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העבודות נשוא פניה זו תתבצענה בכפוף להנחיות מי שמש והוראותיה ובכלל זה הוראות מנהל
מט"ש שמשון (מי שמש) .
תאגיד מי שמש (להלן "התאגיד") ,מזמין בזאת הצעות לאספקה  ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה
"ניידת" לייבוש בוצה לתקופה קצובה .
תקופת ההתקשרות הינה ל 6 -חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה") .לתאגיד שמורה
האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה אחת או במס' תקופות נוספות בנות חודש אחד
או מס' חודשים ברצף עד  12חודשים נוספים (סך הכל ההתקשרות בת  18חודש אם ימומשו כל
האופציות).
המציע יידרש להצהיר ולהתחייב ,כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם
עיכובים במועד תחילת העבודות ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים במזמין ובין אם
לאו .כן יידרש המציע להצהיר ולהתחייב ,כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה
של ביטול ביצוע העבודות כולן ו/או מקצתן.
עבודות הקבלן שעל פי המפרטים והנספחים יכללו את כלל העבודות והפעולות הנדרשות ובכלל זה
העסקת כוח האדם ו/או רכישת ו/או השגת חומרי הגלם ,אספקתם ,עיבודם של החומרים וכלל
הפעולות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה על פי התוכניות והמפרטים ולהבאתה לעמידה בדרישות
הטיב והתכנון המדויק כפי המצוין במפרטים ובתוכניות.
הקבלן יהיה אחראי לכך שכל החומרים הנדרשים במכרז זה יעמדו בדרישות המבוקשות במפרטים
ובנספחים להם .הקבלן יהיה אחראי לבצע  -באחריותו ועל חשבונו  -את כל בדיקות הטיב והרכב
החומרים להוכחת עמידתם בדרישות כאמור לעיל.
העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי המכרז ,כפי המפורט להלן .הקבלן יהיה חייב לבצע את כל
העבודות הכלולות במכרז זה ,ושעבורם יקבל הוראת ביצוע מאת המזמין.
תשומת לב המציעים כי הקבלן שיזכה יצטרך לצרף במעמד חתימת החוזה אישור בדבר עריכת
הביטוחים הנדרשים ,בהתאם לדרישות הביטוח המופיעות בהסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח
י"א במכרז זה.
יודגש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות ובתוך המועד
שנקבע לכך ,והכול בהתאם לאמור בס'  12להלן .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגות
לדרישות הביטוח.
יודגש כי במקרה שבו תיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה ,המציע יעמוד במלוא דרישות החברה
לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז .מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר ,אם לא יפקיד
המציע את האישור בדבר עריכת ביטוחים בהתאם לנוסח המופיע בהסכם ההתקשרות ,יהיה
המזמין רשאי לבצע את הביטוחים על חשבון המציע ,אשר מוותר על כל טענה בהקשר זה ,ו/או
לפסול את זכייתו של המציע ,לרבות כל סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
למען הסר ספק ,מובהר כי המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי בין אם ממגבלת תקציב
ובין אם משיקולים אחרים לבטל את המכרז ו/או להפסיק את ההתקשרות אף לאחר תחילתה,
ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בהקשר לכך.
כמו כן מובהר בזאת כי קבלת התשלום ומועדו יהיה בהתאם לנקוב בחוזה ,ולקבלן לא תהיה טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.
עבודת הקבלן תכלול את כל האמצעים הטכניים ,המכניים ,הציוד וכח האדם הנדרשים לביצוע
עבודה מושלמת.
התמורה החודשית הקבועה הינה סופית ויחידה ,ולא ישולם כל סכום מעבר לה בנפרד.
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 .1מסמכי המכרז
 .1.1המסמכים הבאים ,לרבות נספח זה ,מהווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז" ויהוו את
"החוזה":
כתב הצהרת הקבלן;
נספח א' -
מפרט טכני מיוחד ,כולל דפי ריכוז להצעת מחיר;
נספח ב' -
ההסכם;
נספח ג' -
בוטל;
נספח ד' -
בוטל;
נספח ה' -
בוטל;
נספח ו' -
הצהרה בדבר רישום פלילי;
נספח ז' -
ייפוי כוח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי;
נספח ח' -
תצהיר לעניין חוק עסקאות וגופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
נספח ט' -
נספח בטיחות (  +הצהרת בטיחות מטעם המציע);
נספח י' -
אישור עריכת ביטוחים;
נספח י"א-
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
 .1.2מובהר בזאת ,כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע ,כי הוא ראה ובדק את כל
המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז ,וכי כל המסמכים המהווים את המכרז יחולו על
הצדדים.
 .1.3כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לתאגיד .מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת
הצעתו והגשתה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז
ובמידע המפורט בהם ,אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין המציע רשאי להעתיק
מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 .2הורדת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת. www.m-sms.co.il :על
המוריד את מסמכי המכרז ,כאמור לעיל ,להירשם במייל רכזת המכרזים בתאגיד ,בכתובת:
 ,hodaya@m-sms.co.ilוזאת לשם קבלת כלל העדכונים ,ההבהרות ,המענה לשאלות משתתפים
וכיו"ב (להלן" :פרסומי התאגיד") .ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז ,ואולם
מובהר בזאת כי כל פרסומי התאגיד יחייבו את כלל המשתתפים ,בין אם נרשמו באמצעות המייל
כאמור ,ובין אם לאו ,וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז ,אשר לא נרשם במייל הייעודי
האמור ,כי לא היה מודע לאיזה מפרסומי התאגיד.
 .3מועד הגשת הצעות
את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס'
 – 4/18אספקה ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה לייבוש בוצה לתקופה קצובה "
 " .3.1ולהכניסה ,לרבות האישורים והמסמכים ,במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים ,לא יאוחר
מיום חמישי  14/6/18בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") ,במשרדי
התאגיד .הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל .משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך
אחרת לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.
 .3.2התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתישלח מבעוד מועד לכל רוכשי מסמכי
המכרז.
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 .4אופן הגשת ההצעות
 .4.1על המציע לחתום על כל דף ודף של החוזה ועל טופס ההצעה .את כרך המסמכים יש לשים
במעטפה הנושאת את שם ומספר המכרז ,ולהכניסה לתיבת ההצעות עד למועד שצוין לעיל.
 .4.2המשתתף במכרז אינו רשאי להעתיק או להשתמש בכל מסמך שהוא ממסמכי המכרז או
בחלק כלשהו לאף מטרה אחרת ,בין אם יגיש ובין אם לא יגיש הצעה.
 .4.3הצעה שהוגשה על ידי המשתתף במכרז תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה למשך תקופה
של  120יום מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.
 .4.4מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .5תנאי סף למציעים
 .1.1המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו .1976 -
 .1.2המציע הינו בעל ניסיון מקצועי של אספקת ,התקנת והפעלת צנטריפוגה ניידת לייבוש בוצה ב1
שנים האחרונות ( ,)2012-2017בלפחות  3מתקני טיפול בשפכים (בספיקה של  10מק"ש ומעלה)
ובטיפול בבוצה.

 .6הכרות שטח העבודה וסיור באתר

באחריות כל קבלן/מציע לסייר בשטח המט"ש ולבחון בעצמו ובאופן עצמאי את תנאי ותחום העבודה
בשטח המט"ש ובאתר העבודות המתוכנן (בפרט אזור הטיפול בבוצה)  ,וזאת עוד קודם מתן הצעתו .
ניתן לתאם ביקור וסיור באתר  ,בתיאום מראש עם מר אריה פורת מנהל המט"ש בטל'052-8809238 :

המזמין רואה את הקבלן/מציע כמומחה בתחום העבודות נשוא המכרז  .והקבלן מצהיר בזאת שבדק את
תנאי העבודה עוד קודם מתן הצעתו  ,והוא מודע לכל הפעולות וההוצאות שיידרשו ממנו לביצוע העבודה
נשוא מכרז זה בשלמות .
 .7על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למסמכי הבקשה שעליו להגישם חתומים בחתימתו):
א .לשם הוכחת העמידה בתנאי סף  2.2יצרף המציע רשימת עבודות אותן ביצע ,כולל פרטי
המתקן ,היקף העבודה ,פרטי איש הקשר (שם  ,תפקיד  ,טלפון  ,מייל) .
ב .מפרט טכני של היצרן ביחס לנתוני ויכולות הצנטריפוגה המוצעת .
ג .שמות בעלי התפקידים ,ניסיונם והשכלתם של המפעילים של הצנטריפוגה הניידת המיועדים
לפרויקט/עבודה זו .
ד .אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-מפקיד מורשה ,רואה חשבון,
או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.
ה .פוליסת ביטוח מק צועי  ,ביטוח לעבודות קבלניות  ,ביטוח צד שלישי וכדומה  .הפוליסה תיבדק
וכפופה לאישור יועץ הביטוח של התאגיד .נספח י"א.
ו .כל הנתונים ו/או המסמכים הדרושים עפ"י המפרט הטכני.
המסמכים שלעיל יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה ומחוזה ההתקשרות.
אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא.
 .8התאגיד רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות לתנאי המכרז
ולדרישותיו באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי ,ו/או שהמחירים הנקובים בה אינם
סבירים ביחס למהות העבודות ,ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם.
 .9למען הסר ספק ועל אף האמור בכל מסמכי המכרז ,התאגיד רשאי להביא בחשבון שיקוליו בבחירת
ההצעות את אמינותו ,איתנותו הפיננסית וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה וכן את ניסיונו
וניסיון רשויות מוניציפאליות ,תאגידים וגופים ציבוריים אחרים עם המשתתף בעבר.
 .00יובהר כי המזמין יהא רשאי לבצע בירור אודות ביצוע עבודות ומתן שירותים על ידי המציע בעבר,
ובתוך כך רשאי הוא לפנות מיוזמתו לכל גורם אשר ימצא לנכון ,והמזמין יהא רשאי לפסול את
הצעתו של מציע אשר יוברר כי לא ביצע עבודות לשביעות רצון הלקוחות או שנתגלה כי היו פגמים
מהותיים בעבודתו ,לרבות אי עמידה בלוחות זמנים ,מתן שירותים שלא בהתאם להסכמות
וכיוצ''ב ,והכל בשיקול דעתו המלא של המזמין ,זאת על אף עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל ואף
במידה שהצעתו תהא הזולה ביותר.
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 .00עמידה בתנאי סף
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאי הסף ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד
בהם רשאי התאגיד לפסול את הצעתו.
 .02השלמת מסמכים
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ,מסמכים ו/או
אישורים ,ולחילופין למחול על פגם טכני ,והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .03הבהרות ושינויים
 .13.1התאגיד רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או
לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות
לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתו ,בין על-פי דרישת
הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.
 .13.2אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק
כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח
באמצעות מייל לתאגיד ,לכתובת( hodaya@m-sms.co.il:טלפון לאישור קבלת המייל 02-
 )1414230לא יאוחר מ 1-ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 .13.3תשובות תישלחנה בכתב ,במידת הצורך ,לכל המשתתפים במכרז .מסמכי התשובות וכן כל
שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את
מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.
 .13.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי התאגיד אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו
למשתתפים במכרז בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן" :הבהרות")
יחייבו את ה תאגיד .בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז
המקוריים ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין
עצמם ,יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.
 .01הסתייגויות
 .14.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל
הסתייגות לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי התאגיד:
 .14.2לפסול את הצעת המציע למכרז;
 .14.3לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;
 .14.4לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד;
 .14.1לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר
ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
 .14.6ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של התאגיד .אם יחליט התאגיד לנהוג לפי
אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק ( )4(–)2לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי
התאגיד לפסול את ההצעה
 .05דחיית הצעה בשל עבר פלילי
 .11.1מובהר בזאת כי לוועדת המכרזים יהא שיקול דעת לדחות ההצעה בשל עבר פלילי של הקבלן
ו/או של מנכ"ל החברה הקבלנית המציעה או בעל השליטה במציע.
 .11.2לשם כך ,על המציע לצרף תצהיר בהתאם לנוסח המפורט בנספח ז'.
 .11.3ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש פרטים נוספים בקשר לעברו הפלילי של מי מהמנויים
לעיל ,בין אם חתם על תצהיר ובין אם לאו ,ו/או לבחון את העבר הפלילי האמור בכל דרך
חוקית אחרת ,ולקבל החלטות בעניין על פי שיקול דעתה הבלעדי.
.06

