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 כללי .1

 :להלן( הגב רמת האזורית עצהוהמ של אההמל בעלותהב רהחב הה מ"בע מ"בע הגב רמת מי 1.1

 ,שטיפה ,איבהש שרותי מתןל הצעות בזה מזמיה ")התאגיד" או/ו "החברה" או/ו "המועצה"

 .זה מכרז במסמכי כמפורט ,ביוב שתיותתב סתימות צתירפו צילום

 ועל ,החברה הוראות פי ועל הכמויות וכתבי הסכם טימפר פי על יבוצעו והעבודות השירותים 1.2

 .לביצועם הדרושים והציוד )רכב כלי לרבות( כליםה ,האדם כוח כל את לספק יהיה המציע

 לקבלת מתחייבת לא והחברה גרתסמ זהוחו רתמסג מכרז הים וההסכם המכרז כי בזאת מודגש 1.3

 בלעדיות מעיק איו זה כרזמ כן כמו .הזוכה מהקבלן כלשהו בהיקף עבודות צועיב /שירותים

 .במכרז ים/מהזוכה אחרים או אלו ותיםשיר להזמת

 במכרז להשתתפות סף תאי .2

 :להלן המפורטים בתאים העומדים משתתפים זה במכרז תתףלהש רשאים

 ותפחל של )2015 משת( האחרוות השים בחמש משה כקבלן ולא בעצמו יסיון לו שיש מי 2.1

 רשויותב ביוב בתשתיות סתימות ופריצת ילוםצ ,שטיפה ,שאיבה תירוש :במתן שים שלוש

 ותחפל אחד וביוב מים לתאגיד שירותים סיפק או/ו תושבים 7,000 מעל המוות מקומיות

 פכיםש להובלת עסק רישיון יש לקבלן .2001– א"סתשה ,וביוב מים תאגידי בחוק כהגדרתו

 ילפ כי יובהר .יסיון הציג בהם במקומות המוסמכת הרישוי רשות ידי על שיתו וקולחים

 גם וקולחים שפכים להובלת בעף עסק רישיון להציג יידרש ים/וכהזה הקבלן העבודות תחילת

 והיתרים וריםאיש של במקומם בא איו זה סף תאי .הגב רמת יתרוזאה ועצההמ בתחום

 .דין כל לפי להחזיק הקבלן רששד אחרים

 ששת ושטיפה שאיבה משולבות ביוביות 2 לפחות )משה קבלן ידי על לא( בפועל תושבעלו מציע 2.2

 .ואילך 2017 היה שלהן היצור

 דהיעמ לצורך תובהצע ידו על המוצג משה שקבלן מציע או/ו בו שליטה בעלש מציע או/ו ,מציע 2.3

 הסתיימו לא אלה והליכים כחשוד חקר או אישום כתב דוג הוגש או ,הורשע אשר ,הסף בתאי

 או/ו זיוף או/ו מרמה או/ו שוחד של לעבירות ביחס כלוה ,הפלילי התיק בסגירת או בזיכוי

 הצעה להגיש רשאי יהא לא ,הסביבה איכות של עבירות או/ו גיבה או/ו עסקיים הגבלים

 עדומה לפי לפחות ימים 14 לחברה בכתב מומקת בבקשה פה כן אם אלא ,זה מכרז במסגרת

 אישרה והחברה ,למכרז גשתל לו לאפשר ויבקש ,ים/קרהמה פרטי כל פירוט תוך ההצעות להגשת

 צעהה להגיש למציע לאשר אם ,ותקבע ,וסיבותיו העיין פרטי את חןתב החברה .בקשתו את

 למתן עייית השלכה לו ישש בעיין מדובר אם ,היתר בין ,החברה תשקול בהחלטתה .במכרז

 רתמוחל ,העבירות ביצוע עדומל ,היתר בין ,בהתייחס גם וזאת ,זה מכרז מושא השירותים

 רלווטיות רכתהלהע לו האשת אחר תון וכל ,המדוברים יםההליכ בילשל ,המיוחסות העבירות

 טירפ את לבחון כדי ,למבקש לרבות ,שהוא גורם לכל לפות רשאית תהא רההחב .לעיין

 טירפ את לאמת לוודא כדי ,בהם הקשור וכל ,בבקשה המצויים יכיםוההל אירועיםהו העבירות

 פוהל עמדתה את תודיע ברהחה .למבקש בקשר או אליה בקשר וספים פרטים לברר או ,הבקשה

 כי ,שהיא עת כלב ,ויתברר רהבמק .במכרז ההצעות להגשת המועד לפי ימים 5-מ יאוחר לא

 ישגהש מי כי או ,כאמור רטיםפ מסר ולא בבקשה פה לא זה סעיף תאי לגביו שמתקיימים מציע
 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי

 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 תהא ,האמורה לבקשתו ביחס מהותיים פרטים מסר לא או מטעים פרטים מסר כאמור בקשה

 וזאת ,המציע עם ההתקשרות את לבטל תקבלה כבר ואם ,ההצעה את לדחות רשאית החברה

 .חתם טרם אם ובין הסכם חתם ברכ אם בין

 ,ביוב קווי וםציל לעיין מעבדות להסמכת הלאומית ותשרה ידי על מוסמך להיות יעהמצ על 2.4

 הלאומית מהרשות קףת באישור האוחז משה קבלן על להסתמך יתן ורמאכ כההסמ בהעדר

 לןבקל יןא בו במקרה המכרז הגשת במעמד ,וביוב מים צרת ילוםצ לעיין מעבדות להסמכת

 בלןקמ יותר להציג יתן מכהסבה העומד לומיםיצ לעיין משה קבלן להציג עליו כאמור הסמכה

 לןקב יהיה הסף בתאי העומד לצילומים משה קבלן שאותו מיעה אין( צילומים לעיין משה

 ).אחד ממציע תריו של משה

 .המכרז במסגרת יםרשהד הסף תאי לכל ואסמכתאות אישורים להצעתו לצרף המציע על 2.5

 רזהמכ מסמכי

 )המכרז ממסמכי חלק ומהווים המזמין שפרסם ופרוטוקולים הבהרות כולל( המכרז מסמכי 3.1

 ההסכם על המזמיה חתימת לאחר במכרז ים/הזוכה עם ההסכם להיות פכוהי אושמול לאחר

 ,ועביצ תערבו העמדת ,יטוחיםבה השלמת :רק לאאך ,לרבות( הזוכה של המחויבויות כלל ומילוי

 ).ועוד דרשה הציוד על תובעל הוכחת

 םימציע ומפגש דמותמוק ותיקבד

 ולמתן זה למכרז הוגע בכל וספים סבריםוה ידיעות .המכרז מסמכי כל את ויבדוק יקרא המציע 4.1

 בשעה 2/202027/ ביום יתקיים אשר ,יםהמציע במפגש יימסרו בהוראותיו כלוליםה השירותים

 ב לרשום יש( מדברית לחקלאות המרכז ,הגב רמת פ"במו שוכיםה החברה רדישבמ 12:00

waze" :רמת פ"מו ים מיועד יםהמציע מפגש ,")מדברית לחקלאות המכרז גבהלקבל 

 יםהמציע מפגש לעיין פרטים .במכרז להשתתפות תאי מהווה איו והוא בלבד בכך המעוייים

 r.n@mop-mei- אלקטרוי בדואר או 106 וחהשל 08-6557919 דימשטיין מאושרית לקבל יתן

rng.org.il. לאתר יועלה יםיעמצה מפגש פרוטוקול טטהאילמי וישלח רההחב של ר 

 רההחב את יחייב המציעים מפגש בפרוטוקול המופיע רק ,המציעים במפגש פרטים שישאיר

 .פה בעל שאמר מה ולא

 ,השירותים במפרט כולל המכרז בחומר הסתייגות או רההע ,מחיקה ,תוספת ,שיוי לרשום אין 4.2

 במפורש תבקש הדבר אם אלא שהוא אחר אופן בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף בין

 .ההצעה לפסילת להביא עלול אך ,החברה יחייב לא ,תבקש שלא כזה רישום כל .המכרז במסמכי

 יםרוישא והמצאת רזמכה מסמכי על חתימה

 ,להגיש שעליו המכרז בחומר הכלולים המסמכים של ועמוד עמוד כל על לחתום ציעמ כל על 5.1

 הוראות כגון החברה ידי על המציע אל לחשיש מסמך כל וכן אלא הוראות מודיע על לרבות

 ידי על כיאות חתומה תהיה שלא הצעה '.וכד מציעים ומפגש הקבלים סיור וםסיכ ,וספות

 .סליפלה עלולה – להלן המפורט לפי המציע

.3 

.4 

.5 

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 :קמןלכד אישורים להצעתו לצרף המציע לע .6

 ;המכרז הגשת לתאריך בסמוך שהופק החברות מרשם שותפות/חברה סח 6.1

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבוות פקסי וליה על ח"רו או שומה פקיד אישור 6.2

 ;1976– ו"תשלה )חשבוות יהול אכיפת(

 גם להציג יש ; לעיל 2.12.1 בסעיף סף בתאי עמידה להוכיח מת על קשר ואשי אסמכתאות 6.3

 תאי – שהוצג לקוח לכל המתאימה העסקים רישוי מרשות שפכים להובלת תקף עסק רישיון

 .סף

 .סף תאי –9.1 בסעיף לאמור בהתאם ההצעה םלקיו בקאית ערבות 6.4

 ששת ושטיפה שאיבה משולבות ביוביות 2 לפחות של בהחו ביטוח ותעודות רכב תרישיוו לוםיצ 6.5

 )משה קבלן של בבעלות לא( ועלבפ המציע בבעלות המצאות ,אילךו 2017 היא שלהן היצור

 .סף תאי-המכרז במסמכי מתשקיי הטבלה למילוי בוסף

 המסמכים כל אליה פוצור לאש עהצה סולפל- ידהבלע תהדע שיקול פיל – רשאית תהיה החברה 6.6

 .לעיל המפורטים

 אםתהב מציעים של הצעות ,דעתה יקולש לפי להעדיף הזכות את לעצמה שומרת החברה 6.7

 .הכספית יכולתם או/ו מהימותם או/ו יסיום או/ו לכישוריהם

 :הסף על לפסול איתרש החברה

 .מוצלח לתיב או/ו מר יסיון עמו לה יהה שבעבר מציע של ההצעה 7.1

 איכות דיי על יליתפל בעבירה הורשע ,בתאגיד מיות בעל או המהל או יעשהמצ יעצמ של הצעה 7.2

 .המכרז לשוא רלווטיות אשר ב"וכיו מרמה עבירות ,הסביבה

 יןד בפסק פלילית עבירהב הורשע ,בתאגיד ותמי בעל או המהל או מציעשה ציעמ של הצעה 7.3

 .מיימום שכר חוק לפי בעבירה חלוט

 יןד בפסק פלילית עבירהב הורשע ,בתאגיד מיות בעל או המהל או מציעשה ציעמ של הצעה 7.4

 .זרים יםדבעו חוק לפי בעבירה חלוט

 בתאי עומדים הם כמה עד תרשםהל מת על אישי לראיון יםהמציע את להזמין רשאית יהתה החברה

 .ובקריטריוים המכרז

 ההצעה לקיום ערבות

 ,החברה לטובת ,תאי ללא אוטוומית בקאית ערבות עתוהצל יצרף ,מחיר הצעת המגיש מציע 9.1

 .למכרז המופיע בוסח מ"מע כולל )ח"ש ליםקש אלפי עשרה חמש :ליםיבמ( ח"ש 15,000 בסך

 .ההצעה את לפסול עלול אחר אריךת כל ,12.6.2020 ליום עד יהיה שתוגש הערבות תוקף

 לאחר הערבות את החברה תשחרר ,שהיא סיבה מכל לדיון תובא לא או תדחה מציעה הצעת אם 9.2

 על הערבות לכתב וסח אין רזהמכ מסמכיב לב ימוש .במכרז הזוכה עם ההסכם על החתימה

 .זה יףבסע המופיעים בתאים לעמוד הערבות

.7 

.8 

.9 

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 ביצוע ערבות והעמדת כםההס על חתימתו וכגד תערבו תשוחרר ,תתקבל מציעה הצעת אם 9.3

 .המכרז במסמכי למפורט בהתאם ביטוחים קיום אישור הצגת וכן

 על אישור או/ו ערבות ימציא לא או/ו ,הסכםה על יחתום לא תקבלה הצעתו אשר המציע אם 9.4

 פיל ,חלקה או כולה הערבות את לחלט רשאית החברה תהיה ,בהסכם כדרש יםביטוח קיום

 םתומסיר המציע ידי על השירותים מתן אי ידי על לה שייגרמו פסדיםהה לכיסוי ,רתהבחי

 זאת וכל ,כלשהם הוצאות או/ו הפסדים או/ו זקים יחלהוכ צורך כל מבלי וזאת ,אחר למציע

 יתירים שיהיו הממשיים זקיה את ועלתב החברה של זכויותיהב לפגוע או/ו לגרוע מבלי

 .ל"ה הערבות מסכום וגבוהים

 העבודות/השירותים למתן טיב ערבות ,ההסכם חתימת

 על לחברה יאצמיו ספחיו כל על ההסכם על יחתום ,החברה ידי על תתקבל שהצעתו המציע 10.1

 שתהווה )ח"שיאלפ ושיםשל :במילים( ח"ש 30,000 של בסכום בקאית ערבות ,הוא חשבוו

 על אישור וכן ,ההסכם תום חרלא שה חצי בתוקף תהיה אשר "השירותים למתן טיב ערבות"

 ממועד ימים 10 תוך אלו התחייבויותיו בצעל יהיה ציעמה על .בהסכם כמפורט יםביטוח קיום

 .החברה ידי על ייקבע אשר אחר זמן פרק תוך או ,הצעתו קבלת על מהחברה ההודעה קבלת

 .רזהמכ סמכיבמ מופיע ואיו החברה ידי על ים/לזוכה יועבר הביצוע ערבות וסח

 לקיום הערבות ימציא לא או/ו ההסכם על יחתום לא ,תקבלה הצעתו אשר ,המציע אם 10.2

 החברה תהיה ,זה מכרז במסמכי הקבוע הזמן תוך יםהביטוח לקיום האשור את או/ו ההסכם

 רתביו כוחה לה ראית הצעתו אשר אחר למציע העבודות/השירותים תןמ את ורלמס רשאית

 ,מקצתה או כולה ,להצעה והערבות ,החברה של דילעהב דעתה שיקול לפי ,מתאימה או

 .החברה לטובת תחולט

 ההצעה תוקף

 קיום להבטחת שיתה הבקאית הערבות של תוקפה פקיעת למועד עד בתוקף תישאר הצעה

 דרשויי יםהמציע כלו חודשים שהשלו בעד ההצעות תוקף את להאריך רשאית ברהחה ,ההצעה

 .תאםבה ההצעה ערבות תוקף את להאריך

 זוכהה צעההה לבחירת המידה אמות

 שבה ההצעה :קרי ,ביותר ולהזה ההצעה תיבחר ,הסף בתאי שעמדו הכשירות ההצעות מקרב 12.1

 בלקל שלא החברה של מזכותה לגרוע מבלי וזאת ,ביותר המוך יהא צעוהמ ההחה שיעור

 .סבירה בלתי הצעה

 את תקבל רתביו הזולה יתפהכס שההצעה כך ,המוצע המחיר גובה לפי תדורגה ההצעות 12.2

 מגובה חההה שיעור לפי יורד בסדר ידורגו ההצעות תרי וכל )100%( ביותר הגבוה הציון

 זבמכר מהזוכה ויבצר במקרה שאם כך 2 מספר כשיר לקבוע רשאית החברה .צעהמו המחיר

 רמת האזורית המועצה וםבתח לפעילות מתאים עסק רישיון להשיג או/ו ההסכם על לחתום

יתן גבה ות יהיה2 מספר לכשיר לפ. 

