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 :תוכן עניינים

   

   הזמנה להגשת הצעות

 ערבות מכרז    -נספח א  

גופים תצהיר לפי חוק עסקאות   -' נספח ב 

, אכיפת ניהול חשבונות)ציבוריים 

שכר מינימום , תשלום חובות מס

, (והעסקת עובדים זרים כדין

 1791 -ו "התשל

 הצעת והצהרת המשתתף במכרז   -'נספח ג 

תצהיר היעדר הרשעות פליליות - 'נספח ד 

 או כתבי אישום/ו

   ההסכם

   

 נספח טכני- נספח א 

 ערבות קיום ההסכם- נספח ב 

 בטיחות -התחייבות הקבלן  'נספח ג 

 אישור עריכת ביטוחי קבלן 'נספח ד 
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 הזמנה להגשת הצעות

 

 כללי ותיאור העבודה .0

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

תאם לתנאים בהוזאת ( "העבודות": להלן)שטיפה בלחץ וניקוי מערכות ביוב , שאיבה

 המפרט הטכניבהסכם כהגדרתו להלן לרבות  ,המפורטים בהזמנה להגשת הצעות על נספחיה

 (."מסמכי המכרז": להלן)על נספחיהם לביצוע העבודות 

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

 תנאים להשתתפות במכרז .0

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

הצעה של משתתף שלא יעמוד בתנאי הסף כאמור . בכל תנאי הסף שלהלן לעמוד שתתףהמעל  .2.2

                                                                            : להלן תנאי הסף  -תפסל 

  .מסמכי המכרזלרכוש את  .2.2.1

 .להלן 1.1סעיף כמפורט ב, המציעיםלהשתתף בכנס  .2.2.2

לטובת , אוטונומית ובלתי מותנית, המשתתף צרף כתב ערבות בנקאית מקור .2.2.3
, ₪ 04,444בסך של , להזמנה זו 'נספח אמ בנוסח המצורף כ"תאגיד מי מודיעין בע

: להלן)ותהא צמודה למדד המחירים לצרכן  20.12.47אשר תהא בתוקף עד ליום 
 (. "ערבות המכרז"

ההתקשרות לרבות , טחת קיום מסמכי המכרז ותנאיהםערבות המכרז תשמש להב
 . 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 
 .בהתחייבויותיו  על פי תנאי מכרז זה

 תף צרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופיםהמשת .2.2.0
שכר מינימום והעסקת , תשלום חובות מס, אכיפת ניהול חשבונות)ציבוריים 

: דהיינו, תקפים למועד הגשת ההצעהכשהם , 1791 -ו "התשל, (עובדים זרים כדין
אישור פקיד שומה או רואה חשבון  ,מ"אישור עוסק מורשה מטעם רשויות מע

ותצהיר בנוסח  בהתאם לפקודת מס הכנסה, יין ניהול ספרי חשבונות כחוקלענ
 .זולהזמנה  'נספח בהמצורף כ

כי הינו מפריש ניכויים ותשלומים כדין , ח"אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרו .2.2.2
 . עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם לחוק

 האומדן .3
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יופקד אומדן של שווי ההתקשרות בתיבת המכרזים , זעד למועד האחרון להגשת ההצעות למכר .3.1

 "(.האומדן: "להלן)

דהיינו נמוכות או גבוהות , מהאומדן 12%מובהר ומודגש כי הצעות החורגות בשיעור של  .3.2

או מכל סעיפי /לגבי כל אחד ואחד מסעיפי התמורה ו ומעלה מן האומדן 12%בשיעור של 

ייחשבו כבלתי סבירות וייפסלו על הסף באופן , שלהלן' התמורה גם יחד המפורטים בנספח ג

 .אוטומטי

 ומסמכי המכרזההצעה הגשת  .4

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

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

  .כתיבה

ותונח בתיבת המכרזים  ,במעטפה סגורה המיועדת לכךאישית תוגש במסירה  ת המשתתףהצע .0.2

 יום לא יאוחר מ,  במודיעין 2קומה , 1ליגד סנטר , 12במשרדי התאגיד בשדרה המרכזית 

 . 12:44 שעהעד ל  20.47.47

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

 :רים הבאיםלהצעה יש לצרף את כל המסמכים והאישו .0.0

לטובת תאגיד מי מודיעין , אוטונומית ובלתי מותנית, כתב ערבות בנקאית מקור .0.0.1
אשר תהא בתוקף , ₪ 04,444בסך של , להזמנה זו 'נספח אמ בנוסח המצורף כ"בע

 (. "ערבות המכרז": להלן)ותהא צמודה למדד המחירים לצרכן  20.12.47עד ליום 

לרבות חוזה , המכרז ותנאיהםערבות המכרז תשמש להבטחת קיום מסמכי 

 . 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, (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, 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

להזמנה זו ותצהיר בנוסח המצורף  בהתאם לפקודת מס הכנסה, חשבונות כחוק
 .'נספח בכ

כי הינו מפריש ניכויים ותשלומים כדין  ,ח"אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרו .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
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ודכן תקף ומעתדפיס , העתק תעודת רישום התאגיד –אם המשתתף הינו תאגיד  .0.0.2
 .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
 . חייב את המשתתף לכל דבר וענייןהמכרז מוסמך על פי דין ל

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
  .'נספח דכלהגשת הצעות 

כמפורט , הביוביות 3 -לגבי כל אחת מומאישורי ביטוח הרכב רישיון רכב תק מהע .0.0.1
שהינן בבעלות , להסכם כהגדרתו להלן 'אנספח המצורף כ, במפרט הטכני

בעל מניות שבבעלותו לפחות בבעלות  –במידה והמשתתף הינו חברה המשתתף או 
 .ממניותיה 22%

כתאות לניסיונם בעבודות מסוג ואסמהביוביות העתק מרישיונות הנהיגה של נהגי  .0.0.7
 .להסכם כהגדרתו להלן 'אנספח כנדרש ב ,העבודות נשוא המכרז

 3משך בביצע עבודות זהות לעבודות נשוא מכרז זה לפיהם הקבלן אסמכתאות  .0.0.14
עבור רשות מקומית אחת או תאגיד מים אחד המעניקים השנים האחרונות 

 .נפש 14,444שירותים לאוכלוסיה בת לפחות 

לרבות כל המחירים , תתף למלא את כל המסמכים המצורפים להצעה זועל המש .0.0.11
בכתב הכמויות ולחתום בכל המקומות המיועדים במסמכים המצורפים לחתימת 

 ". הקבלן"

 הוכחה לרכישתיהווה , המכרז סמכימ רכישת בגין, צירוף הקבלה המקורית .0.0.12
 .מסמכים

אי תאגיד מי מודיעין שלא לדון בה הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רש .0.2

 . כלל

, היתר, אשר לא המציא במסגרת הצעתו מסמך אישור, התאגיד יהיה רשאי לאפשר למציע .0.1

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

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

  .בתנאי הסף הקבועים במכרז במועד הגשת ההצעה

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

 . לעומת האמור במסמכי המכרז

 ההסכם .5
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למסמכי  המצורפיםוהמפרט הטכני ההתקשרות הסכם חתום על יבמכרז שיזכה משתתף  .2.1

על  תאגידמקבלת ההודעה מה (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  .2.2

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

 . הבלעדי

אוטונומית ובלתי מותנית  יפקיד הזוכה ערבות בנקאיתהתקשרות חוזה החתימת  במעמד .2.3

 "(.ערבות הקיום: "להלן) לשם הבטחת ביצוע העבודות₪  04,444של בשיעור לטובת התאגיד 

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

 . סכםלה 'בנספח כ לפי הנוסח המצורףוהערבות תהא 

 .קיוםהבכפוף לוידוא תקינות ערבות , קיום תוחזר לזוכה ערבות המכרזהסירת ערבות עם מ

 .ההסכםמובהר בזאת כי לא ינוהל עם הזוכה משא ומתן על נוסח  .2.0

 מההסכםהזוכה יהיו חלק בלתי נפרד  שתתףהצעת המלרבות , מכרזמסמכי ה .2.2

 .שייחתם והם יחייבו את המציע לכל דבר ועניין

 התוקף ההצע .6

 .יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז 74ההצעה 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 , 12השדרה המרכזית רחוב , ליגד סנטר, תאגיד מי מודיעין מזכיר: פקסימיליה אלב

הפניה תעשה בכתב בלבד ותכלול ציון . 41-7922213: 'למס פקסימיליה או באמצעות  91944

  .מענו ומספרי הטלפון והפקסימיליה שלו, שמו של  המשתתף ושם הפונה מטעמו

, שאלות. 12.44בשעה   19.47.47יתקבלו רק עד ליום , כאמורוהבהרות השגות , הערות, שאלות .9.2

 .לא ייענו, הערות והבהרות שיתקבלו לאחר המועד האמור

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

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

. לא יינתן פרסום לזכות הפונה או לנוסח השאלה. חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו

