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 הזמנה להגשת הצעות

 

 כללי ותיאור העבודה .1

הצעות לביצוע זמין בזאת קבלנים להגיש מ( "התאגיד": להלן) מ"בע תאגיד מי מודיעין .1.1

המים שבתחום  ובריכותמתקני שאיבת מים וביוב תחזוקה מונעת ושוטפת של עבודות 

בהתאם לתנאים וזאת ( "העבודות": להלן)השיפוט של העיר מודיעין מכבים רעות 

על מפרט הטכני לביצוע העבודות בובהסכם  ,המפורטים בהזמנה להגשת הצעות על נספחיה

 (."מסמכי המכרז": להלן)נספחיהם 

 .םתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי מסמכי המכרז על נספחיה .1.2

 תנאים להשתתפות במכרז .0

 (.חברה או שותפות רשומה)המשתתף הינו יחיד או גוף משפטי רשום  .2.1

 055וענף ראשי  1סוג  055ענף ראשי ' לפי סיווג בברשם הקבלנים קבלן רשום תף הינו המשת .2.2

 .השנים האחרונות 3 -ב Cבקטגוריה מאת המשרד להגנת הסביבה היתר רעלים בעל ו 1סוג 

 .למתקני מים וביוב ISO 7555ודת תו תקן המשתתף מחזיק תע .2.2.1

הצעה של משתתף שלא יעמוד בתנאי הסף . בכל תנאי הסף שלהלן לעמוד שתתףהמעל  .2.3

                                                                            : להלן תנאי הסף  -כאמור תפסל 

  .מסמכי המכרזלרכוש את  .2.3.1

 .להלן 1.1כמפורט בסעיף  ,המציעיםלהשתתף בכנס  .2.3.2

לטובת , אוטונומית ובלתי מותנית, המשתתף צרף כתב ערבות בנקאית מקור .2.3.3
, ₪ 05,555בסך של , להזמנה זו 'נספח אמ בנוסח המצורף כ"תאגיד מי מודיעין בע

: להלן)ותהא צמודה למדד המחירים לצרכן  20.12.57אשר תהא בתוקף עד ליום 
 (. "ערבות המכרז"

ההתקשרות לרבות , תשמש להבטחת קיום מסמכי המכרז ותנאיהם ערבות המכרז
 . כהגדרתו להלן, ההסכם

 וכן כל תחליף אחר לא יתקבלו ,כאמור, צורףי צירוף ערבות כנדרש ובנוסח המא

 . לפסילת ההצעה  ויגרמו

התאגיד יהיה רשאי לחלט את הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד 
 .זה בהתחייבויותיו  על פי תנאי מכרז

 המשתתף צרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים .2.3.0
שכר מינימום והעסקת , תשלום חובות מס, אכיפת ניהול חשבונות)ציבוריים 

: דהיינו, תקפים למועד הגשת ההצעהכשהם , 1791 -ו "התשל, (עובדים זרים כדין
חשבון אישור פקיד שומה או רואה  ,מ"אישור עוסק מורשה מטעם רשויות מע
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ותצהיר בנוסח  בהתאם לפקודת מס הכנסה, לעניין ניהול ספרי חשבונות כחוק
 .להזמנה זו 'נספח בהמצורף כ

כי הינו מפריש ניכויים ותשלומים כדין , ח"אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרו .2.3.0
 . עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם לחוק

 האומדן .3

יופקד אומדן של שווי ההתקשרות בתיבת , צעות למכרזעד למועד האחרון להגשת הה .3.1

 "(.האומדן: "להלן)המכרזים 

דהיינו נמוכות או גבוהות , מהאומדן 10%מובהר ומודגש כי הצעות החורגות בשיעור של  .3.2

או מכל סעיפי /לגבי כל אחד ואחד מסעיפי התמורה ו ומעלה מן האומדן 10%בשיעור של 

ייחשבו כבלתי סבירות וייפסלו על הסף באופן , שלהלן 'נספח גהתמורה גם יחד המפורטים ב

 .אוטומטי

 ומסמכי המכרזההצעה הגשת  .4

" הצעת והצהרת המשתתף במכרז"מסמך ל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם  על גבי ע .0.1

בעט או  ("ת המשתתףהצע": להלן) 'נספח גכבנוסח המצורף להזמנה להגשת הצעות 

  .במכונת כתיבה

ותונח בתיבת  ,במעטפה סגורה המיועדת לכךש במסירה אישית תוג ת המשתתףהצע .0.2

לא יאוחר ,  במודיעין 2קומה , 1ליגד סנטר , 10המכרזים במשרדי התאגיד בשדרה המרכזית 

 . 12:55 שעהעד ל 20.57.57 יום מ

 .מסרנה לאחר המועד האמור לעיליא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתל .0.3

 :ם והאישורים הבאיםלהצעה יש לצרף את כל המסמכי .0.0

לטובת תאגיד מי מודיעין , אוטונומית ובלתי מותנית, כתב ערבות בנקאית מקור .0.0.1
אשר תהא בתוקף , ₪ 05,555בסך של , להזמנה זו 'נספח אמ בנוסח המצורף כ"בע

 (. "ערבות המכרז": להלן)ותהא צמודה למדד המחירים לצרכן  20.12.57עד ליום 

לרבות חוזה , ם מסמכי המכרז ותנאיהםערבות המכרז תשמש להבטחת קיו
 . ההתקשרות

 וכן כל תחליף אחר לא יתקבלו ,כאמור, צורףי צירוף ערבות כנדרש ובנוסח המא

 . לפסילת ההצעה  ויגרמו

, אכיפת ניהול חשבונות)ציבוריים  כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים .0.0.2
, 1791 -ו "התשל, (כדין שכר מינימום והעסקת עובדים זרים, תשלום חובות מס

אישור עוסק מורשה : דהיינו, תקפים ומעודכנים למועד הגשת ההצעהכשהם 
אישור פקיד שומה או רואה חשבון לעניין ניהול ספרי  ,מ"מטעם רשויות מע

 'נספח בותצהיר בנוסח המצורף כ בהתאם לפקודת מס הכנסה, חשבונות כחוק
 .להזמנה זו
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כי הינו מפריש ניכויים ותשלומים כדין , ח"ו מרואישור מהמוסד לביטוח לאומי א .0.0.3
תקף ומעודכן למועד . עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם לדין

 . הגשת ההצעה

תקף ומעודכן למועד הגשת , אישור  על ניכוי מס הכנסה במקור על שם המשתתף .0.0.0

 .ההצעה

תקף ומעודכן  תדפיס, העתק תעודת רישום התאגיד –אם המשתתף הינו תאגיד  .0.0.0
 .של רשם החברות למועד ההצעה

בדבר , עדכני ותקף למועד הגשת ההצעהאישור מטעם רואה חשבון או עורך דין  .0.0.1
, במידה והתאגיד הינו שותפות]פרטי המנהלים וזכויות החתימה בשם התאגיד 

וכן כי החותם על מסמכי [ יצוין באישור מי הם השותפים בשותפות ופרטיהם
 . פי דין לחייב את המשתתף לכל דבר וענייןהמכרז מוסמך על 

במידה והתאגיד הינו שותפות יצהירו כל אחד ]מטעם בעלי המניות תצהירים  .0.0.9
 יכתבאו /ו עדר הרשעות פליליותיהומנהלי התאגיד לגבי [ מהשותפים בשותפות

ולפי הנוסח המצורף להזמנה  תקפים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, אישום
  .'ד נספחכלהגשת הצעות 

מהמשרד להגנת וכן היתר רעלים אישור מרשם הקבלנים על הסיווג הנדרש  .0.0.1
 . לעילד 2.2לפי סעיף הסביבה 

ניסיון המעידים על או תאגיד מים /או אסמכתא מאת רשות מקומית ו/כל מסמך ו .0.0.7
וכן המלצות  שנים 0במשך זה נשוא מכרז זהות לעבודות עבודות המשתתף בביצוע 

 .מתאימות

ניסיון או תאגיד מים לגבי /ו אסמכתא מאת רשות מקומית וא/כל מסמך ו .0.0.15
בעת ובעונה וכן בריכות מים וביוב מכוני שאיבה למים  0באחזקת לפחות המשתתף 

 955,555ובהיקף כספי של  תושבים לפחות 95,555אחת ברשות מקומית אחת בת 
 .לפחות₪ 

סקים חשמלאים מוסמכים מוע 2פחות או אסמכתא להוכחה כי ל/כל מסמך ו .0.0.11
מעביד -לרבות קיום יחסי עובד)השנים האחרונות  3 -באצל הקבלן ישירות 

צוותי  2להעמיד לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה יכול  משתתףכן שהו( ביניהם
 . בזמן חירוםנוספים חשמלאים 

 .למתקני מים וביוב ISO 7555תקן תו תעודת  .0.0.12

לרבות כל המחירים , ועל המשתתף למלא את כל המסמכים המצורפים להצעה ז .0.0.13
בכתב הכמויות ולחתום בכל המקומות המיועדים במסמכים המצורפים לחתימת 

 ". הקבלן"

 הוכחה לרכישתיהווה , המכרז סמכימ רכישת בגין, צירוף הקבלה המקורית .0.0.10
 .מסמכים

הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאי תאגיד מי מודיעין שלא לדון  .0.0

 . בה כלל
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, היתר, אשר לא המציא במסגרת הצעתו מסמך אישור, תאגיד יהיה רשאי לאפשר למציעה .0.1

להשלים ולהמציא את , למעט ערבות מכרז, המהווה תנאי מוקדם, או כל מסמך אחר, רישיון

וזאת בכפוף לכך שהמציע עמד , י התאגיד"המסמכים לתאגיד תוך פרק זמן קצוב שייקבע ע

  .ד הגשת ההצעהבתנאי הסף הקבועים במכרז במוע

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות  .0.9

 . לעומת האמור במסמכי המכרז

 ההסכם .5

למסמכי  המצורפיםוהמפרט הטכני ההתקשרות הסכם חתום על יבמכרז שיזכה משתתף  .0.1

על  תאגידדעה מהמקבלת ההו (ימיםשבעה )ימים  9תוך ב וזאת"( ההסכם: "להלן) מכרזה

 . זכייתו במכרז

 התאגיד האי, תוך פרק הזמן האמור לעיליבצע את האמור לעיל בסעיף זה במידה והזוכה לא  .0.2

י שיקול "אחר עפמשתתף ולמסור את ביצוע העבודות לידי  המכרזרשאי לחלט את ערבות 

 . הבלעדי ודעת

מית ובלתי מותנית אוטונו יפקיד הזוכה ערבות בנקאיתחוזה ההתקשרות חתימת  במעמד .0.3

 "(.ערבות הקיום: "להלן) לשם הבטחת ביצוע העבודות₪  05,555של בשיעור לטובת התאגיד 

יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד ההודעה על הזכייה הקיום סכום ערבות 

 . להסכם 'גנספח כ לפי הנוסח המצורףוהערבות תהא במכרז 

 .קיוםהבכפוף לוידוא תקינות ערבות , ערבות המכרזקיום תוחזר לזוכה הסירת ערבות עם מ

 .ההסכםמובהר בזאת כי לא ינוהל עם הזוכה משא ומתן על נוסח  .0.0

 מההסכםהזוכה יהיו חלק בלתי נפרד  שתתףהצעת המלרבות , מכרזמסמכי ה .0.0

 .שייחתם והם יחייבו את המציע לכל דבר ועניין

 תוקף ההצעה .6

 .עד האחרון להגשת הצעות במכרזיום מהמו 75ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  .1.1

 הבהרה ושינויים במסמכי המכרזשאלות  .7

הערות והשגות בקשר לתנאי המכרז או השגה כלשהי ביחס למסמכי , שיש לו שאלות משתתף .9.1

בדואר או , בשני העתקיםמוזמן להעלותן על הכתב ולשלוח אותן , המכרז או כל חלק מהם

מודיעין , 10השדרה המרכזית רחוב , יגד סנטרל, תאגיד מי מודיעין מזכיר: בפקסימיליה אל

הפניה תעשה בכתב בלבד ותכלול ציון . 51-7922213: 'למס פקסימיליה או באמצעות  91955

  .מענו ומספרי הטלפון והפקסימיליה שלו, שמו של  המשתתף ושם הפונה מטעמו
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. 12.55 בשעה  19.57.57יתקבלו רק עד ליום , והבהרות כאמורהשגות , הערות, שאלות .9.2

 .לא ייענו, הערות והבהרות שיתקבלו לאחר המועד האמור, שאלות

הפקסימיליה או למען כפי שיצוין על ידי המשתתף או  המענה לשאלות יינתן בכתב למספר .9.3

המענה לשאלות יובא לידיעת רוכשי המכרז והוא . כמבואר להלן, במהלך כנס המציעים

לא יינתן פרסום לזכות הפונה או לנוסח . תיויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראו

 . את וועדת מכרזיםיחייבו בכתב  תשובות שתשלחנהרק . השאלה

להכניס שינויים , קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, התאגיד רשאי בכל עת .9.0

 . ביוזמתו או במענה לשאלות המשתתפים, בכל אופן שהוא, ותיקונים במסמכי המכרז

יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יובאו בכתב לידיעתם , כאמור, וניםהשינויים והתיק 