 ",בעסקים יםש עידוד" שכותרתו המכרזים חובת לחוק ב2 סעיף פי ועל ,לעיל האמור אף על 12.3

 ואחת ,ביותר המוך כוללה הסכום בעלות ההצעות שהין ,יותר או הצעות שתי תתקבלה אם

.10 

.11 

.12 

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז

רנט
ינט
הא

תר 
מא

ד - 
לב
ן ב
עיו
ל



 
  

                     
            

  

             

           

           

       

     

               

             

       

       

          

           

            

            

             

            

            

   

            

          

       

     

          

         

             

             

             

    

            

          

           

        

              

            

  

  

  

5 

 לה שצורף לבדוב במכרז כזוכה האמורה ההצעה יבחרת ,אישה בשליטת עסק היא ההצעות מן

 סעיף דרישות על הוהעו ,בכך המעויין יעמצ על .הלןל כאמור ותצהיר אישור ,הגשתה בעת

 על( אישה בשליטת הוא העסק לפיו ותצהיר אישור להגיש ,המכרזים חובת לחוק ב2

 סעיף ראה "תצהיר"ו ";אישור"; "אישה בשליטת עסק"; "עסק: "המוחים של משמעותם

 ).יםהמכרז חובת לחוק ב2

 בו וסף תחרותי הליך לערוך רשאית תהא רההחב ,זהה החה אחוז יציעו ציעיםמ מספר אם 12.4

 הליך על תחזור והיא ,בכתב המקורית מהצעתם יותר זולה הצעה להגיש אלה עיםיצמ יוכלו

 .ביותר הזולה שתהיה אחת הצעה קבלת עד ,זה

 צעותהה להגשת זמןהו המקום

 סתימות ופריצת ילוםצ ,שטיפה ,שאיבה רותיש למכרז הצעה מכימס" כתוב יהיה גבה שעל ,ההצעה

 את לשלוח אין .וחתומה סגורה במעטפה החברה של המכרזים לתיבת תוכס ",ביוב בתשתיות

 לחקלאות המרכז הגב רמת פ"מו בביין שוכים החברה משרדי ,בפקס או ל"בדוא ,בדואר ההצעות

 .גבה רמת האזורית המועצה ממשרדי אחר םקובמ כיםשו החברה משרדי לב שימו .מדברית

 תיבת של פומבית פתיחה .12:00 שעה 12/3/2020 תאריך היו ההצעות להגשת רוןהאח המועד

 זיםהמכר תיבת פתיחת במעמד .ההצעות להגשת האחרון המועד לאחר דקות 15 תעשה המכרזים

 .בחשבון תובא לא באיחור שתוגש שלא הצעה כל .אדם כל להשתתף יכול

 ותוצאה

 ,ההצעות להגשת המשתתפים של כלשהן ותצאוהב צורה בשום תשתתף ולא תחזיר לא החברה

 שהןלכ אחרות ותצאוה או המכרז מסמכי קיית דמי ,הערבויות ,המוקדמות קותיהבד לרבות

 .ממה הובעות או/ו ההצעות בהגשת הכרוכות

 וייםושי הבהרות

 שיויים להכיס ,ההצעות להגשת רוןחהא למועד קודם ,עת בכל ,רשאית האת החברה 15.1

 והתיקוים השיויים .המשתתפים לשאלות בתשובה או ביוזמתה המכרז במסמכי ותיקוים

 מסמכי רוכשי כל של לידיעתם בכתב ויובאו המכרז ממסמכי פרד בלתי חלק יהוו ,כאמור

 שיוייםה ימסמכ רוכשי ידי על שימסרו הכתובות לפי בפקסימיליה או/ו רשום ארבדו המכרז

 על הה כאמור שיויים ישם האם לבדוק והאחריות החברה של האיטרט לאתר יועלו

 ..r.co.il-www.mei:הה האתר כתובת ,יםהמציע

 באמצעות בלבד בכתב תתקבלה המכרז את רכשו אשר מציעים שאלות :יםמציע שאלות 15.2

 שיתקבלו שאלות 12:00 בשעה 8/3/2020 ליום עד mei-r@mop-rng.org.il בתוושכת ל"דוא

 האיטרט לאתר יועלו הבהרות .אלהשו על הה האחריות .יעו לא זה מועד לאחר

r.co.il-www.mei. ה רההחבצרפוי יעיםהמצ .הבהרות/השאלות על יבשהל מתחייבת אי 

 .ידם על שיוגשו המכרז מסמכי ליתר ידיהם על חתומות כשהן האמורות השיוי הוראות את

 .לאתר לושהוע הבהרות לעיין החברה של האיטרט אתר את לבדוק חראיםא המציעים

.13 

.14 

.15 

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 שוות הוראות .16

 במידה שהיא הצעה באיזו פורמליים בפגמים להתחשב לא הזכות את לעצמה שומרת החברה 16.1

 לדרוש כןו ,עיםיצהמ של השוויון בעקרוות יפגע ולא לחברה זק יגרום לא כזה ויתורוש

 .המכרז בתאי עמידה בדיקת לצורך ,הצורך פי על מהמציע מסמכים השלמת

 כל את סורמל ,כולן ההצעות את או הצעה לדחות הזכות את לעצמה שומרת החברה 16.2

 ביותר כדאית לה הראית ההצעה בעלל מהן חלק רק או המכרז שוא העבודות/השירותים

 .ביותר ולהזה ההצעה איה היא אם אפילו בשבילה

 חלקיהם על המכרז שוא העבודות/השירותים את צללפ הזכות את לעצמה שומרת החברה 16.3

 אין תיהםהצעו אם אפילו ,עבורה ביותר ככדאי לה שיראה כפי שוות הצעות לבעלי ולמוסרם

 ציעיםהמ של הקודם היסיון החברה ידי על בחשבון ילקחי ל"ה כל ובמסגרת ,רתביו הזולות

 .בעבר דומים עבודות/שירותים במתן השוים

 סביר שאיו החה שיעור כוללת דעתה שלפי הצעה לפסול ,חייבת לא אך ,רשאית החברה 16.4

 .לאומדן ביחס

 למסור יעהמצ דרש שלגביו עיין כלב מוטעה ידעמ הכוללת הצעה לפסול רשאית החברה 16.5

 .המכרז סמכיבמ כמפורט לחברה מידע

 .החברה ידי על יןכד החתומים מסמכים ורק אך יחייבו החברה את .17

 'מוסקוביץ יעקב

 גבה רמת מי ל"מכ

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 ]בכווה ריק הושאר זה עמוד[

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 למכרז 'א ספח

 משפטי מעמד על הצהרה

 :שלהלן בטבלאות ,המשפטי מעמדו את במדויק לציין יעהמצ על

 כלליים יםפרט .ב שפטימ מעמד .א

חברה 

ג) ב, טבלאות למלא (יש

רשומה  שותפות

ד) ג, ב, טבלאות למלא (יש

 ______ שם: _____________________________________

המציע) לשם השותפויות החברות/רשם מרשם תדפיס לצרף (יש

 _________________________________________ :כתובת

 __________________________________________:טלפון

מורשה עוסק ________________________________: מספר

החברה/השותפות _____________________________: מספר

 )רשומה שותפות או מ"בע חברה( החתימה זכות בעלי שמות .ג

זהות משפחה מספר פרטי שם חתימה שם דוגמת

 )רשומה שותפות של רהבמק( השותפים שמות .ד

זהות משפחה מספר פרטי שם חתימה שם דוגמת

 םימדויק זה בטופס המשפטי מעמדו על שמסרו הפרטים כי ,בזאת מאשרים ,מטה החתומים ,או
 .ההצעה הגשת למועד ועדכיים

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 דיהתאג חותמת דוגמת

 משפחה שם פרטי שם

 החתימ אריךת

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 למכרז 'ב ספח

 במכרז המשתתף והצהרת הצעת

 _________________:תאריך

 ______________:עציהמ שם

 : לכבוד
 מ"בע הגב רמת מי
 85515 הוצחל ..ד

 01/2020 פומבי מכרזב המשתתף והצהרת תהצע :הדון

 ,המכרז מסמכי את הבוו בעיון קראו כי בזה מצהירים ________________________ מ"הח או
 אשר האחרים מהמסמכים אחד וכל ,ספחיהם כל על ,ההסכם וסח ,הצעות להגשת ההזמה לרבות
 פרד בלתי חלק יחד לםכו והמהווים ,הםאלי צורפו לאו הםב זכרים אשרו ,המכרז מסמכיל צורפו

 רמת מי":לןהל( מ"בע הגב רמת מי עם בהסכם קשרתלה הצעתו מגישים או לכך ובהתאם ,זו מהצעתו
 :להלן כמפורט )"התאגיד" או/ו "החברה"או/ו "הגב

 כל על העו זו הצעתו כי ,מהמשתתפים הדרשים התאים בכל עומדים או כי היריםצמ או .1
 לתאים בהתאם ,ההתקשרות את צעלב עצמו על מקבלים או וכי המכרז שבמסמכי הדרישות
 .וספחיהם ובחוזה במכרז המפורטים

 פי על תחייבויותוהה הדרישות כל את בצעל ,שהיא בחיה מכל מסוגלים היו כי היריםצמ או .2
 כלב לעמוד ביכולתו כיו ,ותודעבה ועלביצ שקבע זמיםה בלוח מידהע לרבות ,המכרז הוראות
 .העבודות ועביצ לצורך תקן או/ו דין כל י"עפ רשיםהד התאים

 הואו בהצעתו כמפורט היו ,העבודות ביצוע עבור ידיו על המבוקש החוזה שכר כי מצהירים או .3
 וגסו מין מכל ,כלליות ובין מיוחדות בין ההוצאות כל את וכולל לטחומ ,סופי מחיר מהווה
 .המכרז מסמכי פי על ,העבודות יצועבב הובעות או/ו הקשורות או/ו ותהכרוכ

 זהמכר במסמכי וליםהכל והתאים ההתחייבויות כל את עצמו על מקבלים או כי מצהירים או .4
 .שהיא הסתייגות כל ללא

 אם אלא העבודות בביצוע מטעמו משה קבלי להעסיק וריסא שחל יםמודע או כי מצהירים או .5
 אשיר כקבלן שמש שאו עליו ומוסכם לו ידוע וכי ,החברה מאת ובכתב מראש אישור בלק כן
 של הסכמה בעל כמעבדה משהמש משה לןקב העסקת לעיין חל איו זה סעיף .ועיין דבר לכל

 .וביוב מים צרת תצלומי פעוח לעיין מעבדות להסמכת הלאומית הרשות

 :כי עליו וסכםמ ,ולפיכך לו ידוע כי מצהירים וא .6

 אוו ,מסויים בהיקף הקבלן את להפעיל הגב רמת מי של התחייבות ואין מסגרת במכרז מדובר.6.1
 מין מכל דרישה או/ועהתבי או/והטע או/ו עילה כל לו תהיה לא כי ומסכימים מצהירים

 ואו ,ההסכם בתמורת שיוי או/ו עיכוב לרבות ,זה בעיין החברה כלפי שהוא וסוג
 .כאמור דרישה או/ו עילה או/ו תביעה או/ו טעה כל על מראש בזאת וותריםמ

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 שירותים לקבל יהעשו הגב רמת מי וכי השירותים במתן בלעדיות לו שאין מודעים או .6.2
 יקפסהל רשאית הגב רמת מי כי ודעיםמ או ,אחרים שירות מותי זה מכרז שוא דומים
 .החלטתה את למק צורך מבלי וזאת ,ימים עהשב של מראש בהודעה השירותים מתן את

 יום 180 שךמב בתוקף תהיה והיא שיוי או לביטול תית ואיה רתחוז בלתי היא זו צעתוה .7
 מי ל"מכ ידי על שיוארך מועד מכל יום 180 במשך או עותההצ להגשת שקבע חרוןאה מהמועד

 .מטעמו לכך שהוסמך מי או הגב רמת

 זו הצעתו קבלת ,להלן אמורול הצעות להגשת ההזמה לתאי בכפוף ,כי םומסכימי מצהירים וא .8
 ספחיו כל לרבות ,ההסכם על לחתום אותו תחייב לעיל הקובה התקופה בתוך המזמין ידי על
 יםימ 7-מ יאוחר לא ,ותהעבוד ביצוע עם קשרב ךמסמ כלו ,ממו חלק המהווים המסמכים וכל
 הו ההתקשרות הסכם על המזמין לחתימת תאי כי יםצהירמ או כן .המזמין הודעת קבלתמ

 .ביטוח חברת ידי על וםחת ביטוח וספח ביצוע ערבות המצאת

 ,תווא מחייב ,לןהל ולאמור הצעות להגשת ההזמה אילת בכפוף כי ומסכימים היריםצמ וא .9
 .ידיו על וםחת היה כאילו ליוא המצורפים המסמכים כל על ההסכם ,זו הצעה על חתימתו מיום

 של המסמכים בכל כמפורט ,ותודעבה צועיבל הדרוש כל את כוללת הצעתו כי בזה מצהירים וא .10
 החומרים כל את לרכוש ,המכרז שוא העבודות את לבצע באפשרותו שיש וכן בשלמות ,זו הצעה

 לש מושלם יצועלב הזמים ללוח בהתאם וזאת ,הדרושים והציוד האדם חוכ את ולספק הדרושים
 .ותהעבוד