 . את וועדת מכרזיםיחייבו בכתב  תשובות שתשלחנהרק 

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

 . במענה לשאלות המשתתפיםביוזמתו או , בכל אופן שהוא, במסמכי המכרז
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יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יובאו בכתב לידיעתם , כאמור, השינויים והתיקונים 

 .       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 .9.2

כפי , לידיעתם של רוכשי מסמכי המכרז למען או לפקסימיליה, בכתב, ה כאמור תובאהודע

 .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

 . או מי מהם כל טענה או תביעה בשל כך/שתפים ושתהיה למ

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

 . הנמוכה מבין השתיים

 כנס מציעים .8

 .13:44בשעה  14.47.47כנס מציעים יתקיים במשרדי  התאגיד ביום  .1.1

תף בכנס המציעים לא יוכל להגיש משתתף שלא ישת. ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה .1.2

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

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

אלא אם היא באה לידי ביטוי בפרוטוקול הכנס או לאחר מכן , ם במהלך כנס המציעיםההסכ

 . 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 מונע , ההצעה ותנאיה

סבירות ההצעה תיבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי . ת ההצעה כדבעיהערכ

 .המשתתפים במכרז

היה  ובפני התאגיד תמצאנה הצעות זהות או דומות רשאי התאגיד להורות למציעי הצעות אלו  .7.2

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

לא הגיש המשתתף הצעה נוספת תהיה הצעתו הראשונה הצעה , עתם המקורית לעומת הצ

 .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
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 .משא ומתן עם המציעיםלא ינהל התאגיד כי , מובהר בזאת .7.2

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 במסגרת 

 .כאמור, שיקוליו

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

לפי כתובת התאגיד או להופיע , והמסמכים המבוקשים תוך המועד שיקבע התאגיד בפנייתו

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

 . תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה

באיזו הצעה  או טכניים/ו ב בפגמים פורמאלייםהתאגיד שומר לעצמו את הזכות לא להתחש .7.9

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

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

מסרם לבעלי הצעות שונות כפי או לפצל את העבודה או חלקיה ול/ההצעה הנמוכה ביותר ו

 .  שיראה לו הכדאי ביותר בשבילו ואפילו ההצעה אינה הנמוכה ביותר

 הודעה על תוצאות המכרז .01

 .לזוכה במכרז תימסר על כך הודעה במכתב רשום .14.1

אליה תצורף ערבות , יקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום, משתתף שהצעתו לא תתקבל .14.2

 .במכרז המכרז שהומצאה על ידו עם הצעתו

 ביטול הזכייה במכרז .00

יהא התאגיד רשאי לבטל את , משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז .11.1

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

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

אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי . תאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעהבה

 .או הסכם/ו כל דין

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 , עתולהנחת ד, כשיש בידי התאגיד הוכחות .11.2.1

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

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
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רשאי התאגיד לחלט את הערבות שבידו וכן למסור , 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 .00

 . ווהם רכוש תאגידכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .12.1

     לכל מטרה , לרבות העתקתם, כל שימוש במסמכי המכרזהמשתתפים לא יהיו רשאים לעשות  .12.2

 .זולת לצורך הכנה והגשה של הצעה במכרז זה

 הוצאות המכרז   .03

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

 .על המשתתף ועליו בלבד

  השתתפות בהצעה אחת בלבד .04

 . ביותר מהצעה אחת, או בעקיפין/במישרין ו, רב באופן כלשהוהמציע לא יגיש ולא יהיה מעו .10.1

 כללי .05

 .מ"המחירים המוצעים לא יכללו מע .12.1

 .זעל המשתתף למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכר .12.2

על כל עמוד ועמוד ועל כל מסמך הכלול באמצעות מורשי החתימה מטעמו המשתתף יחתום  .12.3

או /ו או על המענה לשאלות שיימסר למשתתפים/בהרות ולרבות על מסמכי ה, במסמכי המכרז

 .במקום המיועד לכךכן בשולי כל דף ו, פרוטוקול הכנס

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, המשתתף החתימה של

לא ישנה המשתתף ולא יוסיף או ימחק מהכתוב במסמכי , פרט למילוי וחתימה כאמור לעיל .12.0

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

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

 .עלול לגרום לפסילת ההצעה, בכל דרך אחרת
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 .  תומצא בשני עותקים, כאמור לעיל, לרבות כל מסמכי המכרז, הצעת המשתתף .12.2

 א תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים אול .12.1

 . 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

 . המכרזמסמכי י "הנספחים הנדרשים עפו

 

 ___________________                               _____________________ 

 וחותמת  שתתףחתימת המ                                  שתתףשם המ 

 

 _ __________________   :המשתתף  כתובת

 ___________________  :תףטלפון של המשת' 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' נספח א             

 נוסח ערבות מכרז

 לכבוד 

 מ"תאגיד מי מודיעין בע

 , .נ.ג.א

 ןצמוד למדד המחירים לצרכ' ___________מסכתב ערבות  :הנדון

לסילוק כל סכום עד לסך כלפיכם אנו ערבים בזה ( "משתתףה": להלן)_________ חברת /שת מרי בק"עפ

למדד  הקרןבתוספת הפרשי הצמדה הנובעים מהצמדת סכום ( "סכום הקרן" :להלן) - ₪  04,444של  

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

 .תנאי מסמכי המכרזקיום ולהבטחת מילוי ו( "המכרז": להלן) 41/2447

 

 : הערבות זכתב י "רכי חישוב הפרשי ההצמדה עפולצ

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

 . מרכזית לסטטיסטיקהה

 . הערבות זכתב י "פני התשלום בפועל עפמדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה ל -" המדד החדש"

 הידוע ביום פרסום המכרזמדד המחירים לצרכן  - "המדד היסודי"

 

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

 . דד היסודיומחולק במ( 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) 12 -לא יאוחר מ, דלעיל

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

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף , 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"הסכום הנמהן מתייחסת לחלק מ

 . להעברה או להסבהלביטול  נתנית הא איניוה ,הובלתי תלוי תבלתי חוזר ההינ וערבות ז

 

יום בכל פעם ובתנאי כי דרישה מצדכם להארכה תגיע במכתב לסניפנו  74אנו נאריך ערבות זו לתקופה של  

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

 .לנוסח ערבות זו בשינויים המחויבים

 .ועד בכלל 20.12.47 לתאריך  עדה שאר בתוקפיתערבות ז 

       _________: תאריך

 ,בכבוד רב          
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 למכרז" ב"נספח 

שכר , תשלום חובות מס, כיפת ניהול חשבונותא)תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 
 0/76-ו"התשל, (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 זה ( "המשתתף": להלן)______________________  כתי כדין על ידיאני הוסמ .0

 (."המכרז": להלן)מ "שפרסם תאגיד מי מודיעין בע 41/2447בתמיכה להצעה למכרז פומבי מספר 

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

לא הורשע , (1711-ח"התשכ, כמשמעותה בחוק ניירות ערך –שליטה )על השליטה בו אחר שבשליטת ב

, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 

ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות ; בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז 1771-א"התשנ

ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה  -חוק או יותר לפי אותו 

 . 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 , חומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המשתתףות, המשתתף

ואם המשתתף הוא חבר בני אדם שנשלט , מי שאחראי מטעם המשתתף על תשלום שכר עבודה

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, (שוירי)כמשמעותה בחוק הבנקאות  –

במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה  –ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק, 1719-ז"התשמ

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

 .ההרשעה האחרונהההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

 

 .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
, המוסמך לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המשתתף על פי מסמכי ההתאגדות של המציע

, 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"תאגיד מי מודיעין בע

 

 ,.נ.ג.א

 9011/10 ת והצהרת המשתתף במכרז פומבי הצע :הנדון

 לביצוע עבודות ביובית

, 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, מסמכי המכרזל

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

 :כמפורט להלן

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

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

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

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

או /או דרישה ו/תעמוד הזכות לצמצם את היקף  העבודה מבלי שתהיה לנו כל תביעה ו, מזמיןל .0.1

אנו נבצע את הצעתנו לגבי חלק , ובמקרה כאמור, בשל הצמצום כאמור, טענה כלפי המזמין

 .עבודה בלבד

או דרישה מכל /או תביעה ו/או טענה ו/ים כי  לא תהיה לנו כל עילה ואנו מצהירים ומסכימ

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

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

ובשלב , דה לכל העבודה או לחלקיה בלבדהתחלת עבוהוראה על תעמוד הזכות ליתן למזמין  .0.2

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

התנאים ולוחות הזמנים הקבועים , מחיריםללרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהתאם 

 .בהצעתנו זו ובתנאי המכרז על נספחיו

יום מהמועד  74תהיה בתוקף במשך ואינה ניתנת לביטול או שינוי והיא  זו היא בלתי חוזרתצעתנו ה .5

 . האחרון שנקבע להגשת ההצעות
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קבלת הצעתנו זו על , ולאמור להלןלהגשת הצעות בכפוף לתנאי ההזמנה , נו מצהירים ומסכימים כיא .6

ו וכל לרבות כל נספחי, ההסכםידי 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