 .       י המשתתף"כפי שצוין ע, של רוכשי מסמכי המכרז למען או לפקסימיליה

. להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועים במכרז זה, מטעמים שיירשמו, התאגיד רשאי .9.0

כפי , מכי המכרז למען או לפקסימיליהלידיעתם של רוכשי מס, בכתב, הודעה כאמור תובא

 .י המשתתף"שצוין ע

. לבטל את ההליך המכרזי נשוא מכרז זה, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, התאגיד רשאי .9.1

מבלי , או באמצעות צדדים שלישיים/במקרה זה רשאי התאגיד לבצע את העבודות בעצמו ו

 . כךאו מי מהם כל טענה או תביעה בשל /שתהיה למשתפים ו

תובא בחשבון התמורה , י המשתתף בשתי חוברות המכרז"במקרה של מילוי תמורה שונה ע .9.9

 . הנמוכה מבין השתיים

 כנס מציעים .8

 .10:55בשעה  15.57.57כנס מציעים יתקיים במשרדי  התאגיד ביום  .1.1

משתתף שלא ישתתף בכנס המציעים לא יוכל . ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה .1.2

 .לא תהיה אפשרות אחרת לקבל מידע או לברר שאלות בקשר למכרז. זלהגיש הצעה במכר

לא "(. פרוטוקול הכנס: "להלן)בתום כנס המציעים יופץ למשתתפים בו פרוטוקול מהמפגש  .1.3

או מתנאי /יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמין למסמכי המכרז לרבות לאיזה מתנאיו ו

י ביטוי בפרוטוקול הכנס או לאחר מכן אלא אם היא באה ליד, ההסכם במהלך כנס המציעים

 . בהודעה בכתב

 בחינת ההצעות ./

התאגיד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  .7.1

או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת התאגיד , ההצעה ותנאיה

לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו סבירות ההצעה תיבחן ביחס . מונע הערכת ההצעה כדבעי

 .על ידי המשתתפים במכרז
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יה  ובפני התאגיד תמצאנה הצעות זהות או דומות רשאי התאגיד להורות למציעי הצעות וה .7.2

אלו להגיש במועד שיקבע הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים המיטיבים עם עורך 

ת תהיה הצעתו הראשונה לא הגיש המשתתף הצעה נוספ, המכרז לעומת הצעתם המקורית 

 .הצעה סופית 

 .במכרז או כל הצעה שהיא כזוכה, את ההצעה הזולה ביותרלקבל אין התאגיד מתחייב  .7.3

נשוא המכרז התאגיד יהא רשאי לבחון את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את העבודות  .7.0

 .בכל דרך שימצא לנכון

 .משא ומתן עם המציעיםמובהר בזאת כי התאגיד לא ינהל  .7.0

או הבהרות נוספות /או מסמכים נוספים ו/התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים ו .7.1

לשביעות רצונו המלאה גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו 

 .כאמור, במסגרת שיקוליו

יהא חייב להעביר לתאגיד את כל הנתונים , מהתאגיד, כאמור, אשר קיבל דרישה, המשתתף

לפי כתובת התאגיד או להופיע , המבוקשים תוך המועד שיקבע התאגיד בפנייתווהמסמכים 

תגובת המשתתף להצעה . והכל בהתאם לאמור בהודעה שתתקבל מהתאגיד, בפני התאגיד

 . תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה

עה באיזו הצ או טכניים/ו התאגיד שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים .7.9

למסור , לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, שהיא במידה וויתור כזה לא יגרום לו לנזק

את ביצוע העבודות או רק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לו כדאית ביותר עבורו אפילו היא 

או לפצל את העבודה או חלקיה ולמסרם לבעלי הצעות שונות /אינה ההצעה הנמוכה ביותר ו

 .  אי ביותר בשבילו ואפילו ההצעה אינה הנמוכה ביותרכפי שיראה לו הכד

 הודעה על תוצאות המכרז .12

 .לזוכה במכרז תימסר על כך הודעה במכתב רשום .15.1

אליה תצורף ערבות , יקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום, משתתף שהצעתו לא תתקבל .15.2

 .המכרז שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז

 ביטול הזכייה במכרז .11

יהא התאגיד רשאי לבטל את , מוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרזמשתתף שלא יע .11.1

וזאת , החל בתאריך שייקבע על ידי התאגיד בהודעה, הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף

והמשתתף לא תיקן את , לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נידרש לתקן את המעוות

בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות אין . המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה

 .או הסכם/ו הצדדים על פי כל דין
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ומבלי שתחול עליו כל חובה ליתן למשתתף כל יהא התאגיד רשאי , לעילעל אף האמור  .11.2

 :במקרים הבאים לאלתרלבטל את הזכייה במכרז התראה על כך 

כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן , להנחת דעתו, כשיש בידי התאגיד הוכחות .11.2.1

 .דורון או טובת הנאה כלשהי בהקשר עם הזכייה במכרז, הציע מענקאו 

או , התברר לתאגיד כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה .11.2.2

היה בה כדי , לדעת התאגיד, שהמשתתף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר

 .להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז

י התאגיד לחלט את הערבות שבידו וכן למסור רשא, בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא .11.3

את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו והמשתתף יפצה את התאגיד על כל הפסד שיגרם לו 

 .בגין כך

 שמירת זכויות .10

 . ווהם רכוש תאגידכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .12.1

ל מטרה לכ, לרבות העתקתם, המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז .12.2

 .זולת לצורך הכנה והגשה של הצעה במכרז זה

 הוצאות המכרז   .13

תחולנה , הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, מכל מין וסוג שהוא, כל ההוצאות .13.1

 .על המשתתף ועליו בלבד

  השתתפות בהצעה אחת בלבד .14

 . מהצעה אחתביותר , או בעקיפין/במישרין ו, המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו .10.1

 כללי .15

 .מ"המחירים המוצעים לא יכללו מע .10.1

 .זעל המשתתף למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכר .10.2

על כל עמוד ועמוד ועל כל מסמך הכלול באמצעות מורשי החתימה מטעמו המשתתף יחתום  .10.3

 או על המענה לשאלות שיימסר למשתתפים/לרבות על מסמכי הבהרות ו, במסמכי המכרז

 .במקום המיועד לכךכן בשולי כל דף ו, או פרוטוקול הכנס/ו

דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך במקרה 

י מורשי "על פי זכויות החתימה במשתתף עובליווי חותמת המשתתף , תאגידשהמשתתף הינו 

 .ח"ד או רו"י עו"וחתימתם תאושר ע, החתימה של המשתתף
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לא ישנה המשתתף ולא יוסיף או ימחק מהכתוב במסמכי , למילוי וחתימה כאמור לעיל פרט .10.0

או כל שינוי או תוספות שייעשו במסמכי המכרז או /אי השלמת מקום הטעון מילוי ו.  המכרז

בין על ידי שינוי או תוספות בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי , כל הסתייגות ביחס אליהם

 .ל לגרום לפסילת ההצעהעלו, או בכל דרך אחרת

 .תומצא בשני עותקים, כאמור לעיל, לרבות כל מסמכי המכרז, הצעת המשתתף .10.0

 א תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים אול .10.1

 . המכרזהסתייגויות לעומת האמור במסמכי 

 

                                     _________________ 

 ל "מנכ, ירון רן                    

 מ"תאגיד מי מודיעין בע           

 

הבנתי את  ,את כל מסמכי המכרז ותנאיהם מאשר בזאת כי קראתי ____________ מ"אני הח

המסמכים ערבות בנקאית וכל , וכן אני מצרף בזאת את הצעתי חתומה ,והנני מסכים לתוכנם תוכנם

 . רזהמכמסמכי י "הנספחים הנדרשים עפו

 

 ___________________                               _____________________ 

 וחותמת  שתתףחתימת המ                                  שתתףשם המ 

 _ __________________   :המשתתף  כתובת

 ___________________  :טלפון של המשתתף' מס

 _______________ ____ : פקסימיליה  של המשתתף'  מס

 במקרה של תאגיד 

מאשר בזאת כי מסמכי  -_________________מרחוב_____________ ח "רו/ ד "עו,  מ"אני הח

וכי חתימתם נעשתה , _______________המשתתף  מכרז זה נחתמו על ידי מורשי החתימה של 

 . יןיוכי חתימת החותמים מחייבת את התאגיד לכל דבר וענ, כדין

          ______________________ 

 חתימה  וחותמת         
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 למכרז "א"נספח 

 נוסח ערבות מכרז

 לכבוד 

 מ"תאגיד מי מודיעין בע

 , .נ.ג.א

 ןצמוד למדד המחירים לצרכ' ___________מסכתב ערבות  :הנדון

 

ם עד לסך לסילוק כל סכוכלפיכם אנו ערבים בזה ( "משתתףה": להלן)_________ חברת /י בקשת מר"עפ

למדד  הקרןבתוספת הפרשי הצמדה הנובעים מהצמדת סכום ( "סכום הקרן" :להלן) -( ₪ 05.555של  

' עם השתתפותו במכרז מס וזאת בקשר , ("הפרשי ההצמדה": להלן)כמפורט להלן  ,המחירים לצרכן

 .תנאי מסמכי המכרזקיום ולהבטחת מילוי ו( "המכרז": להלן) 52/25557

 

 : הערבות זכתב י "פרשי ההצמדה עפרכי חישוב הולצ

י הלשכה "הכולל ירקות ופירות המתפרסם ע, משמעו מדד המחירים לצרכן - "מדד המחירים לצרכן"

 . מרכזית לסטטיסטיקהה

 . הערבות זכתב י "מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ -" המדד החדש"

 .שפורסם במועד פרסום המכרזמדד המחירים לצרכן  - "המדד היסודי"

 

סכום השווה להכפלת ההפרש , יהיו הפרשי ההצמדה, אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי

 . ומחולק במדד היסודי( ל"עד לסכום הקרן הנ)סכום הקרן הנדרש בהיסודי  למדד בין המדד החדש

 

בתוספת הפרשי הצמדה לפי החישוב  ,עד לסכום הקרןאו סכומים כל סכום  םאנו מתחייבים לשלם לכ

 -ימים מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ב( חמישה עשר) 10 -לא יאוחר מ, דלעיל

בין , המשתתףאו לדרוש תחילה את הסכום  מאת , מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם ,__________

הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף  ומבלי לטעון כלפיכם טענת, בתביעה משפטית ובין בכל דרך אחרת

 . וכנגד החזרת כתב ערבות זה, בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

 

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

 .ל"בתנאי   שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ, ל בלבד"מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 

 . להעברה או להסבהלביטול  נתנית הא איניוה ,הובלתי תלוי תבלתי חוזר ההינ הרבות זע

יום בכל פעם ובתנאי כי דרישה מצדכם להארכה תגיע במכתב לסניפנו  75אנו נאריך ערבות זו לתקופה של  

זהה כמפורט לעיל לפני מועד פקיעת תוקף ערבות זו או הערבות המוארכת נוסח הערבות המוארכת יהיה 

 .לנוסח ערבות זו בשינויים המחויבים

 .ועד בכלל 20.12.57עד  השאר בתוקפו תיערבות ז

 

       _________: תאריך

 ,בכבוד רב          
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 למכרז" ב"נספח 

שכר , תשלום חובות מס, אכיפת ניהול חשבונות)תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 
 1/76-ו"שלהת, (מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר ___________, שמספרה. ז.נושא ת__________, מר , אני החתום מטה
 :מצהיר בכתב כדלקמן, את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

לחתום על תצהיר ( "המשתתף": להלן)______________________  אני הוסמכתי כדין על ידי .1

: להלן)מ "שפרסם תאגיד מי מודיעין בע 52/2557מיכה להצעה למכרז פומבי מספר זה בת

 (."המכרז"

גם בעל השליטה בו או חבר בני  –ואם המשתתף הוא חבר בני אדם , ידו-מי שנשלט על, המשתתף .0

לא , (1711-ח"התשכ, כמשמעותה בחוק ניירות ערך –שליטה )אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו 

איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים )דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים הורשע בפסק 

ואם הורשע בפסק דין חלוט ; בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז 1771-א"התשנ, (הוגנים

ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד  -בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 . הגשת ההצעה למכרז

גם בעל השליטה  –ואם המשתתף הוא חבר בני אדם , ידו-לרבות חבר בני אדם שנשלט על, המשתתף .3

דומה במהותו להרכב כאמור של , לפי העניין, בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו

וכן , ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המשתתף, המשתתף

ואם המשתתף הוא חבר בני אדם שנשלט , אחראי מטעם המשתתף על תשלום שכר עבודהמי ש

שליטה )שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר , גם חבר בני אדם אחר –שליטה מהותית 

, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, (1711-א"התשמ, (רישוי)כמשמעותה בחוק הבנקאות  –

במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה  –רשע בעבירה אחת לפי אותו חוקואם הו, 1719-ז"התשמ

במועד הגשת  -ואם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק , אחת לפחות ממועד ההרשעה

 .ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .0

 _________________ 

 חתימת המצהיר 

 אישור

במשרדי ____________, ד"עו, הופיע בפני___________ כי ביום , הנני מאשר בזה

______________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר____________, מר ____________, ברחוב
, ל המציעהמוסמך לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המשתתף על פי מסמכי ההתאגדות ש

, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
 .אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני

____________ 

 דין-עורך
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 למכרז "'ג"נספח 

 הצעת והצהרת המשתתף במכרז

 ____________ :תאריך

 ___________ :עצישם המ

 לכבוד

 מ"גיד מי מודיעין בעתא

 

 ,.נ.ג.א

 9022/20 ת והצהרת המשתתף במכרז פומבי הצע :הנדון

, מסמכי המכרזמצהירים בזה כי קראנו בעיון והבנו את ________________________ מ "אנו הח

וכל אחד מהמסמכים האחרים אשר צורפו , על כל נספחיהם, ההסכםנוסח , לרבות ההזמנה להגשת הצעות

, והמהווים כולם יחד חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו, הםולא צורפו אלי הםואשר נזכרים ב, רזמסמכי המכל

( "המזמין" :להלן) מ"תאגיד מי מודיעין בעובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו להתקשר בהסכם עם 

 :כמפורט להלן

 תנאי, נו מצהירים בזה כי אנו מכירים ומבינים את כל המפרטים הקשורים למקום העבודהא .3

ביצוע , טיב הקרקע ושאר הגורמים המשפיעים על הכנת תוכניות העבודה, הגישה למקום העבודה

וכי בהתאם לכך הוכנה , על כל שלביה, משך ביצוע העבודה וכל ההוצאות הכרוכות בעבודה, העבודה

 .הצעתנו

 :מוסכם עלינו כי, נו מצהירים כי ידוע לנו ולפיכךא .4

או דרישה /קף  העבודה מבלי שתהיה לנו כל תביעה ותעמוד הזכות לצמצם את הי, מזמיןל .0.1

אנו נבצע את הצעתנו לגבי , ובמקרה כאמור, בשל הצמצום כאמור, או טענה כלפי המזמין/ו

 .חלק עבודה בלבד

או דרישה מכל /או תביעה ו/או טענה ו/אנו מצהירים ומסכימים כי  לא תהיה לנו כל עילה ו

ואנו ,  בתמורת ההסכםאו שינוי /לרבות עיכוב ו, זה מין וסוג  שהוא כלפי  המזמין בעניין

 . או דרישה כאמור/או עילה ו/או תביעה ו/מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו

ובשלב , התחלת עבודה לכל העבודה או לחלקיה בלבדהוראה על תעמוד הזכות ליתן למזמין  .0.2

ל פי כל תנאי הצעתנו או ע/התחלת עבודה לגבי חלקים נוספים והוראה על מאוחר יותר ליתן 

התנאים ולוחות הזמנים , מחיריםללרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהתאם , זו

 .הקבועים בהצעתנו זו ובתנאי המכרז על נספחיו

יום מהמועד  75תהיה בתוקף במשך זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי והיא צעתנו ה .5

 . האחרון שנקבע להגשת ההצעות
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קבלת הצעתנו זו , ולאמור להלןלהגשת הצעות בכפוף לתנאי ההזמנה , צהירים ומסכימים כינו מא .6

לרבות כל נספחיו וכל , ההסכםעל ידי המזמין בתוך התקופה הנקובה לעיל תחייב אותנו לחתום על 

קבלת ימים מ 9 -לא יאוחר מ, ותבקשר עם ביצוע העבוד מסמךוכל , המסמכים המהווים חלק ממנו

 .זמיןהודעת המ

מיום , מחייב אותנו, ולאמור להלןלהגשת הצעות בכפוף לתנאי ההזמנה  כי נו מצהירים ומסכימיםא .7

 .על כל המסמכים המצורפים אליו כאילו היה חתום על ידינוההסכם , חתימתנו על הצעה זו

כמפורט בכל המסמכים של , ותנו מצהירים בזה כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודא .8

לרכוש את כל החומרים , לבצע את העבודות נשוא המכרזבשלמות וכן שיש באפשרותנו , ה זוהצע

וזאת בהתאם ללוח הזמנים לביצוע מושלם של  ,ח האדם והציוד הדרושיםוהדרושים ולספק את כ

 .ותהעבוד

או הצעה כל שהיא מבין  ודוע לנו כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר שתוגש לי ./

 .ולה שיוגשו לא

לפי שיקול דעתו רק חלק מהצעתנו ולמסור , דוע לנו ואנו מסכימים לכך כי המזמין רשאי לקבלי .12

 .לקבלנים אחרים חלקים אחרים מן העבודה נשוא הצעתנו

ולתקופה שתידרש על  ולהפקיד בידי המזמין להנחת דעת, נו מתחייבים עם חתימת החוזה על ידינוא .11

 15.1סעיף ההזמנה להציע הצעות והוראות בהתאם להוראות ₪  05,555בסך ידו ערבות בנקאית 

  . להסכם

 .להסכם 3בסעיף ל בכפוף ובהתאם לאמור והכ, יום מיום קבלת החשבון 15נאי התשלום יהיו ת .10

בהצעה ובמסמכי ההצעה ואנו , מסמכי המכרזאנו מאשרים בזה כי אנו מסכימים לכל האמור ב .13

ונהיה מנועים מלהעלות או אי הבנה /ת המבוססות על אי ידיעה ולרבו, מוותרים מראש על כל טענה

או בקשר להוצאות עבור הכנת , כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא כנגד המזמין בקשר להצעתנו

בין אם נתקבלה הצעה כלשהיא ובין אם בוטלה ההזמנה או , בין אם תתקבל ובין אם לאו, הצעתנו

ין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה יחליט המזמין בעניבקשר לכל החלטה ש

 .בהצעות השונות

שנמסרה על , אנו מסכימים כי ערבות המכרז, היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו .14

 .תחולט על ידכם, ידינו עם הצעתנו במכרז

תף בשמו מוגשת אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשת .15

כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם , ההצעה

 .לחתימתנו על הצעה זו

 :הצעתנו לגבי מחירי התמורה בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז הינה כדלקמן .16
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 לכבוד

 "מי  מודיעין"תאגיד 

 

 אחזקת מתקני מים וביוב במודיעין: הנדון

 

 :להלן פירוט הצעתנו לגבי המחירים לתפעול ואחזקת מתקני מים וביוב במודיעין מכבים רעות

 

 :תפעול ואחזקה שוטפת של המתקנים כדלקמן .1

 ₪........................  תחנת שאיבה אזור תעסוקה.  א

 ₪.......................  תחנת שאיבה אזור המלאכה      

 ₪.......................  כפר שמואל מכון שאיבה ראשי      

 ₪......................  תחנת שאיבה צפונית רעות     

 ₪.....................  'תחנת שאיבה מכבים ג      

 ₪.....................  2' תחנת שאיבה  כביש מס     

 ₪.....................  תחנת שאיבה שפירים רעות     .  ב

 ₪......................  בריכת התיתורה . ג

 ₪......................  בריכת רעות     

 ש אילון "קו סניקה ראשי של תחנת מודיעין למט.  ד
    "(22) 

 ......................₪ 

 ₪.......................       ( כ"סה)'  ד-'התמורה הכוללת לסעיפים א 1.1

 מ כדין"ש להוסיף מעל י"לסכומים הנ 1.2

 

 ,בברכה            

 

_______________ 

 המשתתף        

 

 

 

 

_________________________                  

 משתתף וחותמתחתימת ה
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 למכרז "ד"ספח נ

 כתב אישום9 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ___________,שמספרה. ז.נושא ת__________, מר , אני החתום מטה
 :מצהיר בכתב כדלקמן, את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 .("המכרז": להלן) 52/2557' מ במכרז מס"המשתתף הגיש הצעתו לתאגיד מי מודיעין בע .17

 .שותף/ בעל מניות עיקרי במשתתף/  מנהל אצל משתתף/ מגיש ההצעה:  הנני

לא הורשעתי  בעבירה פלילית מסוג , השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה 15-כי בהנני מאשר  .18
 _________________________________  -הורשעתי בעבירה מסוג פשע/ פשע 

 [.פרט את מהות העבירה]

לא הורשעתי  בעבירה פלילית מסוג עוון , השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה 15-הנני מאשר כי ב ./1
 _________________________________  -בעבירה מסוג עוון הורשעתי/ 

 [.פרט את מהות העבירה]

תלוי / הנני מאשר כי לא תלוי ועומד כנגדי כתב  אישום בגין עבירה מסוג פשע או עבירה מסוג עוון .02
 _____________________________ -ועמוד כנגדי כתב אישום בגין עבירה

 [.פרט את מהות העבירה]________ _________________________  

 מחק את המיותר               

 

 _________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                           

 אישור

 

 במשרדי____________, ד"עו, הופיע בפני_ __________כי ביום , הנני מאשר בזה

 שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות____________, ה   "ה____________, ברחוב

לעונשים הקבועים  ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי______________, מספר

 .יאישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפנ, בחוק אם לא יעשה כן

 

          _________________ 

 עורך דין                              

 
בהזמנה בעלי מניותיו העיקריים כמוגדר , י כל אחד ממנהלי המשתתף"תצהיר בנוסח זה ייחתם ע: הערה**

 . או השותפים, להגשת הצעות
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 הסכם 

 022____  לחודש __ נערך ונחתם ביום ש

 

   :י ן ב

 י מודיעיןתאגיד מ

 91955מודיעין  3החשמונאים ' מרח

        ("המזמין"או " התאגיד":  להלן)

 צ ד  א ח ד מ

 

 :י ן בל

 ___________________________________________ 

___________________________________________ 

        "(הקבלן":  להלן)

 ;צ ד  שני מ

 

 

 

יפוט של העיר מודיעין מכבים רעות המים בתחום הש ומתקני הביוב ובריכות :הואיל

או /הינם בבעלותו ו"( המתקנים: "להלן)להסכם זה  'אנספח כמפורט ב

 ; באחריותו של התאגיד

וכן של המתקנים שוטפת ומונעת  תחזוקהעבודות מעוניין בביצוע והתאגיד  :והואיל

 ;"(העבודות: "להלן)לעבודות ביצוע תיקונים במתקנים 

לביצוע העבודות וכן הזמנה  52/2557' מכרז מס 51.57.57והתאגיד פרסם ביום  :והואיל

 ;(בהתאמה" ההזמנה"ו" המכרז: "להלן)לקבלת הצעות 

, לרבות בהתאם להצעת המחיר, והקבלן הציע לתאגיד לבצע את העבודות :והואיל

, "(הצעת המחיר: "להלן)שצורפה למכרז במסגרת הצהרת והצעת המשתתף 

 ;על נספחיו הסכם זהבלבצע את העבודות כמפורט ומעוניין 

 055ענף ראשי ' סיווג בלפי ברשם הקבלנים כי הינו קבלן רשום , והקבלן מצהיר :והואיל

היתר רעלים בעל וכן  "(קבלן רשום: "להלן) 1סוג  055וענף ראשי  1סוג 

היתר : "להלן)השנים האחרונות  3 -במאת המשרד להגנת הסביבה  Cבקטגוריה 

 ; "(ליםרע

המיומנות , הכישורים, הציוד, הרכבים, כי הינו בעל הכלים, והקבלן מצהיר :והואיל

 ;י הסכם זה ונספחיו"עבודות בהתאם לנדרש עפהוהידע הדרושים לביצוע 

והתאגיד בחן הצעות נוספות במסגרת המכרז והצעתו של הקבלן נבחרה כהצעה  :והואיל

 ;הזוכה
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הכל בהתאם לתנאים , קבלן את ביצוע העבודותוהתאגיד החליט למסור ל :והואיל

 ;ולתמורה כמפורט בהסכם זה להלן

 ;וברצון הצדדים לעגן בהסכם את התחייבויותיהם וזכויותיהם :והואיל

 

 :כדלקמן באו שני הצדדים לידי הסכםלפיכך 

 מבוא .1

 . המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויש לקראו ביחד עם ההסכם .1.1

 . הסכם זה נועדו לשם הנוחיות בלבד ואין ליתן להן אופי פרשניכל הכותרות ב .1.2

 :בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כדלקמן .1.3

 .ל התאגיד או מי שיוסמך על ידו"פירושו מנכ –" המנהל" .1.1.1

י המנהל לפקח על "מזמן לזמן עאו האנשים שהוסמכו /ופירושו האדם  –" המפקח" .1.1.2
 . ביצוע העבודה או חלק ממנה

והצהרת על גבי הצעת לרבות הצעת המחיר שהציע , כים שצרף הקבלן להצעתו במכרזכל המסמ .1.0
 . ייחשבו כחלק בלתי נפרד מהסכם זה"( הצעת המחיר: "להלן)המשתתף במכרז 

 התחייבויות והצהרות הקבלן .0

 :הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן .2.1

נשוא הסכם זה ת עבודוהמומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע , ניסיון, כי הוא בעל ידע .2.1.1
לרבות ניסיון מוכח בביצוע , באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה, בשיטה, ברמה, בהיקף

 0באחזקת לפחות  ,או תאגיד מים/עבור רשות מקומית ו השנים האחרונות 0 -העבודות ב
 תושבים לפחות 95,555 תית אחת בממכוני שאיבה למים וביוב בעת ובעונה אחת ברשות מקו

  .מ"מעבתוספת ₪  955,555בהיקף של ו

כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו  .2.1.2
למידת מיקומם של הדרכים והעזרים שבשטח , לרבות סיור ברחבי העיר, י הסכם זה"עפ