 יאהש כל הצעה או ול שתוגש ביותר הזולה ההצעה את לקבל תמתחייב רההחב אין כי לו דועי .11
 .לה שיוגשו אלה מבין

 ולמסור מהצעתו חלק רק הדעת ולשיק לפי ,לקבל תרשאי החברה כי לכך מסכימים ואו לו דועי .12
 .תוהצע שוא דההעבו מן אחרים חלקים ריםחא לקבלים

 שתידרש ולתקופה הדעת להחת החברה בידי להפקיד ,ידיו על החוזה חתימת עם םמתחייבי וא .13
 .בקאית תוערב היד על

 ואו ההצעה ובמסמכי בהצעה ,המכרז מסמכיב האמור לכל מסכימים או כי בזה מאשרים או .14
 מועים והיה הבה אי או/ו ידיעה אי על המבוססות לרבות ,טעה כל על מראש מוותרים
 להוצאות בקשר או ,להצעתו בקשר החברה כגד שהוא סוג מכל תביעה או טעה כל מלהעלות

 להבוט אם ובין כלשהיא הצעה תקבלה אם בין ,לאו אם ובין תתקבל אם בין ,הצעתו הכת עבור
 להליכי ובקשר והדה ההצעה מסמכי יןיבע החברה יטלחתש החלטה לכל בקשר או ההזמה
 .וותהש בהצעות וההחלטה הדיון

 שמסרה ,המכרז ערבות כי מסכימים או ,מהתחייבויותיו באיזו עמוד לא כלשהי ומסיבה היה .15
 .דכםי על תחולט ,במכרז הצעתו עם ידיו על

 מושב המשתתף במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר היה הצעתו כי היריםצמ או .16
 יןד כל פי על מיעה כל אין וכי זו הצעה על המשתתף בשם לחתום איםכז או כי ,ההצעה מוגשת

 .זו הצעה על לחתימתו הסכם או

 בכפוף למעט ,אחרים משתתפים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה כי היריםצמ או .17
 .הסף לתאי בהתאם משה קבלן העסקת בדבר להיתר

,בברכה
 ________________________ 

 וחותמת המשתתף חתימת

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 ,מ"הח אי

 :אישור

 __________________ __________________ _________ רשיון מספר מרחוב ד"עו

 .ז.ת _____________________ מר'/גב בפי ה/ופיעה __________________ ביום כי בזה מאשר

 ה/עליו כי ה/אותו רתיהשהז לאחר זו צהרהה על בפי מה/וחתם )המציע_________________ (

 .בחוק הקבועים עושיםל יה/צפוי יהיה/ת כן לא שאם האמת את להצהיר

 יןהד ורךע חתימת

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 ]בכווה ריק הושאר זה עמוד[

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 למכרז 'ג ספח

 סף תאי לדרישות תאםהב המציע של קודם סיוןי בדבר פירוט
 קולחיםו שפכים להובלת סקע יוןריש העתק לצרף יש-2.1 בסעיף

 לאסמכתאות

 , המכרז שבתאי 2.1 בסעיף סף תאי לדרישות בהתאם המציע ידי על בוצעו שרא העבודות רשימת להלן
 השבתחומ מוסמכת רישוי רשות של שפכים להולכת תקף רישיון של העתק שמוצג לקוח לכל לצרף יש

 :מתאים עסק רישיון לקבלן שאין לקוחות יגצהל יתן לא ,הקבלן פועל

 טלפון 'מס
 שרקה איש

 איש שם
 של הקשר

 הלקוח
 ידוקותפ

 תקופת
 ביצוע
 העבודות

 :______מ
 :_____עד

 ביצוע מקום
 העבודות

 פרטי
 העבודות

 מספר
 ביםהתוש

 הלקוח שם
 רשות(

 מקומית
 תאגיד או/ו

 )וביוב מים
.1 

.2 

.3 

4 

 ]הסף בתאי לאמור ברמע וספים לקוחות בהצגת ורךצ אין ,רךצוה במידת ורותש סיףולה יתן[

 _____________________________________:המציע וחותמת חתימה

 _____________________________________:המציע שם

 _____________________________________:מציעב תפקיד

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 ]בכווה ריק הושאר זה עמוד[

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 למכרז 'ד ספח

 מכרז תיאום אי לעיין תצהיר

 במציע העובד _____________ ז"ת מס ______________________________ מ"הח אי

 :כי בזאת מצהיר )יעהמצ שם_____________________ (

 1. .ומהליו המציע בשם זה תצהיר לע לחתום מוסמך אי

 2. .זה במכרז המציע מטעם המוגשת להצעה במציע אחראי אשר המשרה ושא אי

 קבלן שם את לפרט יש( להלן המפורטים המשה י/בקבלן זו הצעה רתבמסג ,להשתמש בכוותי
 ):עימו קשר יצירת פרטיו המשה

 קשר יצירת פרטי המשה קבלן שם

.3 

 ללא ,עצמאי באופן המציע ידי על הוחלטו זו בהצעה מופיעים אשר הכמויות או/ו המחירים .4
 שרא שהמה בליק למעט( אחר פוטציאלי מציע עם או חרא יעמצ עם קשר או הסדר ,התייעצות

 ).יללע 3 בסעיף צוייו

 הצעות מציע אשר מציע או דםא כל בפי הוצגו לא זו בהצעה םהמופיעי הכמויות או/ו המחירים .5
 המשה קבלי למעט( זה במכרז הצעות להציע אלהפוטצי את לו יש אשר אחר מציע או זה במכרז
 ).יללע 3 בסעיף צוייו אשר

 .זה במכרז הצעות מלהגיש אחר מתחרה להיא ביסיון מעורב הייתי לא .6

 .זו הצעתימ יותר מוכה או גבוהה הצעה להגיש אחר למתחרה לגרום ביסיון מעורב הייתי לא .7

 .שהוא סוג מכל תחרותית בלתי הצעה להגיש למתחרה לגרום ביסיון מעורב הייתי לא .8

 או מתחרה עם יםודבר דין או סדרה בעקבות עשית ולא לב בתום שתמוג התאגיד של זו הצעה .9
 .זה במכרז אחר פוטציאלי מתחרה

 המתאים במקום V לסמן יש

 :מיותיו בעלי או/ו מהליו או/ו המציע ,עתיייד למיטב

 ; מכרז תיאוםל בחשד חקירה תחת כרגע ים/מצא לא

 ; מכרז לתיאום בחשד חקירה תחת כרגע ים/מצא כן





 :פרט אא ,"ים/מצא כן" התשובה סומה אם

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 לחוק א47 סעיף לפי ועלבפ מאסר שות חמש עד להגיע יכול מכרז תיאום על העוש כי לכך מודע אי

 .1988-ח"תשמ ,לכליתהכ התחרות

 המצהיר חתימת ירהצהמ שם התאגיד חותמת התאגיד שם תאריך

 יןהד עורך אישור

 ___________________ ביום כי ת/מאשר ,ד"עו ________________________, מ"הח אי

'גב/מר ________________ עיר/ובשיב ___________________ ברחוב אשר במשרדי בפי ה/יעהופ

 לי ת/המוכר . __________________ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה ______________________ 

 בחוק בועיםקה לעושים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי אמת להצהיר ה/ליוע כי ה/רתיוהשהז ואחרי ,אישי באופן

 .ילעדל התצהיר על בפי ה/תםח ,כן תעשה/יעשה לא אם

 הדין עורך חתימת דין עורך רישיון ומספר חותמת תאריך

 : __________תאריך

 : _________________ וחתימה שם

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 למכרז 'ה ספח

 כדין זרים עובדים העסקת בדבר התחייבות/הצהרה
 מיימום שכר ותשלום

טעםמ החתימה רשהומ ,__________' _______מס .ז.ת ושא ______________, מ"הח אי

 :כדלקמן ,בכתב ,בזאת מצהיר )"המציע":לןהל(____________ ספרושמ ________________ 

 :מאלה אחד במציע התקיים כי ,ירהצמ הי .1

 עובדים חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו לא ,אליו הזיקה ובעל המציע )א(
 .ההצהרה חתימת למועד שקדמה בשה זרים

 יותר או עבירות בשתי וטלח דין בפסק הורשעו אליו הזיקה בעל או המציע אם )ב(
 שקדמו יםהש 3 ב יתהיה לא אחרוהה ההרשעה – זרים בדיםעו חוק לפי

 .ההצהרה לחתימת

 –זה סעיף לעיין

 בי חבר או בו השליטה בעל גם-אדם בי חבר הוא המציע ואם המציע ידי על ששלט מי –"קהזי בעל"
 .בו השליטה בעל שבשליטת אחר אדם

-א"התש ),הוגים תאים והבטחת כדין שלא קההעס איסור( זרים עובדים חוק –"זרים עובדים חוק"
.1991 

 .1968-ח"התשכ ,ערך יירות בחוק כמשמעותה –"ליטהש"

 ] :המיותר את למחוק יש[ מאלה חדא במציע התקיים כי ,מצהיר הי .2
 ;מיימום שכר חוק לפי ירהבבע הורשעו לא אליו הזיקה ובעל המציע )א(
 אך ,מיימום שכר חוק לפי אחת ירהבבע הורשעו ליוא הזיקה בעל או המציע )ב(

 ;שעהרהה ממועד לפחות שה חלפה רהההצה חתימת במועד
 שכר חוק לפי יותר או ירותעב בשתי הורשעו אליו הזיקה בעל או המציע )ג(

 ההרשעה עדוממ לפחות יםש שלוש חלפו רהההצה חתימת במועד אך ,מיימום
 .האחרוה

- זה סעיף לעיין
-א"התשמ ),רישוי( הבקאות בחוק כמשמעותם –"טהשלי"-ו "החזקה", "יטהלש אמצעי"

.1981 
 :מאלה אחד כל-"זיקה בעל"
 .המציע ידי על ששלט אדם בי חבר )1(
 :מאלה אחד ,אדם בי חבר הוא המציע אם )2(

 ;בו שליטהה בעל )א(
 ;דומה ,יןיעה לפי ,שותפיו או מיותיו בעלי שהרכב אדם בי חבר )ב(

 דומים האדם בי חבר של פעילותו תחומיו ,יעהמצ של כאמור להרכב במהותו
 ;המציע של פעילותו לתחומי במהותם

 ;העבודה שכר תשלום על מציעה מטעם שאחראי מי )ג(
 טהילש ששלט ,אחר אדם בי חבר – מהותית יטהלש ששלט אדם בי חבר הוא המציע אם )3(

 ;במציע ששולט מי בידי מהותית
 ה"כ יום לאחר שעברה ,מיימום שכר חוק לפי ירהבבע ,חלוט דין בפסק הורשע –"שעהור"

 ).31.10.02( ג"שסהת בחשון
 .1987-ז"התשמ ,מיימום שכר חוק –"ימוםמי שכר חוק"

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 "מהותית שליטה"
 .אדם

 בי בחבר שליטה אמצעי של מסוים בסוג יותר או 75% של זקהחה –

 .אמת זו הצהרתי תוכן וכי חתימתי זו

 תאריך חתימה + המצהיר שם

 חתימה אימות

 ה"ה וכי דין פי על ישראלב רשום ______________ כי ,בזאת מאשר ד"עו .מ"הח אי

 .בשמו כן לעשות מוסמך בפי זו הצהרה על חתם אשר ___________________

 שם וחתימה חותמת תאריך

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 למכרז 'ו ספח

 כלהלן היא העבודות/השירותים עבור תוהצע
 ):הריקים הקווים את למלא יש(

 :ריק( שלילית החה יעלהצ אין .בטבלה הסעיפים לכל אחיד בשיעור %______ של החה עיק או

 .)למחירון תוספת

הערות  מתן לפי מחיר
 וריעבש החה
במכרז בקש 
 )ח"בש(

ותכמ 'יח תאור  'מס

 סעיף

600 1 'קומפ סתימה פתיחת 1 

סיטרי ביוב 500 ק"מ 7 עד 'קומפ
 ותורב שאיבת
רטובים ותאים

2 

טמהה אישור פי על תשלום 200 1  ק"מ
 שאיבת
 כישפ/שומים
 יהשעת

3 

הטמה אישור פי על תשלום 90 1 טון וצהב שאיבת 4 

פיריםש ומים יקוז מי 500 ק"מ 7 עד ק"מ וזלים שאיבת 5 

ותחושה כולל 5 1 א"מ יםווק שטיפת 6 

100 450 'וכו אספלט ,בטון משטחי ר"מ משטחים שטיפת 7 

 300 ליום יוזמן הפחות לכל

ילוםצ של מטרים
7 1 א"מ רתצ צילום 8 

1,900 8 עהש יתביוב ודהבע יום 9 

_________ 

 אריךת

_____________ 

 הקבלן וחותמת חתימת

ה"ה

חברת

ידי

את

 ד"עו אישור

עלחתמהההצהרהכיבזאתמאשר _____________, ד"עומ"הח אי

לחייב ם/בחתימתוים/המורשה ___________, ז"ת ________________________, 

.דין לכל תאםהב _______________ 

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 ]בכווה ריק הושאר זה עמוד[

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
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 ,שטיפה ,בהאיש שרותי אספקתל חוזה
 ביוב ותמערכב סתימות ופתיחת צילום

 ______________ ביום גב רמתב שחתם

 מ"בע הגב רמת ימ :בין
 514269372.פ.ח

 8551500 לוצהח ..ד ,הגב רמת מדברית לחקלאות המרכז

 אחד מצד ")חברהה"- להלן(

 _______________________________:לבין

 : __________________תאגיד/ז"ת 'מס

 : _________________________כתובת

 שי מצד ")הקבלן"- להלן(

 ,שאיבה שרותי ספקתאל ")המכרז"- להלן(01/2020'מס פומבי מכרז סמהרפ חברהוה הואיל

- להלן( ביובית מסוג רכב ליכ באמצעות ,ביוב מערכותב סתימות ופתיחת וםציל ,שטיפה

 ")המועצה"– להלן( גב רמת האזורית המועצה של שיפוטה שטח תחום מכל "),ביובית"

 וקלילס זמוכר לאתר ,מוצקה פסולת והן וזלית פסולת הן ,אלו פעולות תוצרי סילוקו
 הלןל המפורטים ולתקופה בתאים "),העבודות", "השירותים"- להלן( זה מסוג פסולת
 ;המכרז מסמכי וביתר בספחיו ,זה בחוזה

 תחום מכל םשירותיה את לחברה לספק והתחייב צמוע על קיבל ,למכרז הצעה הגיש והקבלן והואיל
 ;מכרזה במסמכי למותה בהתאם המועצה של שיפוטה שטח