קבלני משנה
מובהר ומודגש בזאת ,כי ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,יבוצעו ע"י הקבלן הזוכה .התאגיד לא
יאשר בשום פנים ואופן את העסקתו של קבלן משנה.
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 .07הצהרות המציע
 .17.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז
ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות
המקצועיות והאחרות ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז,
הכול כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.
 .17.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים
ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי התאגיד במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי לתאגיד
ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או
מצגים אלו.
 .17.3למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או
לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 .08מחירי ההצעה:
 .18.1המציע ימלא את כתב הכמויות בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות ,יסכם כל פרק ,ויעביר את
הסכום אל דף הריכוז בעמודה המיועדת לכך ,כאשר כל המחירים כוללים את כל המיסים
וההוצאות למיניהם ,למעט מע"מ.
 .18.2מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העבודות ,הציוד,
החומרים ,חומרי העזר ,כוח האדם וכל יתר הדרוש לביצוע העבודות על-פי כל מסמכי
המכרז/החוזה.
 .18.3כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את המזמין.
המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף ,כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין.
 .18.4בנוסף ,שומר לעצמו המזמין את הזכות לבטל ,לצמצם ,להגדיל או לשנות סעיפים מסוימים
של כתב הכמויות בכל שיעור שהוא ,וכן להכניס שינויים בתוכניות תוך כדי מהלך העבודה,
מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי היחידה.
 .18.1בחתימת המציע על מסמכי המכרז ,מסכים המציע מראש ,כי טעות חשבונית או השמטה
בהצעתו תתוקן על ידי המזמין ,ועל ידי כך יתוקן סך כל ערך הצעתו ,בהתאמה .לצורך
בדיקת השוואה בין ההצעות השונות רואים את מחירי היחידה כעדיפים על סה"כ כללי
בסעיף.
 .18.6במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות ,אזי ייחשב הדבר כאילו כלול
מחירה של העבודה הנידונה במחירי יתר הסעיפים ,או עלול הדבר להביא לפסילת ההצעה.
ההחלטה בנדון תהא של המזמין בלבד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,ולמציע לא תהא כל
תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין.
 .18.7לא תהיה השפעת תנודות המדד על שכר החוזה
 .09העבודות נשוא המכרז תבוצענה לשביעות רצונו המלאה של מנכ"ל תאגיד ,או בא כוחו ,על פי
המפרטים הטכניים (אם צורפו) ,כתבי הכמויות ,והחוזה שנוסחו מצורף להלן ,וימלא אחר כל
הוראות התאגיד ,בין שהן מפורטות בהוראות המכרז ובין אם יינתנו לאחר מכן ,ובמשך כל תקופת
ההתקשרות ,לרבות בשבתות ,חגים ומועדים ותקופת חירום ,אף אם לא הוכרזה רשמית ,כגון
מלחמה ,רעידת אדמה ,אסון מקומי ,אסון לאומי וכיוצ"ב.
 .20המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע בעת העיון בהצעתו ,הסברים בעניין ההצעה,
ובתוך כך ניתוח מחירים של הצעתו ,והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים האלו.
המזמין מתחייב לשמור בסוד כל ניתוח מחיר של המציע במידה שהוא יידרש להגישו.
במקרה והמציע יסרב למסור ניתוח של מחירי יחידות כנ"ל ,יהיה המזמין רשאי להסיק מסקנות
כפי שתיראנה לו עד כדי פסילת ההצעה.
 .20במידה והמחיר הנמוך ביותר יוצע על ידי שני מציעים לפחות (או כי יהיה הפרש מחירים שאינו
משמעותי בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים) ,יהיה בידי המזמין להורות על קיום הליך תחרותי
נוסף ,ולפיו תודיע ועדת המכרזים למציעים האמורים כי הם רשאים להגיש ,במועד שתורה הוועדה,
הצעה סופית ,במחיר המיטיב עם המזמין לעומת הצעתם המקורית; לא הגיש המציע הצעה נוספת,
תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית .מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יתאפשר למציע לחזור בו
מהצעתו בשלב זה כן מובהר כי אי הגשת הצעות משופרות על ידי המציעים עלולה להביא לביטול
המכרז.
התאגיד רשאי לקיים ההליך מספר פעמים במידת הצורך.
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מכוחו של המזמין לבחור במציע העדיף על פי איכותו.
 .22אופן קביעת הזוכה במכרז
 .22.1הזוכה במכרז יהא זה שיציע את המחיר הנמוך ביותר בטופס הצעת הקבלן.
 .22.2עם זאת ,אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא,
לרבות (ומבלי לגרוע) ככל ובדיקתו תגלה כי המציע לוקה באמינותו ,ו/או כי מצבו הכלכלי לא
יאפשר לו לבצע העבודות כנדרש במסמכי המכרז.
 .22.3המזמין שומר לעצמו את הזכות ,מכל סיבה שהיא ,לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה
ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין,
לרבות במקרה שהמזמין יחליט ,כי אין אף מציע שמתאים לבצע את העבודות .בנוסף ומבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,רשאי המזמין ,מכל סיבה שהיא ,להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע
העבודות במכרז ,וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות ו/או במהלכן.
 .22.4אם יחליט המזמין לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה ,ו/או
להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע העבודות ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או
דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין.
 .22.1המזמין יהא רשאי לנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר הודעת המזמין על זכייתו במכרז זה,
והמציע יהא חייב לשתף פעולה עם המזמין במידה וינוהל מו"מ כאמור.
.23
.23.1
.23.2
.23.3
.23.4
.23.1

הודעה לזוכה והתקשרות
התאגיד יודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,על הזכייה
במכרז.
תוך  7ימים ממועד ההודעה כאמור ,ימציא הזוכה את המסמכים והאישורים שעליו להמציא
כמפורט בחוזה ,ויחתום על החוזה.
התאגיד יהיה רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר
זכייתו וטרם חתימת החוזה.
לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך  7ימים –
רשאי התאגיד לבטל את זכייתו במכרז.
רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה ,יודיע התאגיד ,במכתב רשום,
ליתר המשתתפים במכרז על אי-זכייתם במכרז .עיון במסמכי המכרז על ידי משתתף ,במידה
ויידרש ,ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.

_____________________
חתימה וחותמת הקבלן

____________________
תאריך
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נספח א'
מכרז פומבי מס' 1/08
אספקה ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה לייבוש בוצה
לכבוד
תאגיד מי שמש בע''מ
בית שמש

הנדון :הצהרת הקבלן

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,בין הכלולים בתיק
המכרז ובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים
בזה כדלקמן:
אנו מצהירים בזאת :כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם; כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז; כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי
ידיעה ו/או אי הבנה ,ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז; כי הצעתנו זו עונה על
כל הדרישות שבמסמכי המכרז; כי אנו מקבלים על עצמנו לבצע עבודות מסגרות ומכונאות עבור
התאגיד ,בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,הכול בהתאם למפורט במסמכי
המכרז.
אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב
בינינו לבינכם.
היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  7ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה.
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או
הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
הצעתנו זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף ל 120 -ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם
להגשת ההצעות.
אנו מצהירים ,כי אם הצעתנו תתקבל ,נחתום ,במועד שנידרש לעשות זאת ,על העתקים נוספים
של החוזה ,בהיקף שייקבע על ידכם כולל כל הנספחים ,וכן נוסיף כל מסמך שנידרש להוסיפו,
לרבות אישור בדבר עריכת הביטוחים הנדרשים ,בהתאם לדרישות הביטוח המופיעות בהסכם
ההתקשרות המצ"ב כנספח י"א במכרז זה ,שאם לא כן תהיו רשאים לבצע את הביטוחים על
חשבוננו ,ו/או לפסול את זכייתנו ,וזאת מבלי לפגוע בזכותכם לכל סעד אשר עומד לכם על פי
ההסכם ו/או על פי כל דין.
למען הסר ספק ,אנו מצהירים ,כי ידוע לנו ,שאינכם מחוייבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות
ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי
והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם לנמק את החלטתכם .כן אנו מצהירים ,כי ידוע לנו ,שכל ההוצאות
בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך
והנוב ע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו ,תחולנה עלינו בלבד במלואן ,ולא תהיה לנו
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.
אנו מצהירים ,כי ידוע לנו שהתאגיד רשאי לנהל משא ומתן בכל עת עם המציע הזוכה .אנו
מתחייבים לשתף פעולה עם התאגיד בכל מקרה שבו ינוהל משא ומתן כאמור.
רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז.
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רצ"ב הצעת המחיר שלנו בהתאם לנדרש על-ידי החברה.
הננו מתחייבים לשמור את כל המפורט במסמכי המכרז בסודיות.
אנו מצהירים בזה ,כי ידוע לנו ,שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידינו ,וכן
המסמכים שאותם נידרש להוסיף על ידכם ,אם וכאשר ,מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם שעליו
נחתום ,אם נזכה במכרז ,ויש לראותם כמשלימים אותו.
תאריך__________________:
חתימה וחותמת המשתתף_________________________:
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נספח ב'
מכרז פומבי מס' 1/08
אספקה ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה לייבוש בוצה
מפרט טכני
 .0תיאור המצב הקיים  -טיפול בבוצה
ראה תרשים עקרוני מצורף .
 .1.1ספיקת השפכים למט"ש כיום נעה בממוצע של כ 20,000 -מ"ק/ליום  .כאשר הספיקות כניסה
הינם בין  24,000 - 17,000מק"/ליממה .
 .1.2מקורות הבוצה המתקבלים במט"ש הינם :
 .1בוצה ראשונית ממשקעים ראשוניים גרביטציוניים -
 .2בוצה ממשקעים שניוניים גרביטציוניים
 .3בוצה שניונית ממשקעי סילקווטרים של חברת אודיס.
 .1.3כמות הבוצה הכוללת במט"ש הנדרשת לייבוש הינה כ 100 -מ"ק בוצה  /ביום .
 .1.4מתקני הטיפול בבוצה הקיימים כיום במט"ש
 .1כיום פועלים שני מסמכי סרט  GBTלהסמכת בוצה .
 2 .2מסנני סרט לייבוש בוצה מסוג . BFP
 .3הבוצה היבשה מועברת למתקן  NVIROלטיפול בבוצה ברמה א' .
 .1.1מיכל הזנת הבוצה לצנטריפוגה -
 .1הזנת הבוצה לצנטריפוגה תהיה משפה עליונה ממיכל הבטון של הבוצה  .מהחלק העליון
של המיכל הנמצא בגובה של  1מטר לפחות מעל רצפה משטח במיועד להעמדת
הצנטריפוגה  .אין יציאה בתחתית המיכל .
 .2על הקבלן/המציע לקחת בחשבון שמיכל הבוצה המזין את הצנטריפוגה  ,אינו חומר
הומוגני אחיד ועלול לכלול סמרטוטים ומוצקים גדולים יותר .
 .2תכולת העבודה
תכולת העבודה הנדרשת היא :
 .2.1אספקה צנטריפוגה ניידת לספיקה של  20מק"ש על כל מרכביה כמפורט להלן .
(א) הצנטריפוגה תהיה בעל יכולת טיפול של לפחות  20 ,מ"ק/שעה  ,ו  100ק"ג/מוצקים
יבשים /לשעה .
(ב) ריכוז המוצקים בכניסה לצנטריפוגה לאחר ההסמכה תהיה 3%-7%
(ג) אחוז המוצקים בבוצה היבשה ("בעוגה") מהצנטריפוגה צריך להיות לפחות . 20%
(ד) לכידת מוצקים מינימלית צריכה להיות .91%
(ה) עבודת הצנטריפוגה הניידת תהיה מסוגלת לעבוד  1ימים בשבוע במשך  9שעות ביום
לפחות .
(ו) המציע מתחייב לספק  ,להתקין לתחזק ולהפעיל בנוסף לצנטריפוגה גם :
.2.1ו .1.במה מוגבהת להצבת הצנטריפוגה
.2.1ו .2.מערכת הכנה וההזנת הפולימרים לצנטריפוגה על כל מרכיביה (כולל אספקת
הפולימר ) .
.2.1ו .3.משאבות הזנה  ,מדי ספיקת בוצה נכנסת לצנטריפוגה ,
.2.1ו .4.מסוע לבוצה היבשה (ה"סחוטה") המתקבלת מהצנטריפוגה וחיבורו למסוע הקיים
של מערכת מסנני הסרט . BFP
.2.1ו .1.צנרת וכל אביזר ומערכת הנדרשים להפעלה מושלמת של הצנטריפוגה .
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 .2.2התקנת באתר כולל כל מרכיבי העבודה  -התקנת הצנטריפוגה וכל המערכות הנוספות לצורך
פעולה מושלמת הינה באחריות ועל חשבון המציע .
 .2.3הפעלה שוטפת וקבועה של הצנטריפוגה באמצעות צוות של המציע .
(א) המציע יספק צוות של  2עובדים נוספים שיתפעלו באופן צמוד ושוטף את הצנטריפוגה
ויסייעו למפעילי המט"ש בכל עבודות הטיפול בבוצה (בכל המתקנים).
(ב) העובדים יעבדו במט"ש לפחות  1ימים בשבוע למשך  9שעות עבודה בכל יום  .לתאגיד
תהיה הזכות לפי שקול דעתו הבלבדי לדרוש מהמציע להחליף עובד בכל רגע  .על המציע
לספק במקומו תוך  24שעות עובד חליפי .
(ג) כל עלויות העובדים כולל נסיעות  ,ביטוח  ,שכר עבודה  ,תנאים סוציאליים יהיו על חשבון
המציע וכחלק מהצעתו  .לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין התאגיד לעובדים.
(ד) יודגש שכל עלויות הובלה  ,התקנת הצנטריפוגה על כל מרכיביה הינם על חשבון המציע
והינם חלק מהצעתו .
 .3התאגיד יספק למציע לצורך ביצוע עבודתו את המרכיבים הבאים :
 .3.1משטח בטון או מהודק היטב מפולס להצבת הצנטריפוגה.
 .3.2תשתית לחיבור חשמל בהספק של  121אמפר תלת פאזי .
 .3.3מים שפירים להכנת הפולימר .
 .3.4חיבור לתשתית ביוב לצורך הזרמת התסנין מהצנטריפוגה .
 .3.1חשמלאי לחיבור המערכת אל ארון חשמל מקומי.
כל שאר התשתיות לביצוע מושלם של העבודה יסופקו ע"י המציע ( למעט המפורט בסעיף  6לעיל )
 .1התשלום ואופני מדידה
 .4.1התשלום יהיה קומפלט חודשי  .לטיפול בבוצה בספיקה של  20מק"ש .
 900מ"ק/לשבוע או  3,600מ"ק בוצה /לחודש לפחות .
 .4.2התשלום ישולם רק אם המציע יספק את כל המרכיבים הנדרשים בהצעה .
 .4.3במקרה והמציע לא יעמוד בכמויות הנדרשות והמתחייבות לסחיטת בוצה מהצנטריפוגה ,
למזמין שמורה האופציות הבאות :
(א) לבטל את התקשרות עם המציע .
(ב) לחשב את התשלום באופן יחסי בהפחתת . 20%
דהיינו  ,אם :
 - Qכמות בוצה החודשית ( 30ימי עבודה) המטופלת באמצעות הצנטריפוגה של
המציע/החברה /הקבלן.
 - Cmתשלום חודשי מחושב (למציע)
 - Zהצעת המציע לתשלום חודשי ( .המפורטת בסעיף  8להלן )
𝐐
Cm = ) 𝟑,𝟔𝟎𝟎 * 80% ) * Z
 .4.4תנאי התשלום יהיו בתנאים של שוטף  30 +יום מאישור החשבון ע"י התאגיד .
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 .5הצעת המחיר
סעי
ף

