגנת  5.6

 ה.לביצוע כל התחייבויותיו בהתאם למסמכי המכרז וחוזה ז

הספק מתחייב לשתף פעולה בצורה טובה עם כל גורם שהחברה תבחר לעבוד עמו  5.7

 ו/או לבוא עמו בשיתוף פעולה.

 מינויו, תפקידיו וסמכויותיו –המפקח .6

החברה רשאית )אך לא חייבת( למנות מפקח מטעמה אשר יפקח על ביצוע העבודות   6.1

 והשירותים של הספק על פי חוזה זה.

רשאי לבדוק מטעם החברה בכל זמן שהוא את העבודה ואת ביצועה, לפקח  המפקח  6.2

ולהשגיח על ביצועה, וכן לבדוק באיזו מידה הספק עומד בתנאי החוזה ומבצע 

הוראות החברה ואת הוראותיו הוא. הוראות המפקח, בכפוף לאמור בחוזה זה, 
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חוזה זה תחייבנה את הספק. למען הסר כל ספק, סמכויות שיש למפקח על פי 

נתונות גם למהנדס ולמנכ"ל החברה, והם יהיו רשאים להגביל את סמכויות המפקח 

 או לשלול סמכויות אלה על פי הוראה שהעתק ממנה יימסר לספק.

יובהר כי סמכות הפיקוח אשר בידי המנהל ו/או המפקח לא תשחרר את הספק   6.3

וזה זה ולמילוי כל תנאי ח שלמהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי באופן מלא 

הדרישות שבדין, והספק יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות 

 והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו. 

 

 הגדרת גבולות האחריות וסמכויות הספק -פרק ב' 

 אחריות הספק .7

החברה מוסרת בזאת לספק והספק מקבל על עצמו את ביצוע השירותים, על פי  7.1

המיוחד, כל זאת, בהתאם לכללים ולנהלים שייקבעו על ידי החברה המצוין במפרט 

מעת לעת, בהתאם להוראות החוזה והוראות המפרט המיוחד המפרט את העבודות 

  ודרך ביצוען.

סעיף זה לא יפורש כממצה את תחומי אחריותו ו/או יובהר כי למען הסר ספק, 

 חבויות הספק.

ף להוראות הדין ולהוראות החברה, ככל בכל הפעולות שינקוט הספק, יהא כפו 7.2

 שהוראות החברה לא תסתורנה את הוראות הדין שלא ניתן להתנות עליהן.  

הספק מתחייב שהוא ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה או כל הפועל מטעמו ינהגו על פי  7.3

הנחיות רשויות מוסמכות, נהלים וחוקים קיימים וכן על פי הנחיות החברה במטרה 

 פגיעה ו/או נזק לגורם כלשהו. למנוע

הספק מתחייב כי בכל מקרה הוא לא ישבית ו/או יפגע ו/או ישבש ו/או ימנע, במעשה  7.4

 או במחדל, את השירותים וזאת גם במקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים.

הספק מקבל על עצמו, ללא שהדבר גורע מאחריותו וללא שהדבר יוצר יחסי עובד  7.5

פיקוח ובקרת החברה והוא מתחייב לפעול בהתאם להנחיות, נהלים  מעביד, את

 וקביעות החברה כפי שיהיו מעת לעת.

לצורך פיקוח, התייעלות ובקרה על ביצוע התחייבויות הספק, תתאם החברה מראש,  7.6

 "(.פגישות עבודהמעת לעת ישיבות, ביקורים ותצפיות, לפי שיקול דעתה )להלן: "

ימו על פי דרישות החברה בהתאם להודעת החברה לספק, פגישות העבודה יתקי

ימים מראש. פגישות העבודה תתועדנה, והספק ו/או מי  3בכתב או בעל פה, 

ממנהליו, בהתאם לדרישת החברה, יהיה מחויב להגיע ולהציג כל חומר רלבנטי 

 בנוגע לחוזה זה.

 התמורה -פרק ג' 



 

 
 
 

     

 

32 
 

32 

 שהותקנומדי המים  התקנה ו/או החלפהלשכר החוזה המגיע לספק יהיה בהתאם לכמות  .9

 מזמין בפועל. עבור הו/או הוחלפו 

בחודש שאחריו( הספק מתחייב להגיש  10-ולא יאוחר מה 1-בסופו של כל חודש )החל מ .10

לחברה חשבון שיפורטו בו כל השירותים אשר סופקו על ידו באותו חודש )ככל שסופקו(, 

גביו לא הוגש חישוב כמויות רשאי המזמין לא כל סעיף שלכולל חישוב כמויות מפורט. 

 לאשר את הכמויות המופיעות באותו סעיף. 

 החשבון יהיה מבוסס על המפרט הטכני, ועל המחירים בהתאם להצעת הספק.   .11

החשבון ילווה במסמכים הדרושים, כגון: תעודות משלוח, חישובי כמויות וכל מסמך נוסף  .12

 עתו הבלעדי. שידרוש המפקח עפ"י שיקול ד

החשבון יוגש על גבי נייר עם לוגו של הספק, חתום על ידי הספק, ובאמצעות מדיה מגנטית  .13

על גבי תוכנה לעריכת חשבונות. החשבון יועבר לאישורם של המפקח ושל המהנדס הראשי 

ימים ממועד הגשתו, ויקבעו את  30של החברה. המפקח והמהנדס יבדקו את החשבון, תוך 

 60החשבון ישולם בתנאי שוטף + המגיע לספק עד למועד אליו מתייחס החשבון. התשלום 

 , בכפוף לאישורו על ידי החברה כאמור.אישורוממועד 

לא אושר החשבון כולו או חלקו על ידי המפקח או מהנדס החברה, יוחזר החשבון לספק  .14

 וזה יתקנו לשביעות רצון החברה.

בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, שבגינן מגיעים היה ולדעת המפקח או המהנדס  .15

לספק תשלומים, רשאים הם להוסיפם לחשבון.  כן, רשאים הם להפחית מהחשבון עבודות 

 שלדעתם לא בוצעו, ואשר פורטו בחשבון. 

באחריות הספק להגיש חשבונית מס על הסכום המאושר ע"י המפקח, לפחות שבועיים לפני  .16

 תוכנן.מועד התשלום המ

אישור חשבונות ביניים ותשלומים לא ישמש כל הוכחה לאישור תשלום שלא לפי החוזה,  .17

או כהסכמה לקבל חלקי העבודות שנכללו בחשבונות הביניים או כאישור לעניין אחר 

 כלשהו, אלא אך ורק כאישור לצורך תשלומי הביניים.

ף לבדיקה חוזרת של המפקח לפי אישור חשבונות ביניים של הספק ע"י המפקח יהא כפו .18

שיקול דעתו. המפקח יהיה זכאי לבחון מחדש בכל עת כל חשבון חלקי ולתקן לפי ראות 

עיניו. כל זאת בלי לפגוע בזכות המזמין לדרוש מהספק להחזיר לאלתר תשלום יתר ששולם 

 בטעות.

הספק לא יהיה הספק לא יהיה זכאי להתייקרויות כלשהן ו/או עדכון מחירים.  כמו כן,  .19

זכאי לכל תוספת אחרת, אלא כמפורט בחוזה זה.  כמו כן, למען הסר ספק, מובהר כי 

לסכום הנקוב בחשבונית לא יתווספו הפרשים כלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה 

 מיום הגשת החשבונית ועד למועד התשלום בפועל. 

יתווסף מס ערך מוסף על פי דין  לכל חשבון שיגיש הספק ושיאושר לתשלום על פי החוזה, .20

 בשיעור שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל. 
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מהתשלומים הנ"ל, יופחת כל תשלום ביניים שבוצע, כל סכום אחר ששולם לספק לפי  .21

החוזה, וכל סכום שיש לנכות ו/או לקזז מהספק עפ"י חוזה זה ו/או לפי הדין ו/או בגין 

 מפעולות או מחדלי הקבלן.   נזקים שנגרמו לחברה כתוצאה

מס ההכנסה שיחול על הספק בגין התמורה ישולם על ידי הספק, והמזמין ינכה ממנו מס  .22

 הכנסה במקור בהתאם לחוק, אלא אם ימציא הספק אישור בדבר פטור ממס הכנסה.

אישור תשלומים, וכן ביצוע של תשלומים לספק, אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב  .23

עבודה שנעשית או לאיכות החומרים או המוצרים או לנכונותם של מחירים כלשהם ה

עליהם מבוססים התשלומים, ואין באיזה מהם כדי לפגוע בכל טענה של החברה כלפי 

 הספק, בקשר לחוזה. 

חשבון סופי שהגיש הספק, בתום תקופת מתן השירותים, לא ישולם לספק אלא אם צורפו  .24

 :לו המסמכים הבאים

 .נספח ה'א. טופס הצהרה על היעדר תביעות, המצ"ב לחוזה זה כ

 ככל, הערבות הארכת על אישור או/זה חוזה הוראות לפי בדק ערבות. ב

 .הבדק תקופת את שתכלול באופן, הדרוש     

 .החברה י"ע יידרש אשר מסמך כל. ג

 

 . פיו על דבר לתבוע זכאי הספק ואין תשלום הוראת מהווה הסופי החשבון אין .25

 הזכות לספק ואין, מהחברה הספק של ותביעותיו דרישותיו כל את ימצה הסופי החשבון .26

 יהיה והוא הסופי בחשבון מפורט ביטוי מצאה שלא דרישה או תביעה בכל לחברה לבוא

 .כזאת תביעה או דרישה מלהציג מנוע

 י"עפ לחברה מהספק עת באותה המגיע סכום כל תשלום מכל לנכות רשאית החברה .27

 לגרוע ומבלי, לאו אם ובין בחוזה מפורשות כזו זכות נזכרה אם בין וזאת, החוזה הוראות

 .אחרת דרך בכל מהספק לו המגיע סכום כל לגבות החברה מזכות

אין באמור משום שחרור הספק מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה, ואין בהן  .28

של המזמין לפי חוזה זה, והמזמין יהיה רשאי לעכב  משום ויתור על כל זכות מזכויותיו

 ו/או לא לשלם כל סכום שהוא, אם הוא זכאי לכך לפי הוראות החוזה או הדין.

 ערבות לקיום החוזה וערבות לתקופת האחריות/השירות -פרק ד' 

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה בתקופת החוזה, כולן או מקצתן, ימציא הספק  .29

  ₪ 100,000ברה עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית בלתי מותנית צמודת מדד בסך לח

לחוזה. נספח ו' "(, בנוסח כתב הערבות המצורף כהערבות( )להלן: "₪)במילים:  מאה אלף 

. ההוצאות 2017 אוקטוברלחודש הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע 

ערבות תהא עד לתום תקופת ההתקשרות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הספק. ה

 , וזאת כערובה לתשלום ההוצאות והנזקים כמפורט להלן:ימים 90בתוספת 
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כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי  29.1

 תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

תחייב בהם כל ההוצאות והתשלומים שהחברה עלולה להוציא או לשלם או לה 29.2

בקשר עם חוזה זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בה והקשורה בדרך 

 כל שהיא לביצוע העבודות או למעשה או למחדל של הספק.