או /או דרישה ו/והיכרות עם תנאי העבודה הספציפיים בעיר והוא מוותר בזאת על כל טענה ו
 .תביעה מכל סוג שהוא כלפי התאגיד בקשר עם כך

ברמה האישית , או כי יש בידו להשיג ולהעסיק את כוח האדם בהכשרה/כי הוא מעסיק ו .2.1.3
: להלן)רעות -מכבים-ובכמות הדרושים לשם ביצוע העבודות בתחום העיר מודיעין

 . בתנאים ובאופן הקבועים בהסכם זה, בשיטה, ברמה, בהיקף, "(מודיעין"

או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנושא בטיחות וגהות ולא /ידאג להעביר לעובדיו וכי  .2.1.0
 . אשר לא עברו הכשרה מתאימה, יעסיק עובדים

והאמצעים הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף ובכמויות  הרכבים, כי בבעלותו הכלים .2.1.0
 . הנדרשות על פי הסכם זה על כלל נספחיו

נספח וד והחומרים הנזכרים במפרט הטכני המסומן כהצי, כי ברשותו נמצאים האמצעים .2.1.1
 . בהיקפים ובכמויות הנדרשים בנספח זה, כחלק בלתי נפרד הימנו, להסכם זה 'ב
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כי במהלך כל תקופת הסכם , כי במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן .2.1.9
וכי הוא , ו תקפיםידאג כי יהיו בידיו אישורים אל, לפי העניין, או התקופה המוארכת/זה ו

 :יציגם מפעם לפעם בפני התאגיד לפי דרישתו

אכיפת ניהול חשבונות )אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .2.1.1
 .1791 –ו "תשל, (ותשלום חובות מס

 .מ"אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע .2.1.1.1

פריש ניכויים כי הקבלן מ, אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון .2.1.1.2
בהתאם להוראות , ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות

 . הדין

מהמשרד  וכן היתר רעלים אישור מרשם הקבלנים על רישום הקבלן כקבלן רשום .2.1.1.3
 . כאמור במבוא להסכם זה, להגנת הסביבה

 . למתקני מים וביוב ISO 7555תקן  .2.1.1.0

או נגד מנהל /או לא הוגש נגדו ו/ל ידי בית משפט וכי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר ע .2.1.7
או /במישרין ו, או יפעל מטעמו/או נגד כל מי שפועל ו/או נגד עובד מעובדיו ו/ממנהליו ו

כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה , י הסכם זה"בביצוע עבודות עפ, בעקיפין
 .קלון

לרבות כללי , ויותיו על פי הסכם זהכי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייב .2.1.15
ויפעל על חשבונו לקבלת כל האישורים  או המשרד לבטיחות וגהות/משרד התחבורה ו

לרבות מעיריית מודיעין מכבים , י הסכם זה"וההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות עפ
ית וכן כל רשות סטטוטור"( המשטרה: "להלן)משטרת ישראל , "(העירייה: "להלן)רעות 
 . י כל דין"כנדרש עפ, אחרת

או נגד מנהל /או לא הוגש נגדו ו/כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו .2.1.11
בשנה שקדמה למועד  1771 –א "תשנ, ממנהליו כתב תביעה בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים

 . חתימת הסכם זה

 1702 –ג "התשי, וק עבודת נוערלח' א33 -ו 33כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  .2.1.12
 . יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה

, או מחדל/כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו .2.1.13
 . או כפוף לו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/של כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו

הרישומים והטפסים ולנקוט , סמכיםמתחייב ומסכים להגיש את כל המ, הקבלן מצהיר .2.1.10
 . בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל

כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס למתן , מתחייב ומסכים, הקבלן מצהיר .2.1.10
 . קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות, הודעות

זה כי התאגיד רואה בשירות המוענק על ידי הקבלן לתאגיד על פי הסכם , כי ידוע לו .2.1.11
כי ביצוע , וכי יש לתאגיד עניין מובהק להבטיח, שירות מרכזי וחשוב לתושבי מודיעין

, במהירות המירבית בהתחשב בנסיבות בשטח, י הקבלן ברמה מעולה"העבודות ייעשה ע
 . ותוך גרימת מטרדים מינימאליים ככל הניתן לציבור



 

 

25 

הכל , קפדנות וביעילותב, כי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות ובמיומנות נאותה .2.1.19
 . לשביעות רצונו המלאה של התאגיד

או עיצום כספי שיוטל על /או קנס ו/כי ישלם כל תשלום ו, מתחייב ומסכים, הקבלן מצהיר .2.1.11
לרבות , סמכא כלפי התאגיד-או כל גורם בר/או מי מטעמה ו/התאגיד מידי העירייה ו

י "בביצוע העבודות עפ, ל הקבלןאו מחדל רשלני ש/בגין כל מעשה ו, המשרד להגנת הסביבה
י "או ע/או אי ביצוען בהתאם לאופן ולסטנדרטים הנדרשים בהתאם להסכם זה ו/הסכם זה ו

רשויות , בית המשפטמשרד התחבורה , רשויות הפיקוח המוסמכות לרבות לרבות המשטרה
ו א/משרד הבריאות וכל רשות סטטוטורית אחרת וכן לרבות בגין עיכוב ו, איכות הסביבה

 . איחור בביצוע העבודה

 התמורה .3

כמפורט בהצעת המחיר  מ"לא כולל מע₪  _____ העבודות תמורתהקבלן מתחייב לבצע את  .3.1
  "(.התמורה": להלן)

לכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן למפקח בגין החודש החולף בצירוף יומן העבודה בו  0 -עד ה .3.2
: להלן)ו הפרטים כדלקמן חשבון שיפורטו ב, מפורטות העבודות שבוצעו בחודש החולף

 "(:החשבון"

 .התמורה המבוקשת בגין העבודות שבוצעו .3.2.1

 .מס ערך מוסף בשיעורו החוקי במועד התשלום .3.2.2

 יבדוק את החשבון ויאשר את התשלום המגיע לקבלןאו מי שהתאגיד יסמיך לכך /והמפקח  .3.3
 .להלן 1בכפוף לאמור בסעיף 

 .יום מיום הגשת החשבון 15בתוך  סכום החשבון המאושר ישולם לקבלן על ידי התאגיד .3.0

אשר לדעת המנהל לא בוצעו כלל או , המנהל יהיה רשאי לנכות מהחשבון כל סכום בגין עבודות .3.0
או לקזז /וכן לנכות ו או באופן לקוי ולא תוקנו בהתאם להוראות הסכם זה/בוצעו באופן חלקי ו

 . כל סכום שהתאגיד זכאי לקבלו מאת הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה

י "כי אספקת ציוד הבטיחות הנדרש לביצוע העבודות תיעשה ע, למען הסר ספק מובהר בזאת .3.1
 . הקבלן ועל חשבונו בלבד

י הקבלן "שרכישתם עדלעיל תתווסף התמורה בגין חלקי חילוף  3.1על התמורה הנקובה בסעיף  .3.9
 . י התאגיד"עבור התאגיד אושרה מראש ובכתב ע

י היה ומסיבה כלשהי יורה התאגיד לקבלן לחדול מביצוע כ, למען הסר ספק מובהר ומוסכם .3.1
ימים  9וזאת בהתראה של  להסכם זה 'אנספח עבודות באחד או יותר מהמתקנים המפורטים בה

זה או  דלעיל התמורה המפורטת בגין מתקן 3.1כאמור בסעיף , תופחת מסך התמורה, מראש
 . כהגדרתה במבוא להסכם זה, בהצעת המחירמתקנים אלו 

נוסף אחד מתקן למתקני התאגיד או התקופה המוארכת יתווסף /יה ובמהלך תקופת ההסכם וה .3.7
או יורה התאגיד לקבלן לבצע עבודות במתקנים /ו 'אנספח מעבר לאלו המפורטים ב, או יותר

או תאגידים נוספים לאלו /וזאת בעקבות הצטרפות רשויות ו 'נספח אנוספים לאלו המפורטים ב
אלו בהתאם לתמורה נוספים מתקנים /תיקבע התמורה בגין מתקןהתאגיד המקבלים שירותים מ

מתקן או ביצוע העבודות ביחולו על , בנוסף. המפורטת בהצעת המחיר לגבי מתקן בהיקף דומה
 . הסכם זהמתקנים אלו הוראות ב
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,  'נספח אבנוסף למתקנים המפורטים ב הקבלן מצהיר כי ידוע לו, רוע מהאמור לעילמבלי לג .3.15
עשויים לקום , לפי העניין, כהגדרתן להלן, או התקופה המוארכת/מהלך תקופת ההסכם וכי ב

בריכות מים נוספות והקבלן  2וכן  32"-21"בשטח העיר מודיעין קו סניקה ראשי נוסף בקוטר 
אלו במידה והתאגיד יורה לו על כך וזאת יבצע את העבודות גם במתקנים כי , מצהיר ומתחייב

 . ללא יוצא מן הכללוהוראות ההסכם יחולו , על נספחיו, כם זהבהתאם להוראות הס

 אופן ביצוע העבודות .4

מבלי לגרוע מהצהרות הקבלן כאמור לעיל לשם ביצוע העבודות מתחייב הקבלן להצטייד בציוד  .0.1
 .המפורט במפרט הטכני

או האישורים הנדרשים לשם ביצוע העבודות /הקבלן מתחייב לדאוג לקבל את כל ההיתרים ו .0.2
י כל "המשטרה וכל רשות סטטוטורית אחרת כנדרש עפ, לרבות אישורי העירייה, י הסכם זה"פע

 . דין

או אם השתמש הקבלן /אם נעשתה עבודה אשר אינה תואמת את הוראות הסכם זה על נספחיו ו .0.3
או שלא בהתאם /או להוראות המפקח ו/או לדרישות המנהל ו/בחומרים שלא בהתאם להסכם ו

או /או פירוק החומרים ו/אי התאגיד להפסיק את העבודה ולדרוש סילוק ולתקן הישראלי זכ
ל ועל הקבלן לעשות כן מיד ולהכניס במקומם חומרים העונים על הדרישות או לבצע "העבודות הנ

 . את העבודה בהתאם לדרישות וההוראות וזאת על חשבונות ומכספו בלבד

הקבלן מתחייב להחזיק על חשבונו אמצעי קשר מסוג מירס שיחובר לאשכול התאגיד לצורך  .0.0
או מוקד חילופי שייקבע /שמירת קשר של התאגיד ובין הצוותים של הקבלן ואל מוקד התאגיד ו

 . הקבלן ואיתור ראשי צוות הכוננות של, התאגיד לצורך איתורו בכל שעה משעות היממה

התרעות על סכנה , באופן מיידי, המירס של עובדי התאגיד שימסרו לוהקבלן יעביר למכשירי 
 .לגלישה במתקנים וכל תקלה מכל סוג שהיא

כוננות מתמדת לצורך ביצוע עבודות דחופות במשך כל בעובדים  הקבלן מתחייב להחזיק צוות .0.0
מצויד הצוות יהיה  ם ומצבי חירוםומועדי  חגים, שעות היממה ובכל ימות השנה לרבות בשבתות

 .בכל הכלים המכונות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות

 שנהחשמלאים מוסמכים המועסקים בחברתו מזה  2מתחייב הקבלן להעסיק לפחות , בנוסף
מצבי צוותי חשמלאים באותו היקף ב 2וכי הוא מסוגל להעמיד לצורך ביצוע העבודות , לפחות
 . חירום

או מים המסכנות את איכות הסביבה /ת הצפות ביוב ולרבו: מצבי חרום לעניין הסכם זה הינן
או לפגיעות בנפש בתוך /או מחוץ לשטח המתקנים ו/או עלולות לגרום לפגיעות ברכוש בתוך ו/ו
או מי /י המנהל ו"כפי שיוגדרו ע, ב אירועים והתרחשויות"או מחוץ לשטח המתקנים וכיוצ/ו

 . י הרשות המוסמכת לכך"או ע/מטעמו ו

 . י המנהל לקבלן או מי מטעמו"ב כי יחל בעבודה תוך שעתיים ממסירת ההודעה עהקבלן מתחיי .0.1

כי הקבלן אינו רשאי בשום מקרה לדחות את ביצוע העבודה , בזאת למען הסר כל ספקמובהר 
 .למועד אחר אלא אם קיבל את אישור המנהל מראש ובכתב

היה ולא , דלעיל 0.1ר בסעיף כאמו, מבלי לגרוע מחובת הקבלן להיענות לקריאה בלוחות הזמנים .0.9
לכל ₪  055ישלם הקבלן לתאגיד פיצוי מוסכם בסך של , יגיע הקבלן לקריאה בתוך פרק זמן זה

 "(.הפיצוי המוסכם: "להלן)שעת איחור 

כי תשלום הפיצוי המוסכם ישולם לתאגיד בנוסף ומבלי לגרוע מכל יתר , מוסכם על הצדדים

או על פי כל דין וכי סכום הפיצוי המוסכם נקבע והוסכם /י הסכם זה ו"התרופות העומדות לו עפ
 . בין הצדדים כדמי נזק מינימאלי קבועים ומוסכמים מראש והקבלן יהיה מנוע מלטעון אחרת
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 .הקבלן ינהל יומן בו ירשום את העבודות לביצוע ומועד ביצוען בפועל .0.1