תאור העבודה

יחידה

0

אספקה  ,התקנה  ,תחזוקה והפעלה של
צנטריפוגה ניידת על מרכיביה  ,והכוללים
בין היתר  ,הובלה לאתר  ,התקנה
ראשונית  ,צנטריפוגה לספיקה של 20
מק"ש  ,כל מערכות הנלוות להפעלת
הצנטריפוגה באופן מושלם לעבודה של 1
ימים בשבוע במשך  9שעות כולל  2עובדים
קבועים וכל המפורט בסעיף  1למסמך
פניה זה .ובהתאם להוראות ותנאי
התשלום בסעיף . 7

קומפלט
/לחודש

כמות

מחיר
יחידה
חודשי ()₪

סה"כ ()₪

6

סה"כ הצעה לא כולל מע"מ ()₪
מע"מ – 17%

סה"כ הצעה כולל מע"מ ()₪

פרטי המציע :
שם ____________________ :
דואר אלקטרוני____________________:

כתובת _______________________:
טלפון להתקשרות________________:

חתימה וחותמת ____________________
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נספח ג'

מכרז פומבי מס' 1/08
אספקה ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה לייבוש בוצה
הסכם
שנערך ונחתם ב________ ביום_______ בחודש ________ בשנת 2008

בין

תאגיד מי שמש בע"מ
רחוב יגאל אלון ( 0מרכז ביג) ,בית שמש
(שתקרא להלן" :המזמין" ו/או החברה")

לבין

_____________________________
______________________
_____________________________
(שייקרא להלן" :הקבלן")

מצד אחד

מצד שני
הואיל:

וברצון המזמין לקבל מאת הקבלן ביצוע עבודות אספקה ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה
לייבוש בוצה לתקופה קצוב ,בהתאם לצרכיו ,כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכרז;

והואיל:

והתאגיד פרסם מכרז  ,4/18והקבלן הציע הצעתו ובשל כך התקשר עם המזמין;

והואיל

והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת ,הניסיון ,הידע ,הכישורים והאמצעים הדרושים לביצוע
העבודות;

והואיל

והקבלן מצהיר כי אינו מנוע ,בין מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת ,מלחתום על הסכם זה
ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;

והואיל

והצדדים הסכימו לכך שהקבלן יבצע את העבודה כקבלן עצמאי ,הכול כמפורט בחוזה זה
ובמסמכי ההזמנה להגשת הצעות המצורפים לחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן:
"מסמכי החוזה");

והואיל

והמזמין מוכן למסור לקבלן את ביצוע העבודה והקבלן מוכן לקבל על עצמו את ביצוע
העבודה ,הכול בהתאם לתנאים המפורטים להלן;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
מבוא וכותרות
המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
כל המסמכים ,ההצהרות ,המפרט הטכני ,הצעת הקבלן ,מסמכי המכרז ,ההבהרות וכיו"ב הנלווים
להסכם זה ,מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ,ויש לראותם כמשלימים אותו.
כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
פרק א'  -כללי

הגדרות
בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם ,אלא אם כן מחייב הקשר בין
הדברים אחרת:
"המזמין" – תאגיד מי שמש בע"מ.
"המנהל" – המנכ"ל ו/או מהנדס המזמין.
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"המפקח"  -האדם שמתמנה מזמן לזמן ע"י המנהל לפקח על ביצוע העבודות ,כולם או חלקם.
"הקבלן"  -לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו ,ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או
מטעמו בביצוע העבודות.
"הפרויקט" או "העבודות"  -כל העבודות ,הפעולות ,ההתחייבויות והמחויבויות שהקבלן קיבל על
עצמו על פי האמור במסמכי החוזה ,על כל נספחיהם ,בין אם הם מפורשים ובין אם לאו.
"החוזה" – לרבות כל מסמכי החוזה ,על כל נספחיהם ,בין שצורפו ובין שלא צורפו ,לרבות מפרטים,
שרטוטים ,תוכניות ,הודעות לקבלנים ,מסמכי הבהרות ,וכן הצעת הקבלן על כל נספחיה,
וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.
"אתר" או "אתר העבודות"  -רצועת הקרקע אשר בה ,מעליה ,דרכה או מתחתה יבוצעו העבודות,
לרבות כל מקרקעים אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע החוזה.
"שכר החוזה"  -הסכום הנקוב בהצעת הקבלן בכתב הכמויות ,המצורף לחוזה כתמורה לביצוע
העבודות ,לרבות כל תוספת שתתווסף לכתב הכמויות הנקוב בהתאם להוראות החוזה,
וכל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.
"תוכניות החוזה"  -התוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה ,לרבות כל שינוי בתוכניות שאושר
בכתב ע"י המנהל ,וכן כל תוכנית אחרת שתתווסף לחוזה מזמן לזמן ותאושר בכתב ע"י
המנהל.
"מאושר"  -מאושר בכתב ,כולל אימות בכתב הניתן לאחר המעשה לאישור שניתן קודם בעל פה ,ו-
"אישור" פירושו אישור בכתב כולל הנאמר לעיל.
מילים בלשון יחיד בלבד יתייחסו גם לרבים ומילים בלשון רבים יתייחסו גם ליחיד ,כאשר הקשר
הדברים ידרוש פירוש כזה.
חוק הפרשנות ,התשמ"א 1981-יחול על החוזה ,כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק
כמשמעותו בחוק הנ"ל.
לצורך פרשנות חוזה זה ,לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח" ,ולפיכך אין לראות
בעובדה כי מסמכי החוזה הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם .כמו כן ,כותרות הסעיפים
ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות החוזה.
 .0תפקידיו וסמכויותיו של המפקח
המפקח יהא מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרים בקשר לביצוע העבודות ,בהתאם
להוראות החוזה .כן יהא המפקח רשאי למסור הודעה לקבלן אי-אישורם של עבודה או חומרים .ניתנה
הודעה כנ"ל ,יפסיק הקבלן את אותה העבודה ,או את השימוש באותם החומרים עד קבלת החלטתו של
המנהל.
המפקח לא יהא מוסמך לשחרר ו/או לפטור את הקבלן מחובה כל שהיא מהחובות המוטלות עליו על פי
החוזה ,וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע עבודה כל שהיא העלולה לגרום לאיחורים בביצוע העבודה
או לתשלום מיוחד שאינו כלול בחוזה ,או להורות על תוספות ו/או שינויים כלשהם בביצוע העבודות,
אלא אם כן הוסמך לכך בכתב ע"י המזמין או המנהל.
עבודת תחזוקת מים שוטפת – התאגיד יוציא הזמנה שנתית .עבודה שמעבר להזמנה השנתית תחויב
בהזמנה נפרדת.
עבודת תחזוקת ביוב -כל עבודה תחויב בהזמנה נפרדת.
 .2ניהול יומן
הקבלן ינהל יומן עבודה יומי (להלן" :היומן") וירשום בו ,מדי יום ביומו ,פרטים המשקפים לדעתו את
המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות ,ובין השאר:
 תנאי מזג האוויר השוררים באתר.
 התקדמות בביצוע העבודות במשך היום.
 הוראות שניתנו לקבלן ,וכל הוראה כזאת דינה כדין הוראה שנמסרה לקבלן בכתב.
 הערותיו של המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודות.
 דיווח על ביקורים באתר.
 כל דבר אחר שלדעתו יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.
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 מספרם של העובדים למקצועותיהם ולסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודות ,תוך
סימון חלקי העבודות בהם הם מועסקים.
 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו.
 כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בעבודות.
 הציוד המכני המובא לאתר והמוצא ממנו.
 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.
 פרטים אחרים ,לפי דרישת המנהל.
היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח וע"י הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר לקבלן
ולמפקח או לבא כוחו המוסמך ,אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך  24שעות
ממסירת ההעתק כאמור ,וזאת על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח .דבר הסתייגותו של הקבלן
יירשם ביומן ,אולם לא יהיה בהן בכדי לחייב את המזמין.
הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות אולם רישומים אלה לא יחייבו את
המזמין.
לא חתם הקבלן על היומן ו/או לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור ,רואים
כאילו אישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.
רישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפוף לאמור בסעיף קטן (,)4ישמשו כראיה בין
הצדדים על העבודות הכלולות בהם ,אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי
החוזה.
כל הודעותיו ,הוראותיו והחלטותיו של המפקח הרשומות ביומן העבודה תיחשבנה כהודעות
שנמסרו לקבלן בכתב ותחייבנה אותו בהתאם ,בין אם נרשמו בנוכחותו של הקבלן ובין אם נרשמו
שלא בנוכחותו ,וזאת מבלי שהמפקח יהיה חייב להעיר את תשומת לבו של הקבלן לרשום ביומן
העבודה ומבלי שהדבר יהיה מותנה בחתימתו של הקבלן על היומן.
 .3הסבת החוזה
הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להעביר לאחר את החוזה ,כולו או מקצתו ,ואין הוא רשאי להעביר ו/או
למסור ו/או לשעבד לאחר כל זכות או חובה הנובעת מחוזה זה ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב,
והמזמין יהא זכאי לסרב או להסכים לכך בתנאים כפי שימצא לנכון .כמו כן ,לא ימחה הקבלן כל סכום
או זכות המגיעים לו ע"פ החוזה ,ללא קבלת הסכמה לכך מאת המזמין מראש ובכתב.
אין הקבלן רשאי להעביר לאחר את ביצוע העבודה ,כולה או מקצתה ,לרבות לקבלני משנה מטעמו של
הקבלן ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.
נתן המזמין את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה מטילה על המזמין חבות כלשהי,
ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין ,והקבלן ישא
באחריות המלאה לביצועו התקין של העבודות.
 .1היקף החוזה
הוראות החוזה חלות על ביצוע כל העבודות ,לרבות המצאות כוח-אדם ,החומרים ,הכלים ,הציוד,
המכונות ,המתקנים וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם כך.
 .5מסמכים הסותרים זה את זה
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה ,כי יש בידיו את כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד
ממסמכי החוזה.
מבלי לגרוע מהוראות תנאי החוזה ,אם ימצא הקבלן סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או דו
משמעות בתוך מסמכי החוזה ,או אם יהיה לקבלן ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של מסמך או
סעיף או פרט כלשהו ,עליו להודיע על כך למנהל ,והמנהל ייתן הוראות בכתב ,לרבות תוכניות לפי
הצורך ,בדבר הפירוש הנכון שיש לנהוג לפיו.
לא עשה כן הקבלן ,ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה ,לא יהיה בכך או בסתירה כאמור ,כדי למנוע מהמנהל
להורות לקבלן לנהוג אחרת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות להורות לקבלן לבצע את העבודה מחדש,
והקבלן מתחייב לנהוג לפי הוראות המנהל בעניין זה.
מובהר בזאת כי מתן ההודעה על-ידי המנהל בדבר הפירוש הנכון לחוזה ,אין בה כדי להטיל אחריות
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כלשהי על המזמין ,ואין בה בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי חוזה זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המנהל או המפקח רשאים ,להמציא לקבלן מזמן לזמן ,ותוך כדי
ביצוע העבודות ,הוראות ,לרבות תוכניות לפי הצורך ,לביצוע העבודות.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין המסמכים הטכניים לבין עצמם ,יכריע
המנהל לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג לפי הוראותיו.
 .6אספקת תוכניות
התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן ,הם רכושו וקנינו הבלעדי של המזמין
ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם ,כולם או מקצתם ,אלא למטרת החוזה בלבד .המזמין יספק
לקבלן ,לצורך ביצוע הפרוייקט ,העתקים מהתוכניות במספר הדרוש כראות עיניו של המנהל .עם גמר
ביצוע הפרוייקט ,על הקבלן להחזיר למזמין את התוכניות ,לרבות כל העתקים והמסמכים האחרים
בקשר להן אשר נמצאים ברשותו ,אם יידרש לכך ע"י המנהל.
הקבלן יודיע למפקח על הצורך בתוכניות ,תוכניות עבודה ,תוכניות של הפרטים ,וההוראות הדרושות
או שיידרשו לביצוע הפרוייקט ,בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין והסדיר של ביצוע
הפרוייקט והתקדמותו ,ולא יגרום לאיחור או לעיכוב בגמר העבודות והשלמתן.
העתקים מכל נספח ,המהווה חלק מהחוזה ,יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודות ,והמנהל ו/או
המפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה
מתקבלת על הדעת.
 .7קיזוז וניכוי
המזמין רשאי לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לקבלן כל סכום או פיצוי ,בין שקצוב ובין שאינו קצוב,
המגיע למזמין לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין .כמו כן ,רשאי המזמין לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן ,כל
סכום שיהא חייב בניכויו על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכם .מובהר בזאת ,כי הוראות סעיף זה
אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.
 .8הודעות
כל הודעה שצד אחד צריך לתת לשני לפי חוזה זה ,תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני,
המפורטת בחוזה ,או תימסר במשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה
שנמסרה ביד ,כעבור  72שעות מזמן מסירתה בדואר.
כל הודעה שנשלחה בפקסימיליה ,דינה כדין הודעה שנמסרה ביד ,רק לאחר שהצד השולח ווידא
טלפונית שההודעה אכן התקבלה אצל הצד השני.
פרק ב'  -התחייבויות כלליות