 .הודעת המזמין

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

 .ם על ידינועל כל המסמכים המצורפים אליו כאילו היה חתוההסכם , חתימתנו על הצעה זו

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

לרכוש את כל החומרים הדרושים , לבצע את העבודות נשוא המכרזבשלמות וכן שיש באפשרותנו , זו

 .ותהעבוד וזאת בהתאם ללוח הזמנים לביצוע מושלם של ,ח האדם והציוד הדרושיםוולספק את כ

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

 .ואלה שיוגשו ל

לפי שיקול דעתו רק חלק מהצעתנו ולמסור , דוע לנו ואנו מסכימים לכך כי המזמין רשאי לקבלי .01

 .לקבלנים אחרים חלקים אחרים מן העבודה נשוא הצעתנו

ולתקופה שתידרש על  ולהפקיד בידי המזמין להנחת דעת, עם חתימת החוזה על ידינו נו מתחייביםא .00

 14.1סעיף ההזמנה להציע הצעות והוראות בהתאם להוראות ₪  04,444בסך ידו ערבות בנקאית 

  . להסכם

 .להסכם 3בסעיף ל בכפוף ובהתאם לאמור והכ, יום מיום קבלת החשבון 14נאי התשלום יהיו ת .00

בהצעה ובמסמכי ההצעה ואנו , מסמכי המכרזבזה כי אנו מסכימים לכל האמור באנו מאשרים  .03

ונהיה מנועים מלהעלות כל או אי הבנה /לרבות המבוססות על אי ידיעה ו, מוותרים מראש על כל טענה

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

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

ין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה בהצעות יחליט המזמין בעניהחלטה ש

 .השונות

שנמסרה על , אנו מסכימים כי ערבות המכרז, היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו .04

 .תחולט על ידכם, הצעתנו במכרזידינו עם 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת  .05

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

 .לחתימתנו על הצעה זו

 :בודות נשוא המכרז הינה כדלקמןהצעתנו לגבי מחירי התמורה בגין ביצוע הע .06

, עבור פתיחת סתימות במערכת הביוב והניקוז לסילוק שפכים והפסולת למקום שפך מאושר .11.1

במידה . להזמנת עבודה, (מ"לא כולל מע) ______סך של  ישולם, אשר יבצעו בשעות היום
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ונדרשים , ב"אספלט וכיו, סלעים, אבנים: ולאחר פתיחת סתימה יתגלו ממצאים נוספים כגון

ישולם לקבלן סך של , מעבר לפתיחת הסתימה, לשם סילוק פסולת מעין זו שעות עבודה נוספות

כי ביצוע כל עבודה הדורשת שעות נוספות יהא באישור , מובהר. שעה נוספתכל בגין  ________

 .מראש של המפקח

' ו –' בימים א, גיםלמעט בימים שאינם חגים או ערבי ח: שעות היום לעניין הרישא לסעיף זה הינן
בין השעות , ספטמבר –ובחודשים אפריל  11:44 – 49:44בין השעות , מרץ –אוקטובר  בחודשים

41:44 – 17:44 . 

עבור פתיחת סתימות במערכת הביוב והניקוז לסילוק שפכים והפסולת למקום שפך מאושר   .11.2

להזמנת , (מ"מע לא כולל) ______בשעות הלילה או בשבתות או בחגים שהם שבתון סך של 

  .עבודה

שעות הלילה וכן שבתות וחגים לעניין סעיף זה הינן השעות אשר אינן מפורטות בסיפא לסעיף 
 .  דלעיל 10.1

סוגם וקשיי ביצוע סך , עומקם, שטיפה של קווי ביוב ומובילי ניקוז ללא תלות בקוטרםעבור  .11.3

 .למטר, (מ"לא כולל מע)________ של 

המחיר )קולטנים  2-ותפישה י יחידות של שוחות "קולטנים מדוד עפאחזקה ותיקון של עבור  .11.0

 .להזמנת עבודה, (מ"לא כולל מע)_______ סך של , (הקולטןאינו כולל את מחיר 

סילוק שפכים והפסולת למקום שפך מאושר סך של , טון 1בקיבולת , שאיבת תאים לפי מיכל .11.2

 .להזמנת העבודה, (מ"לא כולל מע)________ 

 .להזמנת עבודה, (מ"לא כולל מע)________ ידאו לאיתור תקלות סך של צילומי ו .11.1

שעות יקבל הקבלן סך  7עבודה לצורך שימוש בביובית למשך הזמנת במידה והתאגיד יבצע  .11.9

  .להזמנת עבודה, (מ"לא כולל מע)________ של 

 

 

_________________________                  

 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) 41/2447' מ במכרז מס"ן בעהמשתתף הגיש הצעתו לתאגיד מי מודיעי .07

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

/ לא הורשעתי  בעבירה פלילית מסוג פשע , השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה 14-הנני מאשר כי ב .08
 _________________________________  -הורשעתי בעבירה מסוג פשע

 [.פרט את מהות העבירה]

/ לא הורשעתי  בעבירה פלילית מסוג עוון , השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה 14-הנני מאשר כי ב ./0
 _________________________________  -הורשעתי בעבירה מסוג עוון

 [.פרט את מהות העבירה]

תלוי / ע או עבירה מסוג עווןהנני מאשר כי לא תלוי ועומד כנגדי כתב  אישום בגין עבירה מסוג פש .01
 _____________________________ -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  תיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפויואחרי שהזהר______________, מספר

 .אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני, בחוק אם לא יעשה כן

 

          _________________ 

 עורך דין                              

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

 . או השותפים, להגשת הצעות
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 הסכם 

 

 /011____  לחודש __ נערך ונחתם ביום ש

 

   :י ן ב

 מ"תאגיד מי מודיעין בע   

 213111491פ .ח   

 מודיעין , השדרה המרכזית, 1בניין ליגד סנטר    

 "(התאגיד"או /ו" המזמין: "להלן)   

 צ ד  א ח ד מ

 

 :י ן בל

   _________________ 

 ____________פ .ח   

 ' ____________מרח   

 "(הקבלן: "להלן)   

 ;צ ד  שני מ

 

 

 

שטיפה בלחץ וניקוי , בביצוע עבודות שאיבהמדי פעם בפעם מעוניין והתאגיד  :הואיל

 ;("העבודות": להלן)מערכות ביוב 

ע העבודות וכן הזמנה לביצו 41/2447' מכרז מס 41.47.47והתאגיד פרסם ביום  :והואיל

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

ומעוניין לבצע את העבודות כמפורט , והקבלן הציע לתאגיד לבצע את העבודות :והואיל

 ;על נספחיו בהוראות הסכם זה

ניסיון ומקצועיות בתחום , מיומנות, קבלן מצהיר כי הינו בעל מומחיותהו :והואיל

בהתאם להוראות ושאיבת ביוב וסילוק השפכים והפסולת פתיחת סתימות 

 ;הסכם זה על נספחיו

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

 ;הזוכה

 

 ;לעגן בהסכם את התחייבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות וברצון הצדדים  :והואיל

 

 :כדלקמןהוסכם והותנה , הוצהרלפיכך 

 בואמ .1
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 .לקראו באחד עם ההסכםויש המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו  .1.1

 .אופי פרשני ןכל הכותרות בהסכם זה נועדו לשם הנוחיות בלבד ואין ליתן לה .1.2

 :כמוגדר להלן, בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות .1.3

 .ל התאגיד או מי שיוסמך על ידו"פירושו מנכ -" המנהל" .1.3.1

י המנהל לפקח על "מזמן לזמן ע כו לכךשהוסמאו האנשים /ודם פירושו הא -"המפקח" .1.3.2
 . ביצוע העבודה או חלק ממנה

על גבי הצעת שהציע המשתתף , כל המסמכים שצרף הקבלן להצעתו במכרז לרבות הצעת המחיר .1.0
ייחשבו כחלק בלתי "( הצעת המחיר: "להלן)להסכם זה  'נספח אב כ"והמצוהצהרת המשתתף 

 . נפרד מהסכם זה

 ייבויות והצהרות הקבלןהתח .2

 :הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן

שטיפה בלחץ , ניסיון מומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע עבודות שאיבה, כי הוא בעל ידע .2.1
 . באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה, בשיטה, ברמה, וניקוי של מערכות ביוב בהיקף

בות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו  כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו לר .2.2
או תביעה מכל סוג שהוא כלפי /או דרישה ו/על פי הסכם זה והוא מוותר בזאת על כל טענה ו

 .התאגיד בקשר עם כך

ברמה האישית ובכמות , או כי יש בידו להשיג להעסיק את כוח האדם בהכשרה/כי הוא מעסיק ו .2.3
, בהיקף, "(מודיעין: "להלן) רעות -מכבים -יעיןהדרושים לשם ביצוע העבודות בתחום העיר מוד

 . בתנאים ובאופן הקבועים בהסכם זה, בשיטה, ברמה

האמצעים הדרושים לשם ביצוע העבודות בתחום השיפוט של העיר , כי בבעלותו את הכלים .2.0
 . מודיעין בהיקף ובכמויות הנדרשות על פי הסכם זה על כלל נספחיו