  .שבתה ח שבועי על העבודות שבוצעו על ידו במשך"הקבלן ימסור דו .0.7

זה וכן הסכם הקבלן מתחייב לדאוג לאפשרות קבלת הודעה טלפונית לשם מילוי הוראות  .0.15
 . ליידע את התאגיד בדבר הדרכים ליצירת קשר עמו

את ההשגחה , הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות .0.11
ייב להעסיק עובדים הקבלן מתח. עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם ועל דבר אחר הכרוך בכך

 . מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות

-ידאג לבצע את העבודה באמצעות צוותי, כהגדרתם לעילכי במצבי חירום , הקבלן מתחייב .0.12
וכן ידאג לאספקה , סיפא דלעיל 0.0לרבות כאמור בסעיף , כפי שיורה לו המנהל, תגבור נוספים

וכפי שירה לו  בהתאם לצורכי התחנה, כן של מלאי סולרסדירה ורצופה של סולר ו, שוטפת
 .המפקח

 כחלק   , הפועלים מטעמו בתאגיד, כי התאגיד יפעל לריתוק עובדי הקבלן, כמו כן מסכים הקבלן       

 ממצבת כוח האדם של התאגיד בעיתות חירום ולשם כך יציג הקבלן במועד חתימת הסכם זה          

 וכן רשימת כלי רכב       , ז.ת' לרבות מס, ר בהתאם לדרישת המנהל רשימת עובדיםובכל מועד אח         

 .העומדים לרשות התאגיד בשוטף ובעיתות חירום לצורך ריתוק, ומספריהם         

יהיה זכאי לקבלת קבלן לא ה, לפי העניין, במהלך תקופת ההסכם ותקופת ההסכם המוארכת .0.13
עילה לדרישת תשלום לו תהיה או לא /ובהסכם זה לעיל מעבר לתמורה הנקובה תשלום כלשהו 

  :בעניינים שיפורטו להלן עבור עבודות שהוא יבצע או שיפוי /ופיצוי לרבות בגין , כלשהו 

וכל  להסכם זה 'אנספח ב כ"בנספח המתקנים המצהמפורטים הביוב  מתקניאחזקת  .0.13.1
 :מתקן שייבנה

של משאבות ומנופים  בהכוהרפירוק : תאם לדגמיםהאחזקת משאבות מים ב .0.13.1.1
 .או החלפה לפי הצורך/לתיקון ו

 .בדיקת תקינות לוחות חשמל ושעוני ביקורת משאבות: אחזקת לוחות חשמל .0.13.1.2

בקרה ת התראה וולמערכחיבור מתקני הביוב על כל הפרמטרים שלהם  .0.13.1.3
 .י התאגיד"ן עקאו כל מערכת אחרת שתות/ו MAX-155,מרחוק

 .מכניוף גמאחזקת  .0.13.1.0

 .ריחות אחזקת מכשיר נטרול .0.13.1.0

 .ברור וטוב סמפלאחזקת מכשיר אולטרא סוני למדידת  .0.13.1.1

 (.קריאה מרחוק) יםאחזקת השעונים האלקטרומגנטי .0.13.1.9

 (.קריאה מרחוק)אחזקת שעוני המים  .0.13.1.1

 .אחזקת המגרסות .0.13.1.7

 .Huber""אחזקת מתקן מסנן  .0.13.1.15

 .אחזקת מערכת כיבוי האש האוטומטיים .0.13.1.11

 .של המפוחים( בדיקתם)אחזקתם  .0.13.1.12
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 .וצם בהתאם לצורךהמתקנים ושיפגגות בדיקת  .0.13.1.13

 .תיקוני גדרות לפי צורך והנחיות המהנדס .0.13.1.10

 .או בהנחיית המהנדס/צביעת כל האביזרים ההידראוליים לפי הצורך ו .0.13.1.10

 .בדיקה שנתית של כל מתקני ההרמה בהתאם להנחיות תחזוקת מתקנים .0.13.1.11

 .אחזקת כל האביזרים ההידראוליים .0.13.1.19

 .בנפרד ורישום תקלותח על תפקוד כל מכון ביוב "ניהול יומן שבועי הכולל דו .0.13.1.11

 .של כל מכון ביובאש בדיקת הידרנטים וגלגלוני כיבוי  .0.13.1.17

 .ניקוי בורות רטובים ושאיבת מוצקים .0.13.1.25

 (.ח הפעלה"דו)ג פעם בשבוע "הפעלת ד .0.13.1.21

 .מילוי מיכל סולר .0.13.1.22

 .פעמים בשבוע 3ביצוע סיורים במתקנים לפחות  .0.13.1.23

 .ליםכללי של המערכת וניקיון המגרפות ושטיפת המתקנים והרמת ס גירוז .0.13.1.20

 .ביצוע צביעה כללית של המתקנים פנים וחוץ אחת לשנה .0.13.1.20

 .ניקוי כללי כולל עשביה בתוך המכון ומחוץ למכון .0.13.1.21

 .אחזקת מערכת הגנה קתודית  .0.13.1.29

להסכם זה וכל מתקן  'אנספח ב כ"אחזקת בריכות מים כמפורט בנספח המתקנים המצ .0.13.2
  :שייבנה

 .המים בבריכות( תקינות גלאים)בדיקת מערכת ההגנה של המכסים  .0.13.2.1

 .בדיקת תקינות הגדרות סביב בריכות המים ותקינותם .0.13.2.2

 .ניקוי בריכות המים בהתאם להנחיות משרד הבריאות .0.13.2.3

 .ופי מים ואביזרים הידראוליים של בריכות המיםגבדיקת תקינות מ .0.13.2.0

 .מנהל/פ הנחיית המהנדס"או ע/ופים ושיפוצו על פי הצורך וגבדיקת חדר מ .0.13.2.0

ת וברחבי מודיעין בהתאם להוראהמתקנים יתחזק את  הקבלן, מבלי לגרוע מן האמור לעיל .0.10
 . והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה  'ב נספחהמפורטות במפרט הטכני המסומן כ

בין תוכן הנספחים לתוכן , אם תהיה כזו, כי בכל מקום ובכל מקרה של סתירה, מובהר בזאת .0.10
 .והנספחים יפורשו בהתאם, הוראות הסכם זה יגברו, הסכם זה

 איסור הסבת ההסכם .5

או /או למסור בכל דרך אחרת את הזכויות ו/או להעביר ו/או להסב ו/הקבלן אינו רשאי להמחות ו .0.1
או תאגיד כלשהו בלא לקבל את הסכמת /י הסכם זה או חלקן לכל גוף ו"החובות המוקנות לו עפ

 . התאגיד מראש ובכתב
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כי הקבלן אינו רשאי לבצע את , מובהר ומוסכם, מבלי לגרוע מהאמור ולמען הסר ספק מובהר .0.2
אלא בהסכמת "( משנה קבלן: "להלן)העבודות נשוא הסכם זה באמצעות קבלן או קבלני משנה 

 . לרבות לגבי מיהות קבלן המשנה ובתנאים שנקבעו לכך, התאגיד מראש ובכתב

 .סעיף זה הינו סעיף יסודי בהסכם .0.3

 תקופת ההסכם  .6

 "(.תקופת ההסכם: "להלן)י הקבלן "מיום חתימתו ע חודשים החל 12הסכם זה הינו לתקופה של  .1.1

לתאגיד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תוקף ההסכם לתקופה נוספת , מבלי לגרוע מהאמור .1.2
שנים  3ובסך הכל לתקופה שלא תעלה על "( התקופה המוארכת: "להלן)חודשים בכל פעם  12של 

 . במצטבר

תיעשה בהתאם לשיקול דעתו , דלעיל 1.2ף כאמור בסעי, כי הארכת ההסכם, מובהר ומוסכם .1.3
 .י כל דין"הבלעדי של התאגיד ובמידה ולא תהא מניעה לכך עפ

, תמורת ההסכם, מבלי לגרוע מהאמור. במהלך התקופה המוארכת יחולו הוראות הסכם זה .1.0
י הנהלת התאגיד ותשונה בהתאם לעליות המחירים בהתאם "במהלך התקופה המוארכת תיבחן ע

 . לשיקול דעתו

 י התאגיד"ע הפרת ההסכם וביטולו .7

 :התאגיד יהיה רשאי לבטל הסכם זה לאלתר בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שלהלן .9.1

או מי מטעמו לשם קבלן הודעות לביצוע העבודות בהתאם לאמור /אי התייצבות הקבלן ו .9.1.1
, הטלפון סלולרי או במכשיר קשר/בהסכם זה וכן אי קבלת מענה במספרי הטלפון הנייח

או לא אותר הקבלן במספר המנוי של האיתורית שמסר למנהל בתוך /סר הקבלן למנהל ושמ
 . דקות ממועד שליחת המסר 0

או לא /ועבודות ההקבלן לא החל בביצוע העבודות תוך שעתיים מקבלת ההודעה לביצוע  .9.1.2
או /או לא השלים ו/או לא השלים את העבודה תוך פרק זמן סביר ו/ביצען בצורה רצופה ו

 .יק את העבודה ללא אישור או דרישה בכתב מאת המנהלהפס

או /י הקבלן ברמה לקויה ובתנאים בטיחותיים לקויים ו"או חלק מהן בוצעו ע/העבודות ו .9.1.3
 . או מי מטעמו/שלא לשביעות רצון התאגיד ו

מינוי קדם מפרק זמני לרבות במקרה של  החלו כנגד הקבלן הליכי פשיטת רגל או פירוק .9.1.0
לקבלן או קבוע /או כונס נכסים זמני ו/או מנהל מיוחד ו/או מפרק קבוע ו/ו או מפרק זמני/ו
 .הקבלןים על מרבית נכסי /או במקרה של הטלת עיקול/ו

במבוא  םכהגדרת, או בהיתר הרעלים/ו או שונה אחד מהתנאים ברישיון הקבלן/בוטל ו .9.1.0
 . להסכם זה

 .לא החזיק הקבלן צוות וציוד כוננות תקין כנדרש .9.1.1

 11כאמור בסעיף , בו רשאי התאגיד להודיע על ביטול זכייתו של הקבלן במכרז בכל מקרה .9.1.9
 . כהגדרתה במבוא להסכם זה, להזמנה

לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה , רשאי התאגיד בכל עת, מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה .9.2
יום  35ודתו הקבלן יפסיק את עב. להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה בהודעה לקבלן, שהיא
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או דרישות למעט זכותו /או טענות ו/ולא תהינה לו כל תביעות ו, כאמור, לאחר קבלת ההודעה
 .לקבל את התמורה המגיעה לו בגין עבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הפסקת ההתקשרות

שומר התאגיד לעצמו את הזכות לבצע את הפעולות שלהלן או חלק , הפר הקבלן את ההסכם .9.3
 :מהן

 . הערבות הבנקאיתלחלט את  .9.3.1

דלעיל  9.2על מקרה זה יחולו הוראות סעיף . יום 10להפסיק את שירותיו של הקבלן בתוך  .9.3.2
 . בשינויים המחויבים

או באמצעות קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בעלויות /לבצע את העבודות בעצמו ו .9.3.3
 . 10%ביצוע העבודה בתוספת 

או העקיפים של /או נזקיו הישירים ו/וצאותיו ולנכות מהסכומים המגיעים לקבלן את ה .9.3.0
 . התאגיד על פי תחשיביו

 פיקוח .8

והקבלן , או מונה על ידו/או מי שמונה ו/לצורך ביצועו של הסכם זה מינה התאגיד את המנהל ו .1.1
 .מסכים ומתחייב להישמע לכל הוראותיו ולהוראות המפקח מטעמו, מצהיר

אשר יתרחש , מכל מין וסוג שהוא, על כל אירוע חריגאו למפקח /הקבלן מתחייב לדווח לתאגיד ו .1.2
 .במהלך ביצוע העבודות

במיקום ובהיקף שיורה לו המפקח ולהודיע למפקח על , הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בשטח .1.3
 . סיום ביצוע העבודה

כי הן , ההסכם והמפרט הטכנילתנאי  ותמתאימ ןאינאו כל חלק מהן /ו העבודותמצא המפקח כי  .1.0
ימסור לקבלן , את רצונו ותמשביע ןאינכי הן וצעו ברמה המקצועית והטכנית הנדרשת לא בו

והקבלן חייב , הדרושים לדעתו"( התיקונים" :להלן)או עבודות ההשלמה /ו רשימה של התיקונים
כי בגין ביצוע התיקונים לא , למען הסר ספק מובהר ומוסכם .לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח

ן סכום כלשהו בנוסף לסכום המגיע לו בגין ביצוע העבודה אלמלא נדרש ישלם התאגיד לקבל
 . כאמור, הקבלן לביצוע התיקונים

 .לעיל ואילךד 1.3ק "בסיחול על העבודה האמור  –נסתיים ביצוע התיקונים 

הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי למען  .1.0
תן לקבלן ארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים ולא תינ, ההסכם
 .וביצועם

יהיה המזמין רשאי לבצע , לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח .1.1
המזמין יגבה הוצאות . על חשבון הקבלן, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון, את התיקונים בעצמו

 . לרבות קיזוז מהתמורה המגיעה לקבלן, בלן בכל דרך שימצא לנכוןמהק 10%בתוספת , אלו

או למפקח תעמוד הזכות לבקר בכל עת בזמן ביצוע העבודות ולקבל מידע /לנציגי התאגיד ו .1.9
 . או מעובדיו בקשר לביצוע העבודות/מהקבלן ו