 .9ביקור באתרי העבודות
הקבלן מאשר כי בדק ובחן באופן יסודי לפני הגשת הצעתו ,את כל המפרטים הטכניים וכי יש לו את
היכולת ,הידע ,הכישורים ,כוח האדם וכיו"ב לבצע את כל הנדרש במסגרת חוזה זה.
הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך לאזור מגורים ובסמוך למתקנים קיימים
ופועלים ,וכן בשטחים ו/או בסמוך לשטחים בהם קיימים צנרת ,תאי ביקורת ,שוחות ,תשתיות חשמל
וטלפון ,וכן מערכות ומתקנים נוספים ,הן מעל הקרקע והן מתחתה.
לא תוכר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,לרבות דרישות לתוספת שכר ,הנובעת מאי לימוד ו/או
מהערכה בלתי נכונה של כל האמור לעיל על ידי הקבלן.
הקבלן מתחייב לדאוג ולבצע את העבודה כך שתיגרם מינימום הפרעה לתושבים ולעוברים ושבים
בסביבת מקום ביצוע העבודות.
.00בדיקת מסמכים
הקבלן מצהיר בזאת ,כי הוא עיין ובדק ,לפני הגשת הצעתו ,את התוכניות ,המפרטים ,רשימת הכמויות
והמחירים וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה ,וכי כל אלה מהווים בסיס מלא למחירים
שבהצעתו והם נבדקו היטב על-ידיו ומהווים תמורה מלאה בעד כל התחייבויותיו עפ"י החוזה.
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 .00ביצוע העבודות להנחת דעתו של המנהל
הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה ,להנחת דעתו המוחלטת של המנהל ,וימלא לצורך זה אחר
הוראותיו ,בין שהינן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו.
הפיקוח אשר יבוצע בידי המנהל או ע"י המפקח ,לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין
למילוי תנאי החוזה זה והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות ,השגיאות ,ההשמטות והמגרעות שנעשו או
נגרמו על-ידיו.
 .02דרכי ביצוע ולוח זמנים
לוח הזמנים לביצוע כל עבודה הינו כפי שיפורט בהזמנת עבודה שתתקבל אצל הקבלן על ידי המזמין.
מובהר בזאת כי למזמין תהא האפשרות לדרוש מהקבלן לעבוד במקביל על כמה אתרים בהתאם
לשיקול דעתו וזאת בהתאם לדחיפות ולצורך של המזמין .הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש באפשרותו
לבצע את העבודה כנדרש בחוזה זה במקביל.
הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד
תחילת העבודות ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים במזמין ובין אם לאו .כן יידרש המציע
להצהיר ולהתחייב ,כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ביצוע העבודות
כולם ו/או מקצתם.
הקבלן מתחייב לפעול על חשבונו והוצאותיו ככל שיידרש בקבלת האישורים מהגורמים השונים
הקשורים בביצוע העבודה לרבות בזק ,חב' החשמל מקורות ,מ.ע.צ ,רשות העתיקות וכיו"ב .קבלת
האישורים הנ דרשים והתאום עם הגורמים השונים ככל שיידרש יהיו על חשבון הקבלן והקבלן יהיה
אחראי לכל עיכוב שיגרם עקב אי קבלת אישור ו/או תיאום מאת הגורמים השונים.
הקבלן נדרש להגיש למפקח דו"ח חודשי על העבודות .הדו"ח החודשי לגבי העבודות יכלול את כל
העבודות שבוצעו בחוזה עם פירוט של היקף הביצוע ,עדכון לוח הזמנים ודרכים ו/או אמצעים לתגבור
מהלך הביצוע במידה והדבר יידרש ,וכן את הסיבות לאיחורים ,כולל תיעוד ותמונות עם תאריכים.
מובהר ומודגש בזאת ,כי כל אי עמידה בלוח הזמנים הנ"ל מסיבות התלויות במציע ,יחייבו את המציע
בתשלום קנס פיגורים כדלהלן:

.03חריגה
במידה ותהיה חריגה בסעיפים הבאים המזמין שומר לעצמו את הזכות לקנוס את הקבלן בסכומים
הבאים:
 .1אי הגעה בזמן לקריאה  /שירות ע"פ הוראת התאגיד ,בסכום של .₪ 1000
 .2אדם ,בסכום של  ₪ 100לכל שעת איחור בהסדרת השטח ,מעת אזהרת הקבלן ע"י מפקח /
מהנדס התאגיד.
המזמין רשאי לקזז את הקנסות מכל חשבון עבודה שיגיש הקבלן.
 .01השגחה מטעם הקבלן
במשך תקופת ביצוע העבודות ועד למסירתן למזמין ,חייב הקבלן להימצא באתר העבודות ולהשגיח
ברציפות על ביצוען ,או להעסיק לצורך כך נציג מטעמו.
מינוי נציג מטעם הקבלן לצורך סעיף זה (או מנהל עבודה מוסמך ,ככל ויידרש על ידי המזמין) טעון את
אישורו המוקדם של המנהל ,אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו ,או לבטלו בכל זמן שהוא ,מבלי
לתת נימוק לכך .כל ההוראות או הביאורים שיינתנו לנציג מאת המנהל או המפקח ,דינם כדין הוראות
או ביאורים שניתנו לקבלן עצמו.
הקבלן אחראי ,על חשבונו ,לשמירתם הבטוחה של הציוד ,החומרים המתקנים וכיו"ב מפני כל נזק ו/או
גניבה ו/או וונדליזם וכד' ,ממועד קבלת החזקה באתר ועד למועד מסירת העבודה למזמין.
הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתרי העבודה ובסביבתה אלה אם דרוש הדבר
לצורכי העבודה והמזמין התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.
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 .05בטיחות וגיהות בעבודה
הקבלן ימנה נאמן בטיחות לצוות עובדיו הנמצאים בשטח אתר העבודות שבו מתבצעת העבודה או כל
חלק ממנה ,לה אחראי הקבלן (להלן" :אתר העבודה") ,שישמש כנאמן בטיחות .תפקידו של אחראי
הבטיחות יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן באתר העבודה (להלן" :נאמן
הבטיחות").
נאמן הבטיחות ישמש כאיש קשר בין עובדי הקבלן וממונה הבטיחות של המזמין .הקבלן ונאמן
הבטיחות ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים ,ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים
והנהוגים בישראל ,כגון :חוק ארגון הפיקוח על העבודה  ;1914פקודת הבטיחות בעבודה  ;1970תקנות
ציוד מגן אישי; עבודה על גגות שבירים; עבודה ברעש ועוד.
נאמן הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות
הבטיחות .בנוסף יהיה נאמן הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגיהות
עובדי הקבלן עפ"י הנחיות ממונה הבטיחות של המזמין.
באחריות נאמן הבטיחות להדריך  /לוודא קיום הדרכת בטיחות והסמכות לפי סוג ואופי העבודה.
הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו ,או
כפי שנדרש עפ"י כל חוק .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יספק הקבלן  -אביזרי בטיחות ,כלי
בטיחות ,ציוד מגן לעובדים ,ביגוד ,נעליים ,כובעי מגן ,אוזניות מגן ,וכל ציוד אחר בנוסף כפי שיומלץ
ע"י ממונה הבטיחות של המזמין.
הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו,
כולל :מדחסים ,מיכלים ,קולטים ,דודי קיטור ,מתקני הרמה ,ציוד ואביזריו ,עגורנים ,סולמות,
פיגומים ,הארקת מבנים ,בדיקת רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע ,וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר
העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.
הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ,כולל ציוד לפינוי נפגעים ,ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן
דוד אדום להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה ,ויקציב רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי ,או
בית חולים בשעת חירום.
הקבלן יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה ,כולל הצבת ציוד מגן-אזהרה עפ"י כל
דין ,כגון :מחסומים ,זוהרונים ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה ומילוט ,או כל ציוד או אביזרי בטיחות
אחרים כפי שיידרשו על ידי ממונה הבטיחות של המזמין.
נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה ,כולל הפעלת ציוד הנדסי מיכני כבד ,עגורנים מלגזות או כל
ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידאג הקבלן לכך כי
הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם נלווה ,כגון :מאותתים לעגורנים ,מכווני רכב כבד לאחור
וכד' ,וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.
הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים ,או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים באתר
העבודה ,כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון .כמו כן ,ידאג להצבת ציוד כיבוי אש
באתר העבודה.
הכנסת חומרים ,כאמור בס"ק ( )8לעיל ,לאתר העבודה ,או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן ,רעיל או נפיץ
תיעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מאת ממונה הבטיחות של המזמין.
הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש ,כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש ,לרבות מטפים שיהיו
באתר העבודה ,ויוודא את תקינותם ,כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מאת מכבי האש.
הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש כאמור
בס"ק ( ) 10לעיל וטיפול בו .כמו כן ,יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם קיבלו והבינו את הנאמר
בהדרכה ,וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.
מיקום מבנים זמניים ,מתקני עזר ,או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך ,יהיה בתיאום ואישור המנהל.
הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה ,רווחה ,מתקני מי שתייה ומתקנים נוספים ,כפי שנדרש
בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגיהות לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות עימו ,וכן ידאג
לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ"ל.
קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל ,יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל ברשת
החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך ,לרבות עבודות הקשורות לחיבור או
ניתוק חשמל ,או לצורך כניסה למתקן קווים.
על הקבלן לת אם ,מספר ימים מראש ,עם המזמין ו/או מי שהוסמך על ידו ,גישה לאתר לצורך ביצוע
העבודה.
הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,או עם קבלת הוראה מאת ממונה הבטיחות של המזמין
או מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם המזמין.
הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן ,תאונה ,או כמעט תאונה ,באופן מיידי לממונה הבטיחות של המזמין,
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ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול ,תדרוך ,המשך או עצירת העבודה וכו'.
הקבלן ידווח למשרד העבודה באופן מיידי על כל התרחשות של תאונת עבודה ,בטופס מתאים ,ויעביר
עותק לממונה הבטיחות של המזמין.
הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה ,האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את עובדיו ,וידאג
להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.
אחראיות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים ,במידת הצורך ,או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול
על הקבלן בלבד.
עבודות בשעות הלילה ,או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם ,וקבלת אישור מאת
ממונה הבטיחות של המזמין.
הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות הקשורים לאתר העבודה
וסביבתו ,כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה.
מנהל הבטיחות של המזמין מוסמך ורשאי להפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה ,אשר נעשית
בניגוד לחוקי ,תקנות ,ונוהלי הבטיחות ,ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה
זה ,או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל ,או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות עפ"י הנדרש על פי דין.
מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגיהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או שתינתן
מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או על ידי ממונה הבטיחות של המזמין או מטעמם ,לא תטיל אחריות
כלשהי על המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה ,אלא תוסיף על כל
חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.
לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של המזמין כדי להסיר אחריות מהקבלן ,או להטיל
אחריות על המזמין אשר מוטלת על הקבלן ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין.
 .06שירותי עזרה ראשונה
הקבלן ימציא ויחזיק במצב המתאים לשימוש מיידי ,ציוד של עזרה ראשונה .לפחות אחד מעובדיו של
הקבלן בכל משמרת יהיה מוסמך למתן עזרה ראשונה ומנוסה בה.
 .07זכות גישה
למנהל ,למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכך ע"י המזמין או המנהל ,תהא באופן תדיר זכות כניסה
לאתר העבודות ,או לכל מקום שממנו מובאים חומרים ,מכונות ,וחפצים כלשהם לביצוע העבודות,
והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה חופשית זו.
 .08מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים
לפי הוראות המנהל ,יהא חייב הקבלן ,ללא כל תשלום נוסף ע"י המזמין ,לאפשר לכל אדם או גוף אחר
שהמזמין התקשר איתם וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן באתר העבודות או בסמוך אליהם ,בתנאי
שעבודות אלו אי נן כלולות בחוזה עם הקבלן .כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה עם קבלנים אלה ולאפשר
להם את השימוש ,במידת המצוי והאפשרי ,בשירותים ובמיתקנים שהותקנו על ידיו ,אולם הקבלן יהיה
רשאי לדרוש מהם תשלום מתקבל על הדעת כתמורה בעד השימוש האמור .במקרה של חילוקי דעות
בדבר התשלום בעד השימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן ,יקבע המנהל את שיעורו של התשלום
וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
 .09ניקוי האתר
הקבלן יסלק במהלך העבודות ,מזמן לזמן ,ולפי הוראת המפקח ,את עודפי החומרים והפסולת מאתר
העבודות ,ומיד עם גמר העבודות יחזיר הקבלן את אתר העבודות למצבו הקודם ,ינקה את האתר,
ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים ,שיירי החומרים ,הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא,
וימסור את אתר העבודות כשהוא נקי לשביעות רצונו של המנהל.
לא מילא הקבלן את הוראות סעיף קטן ( )1לעיל ,יהא המזמין רשאי לבצען על חשבון הקבלן ,והקבלן
ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודות הניקוי .המזמין יהיה רשאי לגבות ו/או לנכות את
הוצאותיו כאמור לעיל מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא ,וכן יהא רשאי
לגבותן בכל דרך אחרת.
מובהר כי כל שיירי החומרים והפסולת מהאתר יושלכו לאתר פסולת מורשה בלבד.
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פרק ג'  -אחריות וביטוח – יועץ ביטוח
אחריות לנזקי גוף או רכוש
.20
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין ,יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי לכל אובדן ו/או פגיעה
ו/או נזק שייגרם לעבודות המבוצעות ,לעצמו ,לרכושו ,לעובדיו ,לשולחיו ו/או לשלוחיו ,ולכל הבאים
מט עמו ו/או למזמין ועובדיו ו/או לצד ג' כלשהו ,עקב או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או של
עובדיו ו/או מי הפועל מטעמו ,וכן לכל נזק שייגרם לעבודות המבוצעות ועקב ביצוע העבודות ו/או כל
הכרוך בכך ,על ידי הקבלן ו/או מי הפועל בשמו או מטעמו ,בין באתר העבודות ובין מחוצה לו לרבות
קבלני משנה.
נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע
העבודות ו/או בגין אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק להם אחראי הקבלן כאמור לעיל ,ישפה הקבלן את
המזמין בגין כל סכום ששילם ,לרבות בגין כל ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשא בהן בקשר לדרישה
האמורה.
שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל ,ייחשב סכום זה בצירוף
ההוצאות המשפטיות כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה .המזמין יהיה רשאי לקזז
סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן.
הוראות סעיף זה תחולנה על כל נזק ,פגיעה או אובדן שנגרם ע"י הקבלן גם תוך כדי ביצוע עבודות
תיקון ובדק ,שיבוצעו על-ידו בתקופת הבדק (כולל תקופת הבדק המוארכת) לשם מילוי התחייבויותיו
בהתאם לפרק ז' להלן.
 .20אחריות לעובדים
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין ,יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי לכל אובדן ו/או תאונה
ו/או נזק שייגרם לעובדיו ,לשלוחיו ,ולכל הבאים מטעמו ,לרבות עובדי קבלני משנה מטעמו ,ו/או
לעובדי המזמין ,עקב או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או מי הפועל מטעמו ,במסגרת ביצוע
העבודות.
הקבלן מתחייב לשלם דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו
של הקבלן ,לרבות בשירותם של קבלני משנה מטעמו של הקבלן ,עקב או כתוצאה מתאונה ו/או נזק
שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודות.
שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל ,ישפה הקבלן את המזמין
בגין כל סכום ששילם ,וסכום זה יחשב בצרוף ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשא בהן בקשר להן,
כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה .המזמין יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל סכום
שיגיע לקבלן.
אחריות מקצועית
.22
הקבלן יהי אחראי כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו ו/או כלפי צדדים שלישיים ,בגין כל נזק שייגרם
למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחת
חובתו המקצועית ו/או כתוצאה מביצוע לקוי ו/או משימוש בחומרים ו/או באביזרים לקויים ו/או מטיב
לקוי.
אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ,תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית שיתגלה לאחר סיום
תקופת החוזה.
הקבלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין בגין כל אבדן או נזק ו/או קנס ו/או הוצאה שהמזמין
יחויב בהם עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי המפורט בסעיף ( )1לעיל .שיפוי ו/או
פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם הוצאות משפטיות שיהיו למזמין ,וישולמו לו מיד על ידי הקבלן ,עם
דרישה ראשונה.
 .23אחריות לנזק סביבתי
הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת ההפעלה לא תהיה פגיעה שלא לצורך באיכות
הסביבה ו/או בנוחות הציבור ,ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של
כל אדם בכביש ,דרך ,שביל או ברכוש ציבורי כלשהו ,והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח
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את האמור לעיל.
כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש ,דרך ,שביל ,מדרכה ,וכן
לרשת המים ,הביוב ,התיעול ,החשמל ,הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת (להלן:
"התשתית") ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין באתר העבודות ובין מחוצה לו ,בין שהנזק ו/או הפגיעה
נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן.
הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור ,באחריותו ועל חשבונו ,ובאופן היעיל
ביותר ,ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה.
אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר העבודות ,מתחייב הקבלן
להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית ,כגון :חברת חשמל ,בזק ,חברת
מקורות ,מע"צ וכיוצ"ב ,ולנקוט בכל אמצעי ההגנה הדרושים ,בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות
הרלוונטיות.
ביטוח
.21
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו
.1
את הביטוחים המפורטים בהמשך ועפ"י תנאי הביטוח המפורטים ב"אישור עריכת הביטוח"
המצ"ב כנספח י"ד ,ולקיימם במשך כל זמן העבודה :
1.1

פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם פחותים
מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט ."2013
 1.1.1פרק א' – ביטוח הרכוש – בסכום ביטוח השווה למלוא היקף העבודה ,כולל
חומרים וציוד המובאים על ידו לאתר העבודה.
 1.1.1פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות 1,000,000 :
 $לארוע ו $ 1,000,000-סה"כ לתקופה.
 1.1.3פרק ג'  -ביטוח אחריות מעבידים ,בגבולות אחריות של לפחות 1,100,000:
 $לעובד ו $ 1,000,000-למקרה ולתקופה[.מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח
לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק ,עבור העובדים].

1.2

ביטוח אחריות מקצועית משולב עם אחריות המוצר בגבול אחריות של לפחות :
 $ 100,000לארוע ו $ 100,000 -סה"כ לתקופה.
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
"הקבלן" מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו ברציפות ,כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין.

1.3

לכל הציוד המכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן :
1.3.1

ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק.

 1.3.2ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ 300,000 -ש"ח לאירוע ,לכל
כלי בנפרד.
בפוליסה זו מבוטל (אם קיים) חריג "נזק תוצאתי".
1.3.3

ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.

1.3.4

ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי.
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ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה
הידועה בשם "ביט".
הקבלן רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטנים  1.3.3ו 1.3.4 -לעיל,
אולם הוא פוטר את "מי שמש" מאחריות כלשהיא בגין נזק שייגרם לכלי רכב ו/או
לציוד מיכני הנדסי.
.1
.3

.4

לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח  …":ו/או מי שמש בע"מ ו/או עיריית בית שמש ו/או
החברות הכלכליות שלה ו/או עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם".
( +סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי).
במעמד חתימת ההסכם ,הקבלן ימציא ל"מי שמש" אישור עריכת ביטוח ,עפ"י הנוסח המצ"ב
כנספח י"א ,אשר יכלול בין השאר :
3.1

אישור על קביעת "מי שמש בע"מ" כ"מוטב" בלעדי בפוליסה ,וכי בכל מקרה של פיצוי
עפ"י פרק א' (ביטוח הרכוש) הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה.

3.1

אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות.

3.3

אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסה – הצמצום/הביטול לא ייכנס
לתוקף בטרם חלפו  60יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם
ל"מי שמש".

הקבלן מתחייב להמציא למזמין אישור חדש ,לפחות  05יום לפני תום תוקפו של כל אישור ,כל עוד
החוזה מחייב זאת.
הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים
כראות עיניו ,על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

.5

הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות מקרה ביטוח
להודיע על כך מיידית ל"מי שמש" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.

.6

הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית ,עפ"י כל הפוליסות.

.7

תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון "מי שמש"– תעביר לו
"מי שמש" את תגמולי הביטוח שקיבלה מחברת הביטוח.

זכויות פטנטים
.25
הקבלן יפצה את המזמין על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק ,היטל וכיו"ב ,שינבעו מפגיעה בזכויות
יוצרים ,פטנטים ,מדגמים ,סמלי-מסחר ,או זכויות דומות ,בדבר השימוש בתוכניות ,במכונות ,או
בפריטים ,שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע הפרוייקט.
 .26סמכות שיפוט
מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי ,וכי לבית משפט המוסמך בירושלים או בבית
שמש לפי העניין ,תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים
בקשר לחוזה זה ,פירושו או ביצועו.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך לא תהווה
עילה לשיהוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.
פרק ד'  -עובדים

 .27אספקת עובדים של הקבלן
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליהם ,ואת
אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בהעסקתם.
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 .28אספקת כוח אדם ותנאי העבודה
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש ,לשם ביצוע העבודות ,תוך המועד
הקבוע לכך בחוזה ,וכן מתחייב הוא להיות בעצמו או לדאוג לכך ,שנציג מטעמו (או מנהל עבודה
מוסמך ,ככל ויידרש) יהיה במקום ביצוע העבודות בשעות העבודה ,על מנת שהמפקח יוכל לבוא איתו
בדברים ולתת לו הוראות ,שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן .הוראה ,הודעה או דרישה שנמסרה
לנציג הקבלן ,תיחשב כאילו נמסרה לקבלן.
עובדים שיועסקו באתרי העבודות יהיו אך ורק אזרחי ישראל או בעלי אשרת שהייה ואישורי עבודה
מתאימים .באם יידרש ע"י המזמין ,יציג הקבלן את תעודות הזהות ו/או אישוריהם של עובדיו בפניו.
הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים ,שיועסקו על ידיו בביצוע העבודות ויקיים תנאי עבודה נאותים,
בהתאם לקבוע על ידי המזמין המקצועי ,המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו
ענף והמקובל באזור שבו מבוצעות העבודות ,ויהא אחראי לכך שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני
המשנה יקבלו שכר עבודה כדלעיל .הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים
הנובעים ו/או הקשורים להעסקתם ,וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
תשכ"ט.1968-
בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום ,היתר או רישיון על פי דין ,חייב הקבלן להעסיק אך ורק
עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרישיון ,ההיתר או הרישום.
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת
תאונות עבודה ,וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין.
במקרה של עבודות מיוחדות ,על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים עבור עובדיו .המנהל יהיה רשאי
לקבוע כי בעבודה הנדונה או בחלקים ממנה ,יש צורך בבגדי עבודה מיוחדים ,וזאת מבלי להטיל עליו
אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו ואחריותו של הקבלן.
הנאמר בסעיפים הנ"ל בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל חובות על
המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.
למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ,וכי לא ישררו בין
המזמין לבין קבלן ו/או עובדיו ,וכן בין המזמין לבין קבלני המשנה מטעם הקבלן ו/או עובדיהם ו/או
אנשים המועסקים על ידי הקבלן ,יחסי עובד מעביד מכל מין ו/או סוג שהוא .על אף האמור לעיל ,אם
בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים ,יקבע כי שררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או
עובדיו ו/או מי מטעמו ,אזי מתחייב הקבלן לשפות את המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו בשל
כך.
השגחה מטעם הקבלן
.29
הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה כוח אדם לניהול מקצועי והנדסי על ביצוע העבודות,
לרבות מנהל עבודה מוסמך ,ככל ויידרש על ידי המזמין (להלן" :כוח אדם ניהולי").
כוח האדם הניהולי יהיה ברמה מקצועית גבוהה ובעלי ניסיון מוכח בניהולן של עבודות דומות בהיקפן
ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה .מינוי חברי כוח האדם הניהולי יהא טעון את אישורו ,מראש ובכתב,
של המזמין.
הקבלן מתחייב כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר העבודות ,וינהל את כל העבודות באופן
צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.
המנהל או המפקח ,יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי כוח האדם הניהולי ,מבלי לנמק את
החלטתו .נדרשה החלפת חבר כוח האדם הניהולי ,ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד
נתינתה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כוח האדם הניהולי
אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.
כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המזמין למי מכוח האדם הניהולי ,ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן
עצמו .מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של כוח האדם הניהולי או של מי מחבריו ,כדי לשחרר את
הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע בדרך כלשהי
מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודות בהתאם לחוזה זה.
הרחקת עובדים מאתר העבודות
.30
הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח ,בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם המועסק
על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ,לרבות קבלן משנה ועובד המועסק על ידי קבלן משנה ,אף אם הסכים
המזמין בעבר להעסקת מי מהם ,אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו
מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא מבצע ברשלנות את תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  -לא
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יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,באתר העבודה או בביצוע העבודה .אי מלוי הוראות
סעיף קטן זה ,תחייב את הקבלן בפיצויים מותנים ומוסכמים מראש ליום לכל פועל ,בעל מלאכה ,או
עובד אחר ,שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה.
פרק ה'  -ציוד חומרים וביצוע באורח מקצועי
אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
.30
הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו והוצאותיו את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים והדברים האחרים
הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש .כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן
לצורך ביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות לדרישות המפרט
ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים ,ותקנים זרים אחרים ,כפי שמובאים במפרטים ובתוכניות.
בהיעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם  -יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שאישרן
המנהל.
הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים שמתירים
התקנים הישראליים ,אלא אם כן נקבע להם בחוזה במפורש תקן אחר או איכות אחרת.
הקבלן לא ישתמש בציוד או חומר או מתקן כלשהו לביצוע העבודות אלא לאחר קבלת אישור המנהל
או מי מטעמו לכך ,זולת אם ויתר המזמין בכתב ,בכלל או למקרה מסוים ,על בדיקת ואישור הציוד,
החומר או המתקן.
רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות
בקצב הדרוש.
למרות האמור לעיל ,שומר המזמין את הזכות לספק לקבלן את החומרים (כולם או מקצתם) שהוא
ימצא לנחוץ ,במחירי היסוד הנקובים בכתב הכמויות ,ולחייב במחיר החומרים את חשבונו של הקבלן
מיד עם מסירתם לקבלן .השתמש המזמין בזכות זו ,יחולו על החומרים שהוא יספקם לקבלן כללים
אלה:
 .1הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות.
 .2כשהוכנסו החומרים האמורים לאתר העבודות  -לא יהא הקבלן רשאי להוציא אותם או חלק מהם
מהאתר,אלא אם קיבל לכך מראש רשות בכתב מאת המנהל או המפקח.
 .3הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים ,כולם או מקצתם ,לא יוחלפו בחומרים אחרים ,אלא אם
קיבל לכך מראש רשות בכתב מאת המנהל או המפקח.
נאמר במפורש ,שהקבלן אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים
שהשתמש בהם לביצוע העבודות ,בין שאלה סופקו על ידיו ובין שאלה סופקו ע"י המזמין ,וזאת אף אם
החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים ואושרו ע"י המנהל.
במידה וניתנת אחריות לחומרים ו/או לציוד ו/או מתקן כלשהו שיסופק במסגרת העבודות ,מתחייב
הקבלן לקבל מהיצרן של אותו ציוד ו/או חומר את תעודת האחריות כשהיא לטובת הקבלן והמזמין,
ולהמציא למזמין העתק מכך.
חומרים וציוד באתר
.32
בסעיף זה" ,חומרים"  -פירושם :חומרים שהובאו ע"י הקבלן לאתר ,למטרת ביצוע העבודות והשלמתן,
לרבות ציודים ,חומרים ,אביזרים ומוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים ,מבנים ,ומתקנים
ארעיים ,ציוד מיכני ,מכונות וציוד חשמלי ,ציוד בקרה ומכשור ,וכן מתקנים העתידים להיות חלק
מהעבודות נשוא חוזה זה.
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם עליו להעביר את הציוד למקומו .במידה ותנאי המקום ידרשו
זאת ,הציוד יובא מפורק ויורכב לאחר הכנסתו למקומו .הציוד יועבר למקום רק לאחר בדיקתו ואישורו
על-ידי המפקח.
מכשירי הרמה כלשהם ,הדרושים לשם העברת הציוד למקומו ,יובאו על-ידי הקבלן ובאחריותו ,ללא כל
תוספת מחיר.
חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן לאתר למטרת ביצוע העבודות והשלמתן ,אין הקבלן רשאי
להוציאם מהאתר ללא הסכמת המנהל בכתב.
הסדרי תנועה
.33
מובהר כי כל הסדרי התנועה כלולים במחיר היחידה וכי הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה בגין כך.
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ביצוע באורח מקצועי
.31
כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה ובאורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונו המלאה של המנהל .עבודות
שלגביהם קיימים חוקים ,תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות ,תבוצענה בהתאם לחוקים,
לתקנות ולהוראות אלה.
סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
.35
המנהל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להורות לקבלן ,בכל עת ,תוך כדי מהלך ביצוע העבודות:
 על סילוק חומרים ו/או ציודים כלשהם מאתר העבודות בכל מקרה שלדעת המזמין אין החומרים
מתאימים למטרתם ,וזאת תוך הזמן שצוין בהוראה.
 על הבאת חומרים ו/או ציודים כשרים המתאימים למטרתם במקום אלו שנפסלו כאמור לעיל.
 על סילוקו ,הריסתו ,עשייתו או הקמתו מחדש של כל חלק מהעבודות שהוקם או נעשה על ידי
שימוש בחומרים בלתי מתאימים או ב מלאכה בלתי מתאימה או בניגוד להוראות חוזה זה .המנהל
ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,להחליף ציוד פגום או בלוי ,לרבות חלקים
פגומים או בלויים ,וכן לבצע תיקונים ופעולות אחזקה שונות.
לא מילא הקבלן אחר הוראות המזמין כאמור לעיל ,רשאי המזמין לבצען בעצמו ועל חשבון הקבלן,
והקבלן ישא בכל העלויות וההוצאות מכל מין ו/או סוג שהוא הכרוכות בביצוע ההוראות האמורות.
המזמין יהא רשאי לגבות ו/או לנכות את הוצאותיו כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן
יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
כוחו של המפקח לפי סעיף זה ,יפה על אף בדיקה שנערכה על ידי הקבלן ,בין שאושרה ובין שלא אושרה
ע"י המזמין ,ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.
כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף זה ,או הוראת המנהל שהציוד והחומרים אינם
נחוצים עוד לביצוע העבודות ,רשאי הקבלן להוציאם מהאתר ,ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור,
חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין .נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים ,חייב
הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי אין בביצוע ההוראות האמורות ע"י הקבלן או ע"י
המזמין בכדי לגרוע מחובתו של הקבלן לעמוד בלוח הזמנים לביצוע העבודות נשוא החוזה.
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המנהל לטיבם של חומרים וציוד כלשהם והמנהל
רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.
פרק ו'  -התחלת העבודה ,מהלכה וסיומה
מועד התחלת ביצוע העבודות
.36
הקבלן יתחיל בביצוע העבודות לאחר קבלת צו "תחילת עבודה/הזמנת עבודה" ,ויתקדם בביצוע בקצב
הדרוש בהתאם לאמור במסמכי המכר ,תוך התקופה שנקבעה בחוזה ,ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי
ההתקדמות הנזכרים בצו/הזמנה ,פרט אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת אחרת.
העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן
.37
רואים את הקבלן כמי שבדק את אתר העבודה לפני ביצוע עבודה נדרשת בהתאם להזמנת העבודה .כמו
כן על הקבלן לבדוק את אתר העבודה וסביבתו ,את דרכי הגישה ,תנאי העבודה ,מיקומם של מערכות
תשתיות באתר העבודה ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על ביצוע
התחייבויותיו .וכי לא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הקבלן יבדוק את מקום המתקנים העל והתת קרקעיים הקיימים בשטח
בכל עבודה נדרשת ככל שיישנם .הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי המתקנים התת קרקעיים מהמזמין
אולם אין המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה ,ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים ודרכי
הזהירות כדי למנוע מפגעים בתשתיות הקיימות.
לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות ,או בשעת מתן אותה הוראה ,יעמיד המזמין לרשות הקבלן
את אתר העבודות ,או אותו חלק ממנו הדרוש ,לדעת המזמין ,להתחלת ביצועו העבודות והמשכן
בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי ההתקדמות .לאחר מכן יעמיד המזמין לרשות הקבלן ,מזמן לזמן חלקים
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נוספים מאתר העבודות ,הכול כפי שיידרש מעת לעת לדעת המזמין לביצוע העבודות ,בהתאם ללוח
הזמנים ולשלבי ההתקדמות האמורים.
מועד סיום העבודות
.38
בכפיפות לדרישה כל שהיא הכלולה בצו ו/או בהזמנה בדבר השלמת חלק כל שהוא מהעבודות לפני
סיומן המלא והגמור ,מתחייב הקבלן לסיים את העבודות כולן תוך זמן שנקבע בצו ו/או בהזמנה,
שמניינו יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המזמין בצו ו/או בהזמנה.
תקופה זו תכלול את השפעות מזג האוויר מכל סוג או רמה שהיא ,השפעות מדיניות או מעשיות של
חוסר פועלים או שביתה מכל סוג ומין שהוא .לא יתקבלו השפעות אלו כפירוש לכוח עליון .תנאי זה
הינו הכרחי ויסודי בחוזה ,ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון .לא יתקבלו כל תביעות בגין הארכת תקופת
הביצוע.
פרק ז'  -אספקת מים וחשמל

