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 :תוכן עניינים

   

   הזמנה להגשת הצעות

 ערבות מכרז    -' נספח א 

חוק עסקאות גופים  תצהיר לפי  -' 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 

 ת הבנקאית להסכםהערבו- 'נספח ב 

 ערבות לתקופת הבדק- 'נספח ג 

 אישור עריכת ביטוחי קבלן 'נספח ד 
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 הזמנה להגשת הצעות

 

 אור העבודהיכללי ות .1

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

ב "גדר וכיוצ, שביל, מדרכה, דרך, שנועדו להשיב לקדמות ולתקן כל כבישעבודות 

או ביצוע /שנפגעו או ניזוקו כתוצאה או תוך כדי ביצוע עבודות תיקון פיצוצי מים ו

בהתאם וזאת ( "העבודות": להלן)והביוב עבודות תחזוקה מונעת ושוטפת בקווי מים 

והמפרט ההתקשרות  הסכםב ,לתנאים המפורטים בהזמנה להגשת הצעות על נספחיה

 (."מסמכי המכרז": להלן)ספחיהם על נהטכני לביצוע העבודות 

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

 תנאים להשתתפות במכרז .2

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

לפי חוק כבישים ותשתיות פיתוח  , בניה, לעבודות הנדסהקבלן רשום תף הינו המשת 2.2

סימון , 4- גכספי  לפי סיווג  ,1717 –ט "תשכ, תום קבלנים לעבודות הנדסה בנאירישו

 . 422סימון מקצועי  3-וכן ג 222מקצועי 

בו יאוחסנו  המשתתף הינו בעלים או בעל זכות שכירות במשרדים וכן בשטח היערכות 2.3

יר המצויים בתחום השיפוט של העי מכרז זה "כל החומרים והציוד לביצוע העבודות עפ

: להלן) מ לכל היותר ממרכז העיר מודיעין"ק 12או במרחק של  מודיעין מכבים רעות

  ."(שטח ההיערכותהמשרדים ו"

או נסח טאבו בו מפורטות /ואו שכירות /או חכירה ו/על המשתתף להציג הסכם מכר ו

 .כאמור לעיל, בנכס במשרדים ובשטח ההיערכותזכויותיו של המשתתף 

, ף להציג טיוטת ההסכם לגבי המשרדים ושטח ההיערכותרשאי המשתתלחילופין 

שטח ובצירוף התחייבות מטעם המשתתף ומטעם בעל המשרדים , כאמור לעיל

 כי היה והמשתתף יזכה במכרז יחתמו הצדדים על טיוטת ההסכם המצורפת, ההיערכות

חתימת המשתתף ובעל . ימים ממועד קבלת הודעת המשתתף על זכייתו במכרז 9בתוך 

  .ד"עוחתימת י "יאומתו ע, כאמור, על גבי ההתחייבות, שרדים ושטח ההיערכותהמ

הצעה של משתתף שלא יעמוד בתנאי הסף . בכל תנאי הסף שלהלן לעמוד שתתףהמעל  2.4

                                                                            : להלן תנאי הסף  -כאמור תפסל 

  .מכי המכרזמסלרכוש את  2.4.1

 .להלן 1.1כמפורט בסעיף , המציעיםלהשתתף בכנס  2.4.2
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לטובת , אוטונומית ובלתי מותנית, המשתתף צרף כתב ערבות בנקאית מקור 2.4.3
בסך של , להזמנה זו 'נספח אמ בנוסח המצורף כ"תאגיד מי מודיעין בע

ותהא צמודה למדד המחירים  24.12.27אשר תהא בתוקף עד ליום , ₪ 20,222
 (. "ערבות המכרז": לןלה)לצרכן 

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

וכן כל תחליף אחר לא  ,כאמור, צורףי צירוף ערבות כנדרש ובנוסח המא
 . לפסילת ההצעה  ויגרמו יתקבלו

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

 המשתתף צרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים 2.4.4
שכר מינימום והעסקת , תשלום חובות מס, אכיפת ניהול חשבונות)ציבוריים 

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

 בהתאם לפקודת מס הכנסה, רואה חשבון לעניין ניהול ספרי חשבונות כחוק
 .להזמנה זו 'נספח בכותצהיר בנוסח המצורף 

כי הינו מפריש ניכויים ותשלומים , ח"אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרו 2.4.0
 . כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם לחוק

או נסח טאבו לגבי /או שכירות ו/או חכירה ו/רף הסכם מכר והמשתתף צ 2.4.1
שטח המשרדים וההיערכות או לחילופין טיוטת הסכם לגבי שטח המשרדים 
וההיערכות בצירוף התחייבות מאומתת בחתימת עורך דין והכל כאמור 

 . דלעיל 2.3בסעיף 

 האומדן .3

ההתקשרות בתיבת  יופקד אומדן של שווי, עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 3.1

 "(.האומדן: "להלן)המכרזים 

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

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

ייחשבו כבלתי סבירות , שלהלן' המפורטים בנספח ג מכל סעיפי התמורה גם יחד

 .יפסלו על הסף באופן אוטומטיוי

 ומסמכי המכרזההצעה הגשת  .4

הצעת והצהרת המשתתף "מסמך ל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם  על גבי ע 4.1

 ("ת המשתתףהצע": להלן) 'גנספח כבנוסח המצורף להזמנה להגשת הצעות " במכרז

  .בעט או במכונת כתיבה
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ותונח בתיבת  ,ועדת לכךבמעטפה סגורה המיתוגש במסירה אישית  ת המשתתףהצע 4.2

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

 . 12:22 שעהעד ל 24.27.27 יום יאוחר מ

 .מסרנה לאחר המועד האמור לעיליא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתל 4.3

 :להצעה יש לצרף את כל המסמכים והאישורים הבאים 4.4

לטובת תאגיד מי , אוטונומית ובלתי מותנית, קאית מקורכתב ערבות בנ 4.4.1
אשר , ₪ 20,222בסך של , להזמנה זו 'נספח אמ בנוסח המצורף כ"מודיעין בע

: להלן)ותהא צמודה למדד המחירים לצרכן  24.12.27תהא בתוקף עד ליום 
 (. "ערבות המכרז"

 כםהסלרבות , ערבות המכרז תשמש להבטחת קיום מסמכי המכרז ותנאיהם
 . ההתקשרות

וכן כל תחליף אחר לא  ,כאמור, צורףי צירוף ערבות כנדרש ובנוסח המא
 . לפסילת ההצעה  ויגרמו יתקבלו

אכיפת ניהול )ציבוריים  כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים 4.4.2
, (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, תשלום חובות מס, חשבונות

: דהיינו, למועד הגשת ההצעהומעודכנים ים תקפכשהם , 1791 -ו "התשל
אישור פקיד שומה או רואה חשבון  ,מ"אישור עוסק מורשה מטעם רשויות מע

ותצהיר  בהתאם לפקודת מס הכנסה, לעניין ניהול ספרי חשבונות כחוק
 .להזמנה זו 'נספח בכלהזמנה זו בנוסח המצורף 

ש ניכויים ותשלומים כי הינו מפרי, ח"אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרו 4.4.3
תקף . זכויותיהם הסוציאליות בהתאם לדין כדין עבור עובדיו להבטחת

 . ומעודכן למועד הגשת ההצעה

תקף ומעודכן למועד , אישור  על ניכוי מס הכנסה במקור על שם המשתתף 4.4.4

 .הגשת ההצעה

תקף תדפיס , העתק תעודת רישום התאגיד –אם המשתתף הינו תאגיד  4.4.0
 .של רשם החברות צעהלמועד ההמעודכן ו

, עדכני ותקף למועד הגשת ההצעהאישור מטעם רואה חשבון או עורך דין  4.4.1
במידה והתאגיד הינו ]החתימה בשם התאגיד פרטי המנהלים וזכויות בדבר 

וכן כי החותם [ יצוין באישור מי הם השותפים בשותפות ופרטיהם, שותפות
 . ף לכל דבר וענייןעל מסמכי המכרז מוסמך על פי דין לחייב את המשתת

במידה והתאגיד הינו שותפות יצהירו כל אחד ]מטעם בעלי המניות תצהירים  4.4.9
או /ו עדר הרשעות פליליותיהומנהלי התאגיד לגבי  [מהשותפים בשותפות

ולפי הנוסח המצורף  תקפים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, אישום יכתב
  .'נספח דכלהזמנה להגשת הצעות 

תקף ומעודכן  דלעיל 2.2נים על הסיווג הנדרש לפי סעיף אישור מרשם הקבל 4.4.1
 . למועד ההגשה
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לרבות כל , על המשתתף למלא את כל המסמכים המצורפים להצעה זו 4.4.7
המחירים בכתב הכמויות ולחתום בכל המקומות המיועדים במסמכים 

 . "הקבלן"המצורפים לחתימת 

 הוכחה לרכישתיהווה , המכרז סמכימ רכישת בגין, צירוף הקבלה המקורית 4.4.12
 .מסמכים

הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאי תאגיד מי מודיעין שלא  4.0

 . לדון בה כלל

, אשר לא המציא במסגרת הצעתו מסמך אישור, התאגיד יהיה רשאי לאפשר למציע 4.1

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

וזאת בכפוף , י התאגיד"א את המסמכים לתאגיד תוך פרק זמן קצוב שייקבע עולהמצי

  .לכך שהמציע עמד בתנאי הסף הקבועים במכרז במועד הגשת ההצעה

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או  4.9

 . הסתייגויות לעומת האמור במסמכי המכרז

 ההסכם .0

 המצורפיםוהמפרט הטכני ההתקשרות הסכם תום על חיבמכרז שיזכה משתתף  0.1

מקבלת ההודעה  (ימיםשבעה )ימים  9תוך ב וזאת"( ההסכם: "להלן) מכרזהלמסמכי 

 . על זכייתו במכרז תאגידמה

ידאג , מקבלת ההודעה מהתאגיד על זכייתו במכרז( שבעה ימים)ימים  9בתוך , בנוסף 0.2

דלעיל  2.3בהתאם לסעיף  ,סרככל שמ, שמסר לתאגיד, טיוטת ההסכםהמשתתף כי 

 . הכרוך בכךכל על , תהפך להסכם מחייבתיחתם על ידו ו

 האי, תוך פרק הזמן האמור לעילבסעיף זה יבצע את האמור לעיל במידה והזוכה לא  0.3

אחר משתתף ולמסור את ביצוע העבודות לידי  המכרזרשאי לחלט את ערבות  התאגיד

 . הבלעדי וי שיקול דעת"עפ

אוטונומית ובלתי  יפקיד הזוכה ערבות בנקאיתההתקשרות  הסכם חתימת במעמד 0.4

: להלן) לשם הבטחת ביצוע העבודות₪  20,222של  בשיעור מותנית לטובת התאגיד 

 "(.ערבות הקיום"