ופן או ליישם כל הוראה הנוגעת לא/הקבלן מתחייב לבצע ו, מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה .1.1
לרבות הוראות מנהליות והוראות לקביעת נהלי עבודה עליהם יהיה על עובדי , ביצוע העבודות
 . הקבלן להקפיד
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הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל  .1.7
והמפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח בין שהן מפורטות בהסכם 

חגים ומועדים ותקופת , לרבות בשבתות, ין אם יינתנו לאחר מכן ובמשך כל תקופת ההתקשרותוב
אסון לאומי , רעידת אדמה, כגון מלחמה אף אם לא הוכרזה רשמית, במדינת ישראל חירום
 . ב"וכיוצ

או עבודה כלשהי מתוך העבודות /בכל מקרה של חילוקי דעות בקשר לביצוע העבודות ו .1.15
או מי מטעמו והחלטתו /יהיה הפוסק היחידי המנהל ו, לן בהתאם להסכם זההמוטלות על הקב

 . תהיה סופית ומכרעת

 אחריות הקבלן ./

הוא יהיה , ככל שיידרש על ידי התאגיד, הואיל והקבלן משמש כקבלן עצמאי לביצוע העבודה .7.1
ות בגין לרב, כלפי עובדיו וכל מי  שעוסק מטעמו בביצוע העבודות, באופן מוחלט ובלעדי, אחראי

כתוצאה מתאונה , בין במישרין ובין בעקיפין, מום ונזק רכוש שייגרם להם, נזק גופני, תמוו
 .שאירעה בעת העבודה או בקשר אליה או בדרך לעבודה וממנה

כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת דין המתייחסת , הוא לבדו, הקבלן יהיה אחראי .7.2
וען ותשלום כל התשלומים שיש לשלם על פי דין בגין ביצועו אופן ביצ, לבטיחות בביצוע העבודות

 .של הסכם זה

או /כלשהו ו' או צד ג/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי התאגיד ו .7.3
שייגרם להם , או נזק מכל סוג שהוא/או רכוש ו/או התלויים בהם לכל נזק גוף ו/יורשיהם ו

מיד , כאמור, הקבלן והוא מתחייב לפצותם בגין כל נזק שייגרם או מחדל של/כתוצאה ממעשה ו
 .עם דרישה ראשונה

או /או תקלה ו/הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי התאגיד בגין כל נזק ו, מבלי לגרוע מהאמור .7.0
כלשהו כתוצאה ' או צד ג/או עובדיו ו/או לציוד של התאגיד ו/או פגם אשר ייגרם לרכוש ו/אובדן ו

 . חדל של הקבלןאו מ/ממעשה ו

רכוש , עקב כך, הפר הקבלן איזו מהתחייבויותיו בהסכם זה וניזוק, מבלי לגרוע מכלליות האמור .7.0
 .יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק כאמור, בכל דרך שהיא, או ציוד/ו

, שנגרמו כאמור לעיל, או אובדן/או להשיב לקדמות כל נזק ו/או להשלים ו/הקבלן מתחייב לתקן ו .7.1
או אובדן /או ישיב לקדמות כל נזק ו/או ישלים ו/היה והקבלן לא יתקן ו. חר התרחשותםמיד לא

שנגרמה לו יהא התאגיד רשאי לתקן את הנזק ולחייב את הקבלן בעלות , בהקדם האפשרי
 . 15%בתוספת 

תוך פרק הזמן אשר יקבע על ידי המנהל , אי תיקון נזקים כאמו לעיל, מבלי לגרוע מן האמור לעיל .7.9
₪  1222פיצויים קבועים ומוסכמים בסך  לתאגידיחייב את הקבלן לשלם , ו המפקח לתיקוןא/ו
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת , 0 –עבור כל יום החל מהיום ה "( הפיצוי המוסכם: "להלן)

כי תשלום הפיצוי המוסכם , מוסכם על הצדדים .על פי הסכם זה ועל פי כל דיןלתאגיד הנתונה 
או על פי /י הסכם זה ו"בנוסף ומבלי לגרוע מכל יתר התרופות העומדות לתאגיד עפ ישולם לתאגיד

, כל דין וכי סכום הפיצוי המוסכם נקבע והוסכם בין הצדדים כדמי נזק קבועים ומוסכמים מראש
, אשר הוערכו בשיקול דעת ביחס סביר לנזק שניתן לצפותו מראש בגין האיחור בהתייצבות

 . נוע מלטעון אחרתוהקבלן יהיה מ, כאמור

הקבלן יהיה אחראי לקבל מידע מהגורמים המוסמכים לפני התחלת ביצוע עבודות בקשר לדברים  .7.1
 .שאינם נראים לעין או שאין לגלותם תוך הסתכלות רגילה בשטח העבודה

או ההיתרים הנדרשים על פי כל /לקבל את כל האישורים ו, במידה וישנו צורך, הקבלן מתחייב .7.7
חברת חשמל , חברת מקורות, לרבות חברת בזק, המוסמכות לביצוע העבודות דין והרשויות

ויהיה אחראי לבדו לשאת בכל העלויות בגין כל הנזקים מכל סוג שהוא אשר ינבעו , ב"וכיו
 .כתוצאה מהפרת התחייבות זו
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לתיקון , כולה או מקצתה, להלן 7בסעיף ה שכפרו, התאגיד יהא רשאי לממש את הערבות .7.15
 .ל"הנזקים כנ

או כל אדם הנמצא בשירותו מכל אחריות לכל אובדן /או עובדיו ו/הקבלן פוטר את התאגיד ו .7.11
הקבלן ישפה את התאגיד על כל סכום שיחויב . כאמור בהסכם זה, או לרכוש/או נזק לגוף ו/ו

לרבות , י כל דין"או עפ/כאמור לעיל ו, לשלם או ששילם בגין נזק או אובדן להם אחראי הקבלן
התאגיד יודיע לקבלן על . צאות המשפטיות השונות שיישא בהן בקשר לחיוב כאמורבגין ההו
 . או דרישה כאמור ותינתן לו האפשרות להתגונן מפניה/תביעה ו

או יפצה את התאגיד בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה מקצועית של /הקבלן ישפה ו, בנוסף

או /או חומרים ו/קב שימוש בציוד ואו התרשלות במילוי חובתו המקצועית לרבות ע/הקבלן ו
כי אחריותו של הקבלן תחול גם לאחר תום תקופת , למען הסר ספק מובהר. אבזרים לקויים

 . הסכם זה

 ערבויות וביטוחים .12

להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ימסור הקבלן לידי התאגיד בעת חתימת הסכם  .15.1
: להלן)להסכם זה  'דנספח נוסח המצורף כב₪  05,555בסך זה ערבות בנקאית אוטונומית 

חודשים ממועד חתימת ההסכם והקבלן  10ערבות זו תהא בתוקף למשך "(. הערבות הבנקאית"
, מתחייב להאריכה מפעם בפעם כך שתהא בתוקף למשך כל תקופת ההסכם והתקופה המוארכת

 .לפי העניין

 הסכםכי הפר סעיף כלשהו ב ,לקבלןלאחר שיודיע את הערבות הבנקאית יוכל לממש התאגיד  .15.2
ימים  9בתום . בדבר ההפרהלקבלן ימים קודם לכן התראה בכתב  9שלח והתאגיד ובלבד , זה

על  אם לא תוקנה ההפרה, את הערבות הבנקאיתלממש התאגיד רשאי , המכתבמשלוח ממועד 
  . במהלך תקופה זוהקבלן ידי 

או /ל כולה ו"לממש את הערבות הנמוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי התאגיד יהא רשאי  .15.3
מבלי , או הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה של הפרת תנאי מהסכם זה/מקצתה ו

או , או התראה לקבלן וזאת בנוסף לכל אמצעי משפטי/שהתאגיד יצטרך לשלוח איזו דרישה ו
 .אחר שהתאגיד רשאי לנקוט נגד הקבלן במקרה של הפרת הסכם

מתחייב הקבלן לערוך ולקיים , פי דין-או על/ו הסכםפי ה-של הקבלן על מבלי לגרוע מאחריותו  .15.0
משך כל תקופת , מורשית כדיןבחברת ביטוח , (בין בעצמו ובין באמצעות הבאים מטעמו)

, להסכם זה 'הכנספח ב "הרצביטוח העריכת באישור ת ביטוח כמפורט ופוליס, ההתקשרות
  ."(ר עריכת הביטוחאישו": להלן)מהווה חלק בלתי נפרד הימנו הו

 ההתקשרות וכתנאי מוקדם לה תחילתממועד לא יאוחר , התאגידהקבלן מתחייב להמציא לידי  .15.0
בין האמור בכל מקרה של אי התאמה בין האמור . בידי מבטחוחתום ביטוח העריכת אישור את 

וחים מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביט, זה הסכםלבין האמור בבאישור עריכת ביטוח העבודות 
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים . זה הסכםהאמורים על מנת להתאימם להוראות 

 יבדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשה או בשינויים כדי להוות אישור/בהמצאתם ו, האמורים
זה או על פי  הסכםולא תצמצם את אחריותו של הקבלן על פי או הבאים מטעמו /התאגיד ועל 
 .דין

. ישא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוחיהקבלן , הסר ספקלמען  .15.1
 .זה הסכםמכל סכום שיגיע לקבלן על פי  התאגידסכומים אלו יהיה ניתנים לקיזוז על ידי 

 : את הביטוחים כדלקמןההתקשרות במשך כל תקופת יערוך הקבלן  ןכ .15.9
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וכן ביטוח , ת עקב השימוש בכלי רכביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופניב .15.9.1
 -עד לסך שלא יפחת מ, אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב

 .ב בגין נזק אחד"ארה$  155,555

אש "לרבות ביטוח במתכונת , במסגרת ההתקשרותאת הקבלן ביטוח לציוד המשמש  .15.9.2
לציוד ההנדסי אשר " ציוד מכני הנדסי"ביטוח , לציוד הקבלן לרבות פריצה" מורחב

נזק , סיכוני טבע, רעידת אדמה, שוד, כולל פריצה, ישמש את הקבלן בביצוע העבודות
בגין $ 205,555בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ' כולל צד ג, מהומות ופרעות, בזדון

בגין תאגיד שיורחב לכלול את ה, שקיימת חובה חוקית לבטחו כל כלי הנדסי כבד
 . או הבאים מטעמו/מחדלי הקבלן ו או/אחריותו למעשי ו

. זה ולשלם הפרמיות במועדן הסכםהקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי  .15.1
על קרות אירוע נזק ולשתף פעולה עם עירייה לכן מתחייב הקבלן להודיע מיד בכתב למבטח ו

 .על פיהם התאגידלשם שמירה ומימוש של זכויות  התאגיד

יוודא כתנאי , ההתקשרותב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם הקבלן מתחיי .15.7
, למען הסר ספק. כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם, לתחילת העסקתם

 .קבלני משנה מוטלת על הקבלןכיסוי ביטוחי נאות לאו היעדר /האחריות הבלעדית לקיום ו

ויהיה כפוף , בכתב התאגידכיסוי הביטוחי יובא לידיעת כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף ה .15.15
 .מראש ולאישור

עובדיו וקבלני המשנה , הקבלן מתחייב לכך כי הוראות פוליסות הביטוח תובאנה לידיעת מנהליו .15.11
 .שלו

 .זה הסכםהוראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי  .15.12

או המפקח /אגיד עירוני אחר מטעם העירייה ואו כל ת/או העירייה ו/התאגיד והקבלן פוטר את  .15.13
מכל אחריות לנזק כלשהו העלול להיגרם לרכוש ל "או הבאים מטעמם של הנ/או המנהל ו/ו

לו הוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב או של הבאים מטעמו /כלשהו של הקבלן ו
ת אדם שגרם לנזק ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטוב, לעיל 15.9בעריכתם כאמור בסעיף 

 .בזדון

או זכויות /ו או זכויות התאגיד/מפקיע את זכויותיו והפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן ה .15.10
הקבלן יהא אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי , או המנהל/או זכויות המפקח ו/העירייה ו

 .או אחר שייגרם לו עקב זאת/שתהיה לו טענה כלשהי על כל נזק כספי ו

תקפות תהיינה כך ש, בלן מתחייב להאריך את פוליסות הביטוח מדי פעם בפעם לפי הצורךהק .15.10
לאישור עריכת הביטוח אף לתקופה  3ולעניין הביטוח הנקוב בסעיף , משך כל תקופת ההתקשרות

 . בת שנתיים לכל הפחות מתום ההתקשרות

15.11.  