אספקת מים
.39
הקבלן יספק את המים ויפעיל על חשבונו את כל הציוד ,המתקנים ,הצינורות והאביזרים ככל שידרשו
לצורכי ביצוע אספקת המים למקומות העבודה.
להסרת ספק ,כל ההוצאות הכרוכות באספקת המים וכן פירוק כל אמצעי העזר ,הכל בהתאם לדרישות
המפקח ,יהיו על חשבון הקבלן ותמורתם תהיה כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי
הכמויות.
באם הקבלן ימצא לנכון לקבל חיבור מים מחוץ למתקנים יהיה על הקבלן להשיג את האישורים
הדרושים וכל הסידורים יבוצעו על חשבונו הוא ותמורתם תיחשב ככלולה במחיר העבודה ולא תשולם
בנפרד.
אספקת חשמל
.10
הקבלן יספק את החשמל ויפעיל על חשבונו את כל הציוד ,המתקנים ,הכבלים ,האביזרים ,מתקני ניתוק
והגנה בין מערכותיו למערכות חשמל אחרות ,ככל שיידרשו לצורכי ביצוע אספקת חשמל למקומות
העבודה.
להסרת ספק ,כל ההוצאות הכרוכות באספקת חשמל וכן פירוק כל אמצעי העזר ,הכל בהתאם לדרישות
המפקח ,יהיו על חשבון הקבלן ותמורתם תהיה כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי
הכמויות.
באם הקבלן ימצא לנכון לקבל חיבור חשמל מחוץ למתקנים יהיה על הקבלן להשיג את האישורים
הדרושים וכל הסידורים יבוצעו על חשבונו הוא ותמורתם תיחשב ככלולה במחיר העבודה ולא תשולם
בנפרד.
הקבלן יהיה אחראי לתקינות כל הציודים והאביזרים הנ"ל ולהבטחת בטיחות העבודה באתר.
פרק ח' – תשלומים
 .10תשלומים
הקבלן זכאי לתמורה בהתאם למחיר שהוצע על ידי הקבלן עם הצעתו למכרז (להלן:
"התמורה") על בסיס מחירי כתב הכמויות המצ"ב במכרז זה.
מוסכם בזה כי התמורה המפורטת בהסכם זה תהא התמורה הסופית והיחידה ולא ישולם כל סכום
מעבר לתמורה המוגדרת לעיל.
תנאי תשלום התמורה יהיו כדלהלן :
 .1בהתאם לאמור לעיל ,כל חשבון שיוגש ע"י הקבלן יאושר או יידחה על ידי נציג המזמין תוך  14יום
מהגשתו לאישור .אם יאושר החשבון ,ישלם המזמין את החשבון המאושר לקבלן בתוך  41יום
מתום החודש שבו הוגש החשבון (שוטף  .)41 +במשך תקפות החוזה לא תחול כל ריבית או הפרשי
ההצמדה על הסכומים .את החשבונות החלקיים החודשיים יש להגיש עד ל 10-לחודש העוקב לחודש
הביצוע.
 .2לתשלום התמורה יתווסף ,כאמור לעיל ,מע"מ בשיעור החל על פי הדין ,אשר ישולם על ידי המזמין
כנגד המצאת חשבונית מס כדין על ידי הקבלן.
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מכל תשלום ינכה המזמין מס במקור בשיעור המס שבו חייב הקבלן ,בהתאם לאישור כדין שיומצא
למזמין על ידיו ,ובהיעדרו – בשיעור המס המקסימאלי.
למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת ,כי אין ולא יהיו בין הקבלן לבין המזמין יחסי עובד מעביד וכי
הקבלן יפעל לכל דבר וענין על פי הסכם זה כקבלן עצמאי.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי יהיה אחראי בלעדית וישלם בכל תקופת הסכם זה ,את מלוא התשלומים
המגיעים הן על פי הסכם והן על פי כל דין לעובדים המועסקים על ידו ,לרבות הוא עצמו ,ולרבות שכר,
שעות נוספות ,ימי חופשה שנתית ,ימי מחלה ,תוספות יוקר ,פנסיה ,פיצויי פיטורין וכל זכות
סוציאלית ו/או תשלום אחר להם זכאים העובדים (לרבות הוא עצמו) על פי חוק ,הסכם קיבוצי ו/או צו
הרחבה ו/או נוהג ולרבות כל מס או ניכוי החלים על פי כל דין בקשר לאיזה מהתשלומים ו/או ההטבות
האמורים.
מבלי לגרוע מכלליות התחייבות הקבלן על פי ס"ק  3.2לעיל ,מצהיר הקבלן כי התשלומים המשולמים
על ידי המזמין על פי הסכם זה כוללים את מלוא התשלומים שהקבלן זכאי להם ו/או שעליו לשלם
לעובדיו ו/או לרשות מוסמכת כלשהי כאמור לעיל והינו מתחייב שלא לפנות בעצמו ולדאוג שאף לא
אחד מעובדיו יפנה בדרישה ו/או תביעה למזמין בקשר לתשלומים כלשהם הנובעים מהעסקתו ו/או
סיום העסקתו על ידי המזמין ו/או מביצוע העבודה על פי הסכם זה ו/או הפסקתם .הקבלן מתחייב
לשפות את המזמין באופן מלא ,מיד עם דרישתו הראשונה ,בגין כל סכום ו/או הוצאה שהמזמין ישא
בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתוגש כלפי המזמין על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מעובדי הקבלן
לתשלום ו/או פיצוי מסוג כלשהו בקשר להעסקתו ו/או עבודתו במתן העבודה שעל פי הסכם זה /או
בקשר לסיום העסקתו.
המזמין רשאי לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לקבלן כל סכום או פיצוי ,בין שקצוב ובין שאינו קצוב,
המגיע למזמין לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין .כמו כן רשאי המזמין לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן ,כל
סכום שיהא חייב בניכויו על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכם .מובהר בזאת ,כי הוראות סעיף זה
אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.
השפעת תנודות המדד על שכר החוזה
.12
מחירי החוזה יהיו צמודים למדד (מחירי תשומה בסלילה וגישור – כללי) המתפרסם ע"י הלשכה
מרכזית לסטטיסטיקה (להלן "המדד") ,בהתאם לשיעור שינוי המדד החל ממדד הבסיס כהגדרתו להלן
ועד למדד האחרון הידוע במועד ביצועו של כל עדכון (להלן "מדד העדכון").
"מדד הבסיס" – המדד של החודש הקודם לחודש בו חל המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
עדכון מחירי החוזה ייעשה אחת לשנה ,החל משנת התקשרות השנייה ואילך ,ולא רטרואקטיבית .למען
הסר ספק מובהר כי מחירי החוזה לא יעודכנו בשנת ההתקשרות הראשונה.
האמור לעיל בדבר הצמדת מחירי החוזה החל משנת ההתקשרות השנייה אינו רלוונטי לגבי
מבנה  02.01בכתב הכמויות (אחזקת מערכת המים) .רכיב זה יישאר קבוע לאורך כל ההתקשרות,
לרבות תקופות ההארכה ,ככל ותהיינה.
המחירים שישולמו בפועל יהיו בהתאם למחירים המעודכנים לתקופת ביצוע העבודה.
פרק ט'  -סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