' אנספח המסומן כהטכני וד והחומרים הנזכרים במפרט הצי, כי ברשותו נמצאים האמצעים .2.2
 .בהיקפים ובכמויות הנדרשים בנספח זה, להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

כי במהלך כל תקופת ההסכם , במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמןכי  .2.1
תקפים וכי הוא יציגם מפעם  ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו, לפי העניין, והתקופה המוארכת

 :י דרישתו"לפעם בפני התאגיד עפ

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 .2.1.2

כויים ותשלומים כדין כי הקבלן מפריש ני, ח"אישור מהמוסד לביטוח הלאומי או מרו .2.1.3
 .בהתאם להוראת כל דין, עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות

או נגד מנהל ממנהליו /או לא הוגש נגדו ו/כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו .2.9
 י"בביצוע עבודות עפ, במישרין או בעקיפין, או נגד כל מי שיפעל מטעמו/או נגד עובד מעובדיו ו/ו

 . קלוןבגין עבורה שיש עמה , כתב אישום לבית משפט, הסכם זה
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כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו לקבלת  .2.1
לרבות מעיריית , י הסכם זה"כל האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות עפ

וכן כל רשות "( המשטרה: "להלן)משטרת ישראל , "(העירייה: "להלן)מודיעין מכבים רעות 
 . י כל דין"כנדרש עפ, סטטוטורית אחרת

או נגד מנהל ממנהליו /או לא הוגש נגדו ו/כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו .2.7
בשנה שקדמה למועד חתימת  1771 –א "תשנ, כתב תביעה בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים

 .הסכם זה

, 1722 -ג"התשי, לחוק עבודות הנוער' א33-ו 33ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  כי .2.14
 .יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה

י הסכם זה לצורך הגשת "למד את דרישת התאגיד עפ, כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות .2.11
למד את , ירסייר ברחבי הע, י הסכם זה"לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו עפ, הצעתו

מכיר את תנאי העבודה הספציפיים  ,הדרכים והעזרים שבשטח, מיקומם של כל המתקנים
או תביעה מכל סוג שהוא כלפי /או דרישה ו/באתרים אלה והוא מוותר בזאת על כל טענה ו

 . התאגיד בקשר עם כך

של כל , כלשהי בדרך של מעשה או מחדל ההפרכי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום  .2.12
אשר הקבלן מהווה צד לו או , או צו או פסק דין, תקנה או הוראה אחרת מאת רשות, חוק, הסכם

 . אשר הקבלן מחויב או כפוף לו

הרישומים והטפסים ולנקוט בכל , מתחייב ומסכים להגיש את המסמכים, הקבלן מצהיר .2.13
 .הפעולות הנדרשות לפי הדין החל

ך כי הוא יקיים את כל הדין החל ביחס למתן מתחייב ומסכים בנוסף לכ, הקבלן מצהיר .2.10
 .קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות, הודעות

כי התאגיד רואה בשירות המוענק על ידי הקבלן לתאגיד על פי הסכם זה שירות , כי ידוע לו .2.12
כי ביצוע העבודות ייעשה , וכי יש לתאגיד עניין מובהק להבטיח, מרכזי וחשוב לתושבי מודיעין

במהירות המירבית בהתחשב בנסיבות בשטח ותוך גרימת מטרדים , ן ברמה מעולהי הקבל"ע
 . מינימאליים ככל הניתן לציבור

הכול לשביעות , בקפדנות וביעילות, כי יבצע כל התחייבויותיו במקצועניות ובמיומנות נאותה .2.11
 .רצונו המלא של התאגיד

או עיצום כספי שיוטל על /ו או קנס/כי ישלם כל תשלום ו, מתחייב ומסכים, הקבלן מצהיר .2.19
לרבות המשרד , סמכא כלפי התאגיד-או כל גורם בר/או מי מטעמה ו/והעירייה התאגיד מידי 
או מחדל רשלני של הקבלן בביצוע העבודות /בגין כל מעשה ו ,והמשטרה הירוקה להגנת הסביבה

או /כם זה ובהתאם להסאו אי ביצוען בהתאם לאופן ולסטנדרטים הנדרשים /י הסכם זה ו"עפ
משרד , רשויות איכות הסביבה, בית המשפט, י רשויות הפיקוח המוסמכות לרבות המשטרה"ע

 . או איחור בביצוע העבודה/הבריאות וכל רשות סטטוטורית אחרת וכן לרבות בגין עיכוב ו

כי התאגיד יהא רשאי בכל עת ולפי שיקול , כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, הקבלן מצהיר .2.11
י הסכם זה עד "י הקבלן עפ"לעדי להקטין את שטח העיר מודיעין בו יבוצעו העבודות עדעתו הב
או קבלן אחר בשטח /או נותן שירות ו/כי התאגיד יהא רשאי לקבל שירותים מספק ו, למחצית

או תביעה /או דרישה ו/מודיעין בו לא יפעל הקבלן בהתאם לאמור וכי לקבלן לא תהא כל טענה ו
 . בשל כך

 התמורה .3
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 :כדלקמן, להסכם זה' ב כנספח א"י הסכם זה תקבע בהתאם להצעת המחיר המצ"התמורה עפ .3.1

והפסולת הנוזליים שפכים העבור פתיחת סתימות במערכת הביוב והניקוז לסילוק  .3.1.1
, (מ"לא כולל מע) ______סך של  ישולם, אשר יבצעו בשעות היום, למקום שפך מאושר

, אבנים: במידה ולאחר פתיחת סתימה יתגלו ממצאים נוספים כגון. להזמנת עבודה
ונדרשים לשם סילוק פסולת מעין זו שעות עבודה , ב"וכיו שומנים, אספלט, סלעים
. שעה נוספתכל בגין  ________ישולם לקבלן סך של , מעבר לפתיחת הסתימה, נוספות
 .דה הדורשת שעות נוספות יהא באישור מראש של המפקחכי ביצוע כל עבו, מובהר

בין , מרץ –אוקטובר  בחודשים' ו –' בימים א: סעיף זה הינןהרישא לשעות היום לעניין 
  .17:44 – 41:44בין השעות , ספטמבר –ובחודשים אפריל  11:44 – 49:44השעות 

לת למקום שפך עבור פתיחת סתימות במערכת הביוב והניקוז לסילוק שפכים והפסו  .3.1.2
לא כולל ) ______מאושר בשעות הלילה או בשבתות או בחגים שהם שבתון סך של 

  .להזמנת עבודה, (מ"מע

שעות הלילה וכן שבתות וחגים לעניין סעיף זה הינן השעות אשר אינן מפורטות בסיפא 
 .  דלעיל 3.1.1לסעיף 

סוגם וקשיי ביצוע , עומקם, שטיפה של קווי ביוב ומובילי ניקוז ללא תלות בקוטרםעבור  .3.1.3
 .למטר, (מ"לא כולל מע)________ סך של 

סילוק שפכים והפסולת למקום שפך , ק"מ 1בקיבולת , לפי מיכל ביוב שאיבת תאי .3.1.0
 .להזמנת העבודה, (מ"לא כולל מע)________ מאושר סך של 

 .להזמנת עבודה, (מ"לא כולל מע)________ צילומי וידאו לאיתור תקלות סך של  .3.1.2

שעות יקבל הקבלן  7עבודה לצורך שימוש בביובית למשך הזמנת ידה והתאגיד יבצע במ .3.1.1
 .להזמנת עבודה, (מ"לא כולל מע)________ סך של 

קולטנים  2-ותפישה י יחידות של שוחות "אחזקה ותיקון של קולטנים מדוד עפעבור   .3.1.9
 .הזמנת עבודהל, (מ"לא כולל מע)_______ סך של , (הקולטןהמחיר אינו כולל את מחיר )

 

 :חשבון שיפורטו בו, עד חמישי לכל חודש יגיש הקבלן למפקח בצירוף יומן עבודה חודשי .3.2

 .התמורה המבוקשת בגין העבודות שבוצעו .3.2.1

 .בשיעור החוקי במועד התשלום -(מ"מע)מס ערך מוסף  .3.2.2

 .המפקח יבדוק את החשבון ויאשר את התשלום המגיע לקבלן .3.3

בכפוף  יום מיום הגשת החשבון 14על ידי התאגיד בתוך  שר ישולם לקבלןוסכום החשבון המא .3.0
 .שלהלן 3.2לאמור בסעיף 

 המנהל יהיה רשאי לנכות מהחשבון סכום או סכומים עבור עבודות שלדעת המנהל לא בוצעו כלל .3.2
או לקזז כל /וכן לנכות ו ולא תוקנו בהתאם להוראות הסכם זה או לקוי/או בוצעו באופן חלקי ו

 . י לקבלו מאת הקבלן בהתאם להוראות הסכם זהסכום שהתאגיד זכא

 אופן ביצוע העבודות .0
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, וכוח האדם המפורטים במפרט הטכניהקבלן מתחייב לבצע את העבודות באמצעות הציוד  .0.1
 . להסכם זה 'אנספח המצורף כ