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

 . להסכם 'ב פחנסכ לפי הנוסח המצורףוהערבות תהא במכרז 

בכפוף לוידוא תקינות ערבות , קיום תוחזר לזוכה ערבות המכרזהסירת ערבות עם מ

 .קיוםה
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אוטונומית ובלתי  ערבות בנקאיתבידי התאגיד יפקיד הזוכה בתום תקופת ההסכם  0.0

לשם הבטחת ביצוע חודשים  12למשך ₪  20,222בסך של , לטובת התאגיד מותנית

 ."(ערבות הבדק: "להלן)בהסכם  תיקונים בתקופת הבדק כקבוע

 יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד ההודעה עלהבדק סכום ערבות 

 .להסכם 'גנספח כלפי הנוסח המצורף , הזכייה במכרז

בכפוף לוידוא תקינות ערבות , קיוםהעם מסירת ערבות הבדק תוחזר לזוכה ערבות 

 .הבדק

 .ההסכםומתן על נוסח מובהר בזאת כי לא ינוהל עם הזוכה משא  0.1

 מההסכםהזוכה יהיו חלק בלתי נפרד  שתתףהצעת המלרבות , מכרזמסמכי ה 0.9

 .שייחתם והם יחייבו את המציע לכל דבר ועניין

 תוקף ההצעה .1

 .יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז 72ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  1.1

 ושינויים במסמכי המכרז הבהרהשאלות  .9

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

בשני מוזמן להעלותן על הכתב ולשלוח אותן , למסמכי המכרז או כל חלק מהם

רחוב , ליגד סנטר, תאגיד מי מודיעין מזכיר: בדואר או בפקסימיליה אל, העתקים

. 21-7922213: 'למס פקסימיליה או באמצעות  91922מודיעין , 10השדרה המרכזית 

מענו , הפניה תעשה בכתב בלבד ותכלול ציון שמו של  המשתתף ושם הפונה מטעמו

  .ומספרי הטלפון והפקסימיליה שלו

. 12.22בשעה   19.27.27יתקבלו 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  ן בכתב למספרהמענה לשאלות יינת 9.3

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

לא יינתן פרסום לזכות . והוא יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו

 . ועדת מכרזיםאת ויחייבו בכתב  תשובות שתשלחנהרק . הפונה או לנוסח השאלה

להכניס שינויים , קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, התאגיד רשאי בכל עת 9.4

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

יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יובאו בכתב , כאמור, השינויים והתיקונים 

 .       י המשתתף"כפי שצוין ע, המכרז למען או לפקסימיליהלידיעתם של רוכשי מסמכי 
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להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועים במכרז , מטעמים שיירשמו, התאגיד רשאי 9.0

לידיעתם של רוכשי מסמכי המכרז למען או , בכתב, הודעה כאמור תובא. זה

 .י המשתתף"כפי שצוין ע, לפקסימיליה

לבטל את ההליך המכרזי נשוא , ול דעתו הבלעדיבכל עת ועל פי שיק, התאגיד רשאי 9.1

או באמצעות צדדים /במקרה זה רשאי התאגיד לבצע את העבודות בעצמו ו. מכרז זה

 . או מי מהם כל טענה או תביעה בשל כך/תפים ותמבלי שתהיה למש, שלישיים

 כנס מציעים .1

 .12.22בשעה   12.27.27כנס מציעים יתקיים במשרדי  התאגיד ביום  1.1

משתתף שלא ישתתף בכנס המציעים לא יוכל . פות בכנס המציעים הינה חובהההשתת 1.2

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

 .למכרז

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

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

אלא אם היא באה לידי ביטוי בפרוטוקול הכנס , מתנאי ההסכם במהלך כנס המציעים

 . או לאחר מכן בהודעה בכתב

 חינת ההצעותב .7

תאגיד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת ה 7.1

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

סבירות ההצעה תיבחן ביחס לאומדן ולהצעות . התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי

 .האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים במכרז

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

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

לא הגיש המשתתף הצעה נוספת תהיה הצעתו , המכרז לעומת הצעתם המקורית 

 .הראשונה הצעה סופית 

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

א נשותאגיד יהא רשאי לבחון את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את העבודות ה 7.4

 .בכל דרך שימצא לנכון המכרז

 .משא ומתן עם המציעיםלא ינהל התאגיד כי , מובהר בזאת 7.0

או הבהרות /או מסמכים נוספים ו/אגיד יהא רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים והת 7.1

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

 .כאמור, והצעתו במסגרת שיקוליו
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יהא חייב להעביר לתאגיד את כל , מהתאגיד, כאמור, אשר קיבל דרישה, המשתתף

לפי כתובת , הנתונים והמסמכים המבוקשים תוך המועד שיקבע התאגיד בפנייתו

. והכל בהתאם לאמור בהודעה שתתקבל מהתאגיד, התאגיד או להופיע בפני התאגיד

 . מנהתגובת המשתתף להצעה תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הי

באיזו  או טכניים/ו תאגיד שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאלייםה 7.9

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

למסור את ביצוע העבודות או רק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לו כדאית , כולן

או לפצל את העבודה או חלקיה /וכה ביותר וביותר עבורו אפילו היא אינה ההצעה הנמ

ולמסרם לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לו הכדאי ביותר בשבילו ואפילו ההצעה אינה 

 .  הנמוכה ביותר

תובא בחשבון , י המשתתף בשתי חוברות המכרז"במקרה של מילוי תמורה שונה ע 7.1

 . התמורה הנמוכה מבין השתיים

 ודעה על תוצאות המכרזה .12

 .בכתבכרז תימסר על כך הודעה זוכה במל 12.1

אליה תצורף , יקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום, שתתף שהצעתו לא תתקבלמ 12.2

 .ערבות המכרז שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז

 ביטול הזכייה במכרז .11

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

, בהודעה החל בתאריך שייקבע על ידי התאגיד, למשתתףהזכייה במכרז בהודעה בכתב 

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

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

 .או הסכם/ו מזכויות הצדדים על פי כל דין

ומבלי שתחול עליו כל חובה ליתן למשתתף כל רשאי  יהא התאגיד, לעילעל אף האמור  11.2

 :הבאים במקרים לאלתרלבטל את הזכייה במכרז התראה על כך 

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

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

, של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה תברר לתאגיד כי הצהרה כלשהיה 11.2.2

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

 .כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז
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רשאי התאגיד לחלט את הערבות שבידו וכן , וטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיאב 11.3

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

 .שיגרם לו בגין כך

 מירת זכויותש .12

 . ווהם רכוש תאגידל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לכ 12.1

לכל , לרבות העתקתם, המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז 12.2

 .מטרה זולת לצורך הכנה והגשה של הצעה במכרז זה

 וצאות המכרז  ה .13

, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, שהוא מכל מין וסוג, ל ההוצאותכ 13.1

 .תחולנה על המשתתף ועליו בלבד

  דהשתתפות בהצעה אחת בלב .14

ביותר מהצעה , או בעקיפין/במישרין ו, המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו 14.1
 . אחת

 כללי .10

 .מ"המחירים המוצעים לא יכללו מע 10.1

 .זלוי בכל מסמכי המכרעל המשתתף למלא את כל הפרטים הטעונים מי 10.2

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

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

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

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

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

 .ח"ד או רו"י עו"וחתימתם תאושר ע, מורשי החתימה של המשתתף

לא ישנה המשתתף ולא יוסיף או ימחק מהכתוב , פרט למילוי וחתימה כאמור לעיל 10.4

או כל שינוי או תוספות שייעשו /שלמת מקום הטעון מילוי ואי ה.  במסמכי המכרז

בין על ידי שינוי או תוספות בגוף , במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם

 .עלול לגרום לפסילת ההצעה, המסמכים ובין במכתב לוואי 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 
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שלם י, כהגדרתו לעיל, בגין שטח המשרדים וההיערכותכי , למען הסר ספק מובהר 10.9

י עיריית מודיעין מכבים "ע ואשר יחויב ב, וכל תשלום אחר ארנונההזוכה במכרז את ה

חובת תשלום הארנונה תחול על הזוכה ותהא באחריותו . או כל רשות אחרת/ו עותר

 .הבלעדית

 

                                     

_________________ 

 ל "מנכ, ירון רן                    

תאגיד מי מודיעין            

 מ"בע

 

הבנתי  ,י המכרז ותנאיהםאת כל מסמכ מאשר בזאת כי קראתי ____________ מ"אני הח

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

 . המכרזמסמכי י "הנספחים הנדרשים עפהמסמכים ו

 

 ___________________                               _____________________ 

 וחותמת  שתתףחתימת המ                                  שתתףשם המ 

 

 _ __________________   :המשתתף  כתובת

 ___________________  :טלפון של המשתתף' מס

 ___________________  : פקסימיליה  של המשתתף'  מס

 

 במקרה של תאגיד 

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

וכי , _______________המשתתף  מכרז זה נחתמו על ידי מורשי החתימה של  מסמכי

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

           _____________________ 

 חתימה וחותמת         
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 למכרז "א"ספח נ           

 נוסח ערבות מכרז

 לכבוד 

 מ"עין בעתאגיד מי מודי

 , .נ.ג.א

 ןצמוד למדד המחירים לצרכ' ___________מסלמכרז כתב ערבות  :הנדון

 

לסילוק כל סכום כלפיכם אנו ערבים בזה  ( "משתתףה": להלן)_________ חברת /י בקשת מר"עפ

 הקרןבתוספת הפרשי הצמדה הנובעים מהצמדת סכום ( "סכום הקרן" :להלן) - 20,222עד לסך של  

עם השתתפותו  וזאת בקשר , ("הפרשי ההצמדה": להלן)כמפורט להלן  ,רים לצרכןלמדד המחי

 .תנאי מסמכי המכרזקיום ולהבטחת מילוי ו( "המכרז": להלן) 23/2227' במכרז מס

 

 : הערבות זכתב י "רכי חישוב הפרשי ההצמדה עפולצ

י הלשכה "מתפרסם עהכולל ירקות ופירות ה, משמעו מדד המחירים לצרכן - "מדד המחירים לצרכן"

 . מרכזית לסטטיסטיקהה

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

 הידוע במועד פרסום המכרזמדד המחירים לצרכן  - "המדד היסודי"

 

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

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

 . היסודי

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

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

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

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי , בין בתביעה משפטית ובין בכל דרך אחרת, המשתתף

 . וכנגד החזרת כתב ערבות זה, שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

 

שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"רוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנאתם תהיו רשאים לד

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

 .ל"הנ

 . להעברה או להסבהלביטול  ןנית וא אינווה ,בלתי חוזר ובלתי תלוי והינ הערבות ז

יום בכל פעם ובתנאי כי דרישה מצדכם להארכה תגיע במכתב  72  אנו נאריך ערבות זו לתקופה של