 קבלן –יחסי תאגיד  .11

הקבלן לבין עובדיו כאלה בין ככל שקיימים , יחסי עובד מעבידכי אין ב, מוסכם ומוצהר בזאת .11.1
התאגיד לבין מי מטעמו או /או עובדיו ו/והקבלן מעביד בין -כדי ליצור יחסי עובדאו מי מטעמו /ו
 . או מי מטעמו/ו או עובדיו/ו

עובדיו את כל המיסים החלים בקשר עם העסקת  בעצמו ועל חשבונולשלם הקבלן מתחייב  .11.2
ניכויי , בתשלומים לביטוח לאומי, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל אך, לרבות, או מי מטעמו/ו

שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת , מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא
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, 1713-ג "תשכ, פיצויי פיטורים  כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, 1701 -ח "תשי, השכר
תשלומים , 1701 -א "תשי, ק שעות עבודה ומנוחהי חו"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית עפ

הטבות סוציאליות מכל סוג או /תשלומים והוכל , והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן
 .הסדר קיבוצי וצו הרחבה, הסכם קיבוצי, הסכם, י כל דין"עפ, שהוא

י "או ע/וט ויקבע על ידי בית הדין לעבודה בפסק דין חליבמידה ובניגוד לאמור בחוזה זה  .11.3
מתקיימים התאגיד לבין או מי מטעמו /ואו עובדיו /והקבלן כי בין , גורם מוסמך אחר כלשהו

או /בגין כל סכום ואו לפצות את כל התאגיד /מתחיב בזאת הקבלן לשפות ו, יחסי עובד ומעביד
מועד ימים מ 9 -לרבות שכר טרחת עורך דין וזאת לא יאוחר מ, או נזק שיאלץ לשאת בו/הוצאה ו

 . הדרישה הראשונה

לקיומם של יחסי עובד מעביד בינו או לטעון /או לתבוע ו/לדרוש והקבלן מתחייב בזאת שלא  .11.0
 .לבין התאגיד

 שונות .10

 .הינם סעיפים יסודיים בהסכם זה 11 -ו 15.3-15.19, 7, 1, 0, 0, 2הסעיפים  .12.1

זכויותיו לפי במימוש זכות מהתאגיד על ידי הימנעות מפעולה או  הנחה, השהייה, מחדל .12.2
והוא יוכל להשתמש , כהסכמה או כהודאה מצידו, כמניעה, לא ייחשבו כויתור, זה הסכםהוראות 

מבלי שיהא מנוע , בכל עת שיחפוץ, כולן או מקצתן, או על פי כל דין/ו זה הסכםבזכויותיו על פי 
 . עשות כןלמ

ביניהם והוא הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת היחסים המשפטיים  .12.3
על ידי מי , בין בכתב ובין בעל פה, אם נעשו, או הסכמה קודמים שנעשו/מצג ו, כל הסכם מבטל

 .מהצדדים

וכל עוד לא , ובחתימת הצדדים לו, כל שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד .12.0
 .לא היה לו כל תוקף, נעשה כן

יגברו הוראות , חים לתוכן הסכם זהבין תוכן הנספ, אם תהיה כזו, בכל מקרה של סתירה .12.0
 .והנספחים יפורשו בהתאם, הסכם זה

י צד למשנהו לפי הכתובות שמופיעות במבוא "כל הודעה או דרישה שנשלחו בדואר רשום ע .12.1
 .בדואר רשום םשעות ממועד משלוח 92כעבור  ןדתעולתהגיעו כאילו  חשבולהסכם זה י

ה לקבלן לא תהיה רשות להפסיק את ביצוע בכל מקרה של חילוקי דעות בקשר לביצוע העבוד .12.9
הפוסק היחידי בנושא חילוקי דעות בין . לא אם קיבל הוראה בכתב מהמנהל להפסיקןא, העבודות

 .הצדדים יהיה הנמהל והחלטתו בעניין זה תהיה החלטה סופית ומחייבת את הקבלן

ה באופן בלעדי השיפוט לצורך כל התדיינות בין הצדדים בקשר להסכם זה תהיה נתונ סמכות .12.1
 .   יפו-אביב-לבתי המשפט המוסמכים בתל

 

 

 הקבלן  מ"תאגיד מי מודיעין בע
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 להסכם 'נספח א

 רעות-מכבים–מתקני ביוב בריכות מים במודיעין 

 תחנת השאיבה אזור התעסוקה .1

 תחנת השאיבה אזור המלאכה .2

 כפר שמואל -מכון שאיבה ראשי .3

 רעות –תחנת שאיבה צפונית  .0

 'בים גתחנת שאיבה מכ .0

 רעות –תחנת שאיבה בריכת מים ו .1

 התיתורה מים  בריכת .9

 2' תחנת שאיבה בכביש מס .1

 ש אילון"קו סניקה ראשי של תחנת מודיעין למט .7

 קטודיתנה גהמתקן  .15
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 להסכם' נספח ב             

 מפרט תפעול ותחזוקה של מתקני הביוב ובריכות המים -נספח טכני 

 :עבודות תחזוקה מונעת ושוטפתמפרט זה מתייחס לביצוע 

 תפעול .1

 :עבודות התפעול תכלולנה את הפעולות הבאות

 .שמירת הניקיון של כל המכונים בתוך המבנה ומחוצה לו .א

 .פעמים בשבוע 3ביקורים בכל מכון בהתאם לצורך ולפחות  .ב

 . בדיקת תקינות פעולה של כל היחידות הפועלות .ג

 .המדים השונים ואירועים מיוחדים ,רישום בספר התחנה של מוני השעות השונים .ד

 (.פעמים בשבוע 3סילוק אשפה מתוך התחנה למיכל אשפה לפחות )בדיקה של הבור הרטוב  .ה

פינוי האשפה יהיה באחריות )החלפת עגלת האשפה ליד המגוב המכני בתחנות השאיבה  .ו

 (.התאגיד

יכתם ושמירה ס, במצב עבודה כולל שמירה על איזונם שימונם( קרדנים)בדיקת גלי ההינע  .ז

 . על נקיונם

 .בדיקת המשאבות והמנועים לפי המפרט .ח

 .ביצוע שטיפה נגדית של המשאבות  אחת לחודש ורישום בספר התחנה .ט

 .ניקוי וטיפול במצופים ובמשדרי הלחץ .י

, מניעת טפטופים, כולל ניקוי שסתומי אויר, חוזרים –שסתומי האויר ואל , טיפול במגופים .יא

 .במידת הצורך (טפלון)החלפת חבל גרפית 

 . בדיקת מצב נורות בקרה והחלפתם .יב

 .שסתומי אויר ומכשירי רישום, מדי לחץ, שמירה על תקינות כל מכשירי המדידה .יג

 .אחזקת כוננים  למתן שירותי תפעול ותחזוקה במכונים כשעת חרום .יד

 .ח"ניסוי להפעלת דיזל גנרטורים בהתאם להוראות מל .טו

 פעולות תחזוקה .0

 כללי 2.1

הקבלן יתגבר צוות זה על ידי עובדים . בוצעו על ידי צוות מפעיליםעבודות התחזוקה י

ויבוצעו בשקידה וברמה , עבודות תחזוקה יכללו את הפעולות הבאות. נוספים לפי הצורך

 . מקצועית גבוהה ביותר

לרבות )ה והחלפת שמנים לפי מפרטי יצרן בכל היחידות הנעות כסי (א)

 (.אספקת שמן וחומרי סיכה
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חשמליות לרבות החלפת /של כל המערכות המכאניותבדיקת תקינות  (ב)

 .אטמים בהתאם לצורך

אל חוזרים וסגרים מכאניים , שסתומים, בדיקות תקינות של כל המגופים (ג)

 .לרבות החלפת אטמים בהתאם לצורך

קון יפירוק של כל יחידה מקולקלת והכנתה למשלוח לבית המלאכה לת (ד)

אם ניתן יהיה . קכל יחידה שתפורק תיבד. לאחר תיקון והרכבתה 

תשלח היחידה לבית , אם לא, היחידה באתרתותקן להחזירה לכשירות 

 .או שיפוץ/מלאכה לתיקון ו

 . העברת היחידה לבית המלאכה לצורך תיקון (ה)

ש "פלדה שמחבר את תחנת ביוב ראשית עם מט 22"תחזוקת קו סניקה  (ו)

 (.תבדיקה חצי שנתי)איילון כולל האביזרים ההדראלוים שנמצאים עליו 

' יחולו לגביו ההוראות בסעיף ו 21"  – 32"במידה ויוקם קו סניקה נוסף  (ז)

 . דלעיל

 תחזוקה מנועים ומשאבות   0.0

 .הרועדים בצורה לא סבירה, לה משאבה או מנועאין להשאיר בפעו –רעידות  (א)

במידת . ו ללא חום יתרהמסבים יעבד. ק חום המסבים והסיכהבדיי –מסבים  (ב)

 .הצורך יוחלפו המסבים

מע רעש כלשהו המצביע על שמלבד הרעש האופייני אסור שיי –מיוחדים  שיםרע (ג)

הופעת רעש יש להפסיק  של בכל מקרה . אי תקינות פעולת המשאבה או המנוע

 . המאשבה ולתקן את התקלה

 תחזוקה מערכת החשמל   0.3

 אחזקת לוחות החשמל 0.3.1

 .העבודות המפורטות להלן תבוצענה אחת לשנה (א)

 ק וסילוק מכשולים מסביבת הלוחותניקוי אב (1)

 .ניקוי משטחי האלקטרו מגנט והמגעים והחלפתם במידת הצורך (2) 

, הארקה בדיקת, סגירת פנלים, ידיות הלוח, חיזוק כל הברגים והחיבורים (3) 

החלפת , בדיקת מגעי מפסקים, ענום המתזזמ, כוון יתרת הזרם במתנעים

 . בידוד שנאים, מפסקים

 . חייב בזה להחזיק תכניות חשמל של הלוחות בתיק ניילון צמוד ללוחהקלבן מת (ב)

 אחזקת מנועים חשמליים  0.3.2

 :העבודות המפורטות להלן תבוצענה אחת לשנה 

 .ניקוי השטחים החיצוניים והחבורים מאבק ולכלוך (1) 

 . המנוע והדקי , חיזוק החיבורים, ד המנועיםוביד, בדיקת הארקות (2) 
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 ת מערכת מאוראחזק 2.3.3

 כל הנורות שיוחלפו יהיו על . )החלפת נורות פגומות, ניקוי נורות ובתיהן (1) 

 (.חשבון  הקבלן    

 . חיזוק ברגיי חיבור (2) 

 תחזוקת מבנים של מתקני ביוב   0.4

 עמודים , קטעי גדר, החלפה וחידוש גדרות. הקבלן יתחזק את הגדרות –גדרות  (א)

 (. החומרים יהיו על חשבון התאגיד)עלות העבודה . דהתאגי י"ורשתות ייעשו ע  

 ייצבעו בצבע עמיד למים לפי הצורך , יסוידו מבפנים ובחוץ –קירות המבנים  (ב)

 . הקבלןועל חשבון  

 ויסוידו לקראת , כל גגות המבנים יתוקנו ויזופתו לקראת החורף –גג המבנה  .ג

 עשו באישור התאגיד ועל הזיפות הכללי של כל הגגות כולל הסיוד י. הקיץ 

 . חשבונו  

 . יתקינו ויצבעו כל פעם שיתגלה צורך –צנרת איוורור  . ד

 רשתות , יתוקנו כל פעם שיתגלה צורך בתיקון והזכוכיות ות תהרש –חלונות  .ה

 . י הקבלן על חשבונו הוא"או פגומות יוחלפו ע/חלודות ו 

 גנרטור –תחזוקה וטיפול של מערכת דיזל    2.0

 ח והוראות "גנרטור תהיה בהתאם להנחיות מל –וקת וטיפול של מערכת דיזל תחז  

 העתק ממנה יימסר    . ח לכל בדיקה שתבוצע"נציג הקבלן ימלא דו; היצרן כמפורט להלן  

 .למהנדס החברה והעתק בספר התחנה    

 טיפול שבועי (א)

 :הטיפול השבועי יכלול את ביצוע כל העבודות הבאות

 .דלק ונוזל קירור, ובה שמןג בדיקת (1)

 .קירור ודלק, בדיקה ודאית כי אין דליפות ממערכות השמן (2)

 . בדיקה ודאית כי מתג ההתנעה במצב אוטומטי (3)

 טיפול חודשי (ב)

 :הטיפול החודשי יכלול את ביצוע העבודות הבאות

 כאמור בטיפול השבועי 1-2 ק"ביצוע האמור בס (1) 

 כניסה ויציאה של אויר באלטרנאטור בריעניקיון מ בדיקת (2) 

 .ת מערכת טעינת מצבר ומפלס האלקטרוליט במצברבדיק (3) 

 מהעומד הנקוב עד לקבלת 35%-הפעלת המנוע בעומס שלא פחות מ (0)

 .טמפרטורות ולחצי עבודה תקינים מינימאליים   

 :בזמן פעולת המנוע יש לבדוק

 .דלק או נוזל קירור, דליפת שמן  -

 ות או רעשים חריגיםרעיד   -
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 .דליפות ממערכות כניסת אויר ופליטת גזי שריפה   -

 .העברת המתג למצב אוטומטי, הדממת המנוע (0)

 טיפול שנתי (ג)

 :הטיפול השנתי יכלול את ביצוע העבודות הבאות

 .בטיפול החודשי 1-2ק "ביצוע האמור בס (1)

 .חלפת מסנן מי קירורה. ניקוז שטיפה ומילוי מחדש של מערכת מי הקירור (2)

 .מתיחת רצועות רופפות. חיבורי צנרות גמישים בדיקת (3)

 .ממיכל הדלק החלפת מסנן דלק משקעיםניקוז  (0)

 .בית הארובה נשםניקוי  (0)

 .ניקוי או החלפה בהתאם לצורך של מסנן אויר (1)

 גירוז מסבי האלטרנאטור (9)