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, רבות אישורי העירייהל, י הסכם זה"עפ
 . דין

י הזמנה מאת התאגיד מעת לעת והכל כמפורט בהסכם זה "הקבלן מתחייב לבצע את העבודות עפ .0.3
 "(.האוגדן הכחול)"על נספחיו וכמתחייב מאופי העבודה ומהמפרט הכללי לעבודות בניה 

או אם השתמש הקבלן בחומרים שלא /מת את דרישת התאגיד ואם נעשתה עבודה אשר אינה תוא .0.0
או שלא בהתאם לתקן הישראלי /או להוראות המפקח ו/או לדרישות המנהל ו/בהתאם להסכם ו

ל ועל "או העבודות הנ/או פירוק החומרים ו/זכאי התאגיד להפסיק את העבודה ולדרוש סילוק ו
נים על הדרישות או לבצע את העבודה הקבלן לעשות כן מיד ולהכניס במקומם חומרים העו

 .  בהתאם לדרישות וההוראות וזאת על חשבונות ומכספו בלבד

 חגים, במשך כל שנה כולל שבתות, שעות ביממה 20, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בכל יום .0.2
 .ומצבי חירום  וערבי חג

או עלולות /הסביבה ו לרבות הצפות ביוב המסכנות את איכות: םמצבי חרום לעניין הסכם זה הינ
י המנהל "כפי שיוגדרו ע, אירועים והתרחשויותב "וכיוצאו לפגיעות בנפש /לגרום לפגיעות ברכוש ו

 . י הרשות המוסמכת לכך"או ע/או מי מטעמו ו/ו

 .שעה ממועד מסירת ההודעה על ידי התאגידעד הקבלן מתחייב להיענות לקריאה לביצוע עבודות  .0.1

היה ולא יגיע הקבלן , דלעיל 0.1בסעיף כאמור , להתייצב בתוך שעה מבלי לגרוע מחובת הקבלן .0.9
 "(:פיצוי מוסכם: "להלן)ישלם הקבלן לתאגיד פיצוי מוסכם כדלקמן , לקריאה בתוך פרק זמן זה

 .מ"בתוספת מע₪  244סך של  –בגין איחור של עד שעה  .0.9.1

 .מ"בתוספת מע₪  1,444סך של  –שעה עד שעתיים בגין איחור של  .0.9.2

בתוספת ₪  2,244סך של  –לרבות אי הגעה כלל , יחור של שעתיים ומעלהבגין א .0.9.3
 .מ"מע

כי תשלום הפיצוי המוסכם ישולם לתאגיד בנוסף ומבלי לגרוע , מוסכם על הצדדים .0.9.0
סכום או על פי כל דין וכי /י הסכם זה ו"מכל יתר התרופות העומדות לתאגיד עפ

מינימאלי קבועים ומוסכמים  הפיצוי המוסכם נקבע והוסכם בין הצדדים כדמי נזק
 . מראש והקבלן יהיה מנוע מלטעון אחרת

לצורך הקבלן מתחייב להחזיק על חשבונו אמצעי קשר מסוג מירס שיחובר לאשכול התאגיד  .0.1
או מוקד חילופי שייקבע /מוקד התאגיד ווביניהם לבין בין הצוותים של הקבלן שמירת קשר 

 . הקבלן ואיתור ראשי צוות הכוננות של, מההתאגיד לצורך איתורו בכל שעה משעות הימ

הקבלן ידאג לאפשרות קבלת הודעה טלפונית לצוות  0.1ק "בס, מבלי לגרוע מן האמור לעיל .0.7
של הכונן מטעמו  ג הקבלן ליידע את התאגיד בדבר שמולשם מילוי הוראות סעיף זה ידא. הכונן

 .הסכם זה והדרכים ליצירת קשר עימוביצוע לצורך 

על צע ויב לצורך שחרור סתימות, כהגדרתן בנספח הטכני, ביוביותהמילוי כי , ייבהקבלן מתח .0.14
, כאמור, הביוביתמילוי בגין השימוש במים לצורך  .י המפקח"ושרו לכך עאאך ורק באזורים שידו 
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ימים ממועד דרישתו הראשונה  9 -בתוך ולא יאוחר מ לחודש₪  344 ישלם הקבלן לתאגיד סך של
  . של התאגיד

או /שלא לצורך ו, כאמור, שימוש בהידרנטיםלא יעשה כי הקבלן , ומוסכם ען הסר ספק מובהרלמ
 . במסגרת ביצוע העבודות עלפי הסכם זהשלא 

תהא הביובית נקייה או כל חלק מהן /ביצוע העבודות והקבלן מתחייב כי לפני תחילת  .0.11
 .ושטופה בדגש על ניקיון מיכל הביובית

סולת הגושית לאחר פתיחת הסתימות יסולק למקום שפך מאושר הקבלן מתחייב כי פינוי הפ .0.12
 .המקום יהיה נקי בסיום העבודהכך ש, ולא תישאר פסולת במקום בו עבד

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא בכל מקום שבו מתבצעת עבודה על פי הסכם זה אמצעי  .0.13
מקום שיהיה דרוש על פי  ציבור בכלהגידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של , תאורה

או מוקד עירוני אחר /דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי ולדווח למוקד התאגיד ו
 .י התאגיד על המצב בו הושאר השטח"שיקבע ע

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא  .0.10
או , ב"שביל וכיו, מדרכה, ימוש והמעבר של כל אדם בכבישתהיה כל פגיעה שלא לצורך בזכות הש

שלטי , לצורך כך יתקין הקבלן על חשבונו הוא. בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא
וינקוט בכל האמצעים , גידור מתאים עם פסים זוהרים, אזהרה והכוונה מציודים בפנסים

 .הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור

 . להסכם זה 'אנספח כוח אדם כמפורט במפרט הטכני המצורף כן מתחייב להפעיל הקבל .0.12

 איסור הסבת ההסכם .2

או למסור בכל דרך אחרת את הזכויות /או להעביר ו/או להסב ו/הקבלן אינו רשאי להמחות ו .2.1
או תאגיד כלשהו בלא לקבל את /י הסכם זה או חלקן לכל גוף ו"או החובות המוקנות לו עפ/ו

 . אגיד מראש ובכתבהסכמת הת

כי הקבלן אינו רשאי לבצע את , מובהר ומוסכם, מבלי לגרוע מהאמור ולמען הסר ספק מובהר .2.2
אלא "( משנה קבלן: "להלן)העבודות נשוא הסכם זה באמצעות קבלן או קבלני משנה 

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

 .ו סעיף יסודי בהסכםסעיף זה הינ .2.3

 תקופת ההסכם .1

תקופת : "להלן)י הקבלן "מתו עיחודשים החל מיום חת 12הסכם זה הינו לתקופה של  .1.1
 "(.ההסכם

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

 . שנים במצטבר 3על 

תיעשה בהתאם לשיקול דעתו , דלעיל 1.2כאמור בסעיף , כי הארכת ההסכם, מובהר ומוסכם .1.3
 .י כל דין"הבלעדי של התאגיד ובמידה ולא תהא מניעה לכך עפ
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, תמורת ההסכם, מבלי לגרוע מהאמור. במהלך התקופה המוארכת יחולו הוראות הסכם זה .1.0
י הנהלת התאגיד ותשונה בהתאם לעליות המחירים "תיבחן עבמהלך התקופה המוארכת 

 .בהתאם לשיקול דעתו

 י התאגיד"ע הפרת ההסכם וביטולו  .9

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

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

או לא אותר הקבלן במספר המנוי של /שמסר הקבלן למנהל ו, במכשיר קשר
 .דקות ממועד שליחת המסר 2האיתורית שמסר למנהל בתוך 

   .מאת התאגיד מקבלת ההודעה תוך שעההקבלן לא החל בביצוע העבודות  .9.1.2

 .כוננות תקין כנדרשצוות וציוד לא החזיק הקבלן  .9.1.3

י הקבלן ברמה לקויה ובתנאים בטיחותיים לקויים "ע ואו חלק מהן בוצע/העבודות ו .9.1.0
 . או מי מטעמו/או שלא לשביעות רצון התאגיד ו/ו

מינוי קדם מפרק לרבות במקרה של  החלו כנגד הקבלן הליכי פשיטת רגל או פירוק .9.1.2
או /או כונס נכסים זמני ו/חד ואו מנהל מיו/או מפרק קבוע ו/או מפרק זמני ו/זמני ו
 .הקבלןים על מרבית נכסי /או במקרה של הטלת עיקול/ולקבלן קבוע 

 . או שונה אחד מהתנאים ברישיון הקבלן/בוטל ו .9.1.1

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

לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל , רשאי התאגיד בכל עת, אמור לעיל בסעיף זהמבלי לגרוע מה .9.2
הקבלן יפסיק את עבודתו . לקבלןלהפסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה בהודעה סיבה שהיא 

או דרישות /ואו טענות /תביעות ולו כל היינה ולא ת, כאמור, יום לאחר קבלת ההודעה 34
מועד לעד  על ידו בפועלהעבודה שבוצעה לו בגין למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה 