כל הוצאות, תיקונים, השלמות ושיפוצים של העבודות, או כל חלק מהן, אשר  29.3

 החברה עמדה או שהיא נדרשת לעמוד בהן.

ן הערבות דלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו מובהר בזאת כי מת 

והתחייבויותיו כלפי החברה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו חילוטה גבייתה 

ומימושה של הערבות, כולה או חלקה על ידי החברה, לא יהווה מניעה מצידה לתבוע 

 ו/או עפ"י כל דין. מהספק כל נזקים ו/או הפסדים ו/או סעדים נוספים עפ"י חוזה זה 

בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם  .30

אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים 

 כאמור.

השתמשה החברה בזכותה לחלט את הערבות כולה או חלקה, חייב הספק להשלים מיד את  .31

 ום הערבות לסכום המקורי.סכ

 .ימים  90שנים מיום חתימה על ההסכם ובתוספת  5 -תקופת הערבות תהיה ל .32

הערבות לקיום החוזה, או כל יתרה בלתי מחולטת שלה, תשוחרר לקבלן ע"י החברה רק  .33

לאחר תשלום יתרת שכר החוזה לקבלן, ולאחר שהקבלן ימציא לחברה הצהרה על חיסול 

 וכן ערבות בדק ואחריות, כמפורט להלן.  כל תביעותיו

הקבלן ימסור לחברה ערבות בדק ואחריות להבטחת כל התחייבויותיו לתקופת הבדק  .34

והאחריות על פי חוזה זה, שתהא ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודת מדד בסכום 

ערבות תהא )במילים: מאה אלף ש"ח(, בנוסח המצורף כנספח ו' לחוזה. ה ₪ 100,000של 

בתוקף למשך כל תקופת הבדק והאחריות בקשר לעבודות ו/או איזו מהן, עפ"י חוזה זה 

 . ימים 90מתום תקופת ההתקשרות( בתוספת  שנים 5)דהיינו למשך

 הוראות פרק זה יחולו על ערבות הבדק והאחריות, בשינויים המחוייבים. .35

 

 עובדים -פרק ה' 

 אי עבודהעובדים, אספקת כוח אדם ותנ .36

הספק מצהיר כי הוא מתחייב להעמיד למשך כל תקופת החוזה על חשבונו הוא, כוח  36.1

אדם מיומן, מהימן ואיכותי ככל שיידרש לצורך ביצוע העבודות והשירותים נשוא 

חוזה זה בהתאם למסמכי המכרז וחוזה זה. כמו כן מתחייב הספק לספק את כל 
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היענות להנחיות החברה כפי שיינתנו מעת האמצעים הנדרשים למתן השירותים, ול

 לעת. 

הספק יעמיד מנהל עבודה מוסמך בתחום הבנייה או התשתיות מטעמו אשר יהיה  36.2

אחראי על מכלול הפעילויות. מינויו של מנהל העבודה כפוף לאישור מראש ובכתב 

של החברה. מובהר בזאת כי אין באישורו של מנהל העבודה על ידי החברה כדי 

פחית ו/או לגרוע מאחריות הספק כלפי החברה לגבי עבודתו, רמת ביצועיו או כל לה

אחריות אחרת בה נושא מנהל העבודה מתוקף תפקידו. החברה תהא רשאית בכל עת 

  לדרוש את החלפת מנהל העבודה הנ"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

משנה, או כל המפקח רשאי בכל עת לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן   36.3

עובד של הספק, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הספק להחליפו 

באחר תוך פרק זמן סביר בהתחשב בנסיבות העניין ובתפקידו של אותו עובד/קבלן 

ימים. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו של הספק  7משנה, ולא יאוחר מאשר תוך 

 שה בקשר לכך. ועל חשבונו, ולספק לא תהא טענה או דרי

בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הספק  36.4

להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או המוסמך לכך, ועובד כאמור יהיה במקום 

מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא עמו -ביצוע העבודות בשעות העבודה על

 תן לספק לפי חוזה זה.בדברים ולתת הוראות שהוא רשאי לי

כוחו של הספק, יראו אותה כאילו נמסרה -הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא 36.5

 לספק.

הספק ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי  36.6

עבודה בהתאם לכל דין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב  הספק לבצע עבור 

ל התשלומים והניכויים, המתחייבים על פי כל דין ו/או הסכם ו/או עובדיו את כ

הסדר ו/או נוהג, בגין עובדיו. הספק מצהיר ומתחייב כי קשרי עבודה יהיו קיימים 

בינו לבין עובדיו וקבלני המשנה שלו וכי הספק בלבד יהיה אחראי באחריות כמעביד 

ד ו/או לכל אדם המועסק על או כל אחריות אחרת מכל מין וסוג שהוא ביחס לכל עוב

 ידי  הספק ו/או קבלן המשנה בביצוע העבודה.

-הספק מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה 36.7

שהותקנו על פיו ולהמציא לחברה אישורים של המוסד  להתקנה ו/או החלפהו 1995

לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה 

בא להוסיף על חבויות הספק ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חבויות על החברה 

 כלפי אנשים המועסקים על ידי הספק.

ם אשר יועסק בביצוע העבודות תנאי עבודה נאותים הספק מתחייב להבטיח לכל אד 36.8

ולמלא הוראת כל חוק וכל דין החלים על יחסי עבודה ועל תנאי עבודה לרבות תנאי 

בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה 
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 חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה

 .1954 –התשי"ד 

כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים )איסור העסקה  הספק מצהיר  36.9

-ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 בחוזה זה. החברה, לצורך התקשרות עם 1987

 

 העדר יחסי עובד מעביד .37

עצמאי ובלתי תלוי וכי בכל הקשור למערכת מובהר בזה כי הספק משמש ספק  37.1

היחסים בין החברה לבין הספק או מי מטעמו יחשב הספק כספק עצמאי ולא כעובד. 

אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי החברה היא 

מעבידתו של הספק או של אדם אחר המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע 

ייב הספק לשפות מיד את החברה בגין כל סכום בו תחויב החברה החוזה, מתח

כתוצאה מנזק או תביעה שייגרמו לה בשל כך, כאמור, לרבות במסגרת פשרה, וכן 

 בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע העבודות, ובחובת הספק למלא  37.2

יח כי הספק יקיים את החוזה בכל שלביו את הוראות המפקח, אלא כאמצעי להבט

במלואו, ואין היא יוצרת בין החברה והספק כל יחסי עובד ומעביד או מרשה 

 ומורשה או כל יחס אחר שאיננו יחס שבין מזמין וספק עצמאי.

הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי חוזה  37.3

 זה.

 ה על דיניםמקצועי ושמיר אורח       .38
 

 המלאה רצונו לשביעות, נכון מקצועי באורח, לחוזה בהתאם יהיה ההסכם ביצוע .38.1
  הוראות או הנחיות, כללים, תקנות, חוקים קיימים שלגביהן עבודות. המנהל של

(, העבודה במשרד הראשי העבודה מפקח לרבות) מוסמכות רשויות מטעם
 בהתאם וכן, אלה והוראות הנחיות, כללים, לתקנות, לחוקים בהתאם תבוצענה

 . דין לכל

 העבודות התאמת על הרשויות מאת רשמי אישור להמציא הספק של מחובתו .38.2
 אישור או/ו בתקנים עמידה לרבות, לעיל האמורות ולהוראות לתקנות, לחוקים
 על יחולו מכך הנובעות או הקשורות ההוצאות וכל( יידרש והדבר ככל) מבדקה

  .הספק
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, הכנסה מס לרבות לעובדיו הקשורים וההוצאות ומיםהתשל בכל יישא הספק .38.3
 תשלום וכל מלווה או היטל או מס וכל לאומי לביטוח תשלום, עבודה שכר

. והאחריות הסיכונים וכל ההוצאות יתר וכל מיסים תשלומי, אחר סוציאלי
 תשלום אי. במשק המינימום משכר נמוך יהיה לא לעובדיו ישלם שהספק התשלום

 רשאית תהא החברה. חוזה הפרת יהווה, לעיל כאמור, פחותל מינימום שכר
 להמציא הספק וכל לעובדיו הספק שישלם התשלום שיעור את לעת מעת לבדוק
 .כך לשם הדרוש מסמך כל בקשתה לפי לחברה

, מעובדיו מי להחליף המפקח או המנהל ידי על ויידרש במידה כי, מתחייב הספק .38.4
 .כלשהם סבריםה דרישת ללא, מיידי באופן כן יעשה

השירותים הניתנים על  טיב את ולבדוק לבקר, לפקח, לנהל יאאחר יהיה הספק .38.5
ככל שאלו יידרשו לצורך מתן  הציוד ופריטי הנדרשים לנתינתם החומרים ידו,

 לפי מחובתו הספק את ישחרר לא המפקח או/ו המנהל ידי על הפיקוח. השירותים
 . זה סעיף

 המצורף המפרט הנחיות, החוזה הוראות ביתר לפגוע ומבלי ספק הסר למען .38.6
 נפרד בלתי חלק כולן ומהוות השירות מתן לשם כולן נחוצות, המכרז למסמכי
 .  זה חוזה מהנחיות

  משנה קבלני .39
 

 של ביצועו את למסור רשאי אינו הספק, החוזה הוראות ביתר באמור לפגוע מבלי .39.1
 החברה של כתבוב מראש אישור תחילה שקיבל מבלי, ממנו חלק או/ו השירות

 . המנהל או/ו

 אם אף, ממנו חלק כל או השירות לגבי עיכבון זכות כל תהיה לא המשנה לקבלן .39.2
 .החברה מאת כספים לספק או לו יגיעו

 ולא תפטור לא, כאמור משנה קבלן ידי על מהן חלק או הספק התחייבויות ביצוע .39.3
 והספק החוזה פי על מחובותיו כלשהי ומחובה מאחריותו הספק את תשחרר

 י"ע שנגרמו והנזקים המגרעות ההשמטות, השגיאות, הפעולות לכל אחראי נשאר
 או/ו הספק י"ע נעשו כאילו דינם ויהיה, התרשלותו מחמת שנגרמו או, משנה קבלן
 .ידו על נגרמו

 

 

 

 

  אחריות וביטוח -פרק ו' 

    תקופת האחריות )בדק(  .40
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 ביום שתחילתה תקופה -"חריותהא תקופת, "בכללותו ההסכם ולעניין זה בפרק .40.1
 וכנקוב נספחיו לרבות זה בהסכם כמפורט המים מדי ו/או החלפתהתקנת סיום

 . שסופק המים למד הרלוונטית האחריות תקופת פי-על או המפקח באישור

 תקופת במהלך שיתגלו פגם או קלקול, ליקוי כל, חשבונו על יתקן הספק .40.2
 סיבה בכל מטעם התאגיד והמפקח המנהל לדעת מקורם ואשר  האחריות
 . לה כאחראי הספק את יראה והמפקח מטעם התאגיד  שהמנהל