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

 .המוארכת יהיה זהה לנוסח ערבות זו בשינויים המחויבים

 .ועד בכלל  24.12.27 לתאריך  עד השאר בתוקפית וערבות ז

       _________: תאריך

 ,בכבוד רב          
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 למכרז " ב"ספח נ

, תשלום חובות מס, אכיפת ניהול חשבונות)תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 
 6/91-ו"התשל, (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

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

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

מ "שפרסם תאגיד מי מודיעין בע 23/2227תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז פומבי מספר 

 (."המכרז": להלן)

גם בעל השליטה בו או חבר  –ואם המשתתף הוא חבר בני אדם , ידו-על מי שנשלט, המשתתף .2

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

איסור העסקה שלא כדין )לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים , (1711

ואם ; שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרזבשנה  1771-א"התשנ, (והבטחת תנאים הוגנים

ההרשעה האחרונה לא הייתה  -הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 . בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז

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

דומה במהותו , לפי העניין, אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיוהשליטה בו או חבר בני 

ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי , להרכב כאמור של המשתתף

ואם המשתתף , וכן מי שאחראי מטעם המשתתף על תשלום שכר עבודה, פעילותו של המשתתף

שנשלט שליטה מהותית , אדם אחרגם חבר בני  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 

לא , (1711-א"התשמ, (רישוי)כמשמעותה בחוק הבנקאות  –שליטה )בידי מי ששולט במתקשר 

ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו , 1719-ז"התשמ, הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום

תי ואם הורשע בש, במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה –חוק

במועד הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד  -עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 .ההרשעה האחרונה

 

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .4
 _________________ 

 חתימת המצהיר 

 אישור

במשרדי ____________, ד"עו, הופיע בפני___________ כי ביום , הנני מאשר בזה
שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות ____________, מר ____________, ברחוב
המוסמך לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המשתתף על פי ______________, מספר

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

            ____________ 

 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

 903330/ ת והצהרת המשתתף במכרז פומבי הצע :הנדון

 השבה לקדמותלביצוע עבודות                                        

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

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

והמהווים כולם יחד חלק בלתי נפרד , הםולא צורפו אלי הםנזכרים בואשר , מסמכי המכרזצורפו ל

 :להלן) מ"תאגיד מי מודיעין בעובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו להתקשר בהסכם עם , מהצעתנו זו

 :כמפורט להלן( "המזמין"

תנאי , נו מצהירים בזה כי אנו מכירים ומבינים את כל המפרטים הקשורים למקום העבודהא .1

, טיב הקרקע ושאר הגורמים המשפיעים על הכנת תוכניות העבודה, קום העבודההגישה למ

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

 .בהתאם לכך הוכנה הצעתנו

 :מוסכם עלינו כי, נו מצהירים כי ידוע לנו ולפיכךא .2

היקף העבודה מבלי שתהיה לנו כל  אתאו להרחיב /ותעמוד הזכות לצמצם , מזמיןל 2.1

אנו , ובמקרה כאמור, בשל הצמצום כאמור, או טענה כלפי המזמין/או דרישה ו/תביעה ו

 .נבצע את הצעתנו לגבי חלק עבודה בלבד

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

,  בתמורת ההסכםאו שינוי /לרבות עיכוב ו, ין זהמכל מין וסוג  שהוא כלפי  המזמין בעני

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

, התחלת עבודה לכל העבודה או לחלקיה בלבדהוראה על תעמוד הזכות ליתן למזמין  2.2

על פי כל  או/התחלת עבודה לגבי חלקים נוספים והוראה על ובשלב מאוחר יותר ליתן 

, לכתבי הכמויותלרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהתאם , תנאי הצעתנו זו

 .ובתנאי המכרז על נספחיו התנאים ולוחות הזמנים הקבועים בהצעתנו זו, המחירים
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יום  72תהיה בתוקף במשך זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי והיא צעתנו ה .3

 . שת ההצעותמהמועד האחרון שנקבע להג

קבלת , ולאמור להלןלהגשת הצעות בכפוף לתנאי ההזמנה , נו מצהירים ומסכימים כיא .4

לרבות , ההסכםהצעתנו זו על ידי המזמין בתוך התקופה הנקובה לעיל תחייב אותנו לחתום על 

לא , ותבקשר עם ביצוע העבוד מסמךוכל , כל נספחיו וכל המסמכים המהווים חלק ממנו

 .קבלת הודעת המזמיןים מימ 9 -יאוחר מ

, מחייב אותנו, ולאמור להלןלהגשת הצעות בכפוף לתנאי ההזמנה  כי נו מצהירים ומסכימיםא .0

על כל המסמכים המצורפים אליו כאילו היה חתום על ההסכם , מיום חתימתנו על הצעה זו

 .ידינו

כל המסמכים כמפורט ב, ותנו מצהירים בזה כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודא .1

לרכוש את כל , לבצע את העבודות נשוא המכרזבשלמות וכן שיש באפשרותנו , של הצעה זו

וזאת בהתאם ללוח הזמנים  ,ח האדם והציוד הדרושיםוהחומרים הדרושים ולספק את כ

 .ותלביצוע מושלם של העבוד

עה כל שהיא או הצ ודוע לנו כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר שתוגש לי .9

 .ומבין אלה שיוגשו ל

לפי שיקול דעתו רק חלק מהצעתנו , דוע לנו ואנו מסכימים לכך כי המזמין רשאי לקבלי .1

 .ולמסור לקבלנים אחרים חלקים אחרים מן העבודה נשוא הצעתנו

ולתקופה  ולהפקיד בידי המזמין להנחת דעת, על ידינו הסכםנו מתחייבים עם חתימת הא .7

ההזמנה להציע הצעות בהתאם להוראות ₪  20,222בסך בות בנקאית שתידרש על ידו ער

  . להסכם 12.2 -ו 12.1סעיף והוראות 

 3 ףבסעיל בכפוף ובהתאם לאמור והכ, יום מיום קבלת החשבון 12נאי התשלום יהיו ת .12

 .להסכם

בהצעה ובמסמכי ההצעה , מסמכי המכרזאנו מאשרים בזה כי אנו מסכימים לכל האמור ב .11

ונהיה מנועים או אי הבנה /לרבות המבוססות על אי ידיעה ו, רים מראש על כל טענהואנו מוות

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

בין אם נתקבלה הצעה כלשהיא ובין אם , בין אם תתקבל ובין אם לאו, עבור הכנת הצעתנו

ין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר יחליט המזמין בעניהחלטה ש בוטלה ההזמנה או בקשר לכל

 .להליכי הדיון וההחלטה בהצעות השונות

, אנו מסכימים כי ערבות המכרז, היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו .12

 .תחולט על ידכם, שנמסרה על ידינו עם הצעתנו במכרז
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כויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמ .13

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

 .דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו

 :הצעתנו לגבי מחירי התמורה בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז הינה כדלקמן .14

_______ כני להסכם ישולם סך של או אספלט כאמור בנספח הט/ריצוף ועבור תיקון  14.1
 .ר"מ 1 -ל₪ 

 .א"מ 1 -ל₪ ______ או אבן שפה ישולם סך של /עבור החלפת אבן גן ו 14.2

 . יחידה 1 -ל₪ _______ עבור החלפת קולטן או מכסה ביוב ישולם סך של  14.3

 . יחידה 1 -ל₪ ______ או פילוס קולטן או מכסה ביוב ישולם סך של /עבור תיקון ו 14.4

 . מטר רץ 1 -ל₪ _______ או החלפה של מעקב בטירות ישולם סך של /עבור תיקון ו 14.0

מ "ס 02/12עבור מכסה בקוטר  122/120הקבלן יקבל עבור הגבהת שוחות ביוב בקוטר  14.1
 . ליחידה₪  _________

אשר יתבקש הקבלן לבצע ואשר , כל עבודה נוספת על העבודות המפורטות לעיל 14.9
ייקבע מחירה בהתחשב במחירי מחירון , רהתשלום בגינה אינו מפורט בהצעת המחי

 . או המפקח/י שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו"ועפ" דקל"

 

 

 

 

 

 

 משתתף וחותמתחתימת ה                  _________________________
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 למכרז "ד"ספח נ

 כתב אישום9 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות 

 

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

 .("המכרז": להלן) 23/2227' מ במכרז מס"המשתתף הגיש הצעתו לתאגיד מי מודיעין בע .1

 .שותף/ משתתףבעל מניות עיקרי ב/  מנהל אצל משתתף/ מגיש ההצעה:  הנני

לא הורשעתי  בעבירה פלילית , השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה 12-הנני מאשר כי ב .2
 _________________________________  -הורשעתי בעבירה מסוג פשע/ מסוג פשע 

 [.פרט את מהות העבירה]

לית לא הורשעתי  בעבירה פלי, השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה 12-הנני מאשר כי ב .3
 _________________________________  -הורשעתי בעבירה מסוג עוון/ מסוג עוון 

 [.פרט את מהות העבירה]

/ הנני מאשר כי לא תלוי ועומד כנגדי כתב  אישום בגין עבירה מסוג פשע או עבירה מסוג עוון .4
 _____________________________ -תלוי ועמוד כנגדי כתב אישום בגין עבירה

 [.פרט את מהות העבירה]_______________________________ __  

 מחק את המיותר               

 

 _________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                           

 אישור

 

 במשרדי____________, ד"עו, הופיע בפני___________ כי ביום , בזההנני מאשר 

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

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

 .רתו דלעיל וחתם עליה בפניאישר את נכונות הצה, הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 

          _________________ 

  יןעורך ד                              

בעלי מניותיו העיקריים כמוגדר , י כל אחד ממנהלי המשתתף"תצהיר בנוסח זה ייחתם ע
 . או השותפים, בהזמנה להגשת הצעות
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 הסכם

 2227____ בחודש ____ שנערך ביום 

 

 מ"מי מודיעין בע תאגיד   : בין

 013111291פ .ח   

 מודיעין , השדרה המרכזית, 1בניין ליגד סנטר    

 "(התאגיד"או /ו" המזמין: "להלן)   

 

 _________________   : לבין

 ____________פ .ח   

 ' ____________מרח   

 "(הקבלן: "להלן)   

 

בודות תחזוקה מונעת או ביצוע ע/ולשם תיקון פיצוצים בצינורות מים ו :  הואיל

ושוטפת בקווי המים ברשת המים העירונית בתחום השיפוט המוניציפאלי 

או חפירות או מי מטעמו לבצע /ים רעות נאלץ התאגיד ובשל מודיעין מכ

 ;ב"או גדרות וכיוצ/או שבילים ו/או מדרכות ו/בכבישים ולפגוע 

או /כל כביש ותיקון  או/לקדמות והשבה מעוניין בביצוע עבודות והתאגיד  :והואיל

או ניזוקו בנסיבות /ואו גדר שנפגעו /או שביל ו/או מדרכה ו/דרך ו

 ;"(עבודותה: "להלן)המתוארות לעיל 

לביצוע העבודות וכן  23/2227' מכרז מס 01.09.09והתאגיד פרסם ביום  :והואיל

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

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

 ;כמפורט בהוראות הסכם זה על נספחיו

כבישים , בניה, כי הינו קבלן רשום לעבודות הנדסה, והקבלן מצהיר :והואיל

ט "תשכ, תולפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותשתיות פיתוח 
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 422סימון מקצועי  3-וכן ג 222 סימון מקצועי, 4- גכספי  לפי סיווג  ,1717 –