 .הפסקת ההתקשרות

חלק מהם , שומר התאגיד לעצמו זכות לבצע את הדברים הבאים או, הפר הקבלן את ההסכם .9.3
 :לפי קביעתו הבלעדית

 .לחלט את הערבות הבנקאית .9.3.1

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

 . לתבוע את הקבלן לתשלום נזקים והוצאות שנגרמו לה .9.3.3

 .או באמצעות קבלנים אחרים/ו, לבצע את העבודות בעצמו .9.3.0

ונזקיו הישירים והעקיפים על פי , לנכות מהסכומים המגיעים לקבלן את הוצאותיו .9.3.2
 .תחשיביו

 פיקוח .1
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והקבלן , ידו ורך ביצועו של הסכם זה מינה התאגיד מטעמו את המנהל או מי שימונה עללצ .1.1
 .מצהיר מסכים ומתחייב להישמע לכל הוראותיו והוראות המפקח מטעמו

לצורך הגדרת העבודות שביצוען נדרש יודיע המפקח מעת לעת וככל שיש צורך בכך למוקד  .1.2
לרבות , וכן לקבלן אודות העבודות הנדרשות לביצוע"( המוקד: "להלן)התקלות בתאגיד 

כל הפרטים שימסור המפקח . ב"לבצע את התיקון וכיוצגודל השטח בו יש , מהות התיקון
המפקח ישגיח ויפקח על ביצוע העבודות בהתאם . יירשמו במוקד וכן ביומן המפקח

וכן יבדוק את טיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע , כאמור, להנחיותיו והוראותיו
המנהל ואת , סכם זההעבודות וכן רשאי הוא לבדוק האם הקבלן מבצע כהלכה את הוראות ה

 . הוראותיו הוא

אשר יארע , מכל מין וסוג, או למפקח על כל אירוע חריג/הקבלן מתחייב לדווח לתאגיד ו .1.3
 . במהלך ביצוע העבודות

ולקבל מידע , או למפקח תעמוד הזכות לבקר בכל עת בזמן ביצוע העבודות/לנציג התאגיד ו .1.0
 .או מעובדיו בקשר לביצוע העבודות/מהקבלן ו

כי , ההסכם והמפרט הטכנילתנאי  ותמתאימ ןאינאו כל חלק מהן /ו העבודותהמפקח כי  מצא .1.2
ימסור , את רצונו ותמשביע ןאינכי הן והן לא בוצעו ברמה המקצועית והטכנית הנדרשת 

"( התיקונים" :להלן)או עבודות ההשלמה /ואו פעולות /ו לקבלן רשימה של תיקונים
למען הסר ספק מובהר  .עם תוך התקופה שקבע המפקחוהקבלן חייב לבצ, הדרושים לדעתו

כי בגין ביצוע התיקונים לא ישלם התאגיד לקבלן סכום כלשהו בנוסף לסכום המגיע , ומוסכם
 . כאמור, לו בגין ביצוע העבודה אלמלא נדרש הקבלן לביצוע התיקונים

 .לעיל ואילךד 1.0ק "בסיחול על העבודה האמור  –נסתיים ביצוע התיקונים 

הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה למען  .1.1
ולא תינתן לקבלן ארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך , ההסכםלפי 

 .בתיקונים וביצועם

יהיה המזמין רשאי , לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח .1.9
המזמין יגבה . על חשבון הקבלן, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון, ונים בעצמולבצע את התיק

לרבות קיזוז מהתמורה המגיעה , מהקבלן בכל דרך שימצא לנכון 12%בתוספת , הוצאות אלו
 . לקבלן

או ליישם כל הוראה הנוגעת לאופן /הקבלן מתחייב לבצע ו, מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה .1.1
לרבות הוראות מנהליות והוראות לקביעת נהלי עבודה , קוניםאו התי/ו ביצוע העבודות

 . עליהם יהיה על עובדי הקבלן להקפיד

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 

חגים , לרבות בשבתות, לאחר מכן ובמשך כל תקופת ההתקשרות בהסכם ובין אם יינתנו
 . אף אם לא הוכרזה רשמית, ומועדים ותקופת חירום

 אחריות הקבלן .7

או כל מי שעוסק מטעמו בביצוע /הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי ומוחלט כלפי עובדיו ו .7.1
או /רם במישרין ואשר ייג, מום ונזק לרכוש, נזק גופני, ח מוות"לרבות בגין חו, העבודות

 .או בדרך אליהן/או בקשר אליהן ו/בעקיפין בעת ביצוע העבודות ו
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הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי ומוחלט כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת דין  .7.2
המתייחסת לבטיחות בביצוע העבודות ותשלום כל התשלומים שיש לשלם על פי דין בגין 

 . ביצועו של הסכם זה

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

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

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

 . או מחדל של הקבלן/כתוצאה ממעשה ו

, זה ונגרם עקב כך נזקי הסכם "הפר הקבלן איזו מהתחייבויותיו עפ, מבלי לגרוע מהאמור .7.2
 . כאמור, יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק, או ציוד/לרבות לרכוש ו

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

יהא התאגיד רשאי לתקן את הנזק ולחייב את הקבלן בעלות , הקדם האפשריאו אובדן ב/ו
 . 14%שנגרמה לו בתוספת 

הקבלן יהיה אחראי לקבלת מידע מהגורמים המוסכמים לפני תחילת ביצוע העבודות לגבי  .7.9
 .עניינים שאינם נראים לעין או שאין לגלותם תוך הסתכלות רגילה בשטח העבודה

או כל אדם הנמצא בשירותו מכל אחריות לכל אובדן /או עובדיו ו/הקבלן פוטר את התאגיד ו .7.1
הקבלן ישפה את התאגיד על כל סכום שיחויב . כאמור בהסכם זה, או לרכוש/או נזק לגוף ו/ו

, י כל דין"או עפ/כאמור לעיל ו, לשלם או ששילם בגין נזק או אובדן להם אחראי הקבלן
התאגיד יודיע . א בהן בקשר לחיוב כאמורלרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שייש

 . או דרישה כאמור ותינתן לו האפשרות להתגונן מפניה/לקבלן על תביעה ו

או יפצה את התאגיד בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה מקצועית של /הקבלן ישפה ו, בנוסף
או /ם ואו חומרי/או התרשלות במילוי חובתו המקצועית לרבות עקב שימוש בציוד ו/הקבלן ו

כי אחריותו של הקבלן תחול גם לאחר תום תקופת , למען הסר ספק מובהר. אבזרים לקויים
 . הסכם זה

 ערבויות וביטוחים .14

להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ימסור הקבלן לידי התאגיד בעת חתימת הסכם  .14.1
: להלן)ם זה להסכ' בנספח בנוסח המצורף כ₪  04,444זה ערבות בנקאית אוטונומית בסך 

חודשים ממועד חתימת ההסכם  12ערבות זו תהא בתוקף למשך "(. הערבות הבנקאית"
והקבלן מתחייב להאריכה מפעם בפעם כך שתהא בתוקף למשך כל תקופת ההסכם והתקופה 

 .לפי העניין, המוארכת

 הסכםכי הפר סעיף כלשהו ב, לקבלןלאחר שיודיע את הערבות הבנקאית יוכל לממש התאגיד  .14.2
ימים  9בתום . בדבר ההפרהלקבלן ימים קודם לכן התראה בכתב  9שלח והתאגיד ובלבד , זה

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

לאחר  לרבות לצורך גביית הפיצוי המוסכם, את הערבות הבנקאיתיוכל לממש התאגיד  .14.3
ימים קודם לכן  9שלח והתאגיד ובלבד , זה הסכםכי הפר סעיף כלשהו ב, לקבלןשיודיע 
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התאגיד רשאי , המכתבמשלוח ימים ממועד  9בתום . בדבר ההפרהלקבלן התראה בכתב 
  . במהלך תקופה זוהקבלן על ידי  אם לא תוקנה ההפרה, את הערבות הבנקאיתלממש 

מתחייב הקבלן לערוך , פי דין-או על/ו הסכםהפי -מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על .14.0
משך כל , מורשית כדיןבחברת ביטוח , (בין בעצמו ובין באמצעות הבאים מטעמו)ולקיים 

 'דכנספח ב "הרצביטוח העריכת באישור ת ביטוח כמפורט ופוליס, תקופת ההתקשרות
  ."(אישור עריכת הביטוח": להלן)מהווה חלק בלתי נפרד הימנו הו, להסכם זה

ההתקשרות וכתנאי מוקדם  תחילתממועד לא יאוחר , התאגידהקבלן מתחייב להמציא לידי  .14.2
בין בכל מקרה של אי התאמה בין האמור . בידי מבטחוחתום ביטוח העריכת אישור לה את 

מתחייב הקבלן לגרום לשינוי , זה הסכםלבין האמור בהאמור באישור עריכת ביטוח העבודות 
מוסכם בזה במפורש כי אין . זה הסכםמנת להתאימם להוראות הביטוחים האמורים על 