המפקח מטעם  רשאי, לעיל כאמור מקרה בכל כי בזאת מובהר, ספק הסר למען .40.3
 . כן לעשות חייב יהיה והספק הליקויים את לתקן מהספק לדרושהתאגיד 

 מטעם התאגידהמפקח  ידי-על שייקבע כפי קצוב זמן פרק תוך יבוצע התיקון .40.4
 . בכתב בהודעה

 תהיה, המנהל שקבע במועד תקנו לא או/ו הקלקול את לתקן הספק הצליח לא .40.5
 ספק מאת התיקון את להזמין או/ו בעצמה התיקון את לבצע רשאית החברה

 פי-על הספק זכאי להם מהסכומים אלה סכומים ולנכות הספק חשבון על אחר
 שייחשבו 15% בתוספת, ישירות אלו םתשלומי ממנו לגבות או/ו הסכם או דין כל

 . כלליות כהוצאות

 כלשהי פעולה מביצוע כתוצאה שנגרם קלקול או ליקוי כל על אחראי יהיה הספק .40.6
 לקויהאו/ו החלפה  התקנה, לקוי תיקון, זהירה לא פריקה: כדוגמת) ידו על

 (.ב"וכיו

 מכל הספק את לשחרר כדי האחריות תקופת בסיום אין כי, בזאת מובהר .40.7
 . דין כל פי-על או ההסכם מכוח עליו המוטלת אחריות

  לגוף או לרכוש נזיקין.   41

 

 מחלה או/ו תאונה כל ובגין נזק לכל ומוחלטת מלאה אחריות אחראי יהיה הספק .41.1
 מחדל או ממעשה כתוצאה שייגרמו, אובדן או/ו נזק או/ו חבלה או/ו נכות או/ו

 או לגופו, בעקיפין או שריןבמי, אליו ובקשר השירות מתן כדי תוך כלשהו
 או/ו לעובדיהם או/ו לספק או/ו לחברה לרבות כלשהו גוף/ אדם של לרכושו

 הספק יהיה זה ובכלל, כלשהו אחר לאדם או/ו מטעמם למי או/ו לשלוחיהם
, אחר חוק כל לפי או/ו( חדש נוסח) הנזיקין פקודת לפי שלישי צד כל כלפי אחראי

 חשבונו על, המקרה לפי(, ים)הניזוק או/ו החברה את ולשפות לפצות חייב ויהיה
 הנזק דמי ובכל, לכך בקשר נגדה שיוגשו תביעה או/ו דרישה כל בגין, והוצאותיו

, החברה את ומראש לחלוטין משחרר הספק(. הם()ה)לו שיגיע הפיצוי או/ו
 תאונה כל ובגין לכל וחבות אחריות מכל, מטעמה שבא מי ואת, שלוחיה, עובדיה

 לרכוש או לגוף קלקול או/ו אובדן או/ו נזק או/ו חבלה או/ו נכות או/ו חלהמ או/ו
 או/ו לגוף, אחר גוף או/ו אדם לכל, זה בסעיף מהאמור כתוצאה שאירעו, ל"כנ

 .שהיא עילה בכל, לרכוש
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 לכל או לעובד דין פ"ע המגיעים פיצויים או נזיקין דמי כל לשלם מתחייב הספק .41.2
 שנגרם כלשהו נזק או מתאונה כתוצאה, הספק של בשירותו הנמצא אחר אדם

, הקשורים מחדל או ממעשה או/ו איתו בקשר או/ו השירות מתן כדי תוך
 יפצה הספק. זה הסכם י"עפ הספק התחייבויות בביצוע, בעקיפין או במישרין

 קיום מאי כתוצאה לשלם שתחוייב תשלום כל בגין החברה את וישפה
 .  כאמור התחייבותו

 עקב לה שיגרמו נזק או פגיעה כל בגין החברה את וישפה חראיא יהיה הספק .41.3
 .המקצועית חובתו במילוי הזנחה או/ו מחדל או/ו הספק של מקצועית שגיאה

 אשר לעיל כאמור ורשלנות שגיאות של מקרים לגבי גם תחול הספק של אחריותו .41.4
 הספק, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי. ההסכם תקופת תום לאחר יתגלו

 לקויה עבודה כל או/ו לקוי משירות כתוצאה או/ו שיידרש ככל, חשבונו על, ןיתק
 סיום לאחר אף וזאת, במישרין או בעקיפין, הספק ידי על שבוצעה אחרת

 .הצדדים בין ההתקשרות

 או/ו מעשים בשל גם תחול לעיל  כמפורט הספק של אחריותו, ספק הסר למען .41.5
, עובדים לרבות, השירות במתן מומטע או/ו בשמו הפועל גורם כל של מחדלים

 .ב"וכיו משנה קבלני

 נושא יהיו אשר הסכומים בגובה לספק תשלומים לעכב רשאית תהא החברה .41.6
 תיושבנה אשר עד, זה בפרק כאמור אובדן או נזק בגין הספק כנגד לתביעה
 .החברה רצון לשביעות ומוחלט סופי באופן אלה תביעות

 יגיעו אשר, פיצוי או/ו סכום שכל, ומוסכם הבז מוצהר, לעיל באמור לפגוע מבלי .41.7
 מעשי בגין',  ג צד י"ע שתתבע מחמת בהם לשאת יהא החברה שעל או/ו לחברה

 החברה תהיה, ד"עו ט"ושכ הוצאותיה כולל, מועסקיו או/ו הספק מחדלי או/ו
  .לספק ממנה המגיעים מהסכומים לקזז רשאית

, השירות ממהות הנובעת הספק מאחריות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .41.8
 .המכרז במסמכי כמפורט

  :על ידי הספק ביטוח .42
 

של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, והתחייבויותיו מבלי לגרוע מאחריותו   42.1
תחילת מתן החתימה על חוזה זה ו/או לפני מועד הספק לפני מועד  מתחייב 

 ,)המוקדם מביניהם( עבורוהשירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו ו/או 
ו/או כל  זה חוזהמתן השירותים נשוא במשך כל תקופת על חשבונו לערוך ולקיים 

את הביטוחים  ,תקופה אחרת כמפורט בחוזה זה לעניין ביטוח אחריות מקצועית
)להלן:  לפעול בישראלמורשית כדין ההמפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח 

 : ("או "הביטוחים "ביטוחי הספק"

 ;אחריות כלפי צד שלישי 42.1.1

 ;חבות מעבידים 42.1.2

 ;אחריות מקצועית 42.1.3
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מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או  לפנימתחייב, הספק  42.2
אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם  החברהמטעמו, להמציא לידי 

"( והמהווה אישור ביטוחי הספק)להלן: " 'נספח בכזה  חוזהלנוסח המצורף ל
 )בנוסחו המקורי(. כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ,בלתי נפרד ממנו חלק

ו/או המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכם בזה כי  42.2.1
 , על נספחיו.על פי חוזה זה הספקהתחייבויות לא תגרע מ

  , כאמור,('ב)נספח  מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישורי ביטוחי הספק 42.2.2
'( ב)נספח הספק המצאת אישור ביטוחי  וללאי בחוזה זה הינה תנאי יסוד

לא יוכל הספק להתחיל בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים נשוא הסכם 
 זה.

קבלנים בין היתר את אחריותו של הספק בגין ו/או כלפי  יורחבו לכסות י הספקטוחיב 42.3
ע מהאמור( משנה של הספק ו/או המועסקים על ידי הספק ובנוסף )ומבלי לגרו וקבלני

בגין אחריותם לכל  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהיורחבו ביטוחי הספק לשפות את 
 "(.יחידי המבוטחמעשה ו/או מחדל רשלני של הספק )להלן: "

הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם חוזה חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה הספקעל  42.4
 נוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את. בזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה זה, 

בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על אחריות מקצועית, על הספק להחזיק  ביטוח
 לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו. פי דין

 .אש מורחבביטוח  42.5

ל כל זכות תחלוף )במידה וייערכו( יכללו ויתור ע הספקמתחייב כי ביטוחי הרכוש של  הספק
ובלבד שהאמור בדבר כלפי החברה ו/או מנהליה ועובדיה  הספק)שיבוב( של מבטחי 

 .זדוןבהוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

, לא החברהלהמציא לידי  לעיל מתחייב הספק 42.5בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  42.6
ילת מתן השירותים, מכתב הצהרה בדבר פטור זה וכתנאי לתח חוזהיאוחר ממועד חתימת 

 -בהתאם לנוסח "פטור מאחריות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מאחריות כלפי 
 כשהוא חתום כדין על ידי הספק. "'כנספח גהצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן 

ור לנספח איש 1סעיף פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי  42.7
)להלן: החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ( תורחב לשפות את 'בנספח ביטוחי הספק )

"יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או 
מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו 

 יחידי המבוטח.בנפרד עבור כל אחד מ

לנספח אישור עריכת  2סעיף על פי  פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הספק 42.8
וייקבע  היההחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה (  תורחב לשפות את 'בנספח ביטוחי הספק )

שייגרמו "( מקרה ביטוח)להלן: "קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי לעניין 
תוך במשך תקופת הביטוח, ים המועסקים על ידי הספק בקשר עם חוזה זה, למי מהעובד

, כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים כדי ועקב עבודתם
 על ידי הספק

לנספח אישור ביטוחי  3סעיף פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי הספק על פי  42.9
היה ותוטל על מי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ות את ( תורחב לשפ'בנספח הספק )

במעשה ו/או  ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או 
חבות הספק ביטוח וזאת מבלי לגרוע ממחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח  בנוסף לאמור לעיל. החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהכלפי 
 .)ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 
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 רשאייש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  הספקהיה ולדעת  42.10
בכל ביטוח  כי לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך הספק
מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על  הספקנוסף או משלים אשר יערוך רכוש 

ובלבד שהאמור בדבר  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהכלפי )שיבוב( זכות התחלוף 
 . זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק )שיבוב( הוויתור על זכות התחלוף 

ו/או תנאי הביטוח גבולות האחריות סכומי הביטוח ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת כי  42.11
(, הינם דרישה 'נספח ב) הספקהמתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי 

חבויות ולקבוע נזקים ו/או ללבחון את חשיפתו ל הספק, ועל הספקמינימאלית המוטלת על 
 מצהיר הספקבהתאם. ו/או תנאי הביטוח גבולות האחריות סכומי הביטוח ו/או את 

ו/או מי  החברהכלפי ו/או תביעה ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה 
ו/או תנאי הביטוח גבולות האחריות סכומי הביטוח ו/או בכל הקשור ל מטעמה

 .לעיל ולהלן המינימאליים כאמור

ו/או לשנותם לרעה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  הספקביטוחי  42.12
 60הודעה בכתב בדואר רשום  ולחברהלספק  על כך נמסראלא אם ופת הביטוח, בתק