תקופת ההתקשרות
.13
הסכם זה יהא בתוקף לתקופה של  6חודשים מיום( ___________ :להלן" :יום תחילת ההסכם") ,ועד
ליום _________ (להלן" :תקופת ההסכם").
למזמין בלבד תהא הזכות (האופ ציה) להודיע ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,על הארכת ההסכם לתקופות
נוספות של עד  12חודשים נוספים (או חלקם) ,וזאת בהודעה בכתב ומראש לקבלן של לפחות  30יום
לפני תום ההסכם (או האופציה) – ובמקרה שכזה ימשיך ההסכם להתקיים גם במשך כל תקופת
האופציה ,כאמור לעיל ,על פי כל תנאי הסכם זה.
החליט המזמין להאריך את תקופת החוזה ,כמפורט דלעיל על פי האופציה  -יחולו כל הוראות ההסכם
בתקופה
על אף האמור לעיל ו/או בכל מקום אחר בהסכם זה ,יהא רשאי המזמין בכל עת ומכל סיבה שתיראה לו
להביא הסכם זה ,כולו או במקצתו ,לידי גמר בהודעה בכתב של  60יום מראש .ניתנה הודעה כאמור,
יבוא הסכם זה ,כולו או מקצתו ,לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יפחת מ– 60יום מיום
משלוח ההודעה .הובא ההסכם לידי גמר או לידי סיום מוקדם ,ישלם המזמין לקבלן בעד השירותים
שניתנו בפועל על ידי הקבלן עד למועד משלוח ההודעה כאמור לעיל ,ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או
דרישות ו/או תביעות כלפי המזמין בגין ביטול ההסכם בנסיבות הנ"ל .
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סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים
.11
מבלי לגרוע מן האמור בס"ק  2.40לעיל ,בכל אחד מהמקרים דלהלן ,יהא המזמין רשאי ,לאחר מתן
הודעה מראש בכתב של  7ימים ,לבטל ההתקשרות ,וכן לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של
הקבלן ממנו ולהשלים את העבודות בעצמו או בכל דרך אחרת ,ולהשתמש לשם כך בכל החומרים,
הציוד ,המתקנים שבאתר העבודות ,וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים
ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה:
 כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים ,או שעושה הסדר עם נושיו ,או לטובתם
או במקרה של גוף מאוגד כשהוא בפירוק או בהתפרקות (פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם
יצירת גוף מאוגד אחר).
 כשהקבלן מסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או מעסיק קבלן-משנה בביצוע המבנה ללא
הסכמת המזמין בכתב.
 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.
 כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועו ואינו מציית תוך  14יום
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות.
 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה.
 כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם
כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.
אלא אם נאמר אחרת על ידי המזמין לקבלן באופן מפורש ,תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן
ממנו לפי ס"ק ( ) 1אין בהם משום ביטול החוזה ע"י המזמין והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו
לפי החוזה ,פרט להתחייבויות שהמזמין מנע מהקבלן למלאן ,ומאידך לא יהא המזמין חייב כלפי
הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים ( )3ו )4(-להלן.
סמוך לאחר תפיסת אתר העבודות ע"י המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו ,לפי ס"ק ( - )1יקבע המנהל
ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי לו הקבלן בעד ביצוע החוזה עד לשעה האמורה,
וכן ערכם של עודפי החומרים ,הציוד והמתקנים שבאתר העבודות באותה שעה.
משעת תפיסת אתר העבודות כאמור ע"י המזמין ,לא יהא המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהוא
בקשר לחוזה עד שמסתיימת תקופת הבדק ולאחר מכן עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המנהל
הוצאות עבור השלמת העבודות ,וכן דמי הנזק שנגרמו למזמין ע"י כל דחייה בהשלמתן ,ובנוסף כל
הנזקים או ההוצאות שנגרמו למזמין ע"י הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם,
ואז יהא הקבלן זכאי לקבל את ההפרש שבין אומדן שכר החוזה כפי שנקבע ע"י המנהל כאמור בס"ק
( ) 3לעיל (בניכוי כל התשלומים ששולמו על חשבון) ,לבין סכום ההוצאות ,הנזקים והפיצויים כפי
שאושרו על ידי המנהל כאמור.
פרק י'  -הצהרות הקבלן

הצהרות הקבלן
.15
הקבלן מצהיר כי הוא רשאי לבצע את העבודות נשוא החוזה בהתאם לכל תנאיו וכי הינו בעל הידע,
היכולת והציוד המתאימים לביצוע העבודות.
הקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה ,וכי ביקר באתר העבודות ,ובחן את כל התנאים
והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים ממנו ,וכי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו כי שכר
החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה .הקבלן לא יהיה רשאי
לבסס שום תביעות כספיות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה ,או מסיבה כלשהי הקשורה
בביצוע העבודות.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים הקשורים
לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,לרבות בנוגע לאספקת החומרים ,הציוד ,כוח העבודה ויתר
הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדן.
אשר על כן ,לא תישמע במהלך ביצוע החוזה כל טענה מצד הקבלן בעניין זה ,ובמיוחד לא תישמע כל
טענה בדבר חוסר בחומרים ,בציוד או בכוח אדם ,ואילו לא יהוו צידוק לאיחור בהשלמת ביצוע
העבודות.
הקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים המפרטים והתקנים המפורטים במסמכי החוזה ,וכי הוא קראם
והבין את תוכנם ,וקיבל את כל ההסברים אשר הוא ביקש ,והוא מתחייב לבצע את עבודתו בהתאם
ובכפיפות לנדרש בהם.
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הקבלן

המזמין

אם החוזה נחתם בידי קבלן שהוא שותפות או חברה ,נא לציין את שמות החותמים ואת מספר הזיהוי
של כל אחד מהם וכן לאשר חתימת התאגיד על ידי עוה"ד של התאגיד ,באישור שלהלן.
אישור רו"ח/עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם ע"י:
 ___________________.2 ___________________ .1וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד
בחתימתם.
תאריך

עו"ד  /רו"ח
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נספח ז'
מכרז פומבי מס' 1/08
אספקה ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה לייבוש בוצה
היעדר רישום פלילי
הצהרת בעלים ומנהלי החברה
(יש לסמן החלופה הנכונה)
אני מר_________________________________ ,ת"ז ____________________ ,המשמש
כ______________________ בחברת _____________________________ ,המציעה במכרז
פומבי מס' ( 4/18להלן" :המציעה") מצהיר בזאת ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכל האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

הריני מצהיר בזאת :
כי לא הורשעתי בעבירה פלילית ,לא הוגש נגדי כתב אישום וכן איני מצוי בהליך של חקירה פלילית
במועד הגשת ההצעה (וככל שמדובר בחברה ,לא הורשעה החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ,בעבר או
בהווה ,בעבירה פלילית ,לא הוגש נגדם כתב אישום ,ואינם מצויים בהליך של חקירה פלילית במועד
הגשת ההצעה).
הורשעתי בעבירה פלילית  /הוגש נגדי כתב אישום  /אני מצוי בהליך של חקירה פלילית במועד הגשת
ההצעה (וככל שמדובר בחברה ,הורשעה החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ,בעבר או בהווה ,בעבירה
פלילית  /הוגש נגד מי מהם כתב אישום  /מצוי מי בהליך של חקירה פלילית במועד הגשת ההצעה) (פרט)
:
................................................................................................................................ ...................
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................
לעניין טופס זה ,יובהר כי הרישום הפלילי ו/או כתב האישום ו/או ההליך של חקירה פלילית האמורים
פירושם רישום אשר נוצר (או הליך אשר נפתח) בשל מעורבות באירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר
או עוסק במישרין או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן השירותים נושא המכרז (או בשירותים
דומים) ,ובעניין עבירה שהינה מתחום טוהר המידות.
הריני מצהיר בזאת כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
.2
____________________
המצהיר

אימות
אני הח"מ ,עו"ד _____________________________ ,מ.ר __________________ מאשר בזאת
כי ביום _______________ פגשתי את מר ____________________________ ,נושא ת.ז
_______________________ ,ולאחר שהזה רתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.
___________________
_____________________
עו"ד
תאריך
אישור עורך דין  -לתאגיד
אני ,הח"מ____________________________ ,עו"ד ,מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה
______________________ ,ת"ז ___________________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת
_______________ המציעה ב___________ (להלן" :המציעה") בהתאם להוראות תקנון המציעה
ובהתאם לכל דין.
__________________
_____________________
עו"ד
תאריך
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נספח ח'
מכרז פומבי מס' 1/08
אספקה ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה לייבוש בוצה
ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי
אנו הח"מ:

 _______________.1ת.ז__________________.
______________ .2

ת.ז__________________ .

נותנים בזה ייפוי כוח והרשאה לתאגיד מי שמש בע"מ ו/או לכל הבא מטעמו לעיין ולקבל מידע אודות
המציע/התאגיד ____________________ כפי שאגור במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי
של משטרת ישראל ,ירושלים ,על עבירות המפורטות בתוספת השניה לחוק המרשם הפלילי ותקנת
השבים ,התשמ"א.1981-

____________
תאריך

___________
חתימה 1

________________
חתימה 2

_____________________
חותמת התאגיד
יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על ייפוי הכוח וההרשאה המצ"ב לעיל ,ולהגישם יחד עם
ההצעה למכרז.
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נספח ט'
מכרז פומבי מס' 1/08
אספקה ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה לייבוש בוצה
תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________ בחברת___________,
המציעה מכרז פומבי מס'  1/08לאספקה ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה לייבוש בוצה (להלן:
"המציעה") מצהיר בזאת כי המציעה ו/או בעל זיקה למציעה (כמשמעו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו  ) 1976 -לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז 1987-ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א-
 1991ואם הורשעו ביותר מ 2-עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

____________
המצהיר
אימות

אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי
את מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו
ואמיתותו.
___________________
תאריך

_________________________
 ,עו"ד

אישור עורך דין ( -לתאגיד/חברה בלבד)
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________,
ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המציעה
ב___________ (להלן" :המציעה") בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.
________________________
 ,עו"ד
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נספח י'

מכרז פומבי מס' 1/08
אספקה ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה לייבוש בוצה
נספח בטיחות כללי

 .0הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני שעבר
תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בתאגיד או מממונה בטיחות שלו במידה ויש לו ,קיבל
הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים לעבודה וסביבתה ,קרא והבין את נספח בטיחות – כללי (הנספח
דנן) וחתם על הצהרה בפני הממונה על הבטיחות ,ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות כמפורט
לעיל ,הבין אותה ,קרא את נספח הבטיחות – כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם
זה ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד –  1914ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -
 ,1970נספח הבטיחות והוראות הדין.
הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל בטרם
יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.
הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות ,על פי
הוראות הדין ,הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח בעירייה ונספח הבטיחות כללי.
 .2נושאי בטיחות  :דגשים
 .1על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה
לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד( 1914-להלן" :חוק ארגון הפיקוח") ופקודת
הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל( 1970-להלן" :פקודת הבטיחות") והתקנות על פיהם.
 .2על הקבלן חלה החובה למנות מנהל עבודה מוסמך מטעמו ולהודיע למפקח עבודה אזור על
המינוי ועל ביצוע פעולת הבנייה נשו מכרז זה וזאת על פי החוק .עותק של תעודת מנהל
העבודה  ,המינוי לאתר הספציפי על פי המכרז והודעה על ביצוע פעולת בנייה יועבר לממונה
הבטיחות של התאגיד לפני תחילת העבודה בפרויקט .במידה ויבוצעו עבודות במהלך מכרז זה
במקומות המוגדרים כמקום מוקף  ,הקבלן מתחייב לכך שהעבודות יבוצעו בפיקוחו של ממונה
בטיחות מטעמו בנוסף למנהל העבודה האמור להימצא בשטח בעת ביצוע העבודות .
 .3על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם שלומם
ובריאותם של עובדיו ,עובדי תאגיד וכל אדם ו/או גוף שהוא ,לקיים את כל הוראות ונהלי
הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח בתאגיד.
 .4הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה ובסביבתה ,בין היתר
בהקשר לטיב העבודות ,התהליכים ,המבנים ,הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש ,כל זאת
באמצעות יועץ בטיחות מוסמך וכשיר מטעמו ,ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים
לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לסיכונים הכרוכים בביצוע הפרויקט ,לפני
תחילת העבודה ,ע"י ממונה בטיחות מטעמו ,עותק של תכנית הבטיחות למשימה  ,הכולל סקר
הערכת סיכונים מסודר ומתיעוד ההדרכה יועבר לממונה הבטיחות בתאגיד לפני תחילת
העבודה נשוא מכרז זה .
 .1מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא
הסכם זה ,לבטיחות ולשלום עובדיו ,מפקחים ומהנדסים של תאגיד או מטעמה הבאים
לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים
והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.
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 .6מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים ,שוחות או/ו חפירות להנחת
צנרת לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים
ו/או הנוצרים במהלך העבודה ,העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא ,לגדר
לבטח (בהתאם להוראות פק' הבטיחות) מכונות ,חומרים ,ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים
(שוחות ,בורות ,תעלות חפורות )....ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות
חומרים ,למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה .כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות
נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה.
 .7על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י ממונה בטיחות מטעמו האמון על כך
ובהתאם לדרישות הדין ,הכוללת סקר הערכת סיכונים ואמצעי מניעה ובקרה על
הסיכונים ,נוהלי בטיחות למצבי חרום.
 .8הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים
בשימוש במסגרת הס כם זה יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא פגמים או ליקויים
העלולים לסכן מאן דהוא ,וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.
 .9הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך
להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 .10הקבלן מתחיי ב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם
וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא ,הכול בהתאם להוראות
הדין וכללי הבטיחות.
 .11במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או
ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מידי למנהל ו/או למפקח
בתאגיד ,ולמפקח מטעם משרד הכלכלה( .במידה והדבר נדרש על פי כל דין).
 .12מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו/או המפקח
בתאגיד תוך  72שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים
דומים בעתיד.
 .13במידה וימצא המנהל ו/או המפקח בתאגיד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר
התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן ,תוכל תאגיד באמצעות המנהל ו/או
המפקח לתן התראה בנוגע לאמור לקבלן .היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך  7ימים
ממועד קבלת ההתראה ,תוכל תאגיד באמצעות המנהל ו/או המפקח ,להפסיק את התקשרותה
עם הקבלן על פי הסכם זה ,ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.
למען הסר ספק ,יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר המסעדים
והתרופות העומדים לרשות תאגיד במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.
 .14למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה ,ובתדריך הממונה על הבטיחות בתאגיד כדי
להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת
מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
.11
.16
.17
.18
.19

כמו כן ,יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אות מן
החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה במכרז
זה והארגונים להם היא כפופה.
אנשי הצוות מצוידים בטפסי בדיקת רופא תעסוקתי בתוקף(הנ"ל עפ"י תקנות של משרד
הכלכלה).
מצבם הגופני של העובדים ביום העבודה תקין(בריאים ,מצב רוחם אינו ירוד -לא שתו אלכוהול
ולא השתמשו בסמים)
נבדק נושא של מזג אויר (רוחות ,תנאי ראות ,סכנת שלג/גשם/קרח ,סכנת ברקים.
מיקומו של האתר מוכר וידוע ,ביצוע העבודות תואמו כנדרש בהתאם.
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 .3ציוד מגן אישי
.1

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי ,בהתאם להוראות כל דין ובפרט
בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,תשנ"ז( 1997-להלן" :תקנות ציוד
מגן אישי") ,להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד ,ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.