  ;"(קבלן רשום: "להלן)

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

י הסכם זה "והידע הדרושים לביצוע עבודות עפר ופיתוח בהתאם לנדרש עפ

 ;ונספחיו

בתחומי השיפוט כי הוא מחזיק משרדים ושטח היערכות , מצהיר והקבלן  :והואיל
לכל היותר ממרכז מ "ק 12או במרחק של  של העיר מודיעין מכבים רעות

 ;העיר מודיעין

מכרז והצעתו של הקבלן נבחרה הוהתאגיד בחן הצעות נוספות במסגרת  :והואיל
 ;כהצעה הזוכה

הכל , והתאגיד החליט למסור לקבלן את ביצוע עבודת ההשבה לקדמות :והואיל
 ;רה כמפורט בהסכם זה להלןבהתאם לתנאים ולתמו

 ;וברצון הצדדים לעגן בהסכם את התחייבויותיהם וזכויותיהם :והואיל

 :הותנה והוסכם כדלקמן, לפיכך הוצהר

 מבוא .1

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

 . רשניאופי פ ןכל הכותרות בהסכם זה נועדו לשם הנוחיות בלבד ואין ליתן לה .1.2

 :הבאים המשמעות כדלקמןלמונחים בהסכם זה תהא  .1.3

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

י המנהל לפקח על "מזמן לזמן עאו האנשים שהוסמכו /ופירושו האדם  –" המפקח" .1.3.2
 . ביצוע העבודה או חלק ממנה

מחיר שהציע על גבי לרבות המסמכים שצרף הקבלן להצעתו וכן הצעת ה, כל מסמכי המכרז .1.4
ייחשבו כחלק בלתי נפרד מהסכם "( הצעת המחיר: "להלן)הצהרת והצעת המשתתף במכרז 

 . זה

 התחייבויות והצהרות הקבלן .2

 :הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן .2.1

, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע עבודות הנדסה, ניסיון, כי הוא בעל ידע .2.1.1
באופן ובאיכות הקבועים , בשיטה, ברמה ,כבישים ותשתיות פיתוח בהיקף, בניה

 . בהסכם זה

יכולתו לעמוד בכל וכי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו  .2.1.2
למידת מיקומם של , לרבות סיור ברחבי העיר, י הסכם זה"התחייבויותיו עפ

והוא מוותר  הדרכים והעזרים שבשטח והיכרות עם תנאי העבודה הספציפיים בעיר
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או תביעה מכל סוג שהוא כלפי התאגיד בקשר עם /או דרישה ו/ל טענה ובזאת על כ
 .כך

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

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

כי בבעלותו הכלים והאמצעים הדרושים לשם ביצוע העבודות בתחום השיפוט של  .2.1.4
 . מודיעין בהיקף ובכמויות הנדרשות על פי הסכם זה על כלל נספחיו

המסומן הטכני הציוד והחומרים הנזכרים במפרט , כי ברשותו נמצאים האמצעים .2.1.0
בהיקפים , "(הנספח הטכני: "להלן) וכחלק בלתי נפרד הימנ, להסכם זה  'אנספח כ

 . ובכמויות הנדרשים בנספח זה

כי במהלך כל תקופת , האישורים כדלקמןיש בידיו את במועד חתימת הסכם זה כי  .2.1.1
ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו , לפי העניין, או התקופה המוארכת/והסכם זה 

 :וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני התאגיד לפי דרישתו, תקפים

אכיפת ניהול )אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .2.1.1.1
 .1791 –ו "תשל, (חשבונות ותשלום חובות מס

 .מ"אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע .2.1.1.2

כי הקבלן מפריש ניכויים , אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון .2.1.1.3
בהתאם , הסוציאליות ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם

 . דיןהלהוראות 

כאמור במבוא להסכם , אישור מרשם הקבלנים על רישום הקבלן כקבלן רשום .2.1.1.4
 . זה

או נגד /או לא הוגש נגדו ו/כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו .2.1.9
, או יפעל מטעמו/או נגד כל מי שפועל ו/או נגד עובד מעובדיו ו/מנהל ממנהליו ו

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

לרבות , כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה .2.1.1
כל ויפעל על חשבונו לקבלת  או המשרד לבטיחות וגהות/מאת משרד התחבורה ו

לרבות , י הסכם זה"ביצוע העבודות עפ צורךהאישורים וההיתרים הנדרשים ל
: להלן)משטרת ישראל , "(העירייה: "להלן) מעיריית מודיעין מכבים רעות

 . י כל דין"כנדרש עפ, וכן כל רשות סטטוטורית אחרת"( המשטרה"

או נגד /או לא הוגש נגדו ו/כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו .2.1.7
בשנה  1771 –א "תשנ, בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים המנהל ממנהליו כתב תביע

 . שקדמה למועד חתימת הסכם זה

 –ג "התשי, לחוק עבודת נוער' א33 -ו 33כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  .2.1.12
 . יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה 1702
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או /ה וכי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעש .2.1.11
או של כל דין אשר הקבלן מחויב /של כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו, מחדל

 . או כפוף לו/ו

הרישומים והטפסים , מתחייב ומסכים להגיש את כל המסמכים, הקבלן מצהיר .2.1.12
 . ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל

ן החלות ביחס כי הוא יקיים את כל הוראות הדי, מתחייב ומסכים, הקבלן מצהיר .2.1.13
 . קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות, למתן הודעות

או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנושא בטיחות וגהות /כי העביר לעובדיו ו .2.1.14
, או עובדים מטעמו אשר לא עברו הכשרה/בעבודה וכי הוא לא יעסיק עובדים ו

 .כאמור

לתאגיד על פי הסכם זה כי התאגיד רואה בשירות המוענק על ידי הקבלן , כי ידוע לו .2.1.10
כי , וכי יש לתאגיד עניין מובהק להבטיח, שירות מרכזי וחשוב לתושבי מודיעין

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

, בקפדנות וביעילות, ובמיומנות נאותהכי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות  .2.1.11
 . הכל לשביעות רצונו המלאה של התאגיד

או עיצום כספי /או קנס ו/כי ישלם כל תשלום ו, מתחייב ומסכים, הקבלן מצהיר .2.1.19
סמכא כלפי -או כל גורם בר/או מי מטעמה ו/והעירייה שיוטל על התאגיד מידי 

או מחדל רשלני של /ו בגין כל מעשה ,לרבות המשרד להגנת הסביבה, התאגיד
או אי ביצוען בהתאם לאופן /י הסכם זה ו"בביצוע העבודות עפ, הקבלן

י רשויות הפיקוח המוסמכות "עאו /בהתאם להסכם זה וולסטנדרטים הנדרשים 
, משרד הבריאות, רשויות איכות הסביבה, בית המשפט, לרבות המשטרהלרבות 

או איחור /עיכוב ורבות בגין וכל רשות סטטוטורית אחרת וכן ל משרד התחבורה
 . בביצוע העבודה

 התמורה .3

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

 .ר"למ₪  ____, הקבלן יקבל עבור תיקון ריצוף או אספלט .3.1.1

 .א"למ₪  ____או אבן שפה /הקבלן יקבל עבור החלפת אבן גן ו .3.1.2

 .ליחידה₪  ____קולטן או מכסה ביוב הקבלן יקבל תמורת החלפת  .3.1.3

 .ליחידה₪  ____פילוס קולטן או מכסה ביוב /הקבלן יקבל עבור תיקון .3.1.4

 .למטר רץ₪  _____החלפה של מעקה בטיחות /הקבלן יקבל עבור תיקון .3.1.0

 02/12עבור מכסה בקוטר  122/120הקבלן יקבל עבור הגבהת שוחות ביוב בקוטר  .3.1.1
 . ליחידה₪  _________מ "ס
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אשר יתבקש הקבלן לבצע ואשר , דה נוספת על העבודות המפורטות לעילכל עבו .3.1.9
מחירי מחירון בהתחשב במחירה ייקבע , מפורט בהצעת המחיר ואינהתשלום בגינה 

 . או המפקח/י שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו"ועפ "דקל"

ודה עבהבצירוף יומן בגין החודש החולף לכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן למפקח  0 -עד ה .3.2
 חשבון שיפורטו בו הפרטים כדלקמן, בו מפורטות העבודות שבוצעו בחודש החולף

 :"(החשבון: "להלן)

 .התמורה המבוקשת בגין העבודות שבוצעו .3.2.1

 .מס ערך מוסף בשיעורו החוקי במועד התשלום .3.2.2

יבדוק את החשבון ויאשר את התשלום י התאגיד "או מי שהוסמך לכך ע/ו המפקח .3.3
  .שלהלן 1בכפוף לאמור בסעיף , המגיע לקבלן

 .יום מיום הגשת החשבון 12סכום החשבון המאושר ישולם לקבלן על ידי התאגיד בתוך  .3.4

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

או לקזז כל סכום שהתאגיד זכאי לקבלו מאת הקבלן בהתאם להוראות הסכם /לנכות ו
  .זה

 אופן ביצוע העבודות .4

ביצוע העבודות מתחייב הקבלן מבלי לגרוע מהצהרות הקבלן כאמור לעיל לשם  .4.1
 .להצטייד בציוד המפורט במפרט הטכני

לשם ביצוע  או האישורים הנדרשים/הקבלן מתחייב לדאוג לקבל את כל ההיתרים ו .4.2
המשטרה וכל רשות סטטוטורית , לרבות אישורי העירייה, י הסכם זה"העבודות עפ

 . י כל דין"אחרת כנדרש עפ

י הזמנה מאת התאגיד מעת לעת לרבות הכשרת "הקבלן מתחייב לבצע את העבודות עפ .4.3
י עמוד, ניקוז, תעלות ותשתיות, פיתוח, השקיה, גינון, מדרגות, ריצוף, עבודות עפר, שטח

לרבות אספקת חומרים , אביזרי דרך, צביעה, תמרורים, אספלט, ואביזרי תאורה
ואביזרים והכל כמפורט וכמתחייב מאופי העבודה ומהמפרט הכללי לעבודות בניה 

 "(.האוגדן הכחול)"

או אם השתמש הקבלן בחומרים /והנדרש אם נעשתה עבודה אשר אינה תואמת את  .4.4
או שלא בהתאם /או להוראות המפקח ו/ו מנהלהאו לדרישות /שלא בהתאם להסכם ו