 וףפכב יםהשירות אספקת את לו סורמול ,הקבלן של הצעתו את קבלל החליטה החברהו והואיל
 ;מכרזה במסמכי למותה

 :כדלקמן הצדדים בין והותה הוסכם ,הוצהר לפיכך

 הסעיפים תתרוווכ מבוא .1

 לחוזה מצורפיםה הספחים וכן ,בו ותולהכל וההצהרות ההגדרות לרבות ,זה לחוזה המבוא 1.1
 .הימו פרד בלתי לקח הים ,זה

 מקרה בשום ישמשו ולא ,ההתמצאות הקלת לצורך ורק אך תמיועדו הסעיפים רותכות 1.2
 .החוזה של לפרשותו

 הגדרות .2

 :דםילצ המפורטת המשמעות להלן המויים למוחים יהתה זה בחוזה

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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חוזה של חתימתו במועד הקיימים אלה בין ,סוגיהם כל על הביוב ימתק-"הביוב מערכות" 2.1 

 שיפוטה טחש תחום בכל זה חוזה של תוקפו בתקופת מועד בכל קיימים שיהיו אלה ובין זה
 .זה חוזה של תוקפו בתקופת יהשיה כפי המועצה של

 פלתטמ רהשהחב הביוב מערכות כלב ייתו תיםהשירו ,אמורה מכלליות לגרוע מבלי
 :הין זה חוזה שוא המכרז עריכת שבמועד ,בתחזוקתן

,לכהימ באר ,כמהין "),הגב ותצאחרמ(" מדבר והו ,רביבים ,רתמים :שאיבה תחות  )א(

 ;גוריון בן מדרשת ,בוקר שדה

דהש ש"ומט ברע קדש ש"מט ,קציעות ש"מט ,משאבים ש"מט :שפכים טיהור מכוי  )ב(

 ;בוקר

םיטלל קיבוץ ,גוריון בן מדרשת ,בוקר דהש קיבוץ ,יםאשל :בישובים ביוב קווי  )ג(

 המתחם ,שדה משאבי יבוץק ,רביבים קיבוץ ),הרחבה( .עצהוהמ משרדי מצויים שבו
 )ד( ;שפכים בריכות וכן דחסן וללהכ ר"לחי הספר בית אתר

 )ה( ;ל"צה ומתקי ובסיסי הסוהר בתי שירות של מתקים

 )ו( ;הגב רמת האזורית המועצה בתחום אחר מתקן כל

יחול שעליהן ובבי מערכות וערגל או/ו להוסיף הזכות את לעצמה שומרת החברה  )ז(

 .והמוחלט הבלעדי עתהד ולשיק לפי ולכה ,זה חוזה

 יןילע או כללב זה חוזה ןילעי ויד על שימוה אחר אדם כל וכן החברה ל"מכ-"המהל"2.2
 על שירות מסופק שבו הישוב ציג לרבות ,בפרט ,זה חוזה עוסק בהם ייםיהע מבין פלוי
 .זה לחוזה בהתאם הקבלן ידי

 .מהן חלק או העבודות ביצוע על לפקח המהל ידי על לעת מעת שיתמה האדם-"המפקח"2.3

 אחרל( ידו על שיועסקו השמה קבלי ,ליוהמ ,ידו על המועסקים ,עובדיו לרבות-"הקבלן"2.4
.בשליחותו או/ו מטעמו ,בשמו הבאים וכל ),הל מ ומראש בכתב אישור קבלת  ה של

 השירותים ועלביצ הטכי במפרט טושפור ירותיםהש כל-"העבודות" או "השירותים"2.5
 עבודות בביצוע והכרוך הובע וכל ,הימו פרד בלתי כחלק ,זה לחוזה " "1ספחכ צורףהמ
 .בו פורשו שלא ובין זה בחוזה רשוושפ בין ,אלו

 .שפיר או/ו מסוכן ,מוצק או/ו וזלי לרבות ,מהעבודות הובע תוצר כל-"פסולת"2.6

 גתהל המשרד ייד על מאושר בפסולת טיפול/עיבוד או הטמה תרא כל-"סילוק אתר"2.7
 .תיםוהשיר ביצוע במסגרת שתיאסף הפסולת תעובד/תסולק ווב ועברת ושאלי ,הסביבה

 יםהמפורט העבודות צועלבי הדרושים אחרים ואמצעים ציוד ,תביוביו-"וציוד רכב כלי"2.8
 .זה חוזה ולהוראות דםעוילי ומתאימים תקיים כשהם ,החוזה במסמכי

 החוזה מסמכי .3

 :זה מחוזה פרד בלתי חלק מהווים לןלה המויים המסמכים

 ;זה חוזה שוא במכרז למשתתפים ההוראות 3.1

 ;ספחיו על ,זה חוזה שוא למכרז ההצעה כתב 3.2

 ;ספחיו על ,החוזה 3.3

 או/ו האמורים והספחים מהמסמכים יותר או באחד שהוזכר וסף ספח או/ו מסמך כל 3.4
 .המכרז ממסמכי פרד בלתי חלק המהווה

 ".החוזה מסמכי, "הקיצור לשם ,להלן יכוו ,זה זהחו לרבות ,לעיל רטיםהמפו המסמכים כל

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז

רנט
ינט
הא

תר 
מא

ד - 
לב
ן ב
עיו
ל



 
  

                     
            

  

     

          

            

           

    

               

          

           

             

             

            

       

             

         

            

           

            

         

              

   

              

            

            

            

                

                 

               

           

          

            

           

             

              

             

               

            

          

          

      

25 

 בלןקה תחייבויותהו הצהרות .4

 :כדלקמן זה זהחו על בחתימתו ומתחייב מאשר ,ירהצמ הקבלן

 כפי ,זה חוזה שוא השירותים אספקתל הצעה להגשת המצטברים בתאים עומד הוא 4.1
 ובהתאם ,)הסף תאי פרק( מכרזב למשתתפים ההוראות כתבל 2 סעיףב שפורטו

 .עהצהה בכתב להצהרותיו

 ולקיים השירותים את צעלב עליו יהיה שבהם והסיבות איםהת כל את ובחן בדק הוא 4.2
 מיקום ,ןבה הקשורים המתקים מיקום ואת הביוב תומערכ את ,זה שבחוזה התחייבויותיו

 רשומא הקבלן מצהיר כן .הפסולת את להוביל יועל שיהיה והמרחקים הסילוק אתרי
 כל בקיום כרוכות שתהייה ההוצאות כל את ובדק שבחן על ,זה חוזה על בחתימתו

 מכרזל תוהצע את הגיש כאמור ובדיקות בחיותיו כל בסיס ועל זה שבחוזה התחייבויותיו
 מוותר אוהו ,זה בחוזה חברהה עם להתקשר והחליט םשירותיה לאספקת זה חוזה שוא
 .בכך הקשורה טעה כל על בזה

 אספקת על יעלהשפ כדי בו ושיש יקששב מידע כל ,לאהמה רצוו לשביעות ,רהחבמה קיבל 4.3
 בביצוע לו שתהייה ותצאוהה לרבות ,זה שבחוזה התחייבויותיו וקיום םשירותיה

 .לכך בקשר חברהה כלפי טעה כל לו תהיה ולא ואין ,האמורות ההתחייבויות

 כל את ייםקל והכלכלית הארגוית והיכולת המיומות ,הכישורים ,היסיון ,הידע את לו יש 4.4
 רכב כלי לרבות ,מספיקה ובכמות מתאימים וציוד רכב כלי לו יש ,זה שבחוזה התחייבויותיו

 רפבמס מקצועיים דיםבעו לרשותו עומדיםו ,ריהםוצת ופיוי יםהשירות לביצוע מתאימים
 ובהתאם גבוהה ברמה העבודות של ביצוען לצורך ממו דרשה אחר דבר כל וכן מספיק
 .זההחו למסמכי

 תהעבודו של לביצוען דין כל פיל הדרשים ישוריםוהא ההיתרים ,שיוותיהר כל את לו יש 4.5
 ועל חשבוו על ,מתחייב והוא בתוקפם אלה כל ,זה שבחוזה תיוהתחייבויו יתר כל ולקיום
 את ולקיים זה חוזה של תוקפו תקופת כל משךב בתוקפם יקםזולהח להמשיך ,אחריותו
 מסמכי פי על העבודות ועבביצ הקשורה ולהפע שכל ,לכך אחראי להיות מתחייב כן .תאיהם
 פי על אחר תאי קיום או/ו אישור או/ו היתר או/ו שיוןיר קבלת במחיי ביצועה ואשר החוזה

 .תאי אותו קיום או/ושוראי או/ו היתר או/ו שיוןיר אותו קבלת לאחר רק תבוצע דין כל

 עובדיו או/ו הקבלן של כיסתו את להתות יכול המועצה ט"שקב ,לכך מסכים והוא לו ידוע 4.6
 גמתדו יםמאובטח למתחמים הקבלן של בשליחותו או/ו טעמומ ,בשמו הפועל כל או/ו

 דעת שיקול המועצה ט"לקב מוקה כן .השירותים שיבוצעו יתכן בהםש ,חיוך מוסדות
 יקעסהל מתחייב הקבלן .תוילת לסרב או/ו כאמור כיסה אישור לתת למי ומוחלט בלעדי

 מתחמים לאותם שכיסתם עובדים ורק אך כאמור מאובטחים ממתחמים השירותים מתןב
 או/ו לקבלן כיסה אישור לתת המועצה ט"קב של הימעותו .המועצה ט"קב ידי על תאושר
 של בשליחותו או/ו מטעמו או/ו בשמו פועליםה מאלה למי או/ו הקבלן של מעובדיו למי

 .זה זהשבחו התחייבויותיו מבין שהילכ התחייבות מקיום הקבלן את ישחררו לא הקבלן

 עם מיד ,למהל להמציא הקבלן מתחייב ,לעיל 4.6 קטן עיףבס האמור מכלליות לגרוע מבלי 4.7
 יםתוריהש מתןב ידו על יועסקו אשר עובדיו של האישיים פרטיהם את ,הראשו דרישה

 משטרת אישור ולהציג ,אלה עובדים אודות שיידרש מידע כל לרבות ,מאובטחים ממתחמים
-א"תשס ,מסוימים במוסדות מין עברייי של העסקה למיעת חוק להוראות בהתאם ישראל

 .כאמור עובד כל לגבי ,2001

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז

רנט
ינט
הא

תר 
מא

ד - 
לב
ן ב
עיו
ל



 
  

                     
            

  

              

             

   

                 

           

           

             

     

    

              

            

       

          

           

      

            

             

          

             

              

           

          

         

   

               

   

        

                

         

             

             

            

           

  

  

  

  

26 

 בלבד בלןקה על יחולו זה שבחוזה הקבלן של והתחייבויותי בקיום הכרוכות ההוצאות כל 4.8
 ביןו בכסף בין ,חברהמה כלשהם וםלתשל או/וועלסי או/ו לתמורה זכאי יהיה לא והוא
 .כסף בשווה

 אי או/ו עתידי אי עקב חברהה כלפי אחרות או/ו כספיות תביעות שום לבסס אירש יהיה לא 4.9
 שבחוזה התחייבויותיו ובקיום םשירותיה באספקת הקשורים כלשהם סיבה או תאי הכרת
 .אמורכ טעה כל על בזה מוותר ואהו ,מהם הובעים או/ו זה

 השירותים את ,חברהל לספק מתחייב בלןקוה ,מהקבלן בזה מזמיה חברהה- זהוחה ותמה
 .זה חוזה להוראות בהתאם

 וזהחה תקופת .5

 7 בתוך לתהחישת ,חודשים )עשר יםש(12 של בהקצו לתקופה היו זה וזהח של תוקפו 5.1

 יותר מאוחר במועד או ,במכרז זכייתו על לקבלן בכתב הודעה רתמסי ממועד םמיי )שבעה(
 ").החוזה תקופת"- להלן( הודעה באותה קוב שיהיה

 ביום תסתייםו ________ ביום חלת החוזה תקופת ,לקבלן שמסרה דעהולה בהתאם
 שבחוזה התחייבויותיו יתר לכ קיום ואת העבודות את לבצע מתחייב הקבלן .________

 .החוזה תקופת תחילת ממועד ,היקפן במלוא ,זה

 קופתת את להאריך אופציה מוקית ,והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי בלבד ולה ,חברהל 5.2
- להלן( אחת כל חודשים )עשר שים(12 בות וספות תקופות )בעאר(4-ב ,החוזה של תוקפו

 תום ודםק יום )שישים(60 לפחות לקבלן שתמסור בכתב דעהובה ")האופציה תקופות"
 רוכאמ דעהוה חברהה מסרה לא .יןיעה לפי – שבתוקף האופציה תקופת או החוזה תקופת
 .יןיהע לפי- שבתוקף האופציה תקופת או החוזה תקופת בתום לקיצו החוזה יגיע ,לקבלן

 :אותהב ההוראות חולוי ,האופציה תקופת מימוש על הודעה חברהה מסרה 5.3

 תוערב ,כאמור תההודע מקבלת וםי )ושיםשל(30 בתוך ,חברהל ימציא הקבלן )א(
 כדרש ,האופציה לתקופת ביטוחים קיום על ואישור ציהפהאו לתקופת בקאית
 .זה בחוזה

 במהלך שיוי ללא בתוקפן מדועי פיו על הקבלן והתחייבויות זה חוזה הוראות כל )ב(
 .האופציה תקופת

 זהוחה הפרת קבע שלא ההתקשרות סיום .6

 דילי לפיו לןהקב ידי על השירותים אספקת את או/ו זה חוזה להביא הזכות תוה לחברה 6.1
 ,יההאופצ ובתקופות החוזה בתקופת עת בכל ,חלטווהמ הבלעדי דעתה שיקול לפי ,סיום

 יהיה לא ,כאמור ודעהה חברהה מסרה .מראש מיםי 7 לפחות לקבלן שתמסור בכתב בהודעה
 וםתשללרטפ ,לקיצו זההחו להבאת בקשר או/ו בגין פיצוי או/ו תשלום לכל זכאי הקבלן
 ,החוזה לסיום קבעה רהשהחב למועד עד חברהל בפועל יפקשס השירותים עבורב לו שיגיע

 .דין כל ולפי זה זהחו לפי חברהל המוקות לזכויות ובכפוף

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 םותיריהש .7

 ,במיומות זה שבחוזה יבויותיוהתחי יתר כל את ולקיים השירותים את לספק מתחייב הקבלן

 ותימכלל לגרוע מבלי .זה זהוחו דין כל ותראוהל תאםהב ,וברציפות במועד ,מקצועית ברמה
 :כדלקמן הקבלן בזה מתחייב האמור