בדבר התאמתם  או בשינויים כדי להוות אישור/בהמצאתם ו, בעריכת הביטוחים האמורים
ולא תצמצם את אחריותו של או הבאים מטעמו /התאגיד ועל  יולא תטיל אחריות כלשה

 .זה או על פי דין הסכםהקבלן על פי 

ישא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות יהקבלן , למען הסר ספק .14.1
מכל סכום שיגיע לקבלן על פי  התאגידסכומים אלו יהיה ניתנים לקיזוז על ידי . הביטוח

 .זה הסכם

 : במשך כל תקופת ההתקשרות את הביטוחים כדלקמןיערוך הקבלן  ןכ .14.9

, י רכביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלב .14.9.1
עד , וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב

 .ב בגין נזק אחד"ארה$  144,444 -לסך שלא יפחת מ

לרבות ביטוח , במסגרת ההתקשרותאת הקבלן ביטוח לציוד המשמש  .14.9.2
ציוד מכני "ביטוח , לציוד הקבלן לרבות פריצה" אש מורחב"במתכונת 

כולל , ישמש את הקבלן בביצוע העבודות לציוד ההנדסי אשר" הנדסי
כולל , מהומות ופרעות, נזק בזדון, סיכוני טבע, רעידת אדמה, שוד, פריצה

 בגין כל כלי הנדסי כבד$ 224,444בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ' צד ג
בגין אחריותו תאגיד שיורחב לכלול את ה, שקיימת חובה חוקית לבטחו

 . ו הבאים מטעמוא/או מחדלי הקבלן ו/למעשי ו

זה ולשלם הפרמיות  הסכםהקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי  .14.1
על קרות אירוע נזק ולשתף עירייה לכן מתחייב הקבלן להודיע מיד בכתב למבטח ו. במועדן

 .על פיהם התאגידלשם שמירה ומימוש של זכויות  התאגידפעולה עם 

יוודא כתנאי , קו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרותהקבלן מתחייב כי במידה ויועס .14.7
, 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 , בכתב התאגידבא לידיעת כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יו .14.14
 .מראש וכפוף לאישור

עובדיו וקבלני , הקבלן מתחייב לכך כי הוראות פוליסות הביטוח תובאנה לידיעת מנהליו .14.11
 .המשנה שלו

 .זה הסכםהוראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי  .14.12

או /מטעם העירייה ואו כל תאגיד עירוני אחר /או העירייה ו/התאגיד והקבלן פוטר את  .14.13
מכל אחריות לנזק כלשהו העלול להיגרם ל "או הבאים מטעמם של הנ/או המנהל ו/המפקח ו
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לו הוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים או של הבאים מטעמו /לרכוש כלשהו של הקבלן ו
ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת אדם , לעיל 14.9שהתחייב בעריכתם כאמור בסעיף 

 .בזדוןשגרם לנזק 

או /ו או זכויות התאגיד/מפקיע את זכויותיו והפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן ה .14.10
הקבלן יהא אחראי לנזקים באופן מלא , או המנהל/או זכויות המפקח ו/זכויות העירייה ו

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

תקפות תהיינה כך ש, ך את פוליסות הביטוח מדי פעם בפעם לפי הצורךהקבלן מתחייב להארי .14.12
לאישור עריכת הביטוח אף  3ולעניין הביטוח הנקוב בסעיף , משך כל תקופת ההתקשרות

 . לתקופה בת שנתיים לכל הפחות מתום ההתקשרות

14.11.  

 קבלן –יחסי תאגיד  .11

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

 . או מי מטעמו/ו או עובדיו/והתאגיד 

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

שכר עבודה כמשמעותו בחוק , ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא
-ג "תשכ, פיצויי פיטורים  כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, 1721 -ח "תשי, הגנת השכר

, 1721 -א "תשי, וחהי חוק שעות עבודה ומנ"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית עפ, 1713
הטבות או /תשלומים והוכל , תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן

 .הסדר קיבוצי וצו הרחבה, הסכם קיבוצי, הסכם, י כל דין"עפ, סוציאליות מכל סוג שהוא

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

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

 . ונהימים ממועד הדרישה הראש

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

 שונות .12

 .הינם סעיפים יסודיים בהסכם זה 12 -ו 11 ,14.3-14.19, 7 ,1, 2, 0, 2הסעיפים  .12.1

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

מבלי , בכל עת שיחפוץ, כולן או מקצתן, או על פי כל דין/ו זה הסכםלהשתמש בזכויותיו על פי 
 . עשות כןלשיהא מנוע מ

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

 .מי מהצדדים
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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 , כם זהבין תוכן הנספחים לתוכן הס, אם תהיה כזו, בכל מקרה של סתירה .12.2
 .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

היה רשות להפסיק את ביצוע בכל מקרה של חילוקי דעות בקשר לביצוע העבודה לקבלן לא ת .12.9
הפוסק היחידי בנושא חילוקי דעות . לא אם קיבל הוראה בכתב מהמנהל להפסיקןא, העבודות

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

י השיפוט לצורך כל התדיינות בין הצדדים בקשר להסכם זה תהיה נתונה באופן בלעד סמכות .12.1
 .   יפו-אביב-לבתי המשפט המוסמכים בתל
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 להסכם' נספח א             

  – ביוביתמפרט טכני לעבודות 

 כללי .0

 .שטיפה בלחץ וניקוי מערכות ביוב, מפרט זה מתייחס לעבודות שאיבה

 ניקוי קווי ביוב .0

פריצת סתימות ושטיפת קווים , שטיפתם בלחץ, תאי ביקורת ניקוי קווי ביוב יכלול פתיחת (א)
 .בלחץ

 .פתיחת המכסים וסגירתם (ב)

 .סילוק השפכים ופסולת במקום שפך מאושר (ג)

 ציוד וכלי עבודה .3

 001לשאיבת שפכים ולשטיפה בלחץ  ביוביות 3 -ב, הקבלן יצטייד על חשבונו לצורך ביצוע העבודה
 :בהתאם לפרוט כדלהלן, "(ביוביות: "ןלהל) לניקוי השפכים לניקוי הקווים' אטמ

קיבולת  ותובעלומשרד הבריאות בהתאם לתקני משרד התחבורה תהיינה בנויות הביוביות  (א)
 .2444לא תהיה לפני שנת הביוביות  3מתוך  2שנת ייצורן של לפחות . ק"מ 1בת , מינימאלית

 .ציוד השאיבה והשטיפה יהיו תקינים לחלוטין ללא תקלות

בעלת אפשרויות ליניקה ודחיסה בעזרת ברז )במשאבות ואקום דו תכליתי  נהידתצוהביוביות  (ב)
 (.כיווני-דו

 .מטר 04יהיה לפחות הביוביות פליטה בהן תצוידנה /אורך צינורות היניקה (ג)

ליטר  244לספיקה מינימאלית של ' אטמ 124משאבת הלחץ תהיה ללחץ שטיפה מינימאלי  (ד)
 .ר לפחותמט 144צינור השטיפה יהיה באורך . לדקה

 .1"או  0"משאבות לשאיבה עצמית בגודל  (ה)

 ואשר אישורים על בדיקתם ימסר, (מונע זרימה חוזרת)ח "כל ביובית תצויד במז (ו)
 . למפקח אחת לשנה/למנהל

 .הציוד והאמצעים לביצוע עבודות תברואה העומדים לרשותו, הקבלן יגיש את רשימת כלי הרכב

 כח אדם להפעלת הציוד .4

כוננות מתמדת לצורך ביצוע עבודות דחופות במשך כל בעובדים  זיק צוותהקבלן מתחייב להח (א)
הצוות יהיה ם ומצבי חירום ומועדי  חגים, שעות היממה ובכל ימות השנה לרבות בשבתות

 .מצויד בכל הכלים המכונות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות

שנים  3ניסיון של  יים ובעלרישיון נהיגה מתא יבעל ואשר יהי םנהגי, בביוביותהקבלן יפעיל  (ב)
 (.אנשים 2ביובית גודל צוות על )לפחות בעבודות מסוג זה 

ידאג לבצע את העבודה , להסכם 0.2 כי במצבי חירום כהגדרתם בסעיף , הקבלן מתחייב (ג)
 .כפי שיורה לו המנהל, תגבור נוספים-באמצעות צוותי

 ,  הפועלים מטעמו בתאגיד ,כי התאגיד יפעל לריתוק עובדי הקבלן, כמו כן מסכים הקבלן (ד)
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 כחלק ממצבת כוח האדם של התאגיד בעיתות חירום ולשם כך יציג הקבלן במועד חתימת                

 וכן , ז.ת' לרבות מס, הסכם זה ובכל מועד אחר בהתאם לדרישת המנהל רשימת עובדים              

 .התאגיד בשוטף ובעיתות חירום לצורך ריתוק העומדים לרשות, רשימת כלי רכב  ומספריהם              

במקרה ועם תחילת העבודה או במשך תקופת החוזה לא יעמוד הקבלן בדרישות הציוד וכוח  (ה)
 .יחליף הקבלן את הנדרש בהתאם לדרישות התאגיד, האדם כמתחייב