או פירוק החומרים /זכאי התאגיד להפסיק את העבודה ולדרוש סילוק ו לתקן הישראלי
ל ועל הקבלן לעשות כן מיד ולהכניס במקומם חומרים העונים על "או העבודות הנ/ו

ו הדרישות או לבצע את העבודה בהתאם לדרישות וההוראות וזאת על חשבונות ומכספ
 . בלבד

תוך  ,י המפקח"כפי שיוגדרו ע, הקבלן מתחייב להיענות לקריאה לביצוע עבודות דחופות .4.0
שעות לביצוע עבודות שאינן  41שעות ממועד מסירת ההודעה על ידי התאגיד ותוך  24

 . דחופות
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, דלעיל 4.0כאמור בסעיף , מבלי לגרוע מחובת הקבלן להיענות לקריאה בלוחות הזמנים .4.1
ישלם הקבלן לתאגיד פיצוי מוסכם , ע הקבלן לקריאה בתוך פרק זמן זההיה ולא יגי

 "(.הפיצוי המוסכם: "להלן)לכל שעת איחור ₪  122בסך של 

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

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

לקריאת  (שעתיים)שעות  2הקבלן מתחייב להיענות בתוך , מבלי לגרוע מהאמור לעיל .4.9
או לגרום /אשר אי ביצועה בלוח זמנים זה עלול לגרום לסיכון חיי אדם ו, לביצוע עבודה

כי ביצוע עבודות , למען הסר ספק מוסכם. י המפקח"כפי שתוגדר ע, נזק לגוף או לרכושל
 . לתיקון מכסה ביוב ייחשב כעבודה אשר תיקונה נדרש בהתאם לסעיף זה

הסכם זה לשם מילוי הוראות הקבלן מתחייב לדאוג לאפשרות קבלת הודעה טלפונית  .4.1
לרבות באמצעות טלפון , וים ליצירת קשר עמכוכן ליידע את התאגיד בדבר הדר

 . או מכשיר קשר/סלולארי ו

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא בכל מקום שבו מתבצעת העבודה על פי הסכם זה  .4.7
גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור בכל מקום , אמצעי תאורה

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

כי תוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור , הקבלן מתחייב .4.12
, מדרכה, ולא תהיה כל פגיעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש

לצורך כך יתקין . או החזקה ברכוש ציבורי כלשהו/ש וב או בזכות השימו"שביל וכיוצ
הקבלן על חשבונו הוא שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וגידור מתאים עם פסים 

 . זוהרים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור

יהא צורך  כי במידה ולצורך ביצוע העבודות, מובהר בזאת, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .4.11
 . בלן ועל חשבונוקתהא הזמנתם באחריות ה, בהפעלת שוטר אחד או יותר

 איסור הסבת הסכם .0

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

 . התאגיד מראש ובכתבבלא לקבל את הסכמת 

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

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

 .ף יסודי בהסכםסעיף זה הינו סעי .0.3

 תקופת ההסכם .1

תקופת : "להלן)י הקבלן "מתו עיחודשים החל מיום חת 12הסכם זה הינו לתקופה של  .1.1
 "(.ההסכם
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לתאגיד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תוקף ההסכם , מבלי לגרוע מהאמור .1.2
ובסך הכל "( התקופה המוארכת: "להלן)בכל פעם חודשים  12לתקופה נוספת של 

 . במצטברשנים  3עלה על לתקופה שלא ת

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

 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 /לאמור בהסכם זה וכן אי קבלת מענה במספרי הטלפון הנייח

או לא אותר הקבלן במספר המנוי של /שמסר הקבלן למנהל ו, במכשיר קשר
 . דקות ממועד שליחת המסר 0האיתורית שמסר למנהל בתוך 

דלעיל והעבודות  4.4בסעיף כהגדרתן , ן לא החל בביצוע עבודות דחופותהקבל .9.1.2
או לא השלים את העבודה /ולא ביצען בצורה רצופה ו דלעיל 4.0כהגדרתן בסעיף 

או הפסיק את העבודה ללא אישור או דרישה /או לא השלים ו/תוך פרק זמן סביר ו
 .בכתב מאת המנהל

ן ברמה לקויה ובתנאים בטיחותיים לקויים י הקבל"ע ואו חלק מהן בוצע/העבודות ו .9.1.3
 . או מי מטעמו/ו או שלא לשביעות רצון התאגיד/ו

מינוי קדם מפרק לרבות במקרה של  החלו כנגד הקבלן הליכי פשיטת רגל או פירוק .9.1.4
או /או כונס נכסים זמני ו/או מנהל מיוחד ו/או מפרק קבוע ו/או מפרק זמני ו/זמני ו
 .הקבלןים על מרבית נכסי /הטלת עיקולאו במקרה של /ולקבלן קבוע 

 . או שונה אחד מהתנאים ברישיון הקבלן/בוטל ו .9.1.0

 .לא החזיק הקבלן צוות וציוד כוננות תקין כנדרש .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 , רשאי התאגיד בכל עת, בסעיף זה מבלי לגרוע מהאמור לעיל .9.2
הקבלן יפסיק . להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה בהודעה לקבלן, ומכל סיבה שהיא

או טענות /ולא תהינה לו כל תביעות ו, כאמור, יום לאחר קבלת ההודעה 32את עבודתו 
בודות שבוצעו על ידו או דרישות למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין ע/ו

 .בפועל עד למועד הפסקת ההתקשרות

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

  .הערבות הבנקאיתלחלט את  .9.3.1

 9.2על מקרה זה יחולו הוראות סעיף . יום 14להפסיק את שירותיו של הקבלן בתוך  .9.3.2
 . דלעיל בשינויים המחויבים

או באמצעות קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן /לבצע את העבודות בעצמו ו .9.3.3
 . 10%בעלויות ביצוע העבודה בתוספת 
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או העקיפים /או נזקיו הישירים ו/לנכות מהסכומים המגיעים לקבלן את הוצאותיו ו .9.3.4
 . של התאגיד על פי תחשיביו

 פיקוח .1

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

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

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

בדוק את טיב המלאכה שנעשית על ידי יוכן , כאמור, בהתאם להנחיותיו והוראותיו
צע כהלכה את הוראות הקבלן בביצוע העבודות וכן רשאי הוא לבדוק האם הקבלן מב

 . המנהל ואת הוראותיו הוא, הסכם זה

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

במיקום ובהיקף שיורה לו המפקח ולהודיע , הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בשטח .1.4
 . למפקח על סיום ביצוע העבודה

ההסכם והמפרט לתנאי  ותמתאימ ןאינאו כל חלק מהן /ו העבודותמצא המפקח כי  .1.0
את  ותמשביע ןאינכי הן וכי הן לא בוצעו ברמה המקצועית והטכנית הנדרשת , הטכני
"( התיקונים" :להלן)או עבודות ההשלמה /ו ימסור לקבלן רשימה של התיקונים, רצונו

למען הסר ספק  .ך התקופה שקבע המפקחוהקבלן חייב לבצעם תו, הדרושים לדעתו
לקבלן סכום כלשהו בנוסף ישלם התאגיד תיקונים לא הכי בגין ביצוע , ומוסכם מובהר

 . כאמור, לביצוע התיקוניםהקבלן לסכום המגיע לו בגין ביצוע העבודה אלמלא נדרש 

 .לעיל ואילךד 1.4ק "בסיחול על העבודה האמור  –נסתיים ביצוע התיקונים 

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

 .בשל הצורך בתיקונים וביצועם

יהיה המזמין , לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח .1.9
 על חשבון הקבלן, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון, בעצמורשאי לבצע את התיקונים 

רשאי המזמין . כקנס בגין אי ביצוע התיקונים₪  022ובתוספת סך של  10%בתוספת 
לרבות קיזוז מהתמורה המגיעה , מהקבלן בכל דרך שימצא לנכוןלגבות תשלומים אלו 

 . לו

יצוע העבודות ולקבל עת בזמן באו למפקח תעמוד הזכות לבקר בכל /לנציגי התאגיד ו .1.1
 . או מעובדיו בקשר לביצוע העבודות/מידע מהקבלן ו

או ליישם כל הוראה הנוגעת /הקבלן מתחייב לבצע ו, מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה .1.7
לרבות הוראות מנהליות והוראות לקביעת נהלי עבודה עליהם , לאופן ביצוע העבודות

 . יהיה על עובדי הקבלן להקפיד

העבודות בהתאם להוראות הסכם זה לשביעות רצונם המוחלטת של הקבלן יבצע את  .1.12
המנהל והמפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח בין שהן 
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לרבות , מפורטות בהסכם ובין אם יינתנו לאחר מכן ובמשך כל תקופת ההתקשרות
 . אף אם לא הוכרזה רשמית, חגים ומועדים ותקופת חירום, בשבתות

 יות הקבלןאחר .7

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

 .או בדרך אליהן/או בקשר אליהן ו/או בעקיפין בעת ביצוע העבודות ו/במישרין ו

ומוחלט כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת  הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי .7.2
דין המתייחסת לבטיחות בביצוע העבודות ותשלום כל התשלומים שיש לשלם על פי דין 

 . בגין ביצועו של הסכם זה

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

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

או תקלה /הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי התאגיד בגין כל נזק ו, מבלי לגרוע מהאמור .7.4
' או צד ג/או עובדיו ו/או לציוד של התאגיד ו/יגרם לרכוש ואו פגם אשר י/או אובדן ו/ו

 . או מחדל של הקבלן/כלשהו כתוצאה ממעשה ו

י הסכם זה ונגרם עקב כך "הפר הקבלן איזו מהתחייבויותיו עפ, מבלי לגרוע מהאמור .7.0
 . כאמור, יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק, או ציוד/לרבות לרכוש ו, נזק

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

יהא התאגיד רשאי לתקן את הנזק ולחייב , או אובדן בהקדם האפשרי/לקדמות כל נזק ו
 . 10%שנגרמה לו בתוספת את הקבלן בעלות 

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

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

או /כאמור לעיל ו, סכום שיחויב לשלם או ששילם בגין נזק או אובדן להם אחראי הקבלן
. לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שיישא בהן בקשר לחיוב כאמור, י כל דין"עפ

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

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

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

 וביטוחיםערבויות  .12

להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ימסור הקבלן לידי התאגיד בעת חתימת  .12.1
להסכם  'בנספח בנוסח המצורף כ₪  20,222בסך הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית 

חודשים ממועד  10ערבות זו תהא בתוקף למשך . "(הערבות הבנקאית: "להלן) זה
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מפעם בפעם כך שתהא בתוקף למשך כל ה הקבלן מתחייב להאריכחתימת ההסכם ו
 .לפי העניין, תקופת ההסכם והתקופה המוארכת

כי הפר סעיף כלשהו , לקבלןלאחר שיודיע את הערבות הבנקאית יוכל לממש התאגיד  .12.2
. בדבר ההפרהלקבלן ימים קודם לכן התראה בכתב  9שלח והתאגיד ובלבד , זה הסכםב