.2

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות נאותה,
חזק ועמיד ,בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם
הוא בא למנוע ,ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".

.3

הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.

.4

במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה ,תוכל תאגיד באמצעות המנהל
ו/או המפקח ושיקול דעתם הבלעדית ,לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא
מולאה תוך  7ימים ,להפסיק את עבודת הקבלן.

 .1ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
.1

על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד ,המכונות ,האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות
הרמה שבהתאם להוראות הדין ,ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" ,צריכים לעבור בדיקת
תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות ,יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד.
במידה ופריט ציוד ,מכונה ,אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך,
על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה
חוזרת של בודק מוסמך .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן יישא באחריות
לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו
בהתאם למפורט בסעיף זה.

.2

מבלי לפגוע באמור לעיל ,חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים וכיו"ב
המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי
תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין ,כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק
המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין ,היצרן וכללי מקצוע מקובלים .מבלי לפגוע בשאר
הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן יישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או
אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

.3

על הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח בתאגיד מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים
(בודק מוסמך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב)
המעידים על כך כי הציוד ,המכונות ,האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד ,ע"י הגורם המוסמך,
בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים  1ו 2-לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או
ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא.

 .5הפעלת מכונות ,ציוד ,כלים ומערכות חשמליות ניידות
.1

על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב
המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו
"ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין .מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן לדאוג
ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש
במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני
סכנת התחשמלות ,ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.

.2

מבלי לפגוע באמור לעיל ,כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך
מפסק מגן לזרם דלף (פחת) ומגן לעומס יתר.
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.3

על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון
חשמלאי כאשר הדבר נדרש בדין ,המתאים לסוג העבודות המתבצעות (הנדסאי
מוסמך ,בודק וכיו"ב) .הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם
על פי דרישתו.

.4

הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ,לרבות
ע"י קבלני משנה ,יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו,
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) ,תש"ן 1990-ותקנים ישראלים שעניינם חשמל
כמשמעותו בחוק התקנים ,תשי"ג .1913-הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה
לאדם ,לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן.

.1

הקב לן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו
על פי הוראות הדין ,בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות
על פיו.

.6

מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ
כל דין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך .התעודות יוצגו לנציג
תאגיד ע"פ דרישתו.

 .6עבודות על גגות שבירים ,עבודות בגובה
.1

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע
עבודות על גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות
בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים) ,תשמ"ו( 1986-להלן" :תקנות העבודה על
גגות שבירים") ,בהתחשב במבנה הגג ,שבירותו ,שיפועו והשפעת מזג האוויר.

.2

במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין
"זהירות ,גג שביר".

.3

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות ,פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי
הכולל חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על
גגות שבירים" .הקבלן יוודא כי עובדיו ,מועסקיו ,קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם
יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.

.4

מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים
יתבצעו בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על
גגות שבירים.

.1

הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה ( עבודה בגובה) תשס"ז2007-
ובתוך כך לדאוג שהצוות מוסמך לבצע עבודה בגובה והסמכות של הצוות על עבודה
בגובה בתוקף.
עובד עבודה בגובה גילו יהיה מעל גיל .18
אנשי הצוות מצוידים בטפסי בדיקת רופא תעסוקתי בתוקף(הנ"ל עפ"י תקנות
של משרד הכלכלה).
מצבם הגופני של העובדים ביום העבודה תקין(בריאים ,מצב רוחם אינו ירוד -
לא שתו אלכוהול ולא השתמשו בסמים)
נבדק נושא של מזג אויר (רוחות ,תנאי ראות ,סכנת שלג/גשם/קרח ,סכנת
ברקים.
מיקומו של האתר מוכר וידוע ,ביצוע העבודות תואמו כנדרש בהתאם.
-
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 .7עבודות בניה
.0

מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן ,על הקבלן לבצע עבודות בניה
כהגדרתן בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה (עבודת בניה הנדסית) ,תשכ"ב-
 ,1961ובכלל זה עבודות חפירה ותיעול ,בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה
(עבודות בניה) תשמ"ח( 1988-להלן" :תקנות הבטיחות (עבודות בניה)").

.2

על הקבלן למנות מנהל עבודה מוסך לעבודות בנייה או/ו עבודות בנייה הנדסית על פי
"תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה ובנייה הנדסית ".

.3

הקבלן ידאג כי עבודות חפירה ,עבודות עפר ותיעול ,יבוצעו בהשגחתו המלאה
והמתמדת של מנהל עבודה מוסמך לעבודות בנייה הנדסית ובאופן שתמנע פגיעה
בעובדים וברכוש ,פגיעה ביציבות מבנים ,מתקנים או כל חלק מהם ,אלא אם ננקטו
וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באדם וברכוש ,לרבות גידור ותאורה
נאותה .כמו כן ,ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא
בחפירה או בבור מזרם חשמלי ,אדים מזיקים ,גזים או התפרצות מים.

.4

הקבלן ,כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר
חומרים ,ישתמש בשיטות עבודה ,וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים
למניעת פגיעת סלעים ,אבנים ,או חומרים כאמור באדם או ברכוש.

.1

הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע
ב"תקנות הבטיחות (עבודות בניה)" ,ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות
גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות (עבודות בניה)" ועל פי כל דין.
הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות
כל דין לרבות "תקנות הבטיחות (עבודות בניה)" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים
למניעת התפשטות אש.

.7

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין ,עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות
בתוך "מקום מוקף" ,שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם
לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף".

.6

 .8עבודות במתקני לחץ גבוה
על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה (מדחסים ,משאבות וכד') תבוצע על פי הוראות
היצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין.
 .9גהות תעסוקתית
.1

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין ,אשר יבטיחו
ויגנו מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי
העבודה ,בתהליכי העבודה ,במתקנים ,במבנים ,בחומרים ובציוד ,במסגרת מילוי
התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

.2

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את
העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד ,בחומר ,בתהליך יצור או
בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 .00הדרכת עובדים
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.1

הקבלן ידאג להדריך ,לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות
הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה ,וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על
מנת למנוע הסיכונים הנ"ל ההדרכה תבוצע ע"י ממונה בטיחות מטעם הקבלן .
עותק מתוכנית הבטיחות שהוכנה ע"י הקבלן עבור מכרז זה  ,כולל עותק מתיעוד
ההדרכה שבוצע לעובדים החתום ע"י העובדים והמדריך שביצע את ההדרכה יועבר תרם
תחילת העבודה בפרויקט לממונה הבטיחות של תאגיד.

.3

באחריות הקבלן לוודא שכל קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים על ידו נשוא מכרז זה
ישתתפו בהדרכה של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן  ,עותק מרשימת המודרכים תועבר
לממונה הבטיחות של תאגיד.

.2

הצהרת בטיחות
.1

אני החתום מטה ______________מס' ת.ז ________________ .מאשר בזאת
בחתימת ידי ,שקראתי את "נספח בטיחות כללי" ,וכן את סעיפי הבטיחות שבחוזה,
הבנתי את ההוראות במלואן ,ואני מתחייב למלאן בשלמותן וכרוחן.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע בעבודות נשוא מכרז
זה/או חלקם לפני שעברתי את תדרוך בבטיחות אצל הממונה על הבטיחות בתאגיד.
האמור לעיל יהא תקף לגבי כל עובדי החברה וכן קבלני המשנה אשר יועסקו במסגרת
ההתקשרות בביצוע העבודות ו/או חלקן.

.2

הנני מתחייב לבצע התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים ,בעלי כישורים
נאותים לביצוע התחייבויות נשוא ההסכם ,אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה
שעליהם לבצע ,הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח
מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים.

.3

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת תאגיד להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע
העבודות .ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך :ומתן דגש משמעותי
לנושאי בטיחות גהות ובטיחות אש ,ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים
ונזקים לגופו/או רכושו של מאן דהוא ,מי מטעם תאגיד.

.4

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי דין ובפרט
בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד 1914-ופקודת הבטיחות
בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970-והתקנות על פיהם
________________________

חתימה

שם החותם בשם מגיש ההצעה:
_____________
תיאורו (אדם חברה ,שותפות או אחר) נא לפרט ________________________

ת.ז/.ח.פ______________________  /חתימת הקבלן _________________
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נספח י"א

מכרז פומבי מס' 1/08
אספקה ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה לייבוש בוצה
אישור עריכת ביטוח

לכבוד
תאגיד המים והביוב מי שמש בע"מ
שד' יגאל אלון 1
מתחם ביג ,בית שמש 99000

(להלן " :מי שמש")

הנדון  :הקבלן ………………………………כתובתו .............……………………………:
הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט
בהמשך -:
פרוט מלא של מהות העבודה  :אספקה ,התקנה והפעלה של צנטריפוגה לייבוש בוצה
תקופת הביטוח  :מ  ………………… -עד …………………………
.1

פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם פחותים
מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט ."2013
הפוליסה כוללת סעיף "תקופת תחזוקה של  24חודשים" ביחס ל 3 -הפרקים.
 1.1סכום הביטוח לפרק א' (ביטוח רכוש) ,₪ .………………… :
השווה למלוא היקף העבודה כולל חומרים וציוד.
 31.1.1הכיסוי כולל את ההרחבות המפורטות להלן בסכום השווה ל –  10%מסכום
ביטוח הרכוש ,בנפרד לכל הרחבה :
א .הוצאות לפינוי הריסות.
ב .אובדן או נזק לרכוש שעליו מתבצעת העבודה ו/או לרכוש סמוך.
ג .הוצאות בגין תכנון ,מדידה ,פיקוח והשגחה של אדריכלים ,מהנדסים
ומומחים אחרים לשם כינון האובדן או הנזק.
 31.1.2פרק זה מורחב לכסות גם נזק ישיר מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או
חומרים לקויים.
אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של .$ 110,000 :
 1.2גבול האחריות עפ"י פרק ב' (צד שלישי) :
……………………  $לאירוע ו ………………… $ ..סה"כ לתקופה.
[לפחות  $ 1,000,000לאירוע ו $ 1,000,000 -סה"כ לתקופה].
 31.2.1סעיף  1ב"הרחבות לפרק ב' " – תקף ,ובהתאם מבוטל סעיף  7ב"חריגים"
(תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי).
 1.2.2סעיף  2ב"הרחבות לפרק ב' " (כיסוי רעידות או החלשה או תמך או
משען) – תקף.
גבולות האחריות בגין הרחבה זו  $ 210,000 :למקרה ולתקופת הביטוח.

1.2.3

סעיף  3ב"הרחבות לפרק ב' " (הרחבת נזקי גוף) – תקף.
 31.2.4לסעיף  8ב"חריגים" לפרק זה ("אובדן או נזק לצינורות ,מתקנים או כבלים
תת-קרקעיים") תתווסף הפסקא הבאה :
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 ביטוח זה מורחב לכסות נזק תוצאתי מפגיעה בצינורות ,מתקנים או כבליםתת-קרקעיים.
אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של .$ 110,000
 1.3גבולות האחריות עפ"י פרק ג' (חבות מעבידים) :
……………… $ ..לעובד ו $ ……………… -למקרה ולתקופה.
[לפחות  $ 1,100,000 :לעובד ו $ 1,000,000 -למקרה ולתקופה]
.2

ביטוח אחריות מקצועית משולב עם אחריות המוצר בגבול אחריות של :
……………………  $לאירוע ו ………………… $ ..סה"כ לתקופה.
[לפחות  $ 100,000לאירוע ו $ 100,000 -סה"כ לתקופה].
השתתפות עצמית .$ .………… :
בכפוף למפורט להלן :
2.1
2.2
2.3

הביטוח מורחב לכסות את "מי שמש"  ,עיריית בית שמש והחברות
הכלכליות שלה ו/או עובדיהם בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי
המבוטח וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
כיסוי רטרואקטיבי בתוקף מ........................... -
הפוליסה כוללת "תקופת גילוי" של לפחות  6חודשים.

 .3בכל הבפוליסה הנזכרת בסעיף  1לעיל מתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או קבלנים ו/או
קבלני משנה ו/או מי שמש בע"מ ו/או עיריית בית שמש ו/או החברות הכלכליות שלה
ו/או עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם"
( +סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי).
 .4רשמנו לפנינו את קביעת "מי שמש" כ"מוטב" בלעדי בפוליסה הנזכרת בסעיף  1לעיל,
וכי בכל מקרה של פיצוי עפ"י פרק א' (ביטוח הרכוש) הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה.
 .1כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י הגורמים הנזכרים
בסעיף  3לעיל אשר לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם.
 .6הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות ,וכן שבכל
מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסה – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף
בטרם חלפו  60יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם לקבלן וגם ל "מי
שמש".
 .7מצ"ב פרוט סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסה הנזכרת בסעיף  1לעיל.
בכבוד רב,
……… ..חברה לביטוח בע"מ.
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