 מקצועית וברמה באמות ,במיומות ,זה חוזה להוראות בהתאם שירותיםה את לבצע 7.1
 .המהל של צוור לשביעות

 את הקבלן יוביל השלמתן עם ומיד ,יום באותו להשלמתן עד ותברציפ יבוצעו עבודותה 7.2
 .הלמוה החוזה הוראות לפי הסילוק לאתר ישירות ותיםהשיר תוצרי

 ומתאימים תקיים ,תקיים וציוד ביוביות באמצעות העבודות את לבצע מתחייב הקבלן 7.3
 אשר טובה ברמה ,ואחריותו חשבוו על ,אלה וציוד רכב כלי ולתחזק ,העבודות ועלביצ

 .הלמה של רצוו לשביעות ותודעבה של ורצוף שוטף ,יעיל ביצוע תבטיח

 הכוללת ",משולבת ביובית" מסוג רכב כלי באמצעות העבודות את לבצע מתחייב הקבלן 7.4
 תקופת כל שךמ כולן מדועיש ,העבודות להיקף יםמתא במספר ,מים ומיכל לביוב מיכל
 :הבאים המצטברים בתאים ,החוזה

 כלי את הקבלן וכרש ממה ליסיג חברת בבעלות או ,הקבלן בבעלות תהיה וביותביה )א(
 לפי חברהל שיוצג ,הליסיג חברת לבין הקבלן בין סיגלי לחוזה בהתאם ,הרכב

 מיד ,למהל להמציא הקבלן מתחייב ,המהל ידי על לכך שיידרש אימת כל .דרישתה
 שיוותיר תצלומי ,הדרישה ממועד ימים )שבעה(7 תוך מאשר יאוחר ולא הדרישה עם
 העבודות בביצוע ותוא שמשמשים הרכב כלי

 מפרטיםב תעמודה ,השירותים לביצוע קבוע באופן שיוקצו הביוביות 2)ב(
 :הבאים המיימאליים

 בהספק ,אטמוספרות )מאתיים(200 של לחץ משאבת מותקים עליה ביובית )1(
 ציורות ;לפחות קוב )יש(2 של מים מיכל ;לדקה טרלי )מאות בעאר(400 של
 ולשטיפה שורשים לחיתוך ומכשירים ;לפחות מטר )מאה(100 של באורך לחץ

 2017 ייצור משת הים עליו המותקן והציוד הרכב כאשר ,ביוב רותציו ויקוי

 .דיי טלפון במכשיר מצויד להיות הרכב חייב כן .יותר מאוחרת ייצור תשמ או

 )לושיםשו מאה(130 של לחץ משאבת מותקים היעל ,טון 12 במשקל ביובית )2(

 של משולב מיכל ;לדקה ליטר )ושישים מאתיים(260 של בהספק ,אטמוספרות
 ;לפחות מטר )מאה(100 של באורך לחץ ציורות ;לפחות קוב )שבעה(7

 ודהציו הרכב כאשר ,ביוב ציורות ויקוי ולשטיפה שורשים לחיתוך ומכשירים
 חייב כן .תרוי מאוחרת ייצור משת או 2017 ייצור תשמ הים יועל המותקן
 .ייד טלפון במכשיר מצויד הרכב להיות

 ליומב לרבות ,ביותביוה של וקהזוהתח האחזקה ,השימוש הוצאות בכל יישא הקבלן )ג(
 .ותיקוים דלק ,ביטוח ,רישוי :האמור ותמכללי לגרוע

 הקבלן מתחייב ,העבודות ועבביצ בלןקה ידי על יםהמופעל ציוד או/ו רכב יכל ויתקלקל אם 7.5
 פרק תוך דבציו או/ו הרכב בכלי התיקון את לבצע הקבלן בידי עלה לא .לתיקום מיד לדאוג
 םיהתואמ ,חליפיים רכב כלי או/ו ציוד במקומם יעמיד ,שעות )ארבע(4 על יעלה שלא זמן

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 לעיל זו בפסקה האמור .העבודות יצועב לצורך ,ובספחיו בחוזה המפורטות הדרישות כל את
 .ותיםהשיר מתןול לאיסוף הזמים בלוח לעמוד הקבלן של מחובתו יגרע לא

 מןזה פרק וךת ,לעיל 7.3 סעיףב אמורכ ,חליפיים ציוד או/ו רכב כלי הקבלן העמיד לא 7.6
 רכב כלי או/ו ציוד אחרים ידי על או/ו בעצמה לשכור רשאית חברהה תהיה ,שם הקוב
 רהוקת הוצאות בצירוף בהוצאותיה הקבלן את ולחייב ,העבודות של לביצוען חליפים
 כומיס את המפרט ,מהלה גזבר בידי חתום מסמך .)אחוז עשר חמישה(15% של בשיעור

 .סמךהמ של תוכול ביחס יןיוע דבר לכל מכרעת ראיה ווהיה ,ההוצאות

 ,העבודות יצועלב בעקיפין או במישרין המתייחסות דין כל הוראות קייםל מתחייב הקבלן 7.7

 .הסביבה איכות וחוקי רההתעבו חוקי ,הבטיחות הוראות לרבות

 להבטחת הדרושים והבטיחות הזהירות אמצעי בכל העבודות בביצוע קוטל מתחייב הקבלן 7.8
 אחר ולמלא ,אלה של רכושם לרבות ,שלישי צד וכל עובדיו של תםושלמו אותםברי ,שלומם

 .למיעתן כוחו באי או הלהמ הוראות כל

 ורכבים עבודה בכלי ולהשתמש ,ומיומים מתאימים עובדים להעסיק מתחייב הקבלן 7.9
 .זה זהשבחו התחייבויותיו יתר כל וקיום העבודות כל ועלביצ מספקת כמותב מתאימים

 ,המהל בעשיק יםוההל המועדים פי-על ,לו ולדווח המהל עם בקשר לעמוד מתחייב הקבלן 7.10

 עתמ .המהל שיקבע ריםחא אירועים ועל שתהייה ככל תקלות על ,העבודות ועביצ ךמהל על
 או והקבלן המהל בהשתתפות בקורת סיור יבוצע ,המהל יקבע אותם ובשעות בימים לעת
 .לןהקב של ברכבו כוחם באי

 בלןקה .המהל ולהוראות זה חוזה להוראות אםבהת עבודה יומן להל מתחייב הקבלן 7.11
 זאת שידרוש וככל אם .זה חוזה להוראות בהתאם שיידרשו יםטרהפ את ,מןביו ירשום
 כולן ,העבודות ביצוע על המהל יקבע אותם תפקידים בעלי להחתים הקבלן מתחייב ,המהל

 .מקצתן או

 ח"דו ,לאישורו ,למהל הקבלן יגיש ,זההחו של תוקפו בתקופת ריאקלד דשחו כל בתום 7.12
 דיי על רששייד הפירוט לפי ,שחלף לחודש המתייחסים העבודה יומי של מרכז חודשי
 .המהל

 מהל למות הקבלן מתחייב כן .העבודות של ביצוען על בעצמו להשגיח מתחייב הקבלן 7.13
 .זה לחוזה בהתאם העבודות ועביצ על בשטח להשגיח יהיה תפקידו אשר עבודה

 מכשירב יםדמצוי יהיו תהביוביו הגי וכל מטעמו דההעבו שמהל לכך גרוםל מתחייב הקבלן 7.14
 ליכ והגי מטעמו בודההע מהל ,בלןקה לבין הלמה בין קבוע קשר שיאפשרו ,ייד טלפון
 .הרכב

 זה בחוזהש התחייבויותיו יתר כל את ולקיים הפסולת את ותולפ לאסוף מתחייב הקבלן 7.15
 השתבע התוצאות בכל לשאת הקבלן מתחייב כן .מוסמכת ורשות דין כל להוראות בהתאם
 דיי על המועסק כל של מחדל או/ו ממעשה צאהוכת לרבות ,זו התחייבות של מהפרתה
 .זה זהשבחו בויותיוהתחיי בביצוע בשליחותו או/ו מטעמו ועלפ או/ו הקבלן

 לתיז או/ו פסולת של פילהו גלישה למיעת דרושיםה האמצעים בכל לקוט מתחייב הקבלן
 מועדמ ,השאבת הפסולת והובלת היקוי ולותפע ביצוע בזמן מהביוביות כלשהם וזלים
 ,כראוי תהעש אשל ודהבע לתקן קבלןה שיידרש כלכ .הסילוק באתר הלהטמת עדו האיסופ

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז

רנט
ינט
הא

תר 
מא

ד - 
לב
ן ב
עיו
ל



 
  

                     
            

  

              

     

           

       

            

             

            

      

          

              

           

          

            

             

              

              

         

        

              

           

          

               

              

            

             

      

             

           

             

              

            

          

               

             

              

             

  

29 

 שעות )וששל(3 של זמן פרק בתוך כן לעשות מתחייב הוא ,הלהמ של דעתו ולשיק לפי
 .לכך המהל דרישת מקבלת

 ,העבודות ועביצ במהלך כלשהם רדיםמט או/ו םמפגעי מיצירת להימע מתחייב הקבלן 7.16

 .וריחות רעש מטרדי או/ו מפגעי לרבות

 את לבצע הקבלן מתחייב ,המוסמכות הרשויות ידי על שייקבעו תועה להגבלות בכפוף 7.17
 מןזב גם זה שבחוזה התחייבויותיו יתר כל את ולקיים ושוטפת רצופה ורהצב העבודות
 הדבר פשריתא בהן חריגות בשעות עבודות ביצוע לרבות ,תמורה תוספת כל ללא חירום

 .רוםיהח ממצב השתבע בהגבלות בהתחשב

 ,במלואהו במועדה ,זה שבחוזה התחייבויותיו מבין כלשהי התחייבות מלבצע הקבלן מע 7.18

 לא אך ,רשאית חברהה תהיה ,דין לפי או/ו החוזה פיל רהחבל קהוהמ סעד מכל לגרוע מבלי
 שהוא ההתחייבות את הקבלן במקום עבצל ,שלישי צד צעותבאמ ובין בעצמה בין ,מחויבת
 ההוצאות מלוא את ,הראשו דרישה עם מיד ,חברהל להשיב מתחייב והקבלן ,מלבצעה מע

 ).אחוז עשר חמישה(15% של בשיעור תקורה הוצאות בתוספת לכך בקשר ברהחל שתהייה

 לכל כאורהל ראיה יהווה האמורות ההוצאות לגובה ביחס המהל בידי חתום בכתב אישור
 מכל לגרוע מבלי .חברהה ידי על אתןצהו ומועד ל"ה ההוצאות לסכומי ביחס ועיין דבר
 ריתוצ את יפה לא לןהקבש מקרהב ,דין לפי או/ו זה וזהח לפי חברהל התון סעד

 בתוספת ,המלאה היקיון בעלות הקבלן את לחייב רשאית חברהה תהיה ,השירותים
 .יללע זה לסעיף הרישא להוראות בהתאם ,תקורה הוצאות

 את לקזז זכאית תהיה היא ,בדין או/ו בחוזה חברהל המוקית אחרת זכות מכל לגרוע מבלי
 את וכן ,לעיל הקוב בשיעור התקורה הוצאות לרבות ,לעיל זה בסעיף הזכרות הוצאותיה
 קבלןל ממה שיגיע סכום מכל ,מראש יםכרוהמוע הקבועים ,המוסכמים הפיצויים

 את לפות מתחייב הקבלן- הטמה תוואגר יהיטל ותשלום רשיםמו סילוק לאתרי הפסולת סילוק .8
 יםמורש סילוק לאתרי ורק אך זה לחוזה בהתאם שירותיו במסגרת או/ו במהלך סףאש פסולתה

 שא יי שהקבלן ,בזה ומוסכם מובהר ספק להסרת .הסביבה תלהג משרדה ידי לע ומאושרים כדין
 .הטמה ואגרת הטמה יטלה ,טיפול דמי ,כיסה דמי לרבות ,הסילוק באתר שיידרש םתשלו בכל

 מהתשלו איות התמורה .9

 מתחייבת זה שבחוזה הקבלן של התחייבויותיו יתר כל קיום ותמורת השירותים תמורת 9.1
 'ו בספח הקובים דההיחי מחירי לפי המחושבת תמורה כדלקמן לקבלן לםלש החברה

 .")התמורה"– להלן( ההחה שיעור שקלול לאחר מ"מע יםכולל יםשא )ירהמח הצעת(

 יתר כל וקיום השירותים ביצוע בעבור וכוללת לאהמ תמורה והתהו לעיל הקובה תמורה 9.2
 עמד שבהן ההוצאות כל ובעבור הקבלן רווח בעבור לרבות ,זה שבחוזה הקבלן התחייבויות

 והוצאות ותרישי הוצאות ,האמורות יוהתחייבויות יתר וקיום השירותים צועיב עם בקשר
 לתוספת זכאי לןהקב יהיה לא ,לאו אם ובין מראש אותן זהח קבלןשה בין ,סוג מכל עקיפות
 בהביו במערכות בפועל שיבוצעו שירותים בעבור .כלשהם אחר וסף לתשלום או/ו תמורה

 חג בערב וא ששי ביום 16:00 השעה ובין ,בבוקר למחרת 06:00 לשעה 20:00 השעה בין
 )אחוזים עשר חמישה(15% של תוספת לקבלן לםתשו החג צאת או השבת צאת לשעת

 .לתמורה

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 יהיה בהןש העלויות כל בעבור גם לקבלן תשלום והמהו מורהשהת מובהר ספק להסרת 9.3
 השירותים תוצר פסולת בפיוי קבלןל שתהיה אההוצ כל לרבות ,השירותים ביצוע כרוך
 .אחר תשלום וכל לאתר כיסה דמי ,אגרות ,היטלים תלרבו ,מוסדר סילוק לאתר

 שיויים עקב לרבות שהיא סיבה מכל השתת לאש ,סופיתו קבועה יללע הקובה תמורה 9.4
 עבודה בשכר שיויים עקב או/ו כלשהו מטבע של יןיפהחל בשער או/ו כלשהו במדד כלשהם

 שיוי למעט( חובה יבתשלומ כלשהם שיויים עקב או/ו ומריםחאו/ו ציוד במחירי או/ו
 .אחרת סיבה מכל או )מ"המע בשיעור

 המגיעה התמורה בגין שבוןח חברהל הקבלן יגיש החוזה בתקופת יקלדאר דשחו כל בתום 9.5
 פירוט וללהכ חשבון ,דשחו אותו של לכוהבמ בפועל שסיפק ותיםרהשי בעבור החוזה לפי לו
 שבוןח לכל .המפקח ידי על ושרווא חודש אותו במהלך ידו על בפועל שסופקו השירותים של
 אם – וכן ,לקבלן החברה רושתמס בפורמט שירות קריאות מיומן תעודות קיהעת פוצורי