אם , את הערבות הבנקאיתלממש התאגיד רשאי , המכתבמשלוח ימים ממועד  9בתום 
  . במהלך תקופה זוהקבלן על ידי  לא תוקנה ההפרה

מתחייב הקבלן לערוך , פי דין-או על/ו הסכםפי ה-מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על .12.3
 על שמו, מורשית כדיןבחברת ביטוח , (בין בעצמו ובין באמצעות הבאים מטעמו)ולקיים 

המנהל על שם או /ו העירייהעל שם או /ו על שם קבלני משנהאו /או על שם התאגיד ו/ו
כל תקופת ההתקשרות ועד למשך ועבודות ההחל מיום תחילת ביצוע , המפקחאו /ו

פוליסת , (לפי המאוחר) אתרהמסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מה
ק בלתי מהווה חלהו 'כנספח דב "הרצ עריכת ביטוח העבודותבאישור ביטוח כמפורט 

נזק או אחריות הקשורים או הנובעים בגין "( אישור עריכת הביטוח": להלן)נפרד הימנו 
היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה יהיה בהתאם . זה הסכםמביצוע העבודות נשוא 

על פי המהדורה הנהוגה " ביט"הידוע כ, לנוסח טופס הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות
 . ביטוח העבודות הקבלניות ביום תחילת תקופת הביטוח

וכתנאי  ביצוע העבודות תחילתממועד לא יאוחר , התאגידהקבלן מתחייב להמציא לידי  .12.4
בכל מקרה של אי התאמה . בידי מבטחוחתום ביטוח העריכת אישור מוקדם להן את 

מתחייב , זה הסכםלבין האמור בבין האמור באישור עריכת ביטוח העבודות בין האמור 
. זה הסכםם לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הקבלן לגרו

או בשינויים כדי /בהמצאתם ו, מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים
או הבאים מטעמו /התאגיד ועל  יבדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשה להוות אישור

 .פי דיןזה או על  הסכםולא תצמצם את אחריותו של הקבלן על פי 

ישא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות יהקבלן , למען הסר ספק .12.0
מכל סכום שיגיע לקבלן על פי  התאגידסכומים אלו יהיה ניתנים לקיזוז על ידי . הביטוח

 .זה הסכם

 : את הביטוחים כדלקמןבמשך כל תקופת העבודות יערוך הקבלן  ןכ .12.1

וכן ביטוח , פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב יטוח חובה כנדרש על פי דין בגיןב .12.1.1
 -עד לסך שלא יפחת מ, אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב

 .ב בגין נזק אחד"ארה$  122,222

אש "לרבות ביטוח במתכונת , את הקבלן לביצוע העבודותביטוח לציוד המשמש  .12.1.2
לציוד ההנדסי " כני הנדסיציוד מ"ביטוח , לציוד הקבלן לרבות פריצה" מורחב

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

שיורחב לכלול את , שקיימת חובה חוקית לבטחו בגין כל כלי הנדסי כבד$ 202,222
 . או הבאים מטעמו/או מחדלי הקבלן ו/למעשי ו בגין אחריותותאגיד ה

זה ולשלם  הסכםהקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי  .12.9
על קרות עירייה לכן מתחייב הקבלן להודיע מיד בכתב למבטח ו. הפרמיות במועדן

 .על פיהם התאגידלשם שמירה ומימוש של זכויות  התאגידאירוע נזק ולשתף פעולה עם 

יוודא כתנאי , העבודותהקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם  .12.1
למען הסר . כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם, לתחילת העסקתם
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קבלני משנה מוטלת כיסוי ביטוחי נאות לאו היעדר /האחריות הבלעדית לקיום ו, ספק
 .על הקבלן

, בכתב התאגידאת היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת  כל שינוי שיש בו כדי לצמצם .12.7
 .מראש וויהיה כפוף לאישור

עובדיו וקבלני , הקבלן מתחייב לכך כי הוראות פוליסות הביטוח תובאנה לידיעת מנהליו .12.12
 .המשנה שלו

 .זה הסכםהוראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי  .12.11

או /או כל תאגיד עירוני אחר מטעם העירייה ו/ו או העירייה/התאגיד והקבלן פוטר את  .12.12
מכל אחריות לנזק כלשהו העלול ל "או הבאים מטעמם של הנ/או המנהל ו/המפקח ו

לו הוא זכאי לשיפוי על פי או של הבאים מטעמו /להיגרם לרכוש כלשהו של הקבלן ו
יחול  ובלבד שהפטור כאמור לא, לעיל 12.1הביטוחים שהתחייב בעריכתם כאמור בסעיף 

 .לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

 או זכויות התאגיד/מפקיע את זכויותיו והפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן ה .12.13
הקבלן יהא אחראי לנזקים , או המנהל/או זכויות המפקח ו/או זכויות העירייה ו/ו

או אחר שייגרם לו /באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי על כל נזק כספי ו
 .קב זאתע

כך שיהיו , הקבלן מתחייב להאריך את פוליסות הביטוח מדי פעם בפעם לפי הצורך .12.14
, תקפות עד למועד תשלום חשבון סופי וכן יהיו תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה

 .בהתאם לאחריות הקבלן הקבועה בהסכם, אחזקההתיקונים וה

12.10.  

 בדק ותיקונים .11

שיבצע הקבלן , בי כל חלק מהעבודותחודשים לג 12תקופת הבדק לפי הסכם זה תהיה  .11.1
  ."(תקופת הבדק: "להלן) י הסכם זה"עפ

כאמור כדי לפטור את הקבלן מכל " הבדק"ובהר ומוסכם שאין בקביעת תקופת מ .11.2
 . או הסכם/ו י כל דין"אחריות עפ

בתקופת הבדק  ,כהגדרתם לעיל בהסכם זה, ניםבו תיקו ועל כל חלק של העבודה שנדרש .11.3
 .למשך שנה נוספת ממועד השלמת התיקוןהסכם זה יחולו כל הוראות 

בהסכם זה ובמפרט כמפורט , במהלך כל תקופת הבדק יבצע הקבלן את התיקונים .11.4
על ידי שייקבע תוך זמן סביר מתאריך הודעת המזמין ובהתאם ללוח זמנים הטכני 
 . המפקח

לבצע ונספח זה מובהר כי המפקח רשאי להורות לקבלן  הסכםמבלי לגרוע מהוראות ה .11.0
הקבלן יפעל לפי הוראות . את התיקונים בתיאום ובשילוב עם עבודות אחרות המבוצעות

 .טענות או דרישות כלפי המזמין בענין זה, ולא יהיו לו כל תביעות, המפקח

פרט לתיקונים דחויים  .משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה .11.1
 .העבודה הרגילות תבוצע העבודה בשעות, לפי דרישת המפקח
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לשם הבטחת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן בתקופת הבדק שלאחר תום תקופת  .11.9
יפקיד הקבלן בידי התאגיד ערבות בנקאית , לפי העניין, ההסכם או התקופה המוארכת

"(. ערבות הבדק: "להלן)להסכם זה  'גנספח בנוסח המצורף כ₪  20,222אוטונומית בסך 
חודשים ממועד תום תקופת ההסכם או התקופה  12שך ערבות זו תהא בתוקף למ

 . לפי העניין, המוארכת

כי בגין ביצוע תיקונים בתקופת הבדק לא ישלם , למען הסר ספק מובהר ומוסכם .11.1
התאגיד לקבלן סכום כלשהו בנוסף לסכום המגיע לו בגין ביצוע העבודה אלמלא נדרש 

 .כאמור, הקבלן לביצוע התיקונים

 יחסי תאגיד קבלן .12

הקבלן לבין כאלה בין ככל שקיימים , יחסי עובד מעבידאין בכי , מוסכם ומוצהר בזאת .12.1
מי או /או עובדיו ו/והקבלן מעביד בין -כדי ליצור יחסי עובדאו מי מטעמו /עובדיו ו
 . או מי מטעמו/ו או עובדיו/והתאגיד לבין מטעמו 

ר עם העסקת את כל המיסים החלים בקש בעצמו ועל חשבונולשלם הקבלן מתחייב  .12.2
בתשלומים , אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות, או מי מטעמו/עובדיו ו

שכר , ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, לביטוח לאומי
פיצויי פיטורים  כמשמעותם בחוק , 1701 -ח "תשי, עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר

י חוק שעות "תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית עפ, 1713-ג "תשכ, פיצויי פיטורים
תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח , 1701 -א "תשי, עבודה ומנוחה

, הסכם, י כל דין"עפ, הטבות סוציאליות מכל סוג שהואאו /תשלומים והוכל , כלשהן
 .הסדר קיבוצי וצו הרחבה, הסכם קיבוצי

או /יקבע על ידי בית הדין לעבודה בפסק דין חלוט ויה ז הסכםבמידה ובניגוד לאמור ב .12.3
התאגיד לבין או מי מטעמו /ואו עובדיו /והקבלן כי בין , י גורם מוסמך אחר כלשהו"ע

או לפצות את כל התאגיד /מתחיב בזאת הקבלן לשפות ו, מתקיימים יחסי עובד ומעביד
כר טרחת עורך דין וזאת לרבות ש, או נזק שיאלץ לשאת בו/או הוצאה ו/בגין כל סכום ו

 . ימים ממועד הדרישה הראשונה 9 -לא יאוחר מ

לקיומם של יחסי עובד מעביד או לטעון /או לתבוע ו/לדרוש והקבלן מתחייב בזאת שלא  .12.4
 .בינו לבין התאגיד

 שונות .13

 .הינם סעיפים יסודיים בהסכם זה 12 -ו 11, 12.3-12.19, 7, 1, 0, 4, 2הסעיפים  .13.1

במימוש זכות מזכויותיו לפי התאגיד על ידי הימנעות מפעולה או  הנחה, השהייה, מחדל .13.2
והוא יוכל , כהסכמה או כהודאה מצידו, כמניעה, לא ייחשבו כויתור, זה הסכםהוראות 

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

ת כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא הסכם זה ממצה א .13.3
על , בין בכתב ובין בעל פה, אם נעשו, או הסכמה קודמים שנעשו/מצג ו, כל הסכם מבטל

 .ידי מי מהצדדים

וכל עוד , ובחתימת הצדדים לו, כל שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד .13.4
 .לא היה לו כל תוקף, לא נעשה כן
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יגברו , בין תוכן הנספחים לתוכן הסכם זה, אם תהיה כזו, בכל מקרה של סתירה .13.0
 .והנספחים יפורשו בהתאם, הוראות הסכם זה

י צד למשנהו לפי הכתובות שמופיעות "כל הודעה או דרישה שנשלחו בדואר רשום ע .13.1
בדואר  םשעות ממועד משלוח 92כעבור  ןדתעולתהגיעו כאילו  חשבובמבוא להסכם זה י