ביטול ללא יהיה תוקף יתחייבו כי  הספקמבטחי  יום מראש על כוונתו לעשות זאת.)שישים( 
בכתב הודעה  נמסרהאם לא  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהשכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה 

 .ההודעהמסירת ממועד הימים ים( )שיש 60ובטרם חלוף לעיל כאמור 

על פי  הספק כי איזה מבין ביטוחי ולחברהלספק יודיע  הספקבכל פעם שמבטחו של  42.13
או משונה  מבוטלעומד להיות ( 'נספח ב) הספקהביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח 

 לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא הספקלעיל, מתחייב  42.12כאמור בסעיף לרעה, 
הביטוח הקודם, או השינוי לרעה של  הביטוללפני מועד  אישור עריכת ביטוח חדש, לחברה
 .לעיל כאמור

מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  גרועל מבלי 42.14
נשוא הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי ספק משנה מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג 

אף  ויקיימו יערכו, םהשירותים או בקשר עמ במתןיועסקו על ידו  אשר כי קבלני המשנה
לעיל ולהלן  כמפורט (42סעיף ) זהלהסכם  הביטוחבסעיף  הנדרשיםהם את כל הביטוחים 

על  ויתוריםווה יכללו את כל התנאים, ההרחבות אלולרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים 
, לרבות בנספח אישור ט לעיל ולהלןזכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי הספק, כמפור

. הספק אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו ('נספח בביטוחי הספק )
למפורט בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים  בהתאםתהיינה פוליסות ביטוח תקפות 

 .)אישור ביטוחי הספק( 'נספח בב

בגין מעשה או מחדל במתן  החברה מובהר בזאת, כי הספק יישא באחריותו על פי דין כלפי 42.15
בקשר עם חוזה זה, לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי הספק  לחברההשירותים הניתנים 

בגין כל אובדן ו/או נזק  החברהמשנה, והספק הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 
נה, בין המש מספקי, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי להשייגרם 

אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף זה )ביטוח( ו/או 
 (  ובין אם לאו.'נספח בבנספח אישור ביטוחי הספק )

קודמים לכל ביטוח ראשוניים וביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  42.16
ו/או תביעה או טענה ו/כל דרישה על  יםהספק מוותר יוכי מבטח החברההנערך על ידי 

לחוק חוזה  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  .החברהבדבר שיתוף ביטוחי 
 .היוכלפי מבטח החברהכלפי  "ביטוח כפל" ולרבות כל טענת 1981 –הביטוח התשמ"א 

ו מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/א 42.17
לרכוש בבעלותו של הספק ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין נזק 

המשמש אותו במתן השירותים נשוא חוזה זה ואשר הספק זכאי לשיפוי בגינו, על פי 
החברה ו/או והוא פוטר בזאת את  ביטוח הרכוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו(
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)לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת חריות לנזק כאמור מכל א מנהליה ו/או עובדיה
אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח . על הספק(

 . בזדון

על  זה )ביטוח 42בסעיף לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות מתחייב  הספק 42.18
, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת ('נספח בלרבות באישור ביטוחי הספק ) (ידי הספק

ומבלי לפגוע , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאהביטוח בקשר להן במועד ו
בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל 

ירותים מתן השה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותולדאוג ולוודא כי הפוליסשקיימות 
ביטוח  . בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב הספק כי אתבקשר עם חוזה זה

 אשר מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילותבתוקף כל עוד יחזיק מקצועית  אחריות
 .זה, על נספחיו בקשר עם חוזהעל ידו נעשתה 

לול להוות עילה לתביעה על כל אירוע העעם היוודע למנהליו  לחברההספק מתחייב להודיע  42.19
מעבידים. כן מתחייב  חבותאחריות כלפי צד שלישי או אחריות מקצועית, על פי ביטוח 

ככל שיידרש לשם  ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק, החברההספק לשתף פעולה עם 
 החברהו/או מימוש זכויות  חליט להגישה למבטחיםת החברהמימוש תביעת ביטוח אשר 

 .וחי הספקעל פי ביט

גבולות האחריות המלאים במסגרת סכומי הביטוח ואחראי להשיב לקדמותם את  הספק 42.20
בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת  הספקביטוחי 

 .גבולות האחריות או סכומי הביטוח

החברה ו/או כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את  42.21
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי  מנהליה ו/או עובדיה

על ידי שלא בתום לב  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 
מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או ו/או  הספק

 .הספק על פי חוזה זה ו/או על פי דיןחובת השיפוי מוטלת על 

ה בתום לב ו/או הפרייקבע בפוליסות כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 42.22
הספק, לרבות, אך לא ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ אי קיום בתום לב של תנאי 

ידי הספק ו/או מוגבל, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על 
לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בזכויות  יפגעולא מי מטעמו, 

 פי ביטוחים אלו. 

הספק לחזור )שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב  7 -לא יאוחר מ  42.23
הארכת בגין , לעיל 42.2בסעיף כאמור ( 'נספח ב)ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

נספח ) תוקפם לתקופה נוספת, הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הספק
הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד , ('ב

 על נספחיו. חוזה זהלאמור ב

הרת ו/או הצ כאמור( 'נספח ב)" י הספקמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח הספק 42.24
לתחילת ו/או להמשך מתן  יםומקד תנאי מתלה ההינ (,ג'נספח ) החברהפטור מאחריות 

 את תחילת ו/או המשך מתן השירותים הספקלמנוע מ תרשאי תהייה והחברה השירותים
 המוסכם כנדרש.מועד ב ולא הומצא ,כאמור ו/או ההצהרה, כאמור במקרה שהאישור

בבדיקתם ו/או אי י הספק, המצאתם ו/או מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוח 42.25
או על מי ו/ החברהבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על ו/או   החברהבדיקתם, על ידי 

ו/או לגרוע בצורה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם  המטעמ
או כדי ו/ כל דין או על פיו/של הספק על פי חוזה זה ו/או מהתחייבויותיו אחריותו כלשהי מ

 .הו/או על מי מהבאים מטעמ החברהלהטיל אחריות כלשהי על 
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י הספק כאמור בסעיפים טוחיאי המצאת אישור בהמצאת או הסר ספק מובהר כי למען  42.26
 , על נספחיו.פי חוזה זה - על הספקבמועד, לא תפגע בהתחייבויות לעיל  42.23  –ו 42.2

אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הספק כאמור  לבדוק את( ת)אך לא חייב תרשאי החברה 42.27
לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו 

 (.על ידי הספק זה )ביטוח 42על פי סעיף 

לבדוק  הביחס לאישורי הביטוח וזכות החברהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  הספק 42.28
מי על או ו/ החברהכמפורט לעיל, אינה מטילה על  תיקונםת על ולהורואישורי הביטוח את 

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם,  המטעמ
 זה חוזהעל פי  הספקאו לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 ו/או על פי כל דין.

כל סכום לו לעכב  תה רשאייהית החברהיל, מוסכם בזה כי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לע 42.29
דת מוהע( מהתמורה על ידי הספק זה )סעיף ביטוח 1421על פי תנאי סעיף תזכאי  הינו

על כך לספק, בכתב,  הובתנאי שהודיע הספק בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זהלזכות 
 )שבעה( ימים מראש.  7

לי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם כי עם תשלום תגמו החברהמוסכם בזה על  .1
)באם  לחברה, יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו החברהלמוסכם על 

 נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  42.30
 .מי מטעמהו/או על  החברההספק בלבד, ובכל מקרה לא על 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר כל  42.31
להתקנה דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור  ו/או החלפה
אופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחיו ואלה לעיל, ב

שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל 
 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  42מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  42.32
ה בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים הוראות החוז

 אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

זה הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית של  42ובהר, כי הוראות סעיף מ 42.33
 החוזה.

 

 איסור הסבת זכויות -פרק ז' 

ויותיו או התחייבויותיו על  פי אין הספק רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר לאחר את זכ .43
החוזה, כולן או חלקן, או כל טובת הנאה על פיהן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או 
לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל לכך את הסכמת החברה 

 .מראש ובכתב

מהמניות  25% -ל במידה והספק הינו חברה או שותפות רשומה, יראו בהעברה של מעל .44
בחברה או מזכויות השותפות, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, 

 העברה המנוגדת לאמור לעיל. 
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הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים נשוא חוזה זה, כולם או חלקם, או  .45
של המדים. לפה ו/או החלמסור לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע שירותי התקנה 

יש לציין כי העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי 
 שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.

 

 

 

 הפרות, ביטול חוזה ופיצויים -פרק ח' 

תי הספק, וכן מוסכם בין הצדדים כי כל המועדים הנקובים במסמכי המכרז ביחס לשירו .46

, פרק ד', פרק ה', פרק ו', פרק ז',  הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה 7, 5סעיפים 

  והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית, תהא החברה זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה  .47

 צדדית בכתב.-ל דין, לבטל את החוזה בהודעה חדהמוקנית לה על פי חוזה זה ו/או על פי כ

ניתנה לספק מאת החברה הודעה בכתב על הפרה יסודית ולא תוקנה ההפרה על ידי הספק 

תהיה זכאית החברה, מבלי לגרוע מכל סעד או  –ימים ממועד קבלת ההודעה  10תוך 

קבועים מראש תרופה המוקנית לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לפיצויים מוסכמים ו

כשהם צמודים למדד, מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד  ₪  ₪ 100,000בסך 

 שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.

מבלי לפגוע באמור לעיל, ומכל סעד הנתון לחברה עפ"י דין, מובהר ומוסכם בזאת, כי  .48

ים במפרט התחייבות הספק לספק לחברה שירותים מהסוגים, בכמויות ובמועדים הקבוע

המיוחד מהווה התחייבות מהותית של הספק כלפי החברה. הפר הספק את התחייבותו 

 "לוח קנסות". -הנ"ל, ישלם הספק לחברה את הקנסות המפורטים בנספח ט'

, על פי שיקול זכאיתכמו כן מוסכם בין הצדדים כי במקרה של הפרה כאמור תהיה החברה  .49

לנכון,  תמצאש כפילאחר, על חשבון הספק דעתה הבלעדי, למסור את בצוע העבודות 

מתחייב להחזיר לחברה כל סכום שהחברה תוציא ולנכות את סכומי ההוצאות  ספקוה

 תהא חייבת לספק. יאהנ"ל מכל סכום שה

החברה תהא זכאית לחלט ו/או לקזז את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל וזאת  .50

 -ים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"אללא צורך בהודעת קיזוז כמובנה בחוק החוז

1970  . 