 קשרה אשי של אישורים – מסוימים במקרים רק ובין כלל בדרך בין ,זאת תדרוש החברה
 אם בין ,שבוןח כלש יודגש .רצום לשביעות ירותיםהש ביצוע דבר את מאשריםה ,ביישובים

 יוגש החשבון .החברה וגזבר מהל םוראיש גם טעון ,לאו אם ובין הקשר אשי ידי לע אושר
 לא זה סעיף מהוראות בסטייה שיוגש חשבון כל .העוקב בחודש 10-העד אשרמ יאוחר לא

 .צירופיו כל עם רשכד להגשתו עד בתשלומו חברהה את יחייב ולא כמוגש ייחשב

 את לאשר רשאים מהם מי או אלה .והמהל החברה גזבר ,המפקח ידי על ייבדק חשבון כל 9.6
 לפי ,ומיםסכ מהחשבון להפחית רשאי יהא המהל .בחלקו או במלואו ,תשלוםל החשבון
 בוצעו או/ו ועלבפ בוצעו שלא או/ו רצוו לשביעות בוצעו שלא עבודות בגין ,דעתו שיקול
 ואת הסיבות את שיפרט בדבלו ,כלשהי אחרת מסיבה ובין המהל הוראת בשל בין ,חלקית
 סופית תהא העבודות ועביצ לגבי המהל של דעתו חוות .כאמור הפחתה לכל התחשיב
 המוקים אחר סעד או/ו זכות מכל לגרוע או/ו לפגוע כדי זה סעיף בהוראות אין .וקובעת
 שבחוזה התחייבויותיו מבין כלשהי תוהתחייב הקבלן שיפר במקרה בדין או/ו בחוזה לחברה

 .זה

 ובכפוף אישורם בגבולות ,החברה גזברו המהל ,המפקח ידי על החשבון של לאישורו בכפוף 9.7
 אוחרי לא לקבלן החברה ידי על החשבון ישולם ,בדין או/ו בחוזה לחברה המוקית זכות לכל

 החשבון הוגש שבמהלכו הקלדארי חודשה תוםמ ימים )וחמישה ארבעים(45 תוך מאשר
 .")45+ שוטף(" רהלחב הקבלן דיי על לעיל 9.6 בסעיף כדרש

 אחרת כספית עזרה כל או מפרעות ,ותמקדמ לרבות ,כספית עזרה לכל זכאי יהיה לא הקבלן 9.8
 .חברהמה חרתא או טכית עזרה לכל זכאי יהיה לא וכן

 בלןקה ידי על עובדים העסקת .10

 :כדלקמן בזה ומוסכם מוצהר

 ספק להסרת .בלבד ישראלית חותאזר בעלי עובדים ירותיםהש בביצוע יקעסי הקבלן 10.1
 יבתוש פלסטיים לרבות ,זרים עובדים יםתוריהש בביצוע להעסיק איסור שחל ,מובהר

 .ועזה שומרון ,ודההי

 של והבלעדית המלאה ובאחריותו ותובסמכ יהיה זה לחוזה בהתאם העבודות ביצוע ארגון 10.2
 .זה בחוזה רשובמפ למהל שהועקו סמכויותהמ לגרוע כדי בכך אין לםואו ,הקבלן

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 ההשגחה את ,העבודות לביצוע הדרוש האדם כוח כל את חשבוו על לספק מתחייב הקבלן
 קיימת העצובי שלצורך בעבודה .בכך הכרוך אחר דבר וכל ורםבע תחבורה ואמצעי עליהם
 הקבלן חייב ,מוסמכת רשות של הוראה או דין כל לפי היתר או שיוןיר ,רישום חובת

 .כאמור היתר בעל או שיוןיר בעל ,םשרשו מי רק להעסיק

 של חריותואו ביקורתו ,השגחתו ,פיקוחו תחת ימצאו הקבלן עובדי כי ,הצדדים בין מוסכם
 לפי העבודות בביצוע והקשורות הכרוכות ההוצאות בכל אייש בלבד הקבלן ,בלבד הקבלן
 ואישורו כמתוהס קבלת לאחר( ידו על שיועסקו המשה קבלי או/ו עובדיו ידי על זה חוזה
 ,שכרם ואלמ של מועדב תשלום לרבות ,מטעמו שבא מי וכל )המהל של ובכתב מראש

 .והג או מהג ,הסכם ,דין פי על כדרש אחרים והפרשות ותשלומים סוציאליות זכויות

 התחייבויותיו יתר ובקיום השירותים בביצוע קושיועס לעובדיו לשלם מתחייב הקבלן
 מתחייב- המהל ידי על לכך יידרש ואם ,בחוק הקבוע מיימום שכר לפחות זה שבחוזה
 .זו סקהפשב התחייבויותיו קיום על המעיד חשבון-רואה של אישור למהל להמציא הקבלן

 מםולש להבטחת והגהות הבטיחות לתאי בקשר דין כל הוראות לקיים מתחייב הקבלן
 בלןקה במתחיי כן .זה שבחוזה התחייבויותיו יוםקב ידו על המועסקים כל של ובריאותם

 עיצמא ,רהשמי ,פיקוח ,בווחש ועל אחריותו על ,זקחתלו להחזיק ,לקיים ,להתקין ,לספק
 לביטחום ,יםהשירות ועבביצ קשוריםה והמערכות המתקים חוןלביט ובטיחות זהירות

 עת ובכל מקום בכל ,ברכושם פגיעה ולמיעת שלישי צד וכל דיועוב ,הציבור של ווחיותם
 מכלליות לגרוע מבלי .פקחמה ידי על יידרש או/ו הדין לפי יידרש או/ו בכך צורך שיהיה
 והגהות הבטיחות הוראות כל את בקפדות לקיים הקבלן תחייבמ לעיל זה בסעיף האמור
 .החוזה במסמכי הכלולות

 כל של העבודות מביצוע הרחקתו בדבר המהל של הוראה כל אחר למלא מתחייב הקבלן
 התהג ,והמוחלט בלעדיה דעתו יקולש לפי ,המהל לדעת אם בלןהק ידי על המועסק אדם
 תרשלו מעשה והג שהוא או ,תפקידו את למלא מוכשר שאיו או ,כשורה שלא אדם אותו

 כלשהי בדרך להעסיקו הקבלן יחזור לא ,כאמור דרישה לפי שהורחק אדם .העבודות בביצוע
 .זה זהחו לפי העבודות בביצוע כלשהו ובתפקיד

 היוי ולא עצמאי כקבלן זה שבחוזה התחייבויותיו מבצע קבלןשה ,בזה ומוסכם מוצהר
 או/ו מטעמו הפועלים או/ו דוי על מהמועסקים מי או/ו הקבלן ביןל חברהה בין שוררים

 של ארגויתה הפעילות במסגרת לביםמשת אים אלה כל ,עבידומ עובד יחסי בשליחותו
 זה בחוזה אין כי מפורשות מצהירים והצדדים ,מכך והובע הכרוך כל על ,דיהבועו חברהה
 מעובדיו מי או/ו הקבלן בין סוכות או/ו מעביד עובד יחסי יצירת משום מתאיו בתאי או
 ,לשפותה או/ו חברהה את לפצות מתחייב הקבלן .חברהה לבין שיעסיק המשה מקבלי או/ו

 העובדתי המצב כי בקביעה ושיסודו חברהה על וטלשי חיוב כל בגין ,ראשוה דרישה עם מיד
 .לעיל זו בפסקה מהמוצהר שוה המשפטי או/ו

 בחיו כל בגין ,ראשוה דרישה עם מיד ,לשפותה או/ו חברהה את לפצות הקבלן מתחייב כן
 לןהקב של התחייבויותיו מבין כלשהי התחייבות מהפרת אהכתוצ חברהה על שיוטל
 .לעיל 10.5-ו 10.4 פיםשבסעי

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 רישוי

 םבהתא זה שבחוזה התחייבויותיו שאר את ולקיים השירותים את לספק מתחייב הקבלן 11.1
 שיוותיהר כל את ,אחריותו ועל חשבוו על ,ישיג הקבלן .מוסמכת ורשות דין כל להוראות
 יחזיק ,זה שבחוזה התחייבויותיו שאר ולקיום השירותים צועילב הדרושים וההיתרים

 תאי את ,חשבוו ועל אחריותו על ,ויקיים וזהחה של תוקפו תבתקופ בתוקפם אותם
 לכל באחריות בלעדית אייש הקבלן .חשבוו ועל אחריותו על וההיתרים שיוותיהר

 או/ו קס לשלם תחויב חברהשה ובמקרה ,זה סעיף הוראות רתפהמ שתבעה התוצאות
 התשלום ואת הקס את לשלם הקבלן מתחייב ,אמורכ מהפרה אהכתוצ כלשהו אחר תשלום
 את לחברה להשיב הקבלן מתחייב החבר ייד על שולמו אלה ואם ,חברהה במקום האחר
 דיןכ וריבית הצמדה שיפרה בתוספת ,ראשוה דרישה עם מיד ,ידה על ששולם הסכום
 .בפועל המלאה ההשבה עדומל ועד ברהחה ידי על וםהתשל ממועד

 המש בליק סקתוהע שליטה שיוי ,זכויות הסבת איסור

 חלק כל יםלאחר או לאחר להעביר או להמחות ,להסב ,מסורל זכאי יהיה לא הקבלן 12.1
 לכך תסכים חברהשה ובמידה איםבת אלא ,זה חוזה לפי מהתחייבויותיו או/ו מזכויותיו

 ובין ודהבהע שעור לפי משתלם ששכרם בין ,הקבלן ידי על עובדים העסקת .ומראש בכתב
 .לאחר מהן חלק או העבודות של ביצוען מסירת וםמש כשלעצמה בה אין ,אחרת דרך בכל

 פוטרת רההאמו ההסכמה אין ,לעיל 12.1 בסעיף לאמור בהתאם ההסכמת את חברהה תה 12.2
 מעשה לכל מלאה באחריות ישאי קבלןוה ,החוזה לפי והתחייבויותיו מאחריותו הקבלן את
 ,זה בסעיף האמור כלליותמ לגרוע בלימ .ועובדיהם כוחם באי ,העבודות מבצעי של מחדל או

 קבלת ללא ,משה לקבלי מהם איזה או םשירותיה אספקת את רולמס שלא מתחייב הקבלן
 .ומראש בכתב לכך החברה אישור

 אשר ,קבלןב השותפים בהרכב שיוי או/ו הקבלן תהלבה שיוי או/ו בקבלן תמיו העברת 12.3
 ,בלןקב הכוחות יחסי על או/ו הקבלן יהול על או/ו בקבלן שליטהה על יעלהשפ כדי בהם יש

 כווה כל על מראש ברהחל יעיוד בלןקוה ,חברהה של ומראש בכתב לאישור פיםוכפ יהיו
 .כאמור ךהלמ לבצע

 הקבלן של ווחשבו יותואחר על םשירותיה אספקת

 חשבוו על ,אחריותו על םשירותיה את חברהל מספק הקבלן כי ,בזה ומוסכם מוצהר 13.1
 פסדיםהה בכל אוייש השירותים מאספקת ווחיםרל זכאי בלבד והוא ,הבלעדיים ומימוו
 .בכך כרוכים שיהיו והזקים

 יןיקזב אחריות

 לעובדיה או רהחבל ,למועצה שייגרמו ןאבד ולכל זק לכל חברהה כלפי ראיאח יהיה הקבלן 14.1
 למכסי ,הביוב כוכיל ובמיוחד לרבות ,לרכושו או שלישי צד לכל או אלה של לרכושם או

 בביצוע מחדל או ממעשה כתוצאה ,סוג מכל ,הקשורים הביוב ולמתקי לצרת ,הכוכים
 קלקול או זק כל וכן ,למרותו שתון מי ידי לע או הקבלן ידי על אליהן בקשר או העבודות
 תציורו ,כבלים ,טלפון ,חשמל ,ביוב ,מים רשת ,שביל ,מדרכה דרך ,לכביש שייגרמו
 הקלקול או שהזק בין ,העבודות ביצוע עקב או/ו כדי תוך אחרים מובילים או דלק להעברת

.12 

.13 

.14 

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
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 לתקן מתחייב הקבלן .תעבודוה לביצוע מראש וצפוי רחיכה מעשה שהיו ובין באקראי גרמו
 עותיבשל ביותר היעילה ובדרך מידי באופן וזאת כאמור קלקול או זק כל הוא בווחש על

 ,בדרך ,בישכב הטיפול על לפקח המוסמכים רשות או אדם כל ושל חברהה של לאהמה רצוה

 ליםימוב או דלק להעברת ורותיוצ ןוטלפ ,כבלים ,חשמל ,ביוב ,מים ברשת ,שביל ,מדרכה
 .כאמור ב"וכיו אחרים

 בגין ,ראשוה דרישה עם מיד ,לשפותה או/ו חברהה את ולשפות לפצות בזה מתחייב הקבלן 14.2
 התחייבות מהפרת וצאהכת או/ו לעיל 14.1 סעיףב כאמור מחדל או/ו אבדן או/וזק כל

 כלו קסות ,ייםפיצו לשלם תאלץ רהחבשה מקרה ובכל ,זה שבחוזה הקבלן של כלשהי
 לצד או מהעצ חברהל כזה סכום כל לשלם הוא מתחייב כזו לתביעה בקשר אחר תשלום
 הצמדה הפרשי בתוספת זאת כל ,הראשו דרישה עם מיד וזאת- הוראותיה לפי- שלישי

 לעיל מהאמור לגרוע ומבלי ,כזו תביעה לכל בקשר בהן עמדה ברהחשה הוצאותו ריבית או/ו
 עת בכל לקבלן ממה שיגיע סכום או תשלום מכל כזה סכום כל לכות שאיתר חברהה תהא
 .זה חוזה פיל חברהה בידי סרמ שהקבלן הבקאית בערבות להשתמש או/ו החוזה לפי שהיא

 היבשיפו הוא חייב ושבו יעתהליד יעהג אשר אירוע כל על לקבלן להודיע מתחייבת חברהה
 להעיה של בסילוקה ,חשבוו על ,לטפל לקבלן ותאפשר ,לעיל זה סעיףל בהתאם חברהה של