 .שוםר

בכל מקרה של חילוקי דעות בקשר לביצוע העבודה לקבלן לא תהיה רשות להפסיק את  .13.9
הפוסק היחידי בנושא . לא אם קיבל הוראה בכתב מהמנהל להפסיקןא, ביצוע העבודות

הל והחלטתו בעניין זה תהיה החלטה סופית נחילוקי דעות בין הצדדים יהיה המ
 .ומחייבת את הקבלן

כל התדיינות בין הצדדים בקשר להסכם זה תהיה נתונה באופן השיפוט לצורך  סמכות .13.1
 .   יפו-אביב-בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בתל

 

 

 הקבלן  מ"תאגיד מי מודיעין בע
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 ' נספח א

 
 מפרט טכני לעבודות

 
 כללי .1      

  מפרט זה מתייחס לעבודות הדרושות לשם השבה לקדמות בגין נזקים אשר נגרמו   
  או ביצוע /ב כתוצאה מתיקוני פיצוצי מים ו"גדרות וכיו, שבילים, מדרכות, בכבישים  
  ונעת ושוטפת בקוי המים ברשת המים העירונית בתחום השיפוט מעבודות תחזוקה   
 . רעות המוניציפאלי של מודיעין מכבים  

 

 מהות העבודה .0
 הבאתו למצבו תיקון כל הדרוש ו, מהות העבודה היא החזרת שטח העבודה לקדמותו .א 
 או /או עלול ו/או מפגע שיכול ו/או מכשול ו/הקודם תוך סילוק מוחלט של כל סיכון ו  
 . או לרכוש/צפוי לגרום נזק לאדם ו  
 
היענות לכל קריאה לצורך טיפול ותיקון מקרים הנוצרים כתוצאה מתיקוני פיצוצי מים  .ב 

 או /ו
או קווי /ם ברשת המים העירונית וביצוע עבודות תחזוקה מונעת ושוטפת בקווי המי

 . הביוב במשך היממה
 
 . רישום ודיווח סטטוס חודשי למנהל על פי הנחיות המנהל . ג 
 

 אופן ביצוע העבודה .0

סלילת , החלפת מרצפות מדרכה, ביצוע העבודה במלואה בין אם מדובר על תיקון מקומי .א
 . ב"תיקון גדרות וכיו, או שבילים/כבישים ו

 
י התמורה לה זכאי הקבלן כוללת את כל החומרים הדרושים לביצוע מובהר בזאת כ .ב

 (. בטון לביסוס וכיוצא באלה, מסבים, מסמרים שקלים, ברגים)התיקונים ועל חשבונו 
 

כוללת התמורה את כל הכלים והציוד הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ללא יוצא , כמו כן .ג
, לצורך ביצוע העבודה' ה שונים וכוכלי עבוד, מקדחות, מכשירי ריתוך, סולמות: מהכלל

 . הםיהכלים הציוד והחלפים למינ, הובלת החומרים
 

 :הקבלן יבצע את כל התיקונים ובכל אחת מהאפשרויות שלהן .ד
קריאות מזדמנות להשבה לקדמות כתוצאה מתקלה בלתי צפויה שהתגלתה במהלך . 1

 |.השנה
 

זוקה מונעת של מתקני המים קריאה מסודרת להשבה לקדמות בגין ביצוע עבודות תח.2
 . הםיאו הביוב למינ/ו
 

 :פירוט העבודות .4
החלפים הנדרשים לשם השלמת החזרת המצב לקדמותו חייבים להיות בעלי תו  .א

 . תקן ומקוריים
 

 . או סלילת כביש חייבת להיות לפי הנחיות מכון התקנים/כל יציקת בטון ו .ב
 

 . עד לסיום הטיפול כנדרשישולט ויגודר על ידי הקבלן , אזור העבודה יסומן .ג
 

זמני הגעת הקבלן ממועד קריאתו על . על הקבלן להיות זמין במשך כל שעות היממה .ד
למפגע שאינו מסכן , שעות 24 –למפגע המסכן את הציבור . ידי המנהל או בא כוחו

 . שעות 41את הציבור 
 

דר הקבלן או נציגו ומנהל העבודה שלו בשטח יחזיקו ברשותם מכשיר קשר עם הת .ה
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 . של התאגיד ויהיו זמינים כל שעות היממה במירס
 

 . לא יושארו כלים מסוכנים או אלמנטים בשטח ללא השגחת הקבלן .ו
 

, הקבלן ישלים במידת הצורך את המצע מסביב ומתחתיו של מקום ביצוע העבודה .ז
ויוודא כי הם מתאימים , גומי, דשא, חול: בהתאם לחומר הקיים בשטח כמו

 . לדרישות התקן
 

במידה וישנם מספר אתרים הדורשים השבה לקדמות סדרי עדיפות ומועדים  .ח
 . או המפקח/לטיפול אתרים אלו יקבע על ידי המנהל ו

 

 תיקון ריצוף .5

האזור בו בוצעה עבודת /או הפסולת מן הבור/הקבלן יוציא את החומר הרטוב ו .א
 . התיקון

 . הקבלן ימלא חול ומצע במידת הצורך .ב
 

או יסלול אספלט /לסביבה בה בוצעה העבודה ומתאימות הקבלן ירצף במרצפות ה .ג
 . בהתאם להוראות המפקח

 . י חול ים בזמן ההידוק"ומילוי חריצים ע( פקה'ג)י מהדק ריצוף "יש להדק ריצוף ע .ד
  

 מאפיינים נוספים9הערות תאור הסעיף

ריצוף באריחי ריצוף חלקים מבטון במידות 
 מ"ס 0מ בעובי "ס 40/40

 .ת בטון סמויהמ חגור"ס 3חול 

ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור מטיפוס 
 מ"ס 1אוני בעובי 

 .מ חגורת בטון סמויה"ס 3חול 

ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור מטיפוס 
 .  מ"ס 1מלבנית בעובי 

 .מ חגורת בטון סמויה"ס 3חול 

ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות מטיפוס 
 .  מ ובגוון כלשהו"ס 1מלבנית בעובי 

 .מ חגורת בטון סמויה"ס 3חול 

ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות מטיפוס 
 . מ ובגוון כלשהו"ס 1קלסיקו בעובי 

 .מ חגורת בטון סמויה"ס 3חול 

 1ריצוף באבנים משתלבות טיפוס אוני בעובי 
 . אחוזים צבעוניות 32אחוזים בצבע אפור 92מ "ס

 .מ חגורת בטון סמויה"ס 3חול 

 1ים משתלבות טיפוס מלבנית בעובי ריצוף באבנ
 . אחוזים צבעוניות 32מ אחוזים בצבע אפור "ס

 .מ חגורת בטון סמויה"ס 3חול 

מ בהתאם למפורט "ס 22/12חגורת בטון במידות 
 . בתוכניות

 .מ חגורת בטון סמויה"ס 3חול 

עיבוד גרנוליט בעובי , ריצוף מבטון יצוק באתר
  .מ בהתאם למפורט בתוכניות"ס 12

 . .בטון מזויין

 . הקבלן יפנה את הפסולת לאתר שפיכה מאושר .ה
 

 תיקוני מכסים .1
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 .מכל צד' מ 1.2-ניסור וקילוף אספלט סביב המכסה כ .א
 

 (.מצעים, בטון)סילוק חומר ישן  .ב
 

 . י עוגנים לתיקרה"פילוס מכסה וריתוקו ע .ג
 

Blac  Fastרוק קריט סביב המכסה או לחלופין חומר  B – 033יציקת חגורת בטון  .ד
445 
 

 .ר"מ 1.2סלילת אספלט במקום התיקון  .ה
 

 .ניקוי שטח העבודה .ו
 

 לתיקוני רשתות ניקוז .9
 . מכל צד' מ 1.2-ניסור וקילוף אספלט סביב הקולטן כ.    א   

 (בטון מצעים)סילוק חומר ישן  .ב
 . י עוגנים לבטון"פילוס מסגרת וריתוקה ע .ג

 Fastחומר רוק קריט  סביב הקולטן או לחלופין B- 300יציקת חגורת בטון  .ד

Bladk 445 . 

 . ר"מ 2.2סלילת אספלט במקום התיקון  .ה

 . ניקוי שטח העבודה .ו
 

 תיקוני אבנים יצוקות .8
אבנים יצוקות שנמצאים באופן פיזי , רשתות ניקוז, העבודה מסוג של תיקוני מכסי ביוב

 . בגבולות הכביש ודורשים שיטור בזמן הביצוע
, קונוסים)לחוק בטיחות בכבישים ואמצעי אזהרה כל העבודה אמורה להתבצע בהתאם 

 ('נצנצים וכו
 :פירוט העבודה

 .החלפה אבן יצקת פגומה .א
 

 . החלפה או תיקון,פירוק אבני ריצוף באזור .ב
 

 . י עוגנים לפי פרט"התקנה אבן יצקת חדשה וריתוקה לחגורת בטון ע .ג
 

 (מצעים, בטון)סילוק חומר ישן  .ד
 

 . חרי אבן יצקתא B-300יציקת חגורת בטון  .ה
 

 .ניקוי שטח העבודה .ו
 

 תיקוני אספלט .7
 העבודה מסוג של תיקוני אספלט דורשת שיטור בזמן הביצוע

 :פירוט העבודה
 

  (. 'שבר בקו וכו, פיצוץ)ניסור וקילוף אספלט סביב מקום הארוע  .א

 (.'שבר בקו וכו, פיצוץ)ניסור וקילוף אספלט סביב מקום הארוע  .ב
 (מצעים) בטון)סילוק חומר ישן  .ג

 . סלילת אספלט במקום התיקון .ד

 . ניקוי שטח העבודה .ה
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 תאור תאור הסעיף

 מ"ס 10כולל הידוק בשכבות של  מ"ס 32בעובי , לכבישים' מצע סוג א

 מ "ס 10כולל הידוק בשכבות  מ"ס 22בעובי , מצע למדרכות אספלט

מ הפיזור וההידוק "ס 1תשתית אספלטית בעובי 
דרוג האגרגטים . מ"ס 1יבוצעו בשכבות של 

 .'בתערובת סוג ב

 מ"ס 10כולל ההידוק בשכבות 

 2.20בשיעור  RC-70ריסוס ביטומן מסוג 
 ר"מ/ג"ק

 מ"ס 10כולל הידוק בשכבות של 

 מ"ס 10כולל הידוק בשכבות של  ר"מ/ג"ק 1בשעור  92. ב.ריסוס ביטומן מסוג ה

 מ"ס 10שכבות כולל הידוק ב .מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש

 "ס 10ות בכולל הידוק בשכ שכבות בטון אספלט בעובי משתנה

   
 אמצעי זהירות בעת ביצוע .63

ההוראות המקצועיות , החיקוקים, הקבלן אחראי ומתחייב למלא אחר כל החוקים .א
לשימושם בכלים ובאביזרים , להעסקת עובדים, המקובלות בקשר לביצוע העבודות