חילוט הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל או ניכויים מתשלומים המגיעים לספק לא  .51

ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, או יקנו לו את הזכות לבטל את החוזה 

 צדדית.-בהודעה חד
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ראת החברה ואם תחליט כך, בכל מקרה של ביטול החוזה, מתחייב הספק, בהתאם להו .52

להמשיך ולבצע את כל השירותים נשוא חוזה זה, וזאת עד שיימצא ספק מחליף, אלא אם 

 כן תורה לו החברה לחדול לפני המועד האמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרתו של  .53

 חוזה מבלי לפגוע בזכויותיה על פי דין:חוזה זה אשר יקנו לחברה את הזכות לבטל את ה

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי   53.1

הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין 

 יום ממועד ביצועם. 7תוך 

שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או  נתקבלה על ידי הספק החלטה על פירוק מרצון או 53.2

ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או 

ר על פי חוק החברות, הוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסד

 .1999 -התשנ"ט

 הוכח להנחת דעתה של החברה כי הספק הסתלק מביצוע החוזה. 53.3

חברה הוכחות, להנחת דעתה, כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או כשיש בידי ה 53.4

הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או בקשר 

 לחוזה זה או ביצועו.

אם הוגש כתב אישום או ננקטו הליכים פלילים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי מניותיו  53.5

 ובדיו הבכירים למעט עבירות תנועה.ו/או מי ממנהליו ו/או מי מע

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה  53.6

אינה נכונה, או שהספק לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה היה בה 

 כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

ול החוזה על ידי החברה אלא אם לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה על פי החוזה כביט .54

החברה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי 

 החוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

במקרה של ביטול החוזה כאמור, יעביר הספק לחברה את כל הנתונים שיש בידו מכוח  .55

 בגין התשלומים המגיעים לספק.חוזה זה ותבוצע התחשבנות 

מובהר בזאת כי, במקרה של ביטול החוזה כאמור, יעביר הספק את כל הנתונים והמידע 

הנוגע למתן השירותים לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי. הספק מוותר על כל פעולה של 

ו/או  עיכבון ו/או קיזוז כנגד החברה בכל מקרה שהוא, וכל פעולה של עיכבון כספי החברה

חילוטם ו/או השהייתם בידי הספק כאמור, תחשב כהפרה יסודית של חוזה זה אשר בגינה 

 תחולט הערבות הבנקאית של הספק.

אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל סעד או תרופה לו זכאית החברה על פי הסכם זה. כמו  .56

רופה המוקנים לה על כן אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מזכותה של החברה לכל סעד או ת

 פי הסכם זה ו/או על פי הוראות כל דין.  
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 תקופת החוזה וסיומו -פרק ט' 

תקופת חודשים ממועד חתימת הסכם זה )להלן: " 12חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של  .57

 "(.החוזה

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תוקפו של חוזה זה  .58

"(, תקופות האופציהנים נוספות, בכל פעם לשנה נוספת או לחלק ממנה )להלן: "ש 4 -ל

לפני תום כל תקופה או מעת לעת,  ימים 15 עדוזאת בהודעה מראש ובכתב שתימסר לספק 

לפי התקופה שנקבעה להארכה. הוראות חוזה זה יחולו על תקופות האופציה, לכל דבר 

 ועניין.

חברה רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל תוקפו למרות האמור לעיל, תהיה ה .59

 30של הסכם זה ותוקפה של כל תקופת אופציה, ובלבד שתודיע על כך לספק בכתב לפחות 

ימים מראש. הספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או לכל תשלום אחר בגין ביטול ההסכם 

 כאמור, אלא לתמורה המגיעה לו עד למועד הביטול.

ההתקשרות על פי חוזה זה יפעל הספק להעברה מסודרת של כל המסמכים, התיעוד,  בסיום .60

ההצעות, ההמלצות או כל פרט אחר הנוגע למתן השירות לרבות כל מסמך תעודה, או כל 

פריט אינפורמציה על כל מדיה שהיא )נייר, צילום, מדיה מגנטית וכד'(. כמו כן יעביר הספק 

נוסף לציוד ולתוכנה, באופן שלא יישאר בידי הספק שום לחברה את כל מרכיבי השירות ב

 פרט אשר לא היה בידיו לפני הסכם זה.

 שונות -פרק י' 

החברה תהא זכאית לקזז מהכספים המגיעים לספק כל סכום המגיע לה ממנו על פי החוזה  .61

 ובין מכל סיבה אחרת שהיא.

המוחלטת של המנהל והמפקח,  הספק יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם .62

וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין 

 שאינן מפורטות בחוזה.

החברה רשאית במהלך תקופת החוזה לבקר את פעולות הספק ולבדוק אותן. כמו כן מובהר  .63

חוזה זה בין הספק לבין  בזאת, כי בכל מקרה של מחלוקת בנוגע למתן השירותים נשוא

 צרכן של החברה, תהא החברה הפוסקת האחרונה.

למרות האמור בכל דין, לקבלן לא תהא זכות עכבון, לרבות בכל הקשור למדי המים ו/או על  .64

החומרים ו/או על כל מתקן ו/או ציוד שבבעלות החברה ו/או במקום העבודה ו/או המגיעים 

 לחברה עפ"י הוראות חוזה זה.

לביצוע השירותים על ידי הספק, כוללים את כל כל המועדים הנקובים בחוזה זה, ביחס  .65

 הפעולות שעל הספק לבצען עפ"י חוזה זה, לרבות הובלה ואספקה.

מובהר ומוסכם, כי כל המידע והנתונים שיימסרו לספק על ידי החברה בנוגע לביצוע  .66

כים והמידע שיגיעו לספק בשל או עקב השירותים על פי מכרז זה וכן כל הרשומות, המסמ
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מתן השירותים הינם קניינה הבלעדי של החברה, והספק יהא אחראי באחריות מוחלטת 

לכל נזק ואבדן שיגרמו לרשומות או לחלקים מהן. הספק מתחייב לשמור את הפרטים 

 הנזכרים לעיל בסודיות ולא להעבירם לצד ג' כלשהו.

משקף נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי מוסכם בין הצדדים כי החוזה  .67

החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, 

בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל 

ף אלא אם נעשה בכתב ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא להם כל תוק

ובחתימת שני הצדדים והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך 

 האמורה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב  .68

רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב 

 שעות לאחר השלחה. 72כנתקבלה 

כל סכסוך משפטי בין הצדדים יתברר בבית המשפט הרלוונטי על פי הסמכות העניינית  .69

 אביב בלבד, על פי העניין.-בעיר תל

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 ______________           _____________ 

 הספק                   החברה                   
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 'נספח א 

 

 מדי מים ו/או החלפתהזמנת התקנת –טופס הזמנת עבודה 

 

 

 

מדי מים, הרינו להזמין ו/או החלפת להתקנת  7/2017בהתאם להוראות מסמכי מכרז מס'  . 1

 בזאת התקנת מדי מים, כמפורט להלן:

 

 התקנת מדי מים מסוג _________________________החלפת ו/או _____  1.1

 י מים מסוג _________________________התקנת מדהחלפת ו/או _____  1.2

 התקנת מדי מים מסוג _________________________החלפת ו/או _____  1.3

 

           

 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת
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 אישור ביטוחי הספק - נספח ב'

 
 תאריך : __________        

 

 לכבוד

 "( חברה)להלן: "התאגיד המים והביוב מי בת ים 

 ,29וטשילד ר

 בת ים

 א.ג.נ.,

 .ביטוחי הספקהנדון: אישור 

 __________________________________________ )להלן : "הספק"(. : שם המבוטח

 __________________________________________ . : כתובת

: להלן , בקשר עם הסכם מיום  _________ התקנת מדי מיםהחלפה ו/או  אור השירותים :ית
 ."(הסכם)"השירותים" ו/או "העבודות" ו/או "ה

הביטוחים את  הספקערכנו עבור מאשרים כי אנו __________ חברה לביטוח בע"מ החתומים מטה 
)שני התאריכים נכללים  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,המפורטים להלן

 ."(תקופת הביטוחולהלן: "

 
 מס': ______________________ פוליסה צד שלישי  .1

המבטח את אחריותם על פי דין של הספק טוח אחריות כלפי צד שלישי יב הכיסוי הביטוחי : 
ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם 

של כל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים בההסכם שבנדון, 
גוף כל או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או  פגיעהאשר גרמו לאובדן, 

 למנהליה, לחברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק  שהוא
 .ולעובדיה

 מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.שני ש"ח ) 000,0002, : גבולות האחריות 

חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, בדבר  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח ביטול הגבלות : 
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים וכלפי בגין  הספקחבות 

מתקנים חשמליים, זיהום תאונתי, פתאומי, מקרי סניטאריים פגומים, 
שביתה והשבתה, הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, ובלתי צפוי מראש, 

 ספקאומי )למעט לגבי עובדים שהוכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח ל
 .לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי( חייב

ו/או  החברה ו/או מנהליהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  1.1 תנאים מיוחדים : 
שתוטל על מי מהם  אחריות בגין)להלן: "יחידי המבוטח"(  העובדי

צולבת לפיו  אחריות לסעיף בכפוף וזאת הספקמחדלי ל למעשי ו/או
 .המבוטח אחד מיחידי רך הביטוח בנפרד עבור כלנע

שאינו רכוש  החברהבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  1.2  
, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד הספקשל ו שימושו ו/או בבעלות

 )למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק ישירות(. שלישי

 ____________פוליסה מס': __________ חבות מעבידים  .2

 הנזיקין פקודתעל פי מעבידים המבטח את אחריותו של הספק חבות ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
כלפי  1980 - פגומים, התש"ם פי חוק האחריות למוצריםל )נוסח חדש( ו/או ע

תאונת בגין  בקשר עם ההסכםבמתן השירותים העובדים המועסקים על ידו 
תוך שייגרמו למי מהם "(, מקרה ביטוח"או מחלה מקצועית )להלן:  עבודה
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 בקשר עם ההסכם, במשך תקופת הביטוח. כדי ועקב עבודתם

 ש"ח לתובע. 6,000,000 גבול האחריות : 

 ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 20,000,000  

פי כל הספקומנוחה, חבות  עבודהת שעו, בדבר ותביטוח זה אינו כולל הגבל ביטול הגבלות : 
, )היה והספק ייחשב כמעבידם( קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם

 .פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק

ו/או  החברה ו/או מנהליהלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח 2.1 תנאים מיוחדים : 
נושא מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לענייןונקבע היה  ,העובדי
 .מי מעובדי הספקכלפי  ת מעביד כלשהן בחובו

תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על זכות  תכוללפוליסת הביטוח  2.2  
שיבוב כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד התחלוף ו/או ה

 אדם לטובתשהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 
 שגרם לנזק בזדון.