 .ןיהעי בסיבות בהתחשב סביר זמן תוך השיפוי שוא

 אחר אדם לכל או לעובד דין פי על המגיעים פיצוי או זק דמי כל לשלם מתחייב הקבלן 14.3
 ביצוע עקב או/ו כדי תוך כלשהם זק או מתאוה כתוצאה ,לןהקב של בשרותו המצא
 וםכס בכל הראשוה תהדריש עם מיד חברהה את שפותול לפצות חייבמת קבלןה .העבודות
 ,כאמור לפיצוי או לזק תביעה בגין ליהע שיוטל חיוב כל עקב םללש חברהה על שיהא

 .כאמור עהמתבי תוצאהכ חברהה עמדה שבהן הוצאות בתוספת

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 ביטוח .15

 ,דין כל ולפי זה חוזה לפי לזקים ומאחריותו זה שבחוזה הקבלן מהתחייבויות לגרוע מבלי

 ורףמצה ביטוחים קיום על אישור ספחב כמפורט יםביטוח כל את לעשות בלןקה מתחייב
 תיועלו .")ביטוחים קיום על אישור- " להלן( ממו פרד בלתי חלק ומהווה זה וזהחל כספח
 .בלבד הקבלן על יחלו העצמיות וההשתתפויות יםהביטוח

15.1 

 ביטוחים וםקי על באישור קוביםה וחהביט וסכומי האחריות גבולות ,דרשיםה הביטוחים
 גודללו קףלהי המטעמ מי או חברהה של אישור משום בהם ואין מיימאליים מזעריים םיה

 האפשר כלכ לביטוח יםוסכומ יםטוחיב לקבוע יהיה הקבלן על .לביטוח יםמדהעו הסיכון
 ותחפ לא אך ,הושלכ שיליש ולצד רהלחב ,המועצל ,לו הפסד ועלמ מת על הסיכון וכפי

 .האמור באישור קוביםה מהסכומים

15.2 

 סעיף ייכלל זה שבחוזה התחייבויותיו לביצוע קשורים ואשר הקבלן שיערוך יםהביטוח בכל
 .ןמטעמ איםבוה והחברה המועצה כלפי הקבלן מבטחי של התחלוף זכות על וויתור בדבר

 .זדון כוות ךמתו זק שביצע מי כלפי יחול לא כאמור תחלוף על ויתור

15.3 

 של בפועל צועהבי תחילת מועדב או פולתוק זה חוזה כיסת לפי ימים )עשר ארבעה(14
 לכך שהוסמך מיל או חברהה גזברל הקבלן ימציא ,אלה מועדים שבין במוקדם ,העבודות

 מדית של רישיון בעלת ביטוח חברת ידי-על חתום כשהוא ביטוחים קיום על האישור את
 .בו הרשומים הביטוח וגיבס וקעסל ישראל

15.4 

 יאצמי ,וחיםביט קיום על באישור ובהקה הביטוח תקופת תום לפי ימים )עשר ארבעה(14
 שלו בסיפא מבטחיו ידי על חתום כשהוא ביטוחים קיום על האישור את חברהל הקבלן שוב
 :".כדלקמן ,לתקופה מוארך זה שוראי תוקף כי מאשרים או" הכותרת תחת

15.5 

 את חברהל הקבלן ימציא ,סיומה עם או הביטוח תקופת במהלך מבטח לןהקב יחליף אם
 כל עצמו על יחזור זה יךלהת .החדש המבטח ידי על חתום שהואכ המקורי האישור העתק
 .חוזהה שוא העבודות בביצוע הקבלן של פעילות מתקיימת עוד

15.6 

 ביצוע להתחלת מקדמיו מתלה תאי והמהו )זהלחו 13 סעיף( זה סעיף ותראוה קיום
 לתחום הםלשכ כסים הכסת או/ו שבחוזה הקבלן של התחייבויותיו יתר וקיום שירותיםה
 .המועצה

15.7 

 15.8 .לפיו הדרש הביטוח את וךעריו הבין הוא כי הקבלן מאשר זה חוזה על בחתימתו

 של יסודית רההפ תהווה 13)( זה זהלחו הביטוח סעיף הוראות מבין כלשהי הוראה תהפר
 .זה חוזה

15.9 

 משום לעיל כאמור וחיםביט קיום על אישור בהמצאת שאין הצדדים בין ומוסכם מוצהר
 וחטיבה חברת אם בין ,דין לפי או/ו זה חוזה לפי מאחריותו לקבלן כלשהו פטור מתן

 לידי או רהחבה לידי ביטוח אישור והמצאת ,לאו אם ובין כאמור זקים על לפצות התחייבה
 של וטיבו היקפו לגבי כלשהי אחריות רהחבה על להטיל כדי בה אין ,לעיל כאמור מטעמה מי

 .הביטוח

15.10 

 קולבד ,מחויבים לא אך ,רשאים יהיו ,מטעמה מי או ,חברההש הצדדים בין ומוסכם מוצהר
 .ביטוחים קיום על האישור את

15.11 

 את לתקן או לשות מהקבלן לבקש תאירש תהיה חברהשה הצדדים בין ומוסכם מוצהר
 לתיקון בקשה .החוזה לפי הקבלן להתחייבויות להתאימו מת על ביטוחים יוםק על האישור

15.12 

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 כך עקב ולתח ולא וחיםביט קיום על האישור לתקיות אישור תהווה לא כאמור שיויל או
 .כלשהי אחריות רהחבה על

 המצאת אי עקב השירותים אספקת ילתבתח עיכוב וליח אםש ,הצדדים בין ומוסכם מוצהר 15.13
 בכל הקבלן שאיי ,וחיםביט קיום על אישור המצאת ואי בחוזה כדרש ביטוח הסדרת אי או

 .שלישי לצד או/ו חברהל כך עקב מושיגר זק או הוצאה

 לגבול מתחת שהם יםזק לרבות ,מבוטחים בלתי לזקים חראיא יהיה לבדו הקבלן 15.14
 .כלשהי יסהבפול בההקו העצמית ההשתתפות

 הקובים האחריות וגבולות הביטוח סכומי על יםהעול לזקים אחראי יהיה לבדו הקבלן 15.15
 .בפוליסות

 המטעמ הבאיםו חברהה כגד תביעה או/ו דרישה או/ו עהט כל לו תהיה לאש ירצהמ הקבלן 15.16
 אחריות מכל אותם בזאת פוטר והוא ,ל"ה טוחיםהבי פי על לשיפוי זכאי שהוא זק בגין
 .בזדון זק שביצע אדם כלפי וליח לא מאחריות פטור בדבר לעיל האמור .כאמור קלז

 או/והעצמוה זכויות או/ו זכויותיו את המפקיע פןבאו הפוליסות הוראות את הקבלן הפר 15.17
 ולא ,ובלעדי מלא באופן שייגרמו לזקים אחראי הקבלן יהיה ,ןמטעמ הבאים /או ו החברה
 והוא ,המטעמ והבאים רהחבה כלפי ,אחרות או תכספיו ,טעות או/ו תביעות לו תהייה

 .מטעמה מי או חברהה יכלפ כאמור הטע כל מלהעלות מוע יהיה

 ,רשאית חברהה היהת ,בחלקו או במלואו לעיל המפורט לפי בהתחייבותו הקבלן עמד לא 15.18

 ועל הקבלן של במקומו הםמ חלק או הביטוחים את לערוך ),וכלתש וככל( תחייב לא אך
 עדס לכל חברהה של המזכות לגרוע מבלי וזאת ,שהוא סכום כל במקומו לשלם או/ו שבווח

 של במקרה גם תחול הקבלן של במקומו ביטוח לערוך הזכות .דין לפי או/ו זההחו לפי אחר
 .חוזהה תקופת במהלך הביטוח ביטול

 במהלך רעושאי כלשהם פגיעה או תאוה ,זק אירוע לע מיד ברהחל להודיע מתחייב הקבלן 15.19
 ורשקה בכל ישראל טרתמש ועם ברהחה עם פעולה לשתף הקבלן מתחייב כן .החוזה ביצוע
 .כאמור פגיעה או תאוה ,בזק בטיפול

 וסעדים הפרות .16

 תןמ אי לרבות ,זה בחוזהש התחייבויותיו מבין כלשהי התחייבות יפר שהקבלן מקרה בכל 16.1
 המוקה אחר סעד בכל לפגוע או/ו ועלגר מבלי ,רהחבה ידי על עושקב מועדיםב השירותים

 שתמצא דרך בכל השירותים את בצעל ,רשאית חברהה תהיה ,דיןבאו/ו זהחוב חברהל
 לןהקב .לטחוהמו הבלעדי דעתה ולשיק לפי ,יםאחר באמצעות ובין בעצמה בין ,לכון

 של שיעורב תקורה הוצאות בתוספת ,כך לשם שתוציא סכום כל חברהל להשיב מתחייב
 שיגיע סכום מכל האל יםמוכס לכות רשאית תהיה חברהוה ,)אחוזים עשר חמישה(15%
 .לקבלן ממה

 זה חוזהב חברהל המוקים אחרים תרופה או סעד ומכל ,זה בסעיף מהאמור לגרוע מבלי 16.2
 הקבלן מתחייב להלן כמפורט החוזה הפרת של מקרה בכלש הצדדים בין מוסכם ,דיןבאו/ו

 ,זק בהוכחת צורך ללא ,מראש ומוערכים קבועים ,סכמיםמו כפיצויים ,חברהל לשלם

 :להלן כמפורט סכומים

 זה בחוזה ולותהכל התחייבויותיו מבין כלשהי התחייבות בביצוע הקבלן התרשל )א( –
 .הקבלן תרשלה שבביצועו ותרישה ממחיר )יםאחוז יםעשר(20%-ל השווה סכום

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 ארבעים(40%-ל וההשו וםסכ – הישלכ התחייבות בביצוע הישי עםפ בלןהק התרשל
 .יהיהש בפעם הקבלן שלהתר בביצועוש השירות ממחיר )יםאחוז

 )ב(

 מיעת מחמת למעט ,שהיא יבהס מכל ,כלשהו שירות אחת פעם קבלןה ביצע לא
 בוצע שלא השירות מחיר מכפלתל השווה סכום – המהל הוראת לפי השירות ביצוע

 )ג(

 ).יםאחוז וחמישה עשרים מאה(125%-ב כאמור

 יגדל – לעיל )ג(-)א( בפסקאות המפורטות ההפרות מבין כלשהי הפרה על הקבלן רחז
 200%-ב ,וספת פרהה כל בגין ,יןיעה לפי ,אלה מסעיפים אחד בכל ובקה הסכום

 ).יםאחוז מאתים(

 )ד(

תשע לכל יםוחמיש מאות שלוש(350 ישלם – ₪ ) כלשהו של בביצועו הקבלן איחר  )ה(

 .ממה לקח או איחור

 שלא ובין ברציפות בין ,יותר או השלישית בפעם כלשהי התחייבות והפר ןהקבל חזר )ו(
 פרההל הדבר יחשב ,לא אם ובין המהל ידי על התראות לו שיתו בין ,ברציפות
 .החוזה של יסודית

 לןהקב ייחשב הבאים מהמקרים יותר או אחד בקרות ,לעיל 6 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי 16.3
 :יסודית רהבהפ החוזה את שהפר כמי

 .לעיל 7, 10 , 15 , 17:סעיפים מהוראות יותר או אחת הפרת )א(

 וךבת תיקוה-ואי ),א( בפסקה מויה שאיה ,החוזה מהוראות כלשהי הוראה הפרת
 .הפרה אותה על חזרה או הלמה ידי על בכתב לכך שדרש הזמן פרק

 )ב(

 קדם או מפרק לקבלן ימו או/ו כסים כיוס צו או/ו פרוק צו הקבלן כגד ייתן אם
 של כלשהי להעופ הקבלן כגד תבוצע או ,זמי כסים כוס או/ו אמן או/ו זמי מפרק
 ,זה שבחוזה בויותיוהתחיי צועילב הקשורים או/ו דרושיםה כסיו לגבי ועללפ הוצאה

 יום )עשר חמישה(15 תוך לחלוטין הוסרו או הופסקו לא כאמור ולההפע או והצו
 .ביצועם ממועד

 )ג(

 השותפים או/ו )ל"ומכ קטוריםדיר( מהליו או/ו מיותיו מבעלי מי או/ו הקבלן אם
 .םשירותיה אספקתב הקשורה ירהבעב או/ו קלון עמה ישש יליתפל ירהבבע יורשע בו

 )ד(

 שהוא או פירוק צו גדו שיתן או מרצון פירוק על החלטה בלןקה ידי על תקבלה אם
 קבל למען לושיו פה שהוא או ,חלקם או כולם ,ושיו עם סדור או רהלפש הגיע
 .איתם הסדר למען פשרה או ארכה

 )ה(

 )ו( .החוזה מביצוע הסתלק קבלןהש הלהמ של דעתו להחת הוכח

 הציע או תן מטעמו אחר אדם או קבלןהש ,דעתו להחת ,ותחכוה הלהמ בידי שישכ
 .ביצועו או זה לחוזה או/ו למכרז בקשר כלשהי האה טובת או דורון ,מעק ,שוחד

 )ז(

 או במכרז שיתה קבלןה של מהותית רההצהש מהלה של דעתו להחת הוכח
 כדי בה היה אשר מהותית עובדה גילה לא קבלןשה או כוה איה החוזה במסמכי

 )ח(

 .עמו ההתקשרות על להשפיע

 או/ו בחוזה חברהל המוקית זכות מכל לגרוע מבלי ,זההחו של יסודית הפרה של במקרה 16.4
 סעד או/ו זכות מכל ועלגר מבלי .תרלאל החוזה את לבטל רשאית חברהה תהיה ,בדין

 .כאמור וסעד זכות לכל בוסף אלא דיןב או/ו חוזהב ברהחל המוקים

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 מיכוס לרבות ,היטב יוהוראות כל את שבחן ,זההחו על בחתימתו ומאשר ירהצמ הקבלן 16.5
 ביחס יםעומד שהם מצא ,הםב הקבועים מראש והמוערכים הקבועים ,המוסכמים הפיצויים

 ,ותרפהה של מסתברת כתוצאה זה חוזה של כריתתו בעת אותולר היה שיתן לזק סביר

 בחוזה הכלולה הוראה גד טעה כל על מסויג ובלתי חלטמו ,מלא בוויתור ,בזה מוותר והוא
 .זה

 את לקזז זכאית תהיה היא ,בדין או/ו בחוזה חברהל המוקית אחרת זכות מכל לגרוע מבלי 16.6
 את וכן ,לעיל הקוב בשיעור התקורה הוצאות לרבות ,לעיל זה בסעיף הזכרות הוצאותיה
 כלמ מהקבלן לה המגיע אחר סכום כלו ,מראש והמוערכים הקבועים ,המוסכמים הפיצויים