 אמצעי זהירות בעת ביצוע .5

טיחות לביצוע עבודות כפי שפורט בהוראות הב, על הקבלן לנקוט באמצעי זהירות הדרושים (א)
במתקני תברואה וכן יש להסב את תשומת לב המבצעים הנוכחים סביב בורות נקווים 

לסכנה הקיימת לחייהם ובריאותם מגזים רעילים הנמצאים בקווים ומתקני  ,ומתקני ביוב
 . הביוב

אין לרדת לבורות ומתקני ביוב אחרים . לבריכות יכנסו רק העובדים המורשים של הקבלן (ב)
 :לי שיינקטו אמצעי זהירות כדלהלןמב

יש לפתוח את המכסים לאורך הקו לפני ואחרי ', מ 2בריכות ביוב בעומק מעל  (1)
לפחות חצי שעה לפני שנכנסים , מיועדת לטיפול ולהשאירם פתוחים, הבריכה

 .לבריכה ובמשך כל זמן העבודה

 להסכם ' וכל האמור בנספח גייעשה שימוש בכל ציוד הבטיחות הנדרש  (2)
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 להסכם' נספח ב            

 

 לכבוד

 מי מודיעין –תאגיד המים והביוב 

  12השדרה המרכזית ' רח

 91944מודיעין 

 

 

 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 ( "הקרןסכום ": להלן) - ₪  04,444

של  ואת בקשר  לקיום מלוא התחייבויותיוז, ("הפרשי ההצמדה": להלן)כמפורט להלן , המחירים לצרכן
 (."ההסכם" :להלן) _________ מיום בהתאם להסכם המבקש 

 
 : י ערבות זו"לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ

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

 .המרכזית לסטטיסטיקה
 

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

 .הידוע ביום פרסום המכרזמדד המחירים לצרכן  "המדד היסודי"
 

סכום השווה להכפלת ההפרש , יהיו הפרשי ההצמדה, לעומת המדד היסודיאם יתברר כי המדד החדש עלה 
 .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 -לא יאוחר מ
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
 . כלפיכם

 
שכל אחת , ל בפעם אחת או במספר דרישות"יו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנאתם תה

 .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 ת זו מעת לעת בהתאם לדרישתכםאנו נאריך ערבו
 .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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 "להסכם' ג"נספח 

 

 בטיחות –התחייבות קבלן 

 

לרבות בעניין הבטחת תנאי , הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה .1

 .דם אחר במהלך ביצוע העבודהאהבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל 

את קבלני המשנה שלו וכן את , את עובדיו, ת את הקבלןמובהר כי דרישות הבטיחות מחייבו .2
 .הספקים וכל אדם אחר מטעמו

ד "לרבות חוק אירגון הפיקוח על העבודה התש, הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין .3

עבודות בניה , תקנות הבטיחות בעבודה, 1794ל "תש( נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה , 1720
תקנות הבטיחות בעבודה , 1799ז "התשנ( ציוד מגן אישי)ות בטיחות בעבודה תקנ, 1711ח "התשמ

וכן כל התקנות והצווים שפורסמו ומתפרסמים , 1711ח "ועזרה ראשונה במקומות העבודה התשמ
לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פיהם והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה , מעת לעת

 .עקב הפרת כל הוראה ומי מטעמ וכלונגד התאגיד שתוגש נגדו 

בקפדנות את כל , עובדיו וכל הבאים מטעמו, יקיימו הקבלן, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל .0

משרד , לרבות משרד העבודה והרווחה, י רשות מוסמכת"ההוראות וההנחיות שתינתנה ע
ך מילוי מדויק הקבלן יבצע את העבודות תו. משרד החינוך והמשטרה ועיריית מודיעין, התחבורה

תוך עמידה בתקנים ישראליים , התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, של כל הוראות הדין
 .בתחום העבודות

הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת  .2

ן קבלני משנה כן יעסיק הקבל. בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראיים לעבודתם
שעברו הדרכת בטיחות שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה 

בשום פנים ואופן לא יהיה רשאי הקבלן להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים . והבינו אותה
 פ הדין ובהתאם להסכם"מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו ע. ושאינם מקצועיים

אישור של קבלן המשנה והעובדים לפי שיקול הלאשר או לסרב או להתנות את  רשאי התאגיד
 .המוחלט ודעת

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרשיונות והאישורים הדרושים  .1

, לרבות כלי הרמה, וכי כל רשיונות  הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד
תקינים וכל כלי הדורש בדיקת בודק מוסמך , מכשירי יד מכניים או חשמליים, כלי שינוע

תקופתית אכן נבדק ונמצא תקין והוא מתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה 
 . כחוק

 

את כל ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש , לשולחיו ולכל הפועלים מטעמו, הקבלן יספק לעובדיו .9

אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא , ם להוראות החוק הנוהגבהתא
ויוודא כי נעשה ,  ('כובעי מגן משקפי מגן וכד, אוזניות, בגדי עבודה, לרבות נעלי העבודה)ההסכם 

 . שימוש בציוד זה
 

אחרים  פגיעות ונזקים, הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים סדרי בטיחות נגד תאונות .1

הציוד , לנפש ולרכוש בביצוע העבודה וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים
 . כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה, המכשירים המכונות וכלי העבודה שלו

 

 קי החו"עפ, כולל הצבת ציוד מגן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, הקבלן יסמן .7
תמרורי ושלטי , סימון דרכי גישה ומילוט, גשרי מעבר, לעיל כולל מחסומים 3כפי שמפורט בסעיף 
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יכוון את התנועה והסדר מעברים זמניים , ידאג לתאורה במשך הלילה, פנסים מהבהבים, אזהרה

 . בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור והעובדים ידרשו זאת
 

 

 הצהרה והתחייבות 

 ____________: תאריך
 

 ________________: כתובת ___________ . ז.ת   ______________: שם הקבלן
 

 ___________קבלן רשום' מס ___________פקס ' מס  ______________    : טלפון' מס

 

 

 

 :שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן

 

 ____________________כתובת ________________. ז.ת  _____________: שם

 

 ____________________כתובת  _______________. ז.ת   _____________: שם
 

 

 : מנהל העבודה מטעם הקבלן

 ____________________כתובת ________________. ז.ת  _____________: שם

 

 ______________קבלן רשום' מס          ___________פקס ' מס______________ : טלפון' מס

 

 

____________         ________________ 

 חתימת מנהל העבודה         חתימת הקבלן

 

       _________________ 

 מקום                      
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 להסכם  'נספח ד        
 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_______________ ם כי החל מיום הננו מאשרי
  :המפורטים להלן

 'ביטוח אחריות צד ג .1

או לרכושו /בגין פגיעה או נזק לגופו ו, על פי דיןהקבלן חבות את המבטח , ביטוח חבות כלפי צד שלישי

למקרה $  244,444 -ת שלא יפחת מבגבול אחריו, או גוף שהוא במסגרת ביצוע העבודות/של כל אדם ו
 .ולתקופת ביטוח שנתית

, רעידות והחלשת משען, התפוצצות, 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, ביטוח חובהכלי רכב מנועי אשר אין חובה לבטחו ב
או /ופועלים  והבאים מטעמאו /נזק לרכוש שהקבלן ווכן , 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 המבטח את חבות הקבלן כלפי , ביטוח חבות מעבידים
בגבול , תוך כדי ועקב ביצוע העבודות כאמור, גופנית או מחלה הנגרמת במשך תקופת ביצוע העבודות

  .לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית, לתובע$  2,444,444-אחריות שלא יפחת מ

 .וכן בדבר העסקת נוער, שעות עבודה, ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בעומק

מי מהם כי , היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי, והעירייה תאגידורחב לשפות את הההביטוח 
 . עובדי הקבלןכלפי מי מ ןהנושא בחובות מעביד כלש

 אחריות מקצועית ביטוח  .3

, למקרה ולתקופת ביטוח שנתית$  224,444בגבול אחריות שלא יפחת מסך אחריות מקצועית ביטוח 

או /מעשה ועקב , או העירייה/לצד שלישי כלשהו לרבות התאגיד ובגין כל פגיעה או נזק העלול להיגרם 
ם בגין אחריותוהעירייה  תאגידהלכלול את ורחב הביטוח ה .או הבאים מטעמו/מחדל של הקבלן ו

על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל  "צולבתחבות "לסעיף בכפוף , או מחדלי הקבלן/מעשי ול
 . יחיד מיחידי המבוטח
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 :הוראות כלליות

כל תאגיד  או/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 העבודותעל מפקח האו /מנהל והאו /של העירייה ו

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

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

 .ל"הנאו דרישה דבר שיתוף ביטוחי /ו

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

  .יום מראש 14לפחות , תאגידם לידי התימסר הודעה בדואר רשו

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

 .הביטוחים המפורטים לעיל

 

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

  

 

 

 ,בכבוד רב

 

 

          ___________________                        ______________ 
 שם ותפקיד החותם                             חתימה וחותמת המבטח            

 

 

 

 