 מס': ______________________ פוליסה אחריות מקצועית  .3

הספק על פי דין בשל תביעה  המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית  הכיסוי הביטוחי : 
 ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או 

מתן  במסגרת וו/או עובדי הספק ו/או מנהליובמעשה או מחדל רשלני של 
 .הסכםבקשר עם ה השירותים

 מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.שני ש"ח ) 000,0002, גבול האחריות : 

אובדן שימוש, איחור, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  ביטול הגבלות : 
 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

 ₪ 75,000)מוגבל לסך של  בדן מסמכיםאוחבות הספק עקב הרחבות בגין 
חבות לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח(, חריגה בתום לב מסמכות ו

 .הספק עובדימי מהנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של 

 אשר תוטל בגין אחריות החברהלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח 3.1 תנאים מיוחדים : 
וזאת מבלי לגרוע  הספקאו מחדל רשלני מצד ו/מעשה עקב  עליה

 .החברהכלפי  הספקחבות ביטוח מ

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  3.2  
____________. 

חודשים ( )שישה 6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  3.3  
ביטוח  הספק, בתנאי כי לא נערך על ידי לאחר תום תקופת הביטוח

שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי מעניק כיסוי מקביל חלופי ה
מוסכם בזה, כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך . פוליסה זו

ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו 
 .לראשונה בתקופת הגילוי

פיו הנן הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש ל 4.1 : כללי .4
וכי אנו  החברהי ביטוח הנערך על יד קודמות לכלראשוניות ו

 בדבר שיתוף ביטוחיו/או תביעה או טענה ו/מוותרים על כל דרישה 
לחוק חוזה  59לרבות, כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  ,החברה

כלפי  "ביטוח כפל" תטענ, לרבות כל 1981 -הביטוח, התשמ"א 
 .יווכלפי מבטח החברה

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח  4.2  
וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על 

 .הו/או על מי מטעמ החברה

 ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפרהננו מאשרים כי  4.3  
הספק ו/או מנהליו ו/או ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ

לקבלת  ו/או עובדיה החברה ו/או מנהליהבזכויות  יפגעולא , עובדיו
 .על פי ביטוחים אלושיפוי ו/או פיצוי  
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וגם או  יבוטלוהננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא , כמו כן  4.4  
 לחברה תישלח, במשך תקופת הביטוח, אלא אם לא ישונו לרעה

כי לא יהיה ו יום מראש( שישים) 60הודעה כתובה בדואר רשום 
החברה ו/או מנהליה ו/או שכאלו לגבי  לביטול ו/או שינוי לרעהתוקף 

לעיל כאמור בכתב הודעה  החברהלידי  נשלחהאם לא  עובדיה
 .ההודעהממועד משלוח הימים ( שישים) 60ובטרם חלוף  

שונו הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא 
 .במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 נספח ג'
 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 
 : __________ תאריך         

   

 לכבוד

 ים תאגיד מים וביוב בע"מ )להלן: "החברה"(-מי בת

   29רוטשילד רחוב 

  בת ים

 .,נ.ג.א
  לנזקים מאחריות פטור מתן על הצהרה:  הנדון

 ______/____  חוזה
, החוזה או/ו" השירותים" או/ו" העבודות: "להלן) מים מדי להתקנת שירותים/עבודות

 "(.בהתאמה"

 : בזאת מצהירים_________ __________________ אנו

 הנדסי ציוד או/ו מכני ציוד לרבות בציוד או/ו ברכוש שבנדון בעבודותינו משתמשים הננו .א
 ביצועלצורך  בשימושנו או/ו בבעלותנו אשרו/או ציוד חשמלי ו/או ציוד אלקטרוני 

  .שבנדון לחוזה בקשר השירותים מתן או/ו העבודות

 :כדלקמן תחייבלה הננו, זאת בהצהרה האמור אף על .ב

 נזק או אובדן בגין חבות מכל עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה את פוטרים הננו .1
 מי או/ו ידנו על העבודה לאתר מובא אשר לעיל האמור לציוד או/ו לרכוש

 ביצועם ובעת השירותים מתן או/ו העבודות ביצוע לשם או עבורנו או מטעמנו
 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט זאת כל, לחוזה בהתאם

 פריצה נזקי לגבי אחריות מכל עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה את פוטרים הננו .2
 כלפי( התחלוף) השיבוב זכות על ומוותרים לעיל המוזכר הציוד של גניבה או/ו

 לנזק שגרם מי כלפי למעט, שכזה במקרה עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה
 .שמירה חברות כנגד ולמעט בזדון

 לגוף נזק בגין חבות מכל עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה את וטריםפ הננו .3
 או ברכוש השימוש עקב כלשהו שלישי צד או/ו מטעמנו מי או/ו שלנו ולרכוש

 לשם עבורנו או/ו מטעמנו מי או/ו ידנו על לאתר מובא אשר לעיל האמור בציוד
 למעט זאת לכו/או מתן השירותים ובסביבתו הקרובה  העבודות באתר נופעילות

 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי

 משנה קבלנימצד  או/ו מצדנו תביעה או/ו דרישה או/ו טענה ותעלה היה .4
 מתחייבים הננו, כלשהו שלישי צד או/ו, לעיל לאמור בניגוד, ידנו על המועסקים

 או/ו תשלום בכל עובדיה או/ו מנהליה לרבות מטעמה מי או/ו החברה את לשפות
 .הראשונה דרישתו קבלת עם מיד משפטיות הוצאות לרבות בהם שיישאו הוצאה

, מקצועית אחריות לביטוח ההפוליס את ונחזיק נערוך כי בזה מצהירים הננו .5
 לנו קיימת בה התקופה כל במשך, )נספח ב'( הביטוחים עריכת באישור כאמור

 ועל השירותים למתן או/ו העבודות לביצוע בינינו שנחתם החוזה פי על אחריות
 .דין כל פי

 החתום על באנו ולראיה

 רב בכבוד

 )תאריך(  )חתימת המצהיר(  )שם המצהיר( 
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 נספח ד'

 

 מפרט טכני

 כללי .1

 וזרמיות סילונים מגנטיים-מדי מים רבהחלפת/התקנת מסמך זה מפרט את הדרישות ל

 ומדי מים מהירותיים" 8" , 6", 4", 3", 2", 1", ½ 1", 3/4)קר"מ ושאינם קר"מ( בקטרים: 

למדי קר"מ )קריאה ממוחשבת( על פי דרישת  התקנת/ החלפת  ,טורבו או דגמים אחרים

 .בעיר בת ים  תאגיד המים

 1000מדים שגרתי ,  ובנוסף   11,000  -במסגרת העבודה צפי החלפת מדי מים בעיר  לשנה כ 

חדשים בגדלים שונים וכן הקבלן נדרש להציג תוכנית עבודה יומית  500 -לבדיקות וכ

שבועית וחודשית בתחילת כל חודש אשר תכלול את כמות המדים , שמות רחובות וכן 

 . תאריכי עבודות באתרים השונים 

 

 

 הגדרת הקבלן ותחום עבודתו: .2

חלפת/התקנת מדי מים מוסבים ו/או חדשים ה ,ביצוע עבודות אינסטלציההקבלן יידרש ל

כנדרש וכמפורט  ,שימות ודו"חותרכולל עריכת  ,ממחסן התאגיד ואליוכולל הובלות  בשטח,

 .להלן

 הגדרות  .3

 הקבלן יגיע לנציג התאגיד יקבל רשימת רחובות או בתים אשר  " החלפת מד מים "             

בהם יידרש לבצע החלפת מד מים ע"פ הקטרים המקובלים. 

בזמן ביצוע העבודה נדרש לבצע ע"פ פרטי המפרט הטכני 

 המצורף.

   

התקנת מד המים בבתים חדשים עפ"י רשימת בתים חדשים  ד מים חדש " "התקנת מ           

שיקבל הקבלן . העבודה כוללת  החלפת ניפל קיים בשעון חדש, 

וכן סימון מספרי  כולל השלמת האביזרים ע"פ הצורך,

 בתים/דירות עפ"י הצורך. 

 

 "בדיקת בוררות של מד מים"            

 ם  לבדיקת בוררות. הקבלן ישלח במקרים מסוימים שעוני

הקבלן נדרש להחליף שעון קיים בשעון חדש או מחודש אשר 

יסופק ע"י התאגיד ואת השעון הקיים  יעביר למנהל המחלקה 

 להמשך טיפול מול המעבדה לבדיקת תקינות .

  

 הקבלן יספק מגופים וארגזים ע"פ כתב הכמויות ויתקינם  "מגופים ארגזים "           

  טבשטח ע"פ המפר
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 במקרה של התקנת מדי מים בטעות והצלבתם בין דיירים  "הצלבות"           

למקום ויבצע תיקון לטעות על חשבונו ,  ששונים הקבלן ייג

במקרה ויבוצע טעות ע"י מתקין אשר עובד במחלקה והקבלן 

 לבצע תיקון לטעות יקבל את שכרו בהתאם לכ"כ .  שיידר

 

קרים מיוחדים וכן עבודות שלא ניתן להעריך מראש  את במ  "עבודות רג'י"           

עלות מהנדס התאגיד או מנהל המחלקה יאשר לקבלן עבודות 

 ע"פ שעות עבודה. יאושר מראש לפני תחילת העבודה 

 

 

 תיאור העבודה .4

 

של מדי ה/התקנה ים תאגיד מים וביוב בע"מ מזמין בזה הצעה לביצוע עבודות החלפ-בת מי

 כמו כן התקנת מדי מים בבניינים חדשים.ו ,בת יםם בעיר מים במקומות שוני

על הקבלן לפרק את מדי המים הקיימים ברשת, לפי אזורים או בודדים על פי שיקול 

, /עצוריםהתאגיד, כשבכל מקרה תינתן עדיפות ראשונה להחלפת מדי מים מקולקלים

 .במדים מוסבים והחלפתם

 

 

 החלפת/התקנת מדי מים  .5

   ת עבודה המפרטת את כמות המדים שעליו לבצע החלפה לפי הקבלן יקבל תכני .א

או תכנית העבודה יכולה להימסר באמצעות פקודות עבודה רשומות,   כתובות.