 החלפת שמן בווסת הסיבובים ההידראולי (1)

 בדיקת כיוון שסתומים( 7)

הפעלת הגנרטור בעומס הנקוב למשך שעתיים וביצוע הבדיקות הבאות במהלך  (15)

 :פעולת המנוע

 דלק או נוזל קירור, דליפת שמן -

 או רעשים חריגים רעידות -

 רכות כניסת אויר ופליטת גזי שריפהדליפות ממע -

    

 עבודות צביעת מתכת 0.6

ת הגלויים יהיה בהתאם לצורך על פי דרישת המנהל צביעה ותיקוני צבע של חלקי המתכ

 .או המהנדס/ו

 אחזקת מתקני מים .3

 תחנת שאיבה 3.1

 תחזוקה שוטפת של התחנה לרבות תיקון תקלות מקומיות וכן ביצוע אחזקה מונעת בהתאם 

 :למפורט להלן

 מובהר בזאת כי התחזוקה תכלול גם את מערכת הבקרה מרחוק

 הטיפול מונע במתקן שאיב (א)

 הוספת חבל גרפיט לפי הצורך/החלפת (1) 

 בדיקת שפשוף שרוול (2) 

 לזריקה בעבודה( ויזואלית)בדיקת ציר  (3) 

 בדיקה הידוק מתקן נגד התרוממות (0) 

 בדיקת דיסקט איזון לחופש והתרוממות (0) 
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 (נזילות)קרור -בדיקת מערכת מי (1) 

 חימום, רעידות רעש –בדיקת מיסבים  (9) 

 (נזילות שמן)קת שימון וגירוז בדי (1) 

 בדיקה וחיזוק טבעת הפיזור (7) 

 ניקוי מערכת ניקוז ראש משאבה (15) 

 מנוע (11) 

 הורדת מכסה עליון( א)    

 בדיקת מערת רעשן(ב)    

 בדיקת פינים ברעשן( ג)    

 ללא פירוק –( ט"רצ)בדיקת טבעת עצירה ( ד)    

 ן ותחתוןבדיקת נזילות שמן במיסב עליו(ה)    

 חיזוק ברגים לפי הצורך( ו)    

 (להרכיב במידה ואין)בדיקה וניקוי רשת על המנוע ( ז)    

 החלפת שמן במסבים לפי הצורך( ח)    

 מנוף יניקה  (12) 

 סגירה –ניסוי פתיחה ( א)  

 (לפי הצורך)הוספת חבל חלב /החלפת( ב)  

 בדיקת ניקוי וגירוז של תמסורות( ג)  

 ל של מגוף עוקף למגוף הראשי"ה כנבדיק( ד)  

 (התאמת כובע+ שפינדל )בדיקת ציר ( ה)  

 (במידת הצורך)החלפת גריזונים של בית המילוי ( ו)  

 תום אל חוזרסש ( 13) 

 בדיקת פעולה( א)  

 גירוז( ב)  

 החלפת חבל חלב( ג)  

 (ביטול נזילות)  

 פרפר ויסות (10) 

 בדיקת פעולה( א)  

 גירוז( ב)  

 ביטול נזילות( ג)  

 שסתומי אויר( ד)  
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 ניקוי פנימי וחיצוני( ה)  

 בדיקת פעולה( ו)  

הקבלן יבדוק את תקינות פעולתם של כל המנומטרים בהתקן ויחליף את  -

הקבלן ינהל ספר תקלות ופעולות בהם יציין ויפרט את מהות הפעולה   -.המקולקלים

 / בדיקה/עבודה

  . פעולה כאמור ושם הבודק/ועד הבדיקהמ/התחזוקה שבוצעה/ האחזקה   

 אחזקה מונעת ובדיקה תקופתית במתקן שאיבה (ב)

 ח"חיבור ח (1) 

 .ח צבע נעלי כבל ונזילות זפת"בדיקה ויזואלית של חבלי ח  

 מפסיק זרם ראשי (2) 

 ניקוי אבק והפעלת מנגנון השחרור רק  –בדיקה ויזואלית  –דגם קבוע ( א)  

 . ח"י הפסקה של חאחר               

 ניקוי והפעלת מנגנון, בדיקת המגעים הראשיים ומגעי השליפה –דגם שליפה ( ב)  

 .השחרור רק אחרי השליפה                           

 . עם מבטחים בדיקת מצב( ג)  

 מתג ( 3) 

 .הורדת הפזות או החלפה, מגעי עזר, מגעים ראשיים, בדיקת החיבורים( א)  

 .החלפה במידת הצורך –מצב שמן  בדיקת(ב)  

 .י הזרמת זרם"בדיקת שנאי זרם וממסרי יתרת זרם ע( ג)  

 .התאמת עומס, חיבורים, בסיסים –בדיקת המבטיחים ( ד)  

 .ניקיון וצביעה( ה)  

 .ניקיון ושילוט, בדיקת חיבורים –קבלים ( ו)  

 .קבלים בדיקת זרם( ז)  

 . רישום גודל הקבל –קבלים ( ח)  

 פיקוד (0)

 .ניקוי אבק( א)  

 .בדיקת חיבורים( ב) 

 בדיקת פעולות ההגנה( ג) 

 פקודה פונקציונאלית( ד) 

 בדיקת כיווני ההשהיות ורישום מונה שעות העבודה( ה) 

 .שעון פיקוד ומונה שעות עבודה, מתח, זרם: בדיקת מכשירי מדידה( ו) 

 מנוע (0)

 .ניקוי במקום לא לפרק( א)  

 ילות שמן ומערכת קירור המיסביםבדיקת נז( ב) 

 בדיקת גוף חימום( ג) 
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 בדיקת הבידוד(ד) 

 בדיקת חיבורי המנוע( ה) 

 (זרם ורעידות, מתח)בדיקת ההנעה ועבודה ( ו) 

 צביעה( ז) 

 שונות (1)

 לא קיים/קיים A  10/20חיבור פטיש. תאורה וחיבור קיר( א)  

 מאווררים( ב)   

 הארקה( ג)  

 החשמלמצב תכנון ( ד)  

 .יבוש, החלפת חומר, בדיקת בידוד, ניקוי –טרנספורמטורים ( ה) 

 גלישות שפכים ותקלות   .0

 בכל מקרה של תקלות בתחנות השאיבה הגורמות לגלישת שפכים יש להודיע מיד למהנדס   

ובמקביל לנקוט בכל האמצעים לתיקון , ולמפקח שמונה מטעמו, ל התאגיד"החברה ולמנכ

 . לת התחנה באופן תקין וסדירהקתלה ולחידוש פעו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 להסכם 'גנספח 

 

 לכבוד

 תאגיד מי מודיעין

 10השדרה המרכזית 

 91955מודיעין 

 

 

 ערבות בנקאית אוטונומית לקיום הסכם: הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( "המבקש" :להלן)_____________בקשת י "עפ
בתוספת הפרשי הצמדה הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד המחירים ( "סכום הקרן": להלן) -₪  05,555
המבקש של  ואת בקשר  לקיום מלוא התחייבויותיוז, ("הפרשי ההצמדה": להלן)כמפורט להלן , לצרכן

 (."ההסכם" :להלן) _________ מיום בהתאם להסכם 
 

 : י ערבות זו"לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ
 

י הלשכה "הכולל ירקות ופירות המתפרסם ע, משמעו מדד המחירים לצרכן  "המחירים לצרכן מדד"
 .המרכזית לסטטיסטיקה

 
 . י כתב ערבות זה"מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ  "המדד החדש"
 

 הידוע במועד פרסום המכרזמדד המחירים לצרכן  "המדד היסודי"
 

סכום השווה להכפלת ההפרש , יהיו הפרשי ההצמדה, דד החדש עלה לעומת המדד היסודיאם יתברר כי המ
 .ומחולק במדד היסודי( ל"עד לסכום הקרן הנ)בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש 

 
, ל בתוספת הפרשי הצמדה לפי החישוב דלעיל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום קרן עד לסכום הקרן הנ

מבלי __________  -ימים מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ב( שבעה) 9 -ר מלא יאוח
בין בתביעה משפטית ובין , המבקשאו לדרוש תחילה את הסכום  מאת , להטיל עליכם לבסס את דרישתכם

בקשר לחיוב כלשהו למבקש ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד , בכל דרך אחרת
 . כםכלפי

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

 .ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ, ל בלבד"מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ
 
. 
 

 . ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה והיא אינה ניתנת לביטול להעברה או להסבה
 

תגיע  כאמור ובתנאי כי דרישה , או דרישת המבקש/ו אנו נאריך ערבות זו מעת לעת בהתאם לדרישתכם
 .במכתב לסניפנו המפורט לעיל לפני מועד פקיעת תוקף ערבות זו או הערבות המוארכת

 .ביםה לנוסח ערבות זו בשינויים המחוינוסח הערבות המוארכת יהיה זה
 

 ועד בכלל__  ____ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב          
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 'דנספח 
 ח לאישור עריכת ביטוחי הקבלןפנס

 

 _________תאריך          לכבוד 

 "(התאגיד: "להלן) מ"תאגיד מי מודיעין בע

 מודיעין, השדרה המרכזית, 1בניין ליגד סנטר מ

 ,.נ.ג.א

 כם לבין יינב "(ההסכם" :להלן)______   מיום אישור ביטוח בקשר עם הסכם  :  הנדון
מודיעין אחזקת מתקני שאיבת מים וביוב בעיר ל "(הקבלן: "להלן)____________ 

 "(העבודות: "להלן)ועבודות נלוות מכבים רעות 

 

ביטוחים הערכנו את _______________ ועד יום_______________ הננו מאשרים כי החל מיום 
  :המפורטים להלן

 'ביטוח אחריות צד ג .1

או לרכושו /בגין פגיעה או נזק לגופו ו, על פי דיןהקבלן חבות את המבטח , טוח חבות כלפי צד שלישיבי
למקרה $  055,555 -בגבול אחריות שלא יפחת מ, או גוף שהוא במסגרת ביצוע העבודות/של כל אדם ו

 .ולתקופת ביטוח שנתית

, רעידות והחלשת משען, וצצותהתפ, ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש

ציוד מכני הנדסי שהינו , הרעלה, מתקנים סניטאריים פגומים, פריקה וטעינה, מכשירי הרמה, בהלה
, קבלני משנה ועובדיהם, חבות בגין וכלפי קבלנים, כלי רכב מנועי אשר אין חובה לבטחו בביטוח חובה

או /ופועלים  והבאים מטעמאו /שהקבלן ונזק לרכוש וכן , תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי
"( העירייה: "להלן)מודיעין מכבים רעות הורחב לכלול את התאגיד ואת עיריית הביטוח . פעלו בו

 . על פיו יראו הביטוח כאלו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח, "חבות צולבת"כפוף לסעיף ב

 ביטוח אחריות מעבידים .2

בגין פגיעה העבודות המועסקים בביצוע עובדיו ת חבות הקבלן כלפי המבטח א, ביטוח חבות מעבידים

בגבול , תוך כדי ועקב ביצוע העבודות כאמור, גופנית או מחלה הנגרמת במשך תקופת ביצוע העבודות
  .לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית, לתובע$  0,555,555-אחריות שלא יפחת מ

 .וכן בדבר העסקת נוער, שעות עבודה, מקביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בעו

מי מהם כי , היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי, והעירייה תאגידורחב לשפות את הההביטוח 

 . עובדי הקבלןכלפי מי מ ןנושא בחובות מעביד כלשה

 ביטוח חבות המוצר .3

בגין כל , ת ביטוח שנתיתלמקרה ולתקופ$  205,555ביטוח חבות המוצר בגבול אחריות שלא יפחת מסך 

עקב פגם כלשהו , או העירייה/לצד שלישי כלשהו לרבות התאגיד ופגיעה או נזק העלול להיגרם 
בכפוף , או ליקוי בעבודות/לפגם ום בגין אחריותוהעירייה  תאגידהלכלול את ורחב ההביטוח  .בעבודות

 . יחיד מיחידי המבוטחעל פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל  "צולבתחבות "לסעיף 
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 :הוראות כלליות

או כל תאגיד /או העירייה ו/התאגיד והביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותנו לתחלוף מ .א
גוף כל או /ל ו"או הבאים מטעמם של הנ/ו או המפקח על העבודות/מנהל ואו ה/של העירייה ו

סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק . בכתב טרם קרות מקרה הביטוחהתחייב לשפותו התאגיד ש
 .מתוך כוונת זדון

או /ו תאגידהביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש על פיו הנם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי ה .ב
ואנו מוותרים על כל טענה , או מפקח העבודות/או מנהל ו/או כל תאגיד אחר של העירייה ו/העירייה ו

 .ל"הנטוחי או דרישה דבר שיתוף בי/ו

אלא אם , ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח"אנו מתחייבים כי הביטוחים הנ, כמו כן .ג

  .יום מראש 15לפחות , תאגידתימסר הודעה בדואר רשום לידי ה

בלבד יהא אחראי לתשלום דמי הביטוח ותשלומי ההשתתפויות העצמיות בגין  קבלןה יהננו מאשרים כ .ד

 .לעיל הביטוחים המפורטים

 

 .י האמור לעיל"אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע

  

 

 

 ,בכבוד רב

 

 

          __________________                        _______________ 
 שם ותפקיד החותם                             חתימה וחותמת המבטח            

 