קיים בטיחות מירבית בעת ביצוע העבודה והוא יהיה טכניים ושיטות עבודה וכן ל
או מחדל שיהיה בו כדי סטיה מהוראות הנוגעות /אחראי ישירות לכל מעשה ו

 . או מכללי הזהירות המקובלים/העבודה ולבטיחות 
 

העוברים חותית לכל הציבור ולכל יהקבלן ידאג לבצע את העבודות בצורה בט .ב
הקבלן ידאג . ואו כל רכוש/שלא יסכנו כל אדםבקצב בזמן ובאופן , בצורה, והשבים

או מכשול בהקדם /או סיכון ו/לבצע את העבודה באופן שלא ישאר בשטח כל מפגע ו
 . האפשרי

 

 : ן להחזיקבלעל הק .ג
 .מחסומים תקניים עם שילוט מי מודיעין 32. 1
 (סולריים)נצנצים  22. 2
 "עובדים בכביש"שלטים  12לפחות . 3
 "בורות בכביש"שלטים  12לפחות . 4
 סרט סימון. 0
 . עובדי הקבלן ישתמשו באפודים זוהרים במהלך העבודות. 1

 
 סדרי עבודה .66

( שטח העבודה)ר "כמות המ, הזמנת העבודה תגדיר את סוג העבודה הנדרשת .א
על ידי  חתומהאו השלמה /או את מספר היחידות להחלפה ו/הדרושים לתיקון ו

 . המפקח
 

יהא על הקבלן להצמיד לחשבונית את הזמנת לצורך קבלת תשלום התמורה  .ב
 . העבודה חתומה על ידי המפקח

 

שטח )ר "והיה ותוך כדי ביצוע העבודות יתברר כי ישנו צורך להגדיל את כמות המ .ג
או השלמה יהא על /או את מספר היחידות להחלפה ו/הדרושים לתיקון ו( העבודה

אישור זה . ההגדלההקבלן לקבל את אישור המפקח מראש ובכתב בטרם ביצוע 
 .יוצמד לחשבונית ולהזמנת העבודה לצורך קבלת תשלום התמורה
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 להסכם' נספח ב

 לכבוד

 תאגיד מי מודיעין
 10שדרה המרכזית ה' רח

 91922מודיעין 
 

 

 ערבות בנקאית אוטונומית לקיום הסכם: הנדון

סכום עד לסך  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל( "המבקש" :להלן)_____________בקשת י "עפ
בתוספת הפרשי הצמדה הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד ( "סכום הקרן": להלן) - ₪  20,222של 

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

 : י ערבות זו"ההצמדה עפ לצורכי חישוב הפרשי
 

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

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

 ד פרסום המכרזהידוע במועמדד המחירים לצרכן  "המדד היסודי"
 

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

 .היסודי
 

מדה לפי החישוב ל בתוספת הפרשי הצ"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום קרן עד לסכום הקרן הנ
 -ימים מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ב( שבעה) 9 -לא יאוחר מ, דלעיל

, המבקשאו לדרוש תחילה את הסכום  מאת , מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם__________ 
ד ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמו, בין בתביעה משפטית ובין בכל דרך אחרת

 . בקשר לחיוב כלשהו כלפיכםלמבקש 
 

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

 .ל"הנ
 
 
 

 . ת לביטול להעברה או להסבהערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה והיא אינה ניתנ
 

כאמור ובתנאי כי דרישה , או דרישת המבקש/ו אנו נאריך ערבות זו מעת לעת בהתאם לדרישתכם
 .תגיע  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______  רבות זו תישאר בתוקפה עד ע
 

 ,בכבוד רב          
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 להסכם' נספח ג

 לכבוד

 מי מודיעין  תאגיד
 10השדרה המרכזית ' רח

 91922מודיעין 
 

 

 ערבות בנקאית אוטונומית לטיב ולתקופת הבדק: הנדון

סילוק כל סכום עד אנו ערבים בזה כלפיכם ל( "החברה" :להלן)_____________בקשת חברת י "עפ
בתוספת הפרשי הצמדה הנובעים מהצמדת סכום הקרן ( "סכום הקרן": להלן) - ₪  20,222לסך של 

וזאת בקשר  לקיום מלוא , ("הפרשי ההצמדה": להלן)כמפורט להלן , למדד המחירים לצרכן
 :להלן) _________ לטיב ולביצוע תיקוני בדק לפי הסכם מיום התחייבויותיה של החברה 

 (."ההסכם"
 

 : י ערבות זו"לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ
 

י הלשכה "הכולל ירקות ופירות המתפרסם ע, משמעו מדד המחירים לצרכן  "מדד המחירים לצרכן"
 .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 , יהיו הפרשי ההצמדה, אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי
ומחולק במדד ( ל"עד לסכום הקרן הנ)ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש 

 .היסודי
 

ל בתוספת הפרשי הצמדה לפי החישוב "כום הקרן הנאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום קרן עד לס
 -ימים מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ב( שבעה) 9 -לא יאוחר מ, דלעיל

, או לדרוש תחילה את הסכום  מאת החברה, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם__________ 
ם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ומבלי לטעון כלפיכ, בין בתביעה משפטית ובין בכל דרך אחרת

 . לחברה בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם
 

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

 .ל"הנ
  
 

 . רת ובלתי תלויה והיא אינה ניתנת לביטול להעברה או להסבהערבות זו הינה בלתי חוז
 

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

 .ביםלנוסח ערבות זו בשינויים המחוי הנוסח הערבות המוארכת יהיה זה
 

 .ועד בכלל______  ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 
 

 ,בכבוד רב          
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 להסכם 'דנספח        
 ח לאישור עריכת ביטוחי הקבלןפנס

 
 _________תאריך          לכבוד 

 "(התאגיד: "להלן) מ"תאגיד מי מודיעין בע
 מודיעין, יתהשדרה המרכז, 1בניין ליגד סנטר מ

 ,.נ.ג.א

 "(הקבלן" :להלן) ___________________ביניכם לבין  הסכםאישור ביטוח בקשר עם : הנדון
גדרות ועבודות , שבילים, מדרכות, דרכים, או תיקון כבישים9השבה לקדמות ולביצוע עבודות 

 "(העבודות: "להלן)נלוות 
 

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

שם על או /ו התאגידשם על , נערך על שם הקבלן, כמפורט בהמשך, ביטוח עבודות קבלניות .1
קבלנים  או/ואו המנהל /ו המפקחאו על שם /ו"( העירייה: "להלן)עיריית מודיעין מכבים רעות 

ביטוח . שורים או הנובעים מביצוע העבודותהק נזק או אחריות, אבדן קבלני משנה מפניאו /ו
כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי  ,העבודות הקבלניות כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן

מהדורה  "ביט"הידוע כ, הפוליסה הינו בהתאם לנוסח טופס הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות
 :על כל ההרחבות הכלולות בטופס הפוליסה כאמור, _______

 נזק רכוש -( 1)פרק  .א

המבטח בפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו " כל הסיכונים"ביטוח במתכונת 
חודשים  12בת " מורחבת"או במשך תקופת התחזוקה /והעבודות לעבודות במשך תקופת 

או גילוי נזק במשך תקופת /לעניין קיום התחייבויותיו של הקבלן במשך תקופה זו ו, לפחות
סכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה . וקה עקב סיבה הנעוצה בתקופת העבודותהתחז

 .העבודותמחדש של 

נזק לרכוש עליו עובדים השייך : ים כדלקמן למקרה ולתקופת ביטוחכיסויההביטוח כולל 
נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי ; 202,222$ליחיד מיחידי המבוטח עד לסך של 

 $; 202,222של המבוטח עד לסך 

 ....................................................... : שווי העבודות

מ והזכות לקבלת "הזכות לניהול מו, מוסכם במפורש כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות
 .בלבדתאגיד תגמולי ביטוח נתונה ל

 'אחריות כלפי צד ג -( 2)פרק  .ב

בגבול , נית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצועחבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופ
מוסכם כי פרק זה גם מכסה . רוע ולתקופת הביטוחילא$  022,222 –מ אחריות שלא יפחת 

או /חבות בשל פגיעה או נזק עקב השימוש בכלי רכב אשר נגרם בתחום אתר העבודות ו
וזאת מעבר לגבול ( ןפ די"במפורש למעט חבות אשר חובה לבטחה ע)בסביבתו המיידית 

 כוללהכיסוי  .האחריות המקובל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב
הביטוח לא יכלול חריג לעניין תביעות תחלוף מצד המוסד  ".חבות צולבת"במפורש גם סעיף 

 לחבות בגין נזק הנובע משימוש בציוד מכניחריג לעניין  אינו כוללהביטוח  .לביטוח לאומי
נזק  ;שאין חובה חוקית לבטחו, התעבורה הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת

קרקעיים עד לסך של -נזק ישיר למתקנים וכבלים תת; קרקעיים-ישיר למתקנים וכבלים תת
 .202,222$רעד והחלשת משען עד לסך של $; 122,222
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 אחריות מעבידים -( 3)פרק  .ג

תוך , העבודות עה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת ביצועבגין פגי המועסקיםחבות כלפי 
למקרה ולתקופת , לתובע$  0,222,222 של לפחותבגבול אחריות , עקב ביצוע העבודותוכדי 

 .כחוק וכן בדבר העסקת נוער, שעות עבודהכל הגבלה בדבר  כוללהביטוח לא  .הביטוח

המבוטח ומכל  ילתחלוף מכל יחיד מיחיד הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותנו .2
סעיף זה לא יחול לטובת . בכתב טרם קרות מקרה הביטוחהתחייב לשפותו התאגיד אדם או גוף ש

 .מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון

 .וסכומי ההשתתפות העצמית ישא לבדו בתשלום הפרמיהיהקבלן בלבד אנו מאשרים בזה כי  .3

במקרה הארכת משך העבודה נאריך את תקופת , בקשת המבוטחל בהתאםאנו מאשרים בזה כי  .4
 .ונמציא לידיכם אישור על כך בכתבהביטוח 

אנו מאשרים בזה כי הביטוחים לעיל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי  .0
ולא תועלה כלפי או המנהל /ואו המפקח /ואו תאגיד אחר של העירייה /ואו העירייה /ו התאגיד

במשך תקופת לא יבוטלו ולא יצומצמו , ל"הביטוחים הנ .ל טענה בדבר שיתוף ביטוחיהם"נה
 .יום מראש 12לפחות , הודעה על כך בדואר רשוםאליכם אלא אם תשלח , העבודות

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

 

 

 ,בכבוד רב

__________________                            _______________ 
  חתימה וחותמת המבטח                    שם ותפקיד החותם            

 

 

 

 

 

 

 

 