 .בכל דרך אחרת על ידי מהנדס התאגיד או בא כוחו אובקובץ 

 להגיש תוכנית וכן לוח זמנים לביצוע    פני התחלת ביצוע העבודה הקבלן חייבל .ב

 ועית וחודשית .( העבודה )שב

    ההודעה תועבר לתאגיד  להודיע לתושבים ולתאגיד על סגירת המים.הקבלן נדרש     .ג

  )מהנדס התאגיד או בא כוחו ומוקד עירוני( ולתושבים )באמצעות מדבקה שתודבק 

 .שעות מראש 24לפחות בכניסה לנכס, בחדר המדרגות במקום גלוי לעין( 

   ם לתכנית שנמסרה לו, לפרק את המדים, על הקבלן לבצע את העבודה בהתא .ד

   , ולהעביר את המדים הישנים שיסופקו ע"י התאגידלהתקין את המדים החדשים 

 .למחסן התאגיד

התאגיד מעדכן את ההחלפות/או ההתקנות על גבי מסופון שמעביר את יוער כי   .ה

טרות הקבצים באופן ממוכן למערכות הגביה של התאגיד , קיימות תוכנות בשוק למ

איסוף המידע לעיל , על המציע לרכוש על חשבונו את זכות השימוש/רשיון ההפעלה 
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ובלבד שהתוכנה מתממשקת למערכות הגביה של על גבי המסופונים של עובדיו 

 . התאגיד 

 

ו/או ב"דוח אקסל"ו/או בנתונים  ASCIהנתונים יועברו ע"י התאגיד לקבלן ע"י קובץ     .ו

 הבאים: פרטיםאת ה וללשיכאשר יצוינו במסופון,  

 צריכת מים אחרונה -

 ן-חמספר  -

 זיהוי נכס 'מס -

 שם וכתובת של צרכן המים -

 מספר מד מים ישן -

 קריאה אחרונה של המד הישן -

 אה אחרונה מועד קרי -

 סדר הליכה -

 , קוטר סוג מונה -

 מספר משלם וכד' -

 

הקבלן יעדכן נתונים שגויים שקיבל במסופון ויחזיר את הנתונים בקובץ חזרה  .ז

 תאגיד/מחלקת הגביה העירייה.ל

 

  ע"י הקבלן רישום פרטי מד מים, לאחר החלפתו, .ח

 

פרטים האת  ו/או בקובץ הנ"ל ו/או בד"ח האקסל  על הקבלן להקליד במסופון

 :הבאים ולהעבירם לתאגיד

 תאריך ביצוע החלפה .א

 מספרו של מד מים וכתובתו .ב

 קוטרו של מד המים וסוגו .ג

 קריאת המונה לפני הפירוק .ד

 גשר הארקהקיום  .ה

 מס' זיהוי מים  .ו

 מס' מד חדש  .ז

 

 

 החלפת המדים תתבצע על פי טופס החלפה שיימסר לקבלן ע"י המנהל. רצ"ב         .ט

 טופס החלפת מדי מים שגרתי/בודדים.]יש לצרף את הטופס[     
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    החלפה של ההעבודה בהחלפת מדי המים תכלול: הפסקת מים לתקופת ביצוע        .י

  במקום  ,במידת הצורך גם אספקה והתקנה של אביזרים חדשיםמד המים, ו      

 הצמודים למד המים. ,ניםיתקשאינם ישנים       

מהכמות   10%המחיר להחלפה כולל גם אספקה עד  1," 3/4" 1/2עבור קטרים של "  .יא

מהנדס התאגיד/המפקח של הצורך ואישור לפי  הכוללת של מגופים לפני מד המים,

 .בספריית המחיריםבמחיר החלפת מד המים  הכול כלול התאגיד.

 

 לצורך העניין האביזרים הצמודים הנ"ל הם: .יב

  

מעברי קוטר )בושינגים(, מופה, רקורד  גון: , ספחים כמדי מים ניפל לפני ו/או אחרי 

 אום וכדומה.

 

בבתים פרטיים    חל איסור לבצע כל עבודה אחרת,או הצוות העובד בעיר ל הקבלן ע .יג

  למעט עבודה הכרוכה בהחלפת מד נדס התאגיד או בא כוחו, ללא אישור מה

  המים.

 

כלול במחיר החלפת וזאת  ,מים  לצורך החלפת מד ניקוי השטח ,על הקבלן לדאוג ל .יד

 מד המים.

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה כולל כבל הארקה בזמן החלפת מד המים.    

 ידים בזמן העבודה מאושר לבצע ע"י כבל הארקה או לחילופין בכבלים ני 

 קק"ד . 25לשמירת רציפות הארקה לדייר עובי חתך הכבל לפחות   

 

במידה ובמסגרת החלפת מד המים נוצרה נזילה/פיצוץ, על הקבלן לתקן הנזילה  .טו

 /פיצוץ על חשבונו.

במידה והקבלן מזהה נזילה/פיצוץ לפני תחילת העבודה בבניין, עליו להודיע על כך 

 ע העבודה עד להנחיות המנהל. במידה והקבלן החל בעבודה למנהל ולהמתין בביצו

 בלי להודיע למנהל, ייחשב שהקבלן ביצע את הפיצוץ/נזילה.

 אין להשאיר נזילה/ופיצוץ בשטח בשום מיקרה. תנאי זה הינו תנאי יסודי בחוזה.

הקבלן יהיה חייב לעבוד בכל בניין שיימסר לו על ידי התאגיד ולא תתאפשר לקבלן 

 ירוב. תנאי זה הינו תנאי יסודי בחוזה.זכות ס

 

 

הקבלן יירשום בטופס ההחלפה את קריאות מדי המים הישנים )המוחלפים( לפני  .טז

פירוקם ולאחר הרכבת מדי המים החדשים ירשום בטופס ההחלפה את מספרי מדי 

 המים הפנימיים.
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במקרים חריגים רשאי המנהל להחליט כי למרות שבניין מסוים טופל במסגרת  .יז

חלפת מדי מים שגרתית, התשלום עבורו או עבור חלק מהמדים שבו יעשה על בסיס ה

 מחיר של מד מים בודד. 

", 1במידה ובמסגרת החלפת מדי מים שגרתית נתקל הקבלן במד מים דירתי בקוטר  .יח

 ".3/4יבצע החלפה לקוטר 

לקבלן לא תשולם כל תוספת על החלפת מדי מים במקרים שלא יהיו ניתנים לביצוע  .יט

מסיבות שאינן תלויות בו )סגירת חצר, אי יכולת סגירת מים ברחוב, אי תקינות 

 הקבלן חזור פעם נוספת ולבצע את העבודה.. על  מערכת מדידה וכו'(

 

התקנת ופירוק המדים תבוצע ע"י הקבלן בזהירות מקסימלית על מנת למנוע פגיעה  .כ

בצורה והחלפה התקנה כלשהי בגוף המד או במנגנון הפנימי. על הקבלן לבצע את ה

מושלמת מבחינה מקצועית: הרכבה אופקית, איטום מלא של ההברגות על ידי פשתן 

 וצבע נגד חלודה וכן לבצע החלפה כראוי במהירות ובמינימום הפרעות לצרכנים.

 

במקרים שייגרם נזק עקב עבודות הקבלן, התאגיד רשאי לקרוא לקבלן לתיקון  .כא

לשעות העבודה הרגילות וזאת ללא תשלום נוסף.  הנזקים בכל שעה שיידרש גם מחוץ

 .הנדרשעל הקבלן להתייצב תוך שעתיים למקום 

 

חומרי העבודה, ניקוי המקום גם מהצמחייה, והרחקת עלות המחירים כוללים את  .כב

 הפסולת ועודפי החומר, החזרת המצב לקדמותו והפעלת המערכת.

 

 מבחינה מקצועית. התאגיד רשאי לפסול ולדרוש החלפת עובד בלתי מתאים .כג

 

הקבלן יקבל חולצות לעובד הכוללים לוגו תאגיד מי בתים אשר העובדים ידרשו  .כד

בזמן העבודה ללבוש ולייצג את עבודות התאגיד. לא יאושר לבצע עבודות ללא זיהוי 

של תאגיד המים ) למניעת התחזות של עובדי התאגיד במקומות שונים ( . בסיום  

ליף חולצה ולא להסתובב בחולצות לוגו התאגיד העבודה העובדים ידרשו להח

חולצות לעובד לשנה . על חולצות נוספות ישלם הקבלן( על עובדי  4)התאגיד יממן .

 הקבלן להתייצב לעבודה בבגדים נקיים.

 

 יש לסמן את המספר הלבן על גוף המד החדש לפי המספר שהיה לפני פירוק המד    .כה

 הישן.        

 

 ירת מים ואין מד כללי, או שהברז התקלקל, הקבלן יסגור במידה ויש צורך בסג .כו

 את המים במדרכה בעצמו בתיאום עם מחלקת מים של התאגיד.          
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 בבניינים שמדי המים נמצאים בחדרי המדרגות, יש לסגור מים בכניסה לבניין    .כז

 וביציאה מהבריכה בגג הבניין )במידה וישנה(.         

 וקן את קו המים לפני תחילת העבודה.בבניינים הנ"ל יש לר (1

בבניינים הנ"ל יש לנקוט אמצעי זהירות למניעת שיטפונות.  בחדרי המדרגות  (2

 ופגיעה במעלית או בלוחות חשמל עקב זרימת מים.

במידה ונגרמה הצפה בחדר המדרגות, יש לייבש את המקום, וכל תיקון/נזק  (3

 לן ועל חשבונו.שנגרם כתוצאה מהחלפת מדי המים תהיה באחריות הקב

 במידה ונפגעה מעלית בחדר המדרגות או תקלה כל שהיא אחרת כתוצאה     (4

 מפירוק מד המים. הקבלן יישא בעלויות התיקון ובמשמעותן.               

על הקבלן לעבוד על פי הוראות הבטיחות המקובלות עפ"י המוסד לבטיחות וגיהות  .כח

בתאגיד. תנאי זה הינו תנאי יסודי ועפ"י חוקי מדינת ישראל וממונה הבטיחות 

 בחוזה.

 בזמן החלפת מדי מים, יש להתקין מעקף כבל הארקה להגנה מפני התחשמלות. .כט

 במידה ואחד העובדים נפגע במהלך העבודה, האחריות תהיה על הקבלן בלבד. .ל

 לפני תחילת ביצוע העבודה ממונה הבטיחות מטעם התאגיד ידריך את הקבלן על    .לא

 אות הבטיחות בזמן ביצוע העבודה.ההור          

 המחירים להחלפת המים כוללים: .לב

 . א.  הובלת מדי מים ממחסני התאגיד והחזרת המדים הישנים למחסני התאגיד.5

 .ב. הפסקת המים לבניין.5

 . פירוק והרכבת המדים ורישום מדי מים הישנים והחדשים במסופון כמצוין לעיל.5.3

 מידה ונגרמו כתוצאה מהחלפת מד המים.. תיקון נזילות ופיצוצים ב5.4

 . כל העבודות לפי הנחיות בדף המצ"ב )במפרט טכני(]יש לצרף את דף הנחיות[ 5.5

 

במקרים של חוסר במדי  התקנת מדי מים בבניינים חדשים, אתרי בנייה ובנינים קיימים .6

 .מים ו/או החלפתם לסוג אחר

 

תקנת מדי מים במקומות ה לבצע עבור התאגיד עבודות כגון:מתחייב הקבלן  .א

 שהתאגיד יורה לו. ציבוריים או צרכנים פרטיים בכתובות

 

מפעם לפעם התאגיד יעביר לידי הקבלן טפסי התקנה בהם יפורטו כתובת  .ב

המקום בו יש לבצע העבודה. על הקבלן יהא למלא בטופס ההתקנה פרטי 

 העבודה שבוצעה על ידו בכל מקום.
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ג אחר יהא על הקבלן לקבל את מדי המים במקום שיש צורך להתקין חדש סו .ג

של במקרה ובמחסן התאגיד כנגד טפסי ההתקנה שיימסרו לידיו כאמור לעיל. 

 החלפה בסוג אחר, יהא עליו להחזיר למחסן את המד הישן שהוחלף.

 

הקבלן יהא חייב לבצע העבודות לפי תכנית ולוח הזמנים שייקבע ע"י מהנדס  .ד

את יהא רשאי לסטות או לשנות התכנית או התאגיד או בא כוחו. הקבלן לא 

 לוח הזמנים אלא בהסכמת מהנדס התאגיד או בא כוחו.

 

המחיר להחלפת מדי המים בקוטר ו/או סוג אחר כולל: החלפת מד המים והחזרתו  .ה

 . חסן התאגידלמ

 

לא תשולם לקבלן שום תוספת על התקנת מד המים או החלפה בקוטרו במקרים  .ו

)סגירת חצר, אי יכולת סגירה  ע מסיבות שאינן תלויות בו.שלא יהיו ניתנים לביצו

 , ועל הקבלן יהיה להגיע לביצוע העבודה פעם נוספת.מים ברחוב, או כל סיבה אחרת(

 

במקרה של אי הכנה תקנית של מערכת המדידה לא יבצע הקבלן את עבודה ויודיע  .ז

כולת לא ישולם לקבלן תוספת בגין אי י למהנדס התאגיד או ב"כ/המפקח.

 החלפה/התקנה.

 

על הקבלן לבצע את כל תיקון הנזקים בצנרת אספקת המים הנגרמים על ידו בעת  .ח

 ההתקנה ו/או ההחלפה של מדי המים, הכל על חשבונו של הקבלן.

 

  ליקויים בביצוע העבודה .7

 

היא הקובעת לגבי העבודה וקצב הביצוע ולפי דרישתו חייב מהנדס או בא כוחו  דעתו של

 ת את העבודה כולה או מקצתה ללא כל ערעור.הקבלן לשנו

 

 דוחות עבודה  .8

הקבלן יקבל בכל תחילת חודש רשימת רחובות אשר יידרש להחליף את שעוני המים  .א

בהם, הקבלן יידרש להגיש תוכנית עבודה שבועית וכן חודשית לאתרים אשר 

 החלפת השעונים. בתוכניתו לבצע בהם את

 

פנוי לטיפול בקריאות שונות של בוררויות ו/או  הקבלן ישאיר בתוכנית העבודה זמן .ב

 בודדים.החלפת מדים 
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ראשון לכל חודש , לפני תחילת העבודה,  וכן בכל  –הקבלן יציג את התוכנית עד ל  .ג

 יום חמישי יעביר דוח מרכז של העבודות שביצע וכן עמידה בלוחות הזמנים .

מחלקת הגביה נתונים הדוחות יועברו ע"י מדיה דיגיטלית )אקסל וקבצי העברת 

מחלקת וכן דו"חות מודפסים( בתוכנה שניתן להעביר לשימוש מחשבי   בתאגיד

 ,הנתונים הבאיםללא צורך בהזנה ידנית הדוחות יכללו את הגביה בתאגיד 

 

 ע"פ טבלה יומית ,שבועית וחודשית :

 תאריך ביצוע החלפה .ח

 מספרו של מד מים וכתובתו .ט

 קוטרו של מד המים וסוגו .י

 המונה לפני הפירוקקריאת  .יא

 קיום גשר הארקה .יב

 מס' זיהוי מים  .יג

 מס' מד חדש  .יד

 

במקרים מיוחדים אשר הקבלן יקבל דרישות נוספות ע"י התאגיד יתאפשר להגיש   .ד

  ימים  לוח זמנים מחודש לאישור מנהל המחלקה.  3תוך 

 

במקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים  יינתן לקבלן אפשרות להשלמת העיכובים  .ה

ימים נוספים ללא שימוש בלוח קנסות ופיצוי מוסכם, לאחר מכן יופעל לוח בשלושה 

 .הקנסות

 
 ביצוע עבודות  במדים בודדים  .9

ן וכן  יקבל הודעה יבמקרים מסוימים הקבלן ישלח להחלפת מד מים בודד בבני .א

 מיוחדת בה  ידרש להחליף שעונים בודדים . 

 רות. התשלום לסעיפי ביצוע הנ"ל ישולם כמו לבדיקת בור .ב

שעונים בודדים בשנה ברחבי העיר,  וכן   1000ידוע לקבלן כי יש צפי להחלפת  .ג

 בהצעתו עליו לקחת בחשבון את העלויות הנ"ל . 

לקבלן לא תינתן זכות סירוב או עיכוב ביצוע העבודה , במקרה  של אי ביצוע ועמידה  .ד

  וי.ללוח קנסות ופיצ  סבלוחות הזמניים ייקנ

 

 

 ע"י הקבלן  חדש, לאחר התקנתו, רישום פרטי מד מים .10
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או כל , ASCIפרטים הבאים ולהעבירם לתאגיד בקובץ העל הקבלן להקליד במסופון את 

 קובץ אחר שיתבקש:

 

 לאחר התקנת מד מים חדש יש לרשום:

 נה.תאריך בצוע ההתק .א

 מספרו של מד המים החדש וכתובתו.  .ב

 קורדינאטות .ג

 קוטרו של מד המים וסוגו .ד

 

 

 :דיווח  .11

קבלן לצלם ולדווח על כל גניבת מים/ התקנה לא חובת ה

תקנית או לא חוקית למנהל מחלקת מדי המים , ולרכז עבורו 

 על בסיס שבועי ריכוז תקלות

 

 בדיקת בוררות .א

בבדיקות בוררות יבצע הקבלן פירוק והרכבה כולל צילומים ותיעוד במסופון  או 

ד החלופי. שליחת המד במצלמה דיגטלית של  קריאות ותאריכי הפרוק והתקנת המ

 לבוררות תבוצע ע"י התאגיד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

     

 

62 
 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ה'

 ספריית מחירים

 מצורף כקובץ נפרד 
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 'ו נספח

 המשתתף הצעת

 

 הצעת הקבלן המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז.

 

)  ז, הינו ________ אחוזיםשיעור ההנחה שאנו מציעים ביחס לכלל העבודות נשוא המכר

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית . 2להוסיף . במילים__________( 

 

ידוע לנו כי שיעור ההנחה, הנ"ל ביחס למחיר הכולל של כל העבודות נשוא המכרז ולכל אחד מן 

 פים, כמפורט בספריית המחירים ללא מע"מ.יהסע

 ניתן לתת רק הנחה שמפחיתה מספריית המחירים(

 

 

      _______________ 

 חתימת המציע          
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 נספח ז'

 

 

 הצהרה על היעדר תביעות
 

 לכבוד
 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת

 רחוב רוטשליד__
 בת ים

 
 א.נ.,

 
 7/2017תביעות מכרז מס'  היעדרהצהרה על :     הנדון

 
 

יוב בע"מ )להלן: ים תאגיד מים וב-הואיל וביום ___________הוזמן מאתנו על ידי מי בת
 "(.החוזה"(, במסגרת המכרז שבנדון, ביצוע עבודות להתקנת מדי מים )להלן: "החברה"
 

והואיל וביום __________________ הגשנו לכם את החשבון האחרון בגין העבודה האמורה 
 "(.החשבון הסופי)להלן: " 

 
 

 :לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן
 
 

מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי כל הגורמים הרינו 

)החברה המפקח / המהנדס(, הינו חשבון סופי לכל דבר ועניין ופרט לתשלום המבוקש בחשבון 

הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או 

כוחכם או מטעמכם, בכל עניין הקשור בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או כלפי הבאים מ

בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או הנובע מהם והכל במישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל 

תביעה, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים 

 שהי כלפינו.אתכם מכל חבות כל

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, ותיקון פגמים 

 וליקויים כמפורט בחוזה.

 
 ולראיה באנו על החתום היום:

 
                

_________________ 
 הספק
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 נספח ח'
 לכבוד
 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת

  _רחוב רוטשליד_
 בת ים

 
 ג.א.נ.,

 ערבות בנקאית מספר ___________הנדון: 
 

על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ )להלן: 
)במילים:  מאה אלף  ₪ 100,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך המבקשים"

הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן:  ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך
"(, זאת בקשר עם החוזה למתן שירותי התקנה של מדי מים ולהבטחת ביצוע כל הפרשי הצמדה"

 התחייבויותיהם על פי החוזה. 
 

 14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 
יע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתג

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 הכולל הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
 
משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  –" מדד"

 ולמחקר כלכלי.
 

 דה יחושבו כדלקמן:הפרשי הצמ
 

המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "
  15.9.17שפורסם ביום  2017"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש אוקטובר החדש

רן "( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקהמדד היסודי)להלן: "
 המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי, בניכוי סכום הקרן המקורי.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.

 
 

 בכבוד רב,    
 

 בנק _________
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 'ט נספח
 קנסות לוח

נאי החוזה או לחילופין איי עמידה בלוחות הזמנים או הפעלת הקבלן עקב אי ביצוע עבודות ע"פ ת
 להן רשימת קנסות ופיצוי עקב איי עמידה בתנאי המכרז 

 
 

 
 
 

 מס'
 סעיף

 סכום הפיצוי תיאור הפגם
 )קנסות( בש"ח

 לכל יום ₪ 2,500 ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה/היתר  .1

 ₪ 1,500  וכנית עבודה חודשיתשת תהג , איבכתבאי דיווח על תחילת עבודה   .2

עמידה ביעדים )ע"פ תוכנית ואי  האי עמידה בתוכנית עבודה אשר הוגש  .3
 (שבועית

 לכל יום  ₪ 500

 לכל יום ₪ 500 אי שימוש ביומן עבודה  .4

 לכל מקרה/יום ₪ 500 )אפודות(/ תאגיד עם שם הקבלן פועלים ללא מדים   .5

לכל יום  ₪ 1000 היעדרות מנהל עבודה  .6
 עדרותהי

 )לכל מקרה ( ₪ 1,000 אי ציות להוראות המנהל או המפקח  .7

 ₪ 500 ע"פ לו"ז שנקבעאי ביצוע תיקון   .8

אי ציות להוראות המנהל / המפקח בקשר לאספקת חומרים הקמת   .9
 מאגר חלקי חילוף

 )לכל מקרה ( ₪ 500

לקויה, התנהלות לא ראויה או בוטה ולא אדיבה  רמת השירותים  .10
 "בלצרכנים וכיו

 ) לכל מקרה ( ₪  500

 ) לכל מקרה( ₪ 500 אי הרחקת ציוד / חומרים פגומים      .11

 לכל מקרה ₪ 200 החזקת חומרים וכלים  בניגוד להוראת המנהל  .12

 לכל יום איחור ₪ 500 אי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה  .13

לכל יום   ₪ 500 איחור במסירת העבודה / במועד הקבוע לסיום עבודה  .14
 איחור

לכל יום  ₪ 5,000 אי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות  .15
 עיכוב

 מקרהלכל  ₪ 1,000 אי ביצוע הוראות המנהל בדבר  בטיחות   .16

לכל יום  ₪ 1,000 סירוב לעבוד בבניין מסוים מכול סיבה   .17
 איחור

 מקרה לכל ₪ 2,500 ביצוע העבודה ללא כבל הארקה )קבוע או זמני (  .18