 לוהכ ,דין כלפי עלאו/ו זה חוזה להוראות בהתאם לגבותם או ,לקבלן ממה שיגיע סכום
 .הבלעדי דעתה ולשיק לפי

 מעל כלשהם וספים סכומים מהקבלן לתבוע מהחברה למוע כדי לעיל זה בסעיף רובאמ אין 16.7
 לפי או/ו זה זהחו פי על סעד לכל מזכותה לגרוע או/ו ,לה יגיעו אם ,םבה קוביםה לסכומים

 .דין כל

 זהוחה לקיום ערבות .17

 אחת וכל יחד כולן ,זה חוזה פי על בלןקה תחייבויותה של מושלםוה המלא ביצוען להבטחת 17.1
 30,000 של בסכום בקאית ערבות ,החוזה חתימת במועד ,חברהל הקבלן ימציא ,לחוד מהן

 הקבלן לבקשת הבק ייד על שהוצאה ),ומיתאוטו( תאי ללא )שקלים אלפי שלושים(
 לפרק תוקף ובעלת בתאים ,החברה גזבר של ודעת להחת שיהיה בוסח ,חברהה לטובת
 :כדלקמן זמן

 שהמימ .החוזה תקופת תום ממועד ימים 180 תום עד יהיה הערבות של תוקפה
 לא ,רהחבל קבלןה ימציא ,זההחו תקופת תלהארכ לה תהמוקי ופציהאה החברה
 תבמכ אופציה תקופת כל תחילת מועד לפי יום )עשר חמישה(15 מאשר יאוחר
 180+ שמומשה האופציה לתקופת הבקאית הערבות של תוקפה את המאריך מהבק

 )א(

 .ימים

 ותברעה את לממש רשאית חברהה תהיה ,כאמור מכתב חברהל הקבלן המציא לא
 חוזה פי על הקבלן של יותיוהתחייבו כל למילוי עד הערבות סכום את ידה תחת ולעכב

 )ב(

 .זה חוזה לפי חברהל המגיע סכום כל ממו לחלט או/ו

 )ג( .למדד צמוד יהיה לא תהערבו סכום

 לגרוע או/ו לפגוע מבלי .החוזה מסמכי כל של מדויק ומילוי לקיום כבטחון תשמש הערבות
 ליםוהעל הוצאה או/ו הפסד ,זק כל של ולכיסוי להבטחה הערבות תשמש ,מוראה מכלליות
 בכל .זה חוזה מתאי כלשהו תאי של קיום או או/ו הפרה כל עם בקשר או/ו רהחבל להיגרם
 אחת בפעם ,מקצתו או לוכו ,הערבות סכום את בותגל רשאית רהחבה תהיה רוכאמ מקרה

 .כאמור והתשלומים ההוצאות ,סדיםההפ ,הזקים לגבי מתוכו ולהיפרע ,פעמים במספר או

17.2 

 המזכה תאי התקיים או/ו זה חוזה לפי התחייבויותיו מבין כלשהי התחייבות הקבלן הפר
 שילם לא והקבלן ,דין לפי או/ו החוזה לפי מהקבלן כלשהם כספים בקבלת חברהה את
 את לממש רשאית חברהה תהיה ,הראשו דרישה עם מיד האמור הסכום את חברהל

 וזאת ,דעתה להחת תהאו יפצה אשר סכום כל מהלעצ ולגבות ,חלקה או כולה ,הערבות
 לתבוע זכותה לרבות ,דין ולפי החוזה לפי חברהל עומדיםה סעד או/ו זכות מכל לגרוע מבלי

17.3 

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 ,ההפסד ,האובדן ,זקיםה לכיסוי יספיק לא הערבות סכום אם וספים סכומים ולגבות

 .חברהל גרמוש ההוצאות או/ו הפיצויים

 לא חברהל ולמסרה המלא בהיקפה החדשל הקבלן מתחייב ,ממה חלק או ,הערבות הופעלה 17.4
 הקבלן יםקי לא .הערבות הפעלת על דעהוהה קבלת מיום ימים )שבעה(7 תוך מאשר יאוחר
 .זההחו של יסודית להפרה הדבר ייחשב ,לעיל הקוב הזמן פרק תוך כאמור חובתו

 .זההחו של יסודית הפרה תהווה והפרתו זה בחוזה עיקרי תאי היה הערבות המצאת 17.5

 .לחוזה בהתאם הערבות בקבלת הכרוכות ההוצאות בכל ישאי ןהקבל 17.6

 כלליים תאים .18

 של יותיהמזכו זכות של במועד ובין בכלל בין הפעלתה אי או וריתו או החה ,ארכה שום 18.1
 לאו ,חברהה בזכויות כפוגעים או רתוכווי ייחשבו לא דין פי על או/ו החוזה פי על חברהה

 רשאית תהיה והאחרוה ,חברהה דיי על כדין תוםח בכתב עשו אם אלא תוקף להם יהיה
 עת בכל ,הדין לפי וכן זה חוזה לפי הן ,לחוד מהן אחת בכל או לןבכו ,בזכויותיה להשתמש
 .לכון שתמצא סדר ובאותו לכון שתמצא

 למדוי ולא תקדים תהווה לא מסוים במקרה זה חוזה מתאי לסטות חברהה מצד הסכמה 18.2
 .אחר למקרה שווה גזירה ממה

 עשו אם אלא בתוקף יהיו לא המזמיה מטעם החה או ארכה ,ויתור כל ,זה זהובח שיוי כל 18.3
 .חברהה ידי על כדין וחתמו ומראש בכתב

 בכל זכאית חברהה תהיה ,דין לפי או/ו זההחו לפי סעד לכל רהחבה בזכויות לפגוע מבלי 18.4
 סףכ סכום כל לקבלן ממה שיגיעו מכספים או/ו הקבלן כספי מתוך לחלט או/ו לקזז מקרה
 או/ו כשיפוי או/ו כפיצוי או/ו זק דמיכ לרבות ,בלןקמה חברהל יגיע אשר כל לכיסוי הדרוש
 מי או/ו הקבלן של מחדל או/ו ממעשה כתוצאה חברהה ידי על ששולם קס כהחזר

 .בשליחותו או/ו מטעמו או/ו בשמו הפועלים או/ו ידו על מהמועסקים

 ,יישומו ,בפרשותו לרבות ,זה בחוזה קשורה או/ו הובעת יעהתב בכל השיפוט סמכות 18.5

 .הדרום במחוז המוסמכים המשפט לבתי ורק אך מסורה ,הפרתו או/ו אכיפתו

 והוא החוזה הוראות את בקפידה חןב כי ,זה חוזה על בחתימתו רשומא מצהיר הקבלן 18.6
 .בהן האמור כגד עהט כל על מסויג ובלתי מוחלט ,סופי ויתור בזה מוותר

 התראי ,במבוא המצוין המען לפי למשהו אחד צד ידי על רשום בדואר שלחהתש הודעות 18.7
 עהדוה .וארדב למשלוח מסירתן ממועד שעות )ייםתוש שבעים(72 בתום למען הגיעו כאילו
- טלפוי אישור כך על ותקבל- אלקטרוי דואר/בפקסימיליה תקיה בצורה שודרה אשר

 .השידור יום שלאחר הראשון סקיםהע ביום דתהלתעו הגיעה כאילו תחשב

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 הקבלן חברהה

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
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 ]בכווה ריק הושאר זה עמוד[

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
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 לחוזה " "1ספח

 שירותיםה ועלביצ טכי מפרט

 :והתשתיות קיםהמת תיאור-'א פרק

 מי שבתחזוקת הביוב תשתיות בכלל ,בהמשך וארוית אשר העבודות את הקבלן יבצע זה הסכם במסגרת
 :להלן כמפורט הגב רמת

 1. :לשפכים בהשאי תחות

 ;רתמים כפר

 ;רביבים קיבוץ

 ;מדבר ווה

 ;דרום אשלים

 ;כמהין

 ;מלכה באר

 );תחות 3( בוקר שדה

 יצה הוער וכפר יצה הגבול מסוף ,)הישה במקום( כמהין ,ברע קדש :בבייה תחות

 2020; שת במהלך הגב רמת למי מסרלהי צפויות

.1.1 

.1.2 

.1.3 

.1.4 

.1.5 

.1.6 

.1.7 

.1.8 

;בוקר שדהב לשפכים טיהור  2. ןמכו

:בישובים גרביטציוים ביוב קווים .3 

 ;רביבים

 ;רתמים כפר

 ;שדה משאבי

 ;אשלים

 );יההתעשי ואזור שיזף כולל( המועצה מתחם

 ;בוקר שדה קיבוץ

 ;גוריון בן מדרשת

 ;כמהין

 );סיי יצי( ברע קדש

 ;מלכה באר

 );לתקופה אחת לשאוב שיש מקומי ביוב מתקן כולל( עזוז

.3.1 

.3.2 

.3.3 

.3.4 

.3.5 

.3.6 

.3.7 

.3.8 

.3.9 

.3.10 

.3.11 

 ):רביטציהגו הקסי .חיןלוקו שפכים(

 ;שדה משאבי בקיבוץ השאיבה לתחת )צבוע הר( ח"ביסל ממחה

 ;רתמים מכפר

 הולכה קווי

.4.1 

.4.2 

.4 

 יקולש פיללוהכ .זה מהסכם ותשתיות מתקים לגרוע או להוסיף הזכות את לעצמה שומרת החברה
 .ידהבלע דעתה

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז

רנט
ינט
הא

תר 
מא

ד - 
לב
ן ב
עיו
ל



 
  

                     
            

  

     

             

        

          

         

          

            

       

 

            

       

 

             

  

           

           

           

          

      

         

             

 

   

             

   

            

 

            

    

          

 

    

              

              

            

   

42 

 :העבודות אורית-'ב פרק

 וקתזחתבש הביוב תשתיות בכלל מטה המפורטות העבודות את הקבלן יבצע זה הסכם במסגרת

 .השוים מרכיביהן על ,לעיל הקודם בסעיף הזכרות "הגב רמת-מי" חברת

 :לרבות ,הביוב תשתיות ויתר שוחות ,רתצב סתימות ושחרור לפתיחה עבודות .1

 .יםמתא איסוף למתקן ופיויה הוצאתה ,הסתימה תכולת מעבר חסימת .1.1

 .ביוב קווי ,ביוב שוחות כגון לסתימה הסמוכה התשתית של שטיפה .1.2

 לךהמב שצפו ומפגעים תקלות על למוקד ודיווח שטופלה לתשתית ויזואלית בדיקה .1.3

 שורשים חדירת ,איטום ,בשוחות שוים שברים ,שבורים שוחות מכסי :כגון( העבודה

 ).'וכו

 :כגון( בודההע צועיב עקב שוצר וזה קיים מלכלוך ודהבהע סביבת ויקוי איסוף .1.4

 .ושרומא מתאים למתקן התכולה ופיוי '.)וכו שוים משקעים ,שומים ,ותכפפ ,מגבוים

 בהיאש ותחת להפעלת קבלן או החברה מטעם אחזקה ישא בליווי יתבצעו: (בהשאי עבודות .2

 )החברה מטעם

 יבמתק הקיימים וגבבה מוצקים הפרדת תאי ,הייקה תאי מכלל משקעים שאיבת .2.1

 .חוזרת ושאיבה יםקי במים יפהטש לרבות הסופי לריקום עד יללע המוזכרים השאיבה

 .בלבד החברה ידי על הקבלן רששייד כפי למתקים יתבצע ולהכהת פיוי

 .החברה ידי על מורשה לאתר ופיויים רקב בורות שאיבת .2.2

 .מורשה לאתר ופיויה בוצה שאיבת .2.3

 .'וכו תיקוים ,לאחזקה התא ריקון לצורך וקולחין ביוב שאיבת .2.4

 .הסביבה להגת המשרד ידי על מורשה אתרל ופיויים שומים מפרידי בורות שאיבת .2.5

 :משטחים ,רותבו ,קווים :שטיפה עבודות .3

 ולכלוך משקעים ופיוי הוצאה וללכ מים לחץ באמצעות כיםפש להולכת קווים שטיפת .3.1

 .מתאים איסוף למתקן

 וףיסא למתקן כלוךול משקעים ופיוי שאיבה לאחר החברה ומתקי בורות שטיפת .3.2

 .מתאים

 ךוהלכל ופיוי תקיםמה של המגודר השטח חוםשבת בטוןו אספלט משטחי שטיפת .3.3

 )לחודש אחת( מתאים איסוף למתקן

 .מתאים איסוף למתקן לכלוך ופיוי גלישה מאזור משקעים שטיפת .3.4

 :קווים צילום עבודות .4

 לה שיש חברה ידי על וצילום מקדימה שטיפה ,הזרימה חסימת כולל הביוב לצרת פים צילום

 עם תיק וכן הצילום של לידיגיט קובץ לחברה מסורי הקבלן ,הלאומית מהרשות הסמכה

 .הצילום פי על והמלצות יתוח , שוחות בין מרחק ,ועשיפ אחוזי ,שוחות ,המצולם הקו שרטוט

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
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 :ודהבע ליוה-'ג פרק

 בטיחות .1

 של הבטיחות בספח המפורטות הבטיחות בהוראות לעמוד מחויבים עובדיו וכל הקבלן .1.1

 .הסכםה

 או דין כל פי על והמתחייבים הדרושים הזהירות אמצעי כלב לקוט מתחייב הקבלן .1.2

 .מוקף במקום העבודה תקות בותלר זה הסכם ושא העבודות בביצוע והל או תקה

 כשרהוה ידע ,יסיון בעלי היוי דההעבו ביצוע ורךלצ ידו על המועסקים בלןקה עובדי כל .1.3

 .זה הסכם שוא העבודות יצועב לצורך הדרשים הבטיחות אמצעי בכל מצוידים ויהיו

 תםוחיטבל המלאה מאחריותו קבלןה את לפטור כדי אופן בשום זה סעיף ותוראהב אין .1.4

 .קבלןה של מעבודתו כתוצאה להיפצע או להיפגע העלול אחר אדם כל של או עובדיו לש

 ודיווח רישום .2

 החברה ממוקד קריאה שקיבל בתאי והמועצה החברה במתקי עבודות יבצע הקבלן .2.1

 .גבה רמת מי בחברת תפקיד מבעל או הגב רמת האזורית המועצה או/ו

 :הבאים הפרטים את וקדלמ הקבלן ווחדי דההעבו צועיב לאחר מיד .2.2

 .העבודה של מדויק מיקום .2.2.1

 ')וכו מגבוים מהצטברות סתימה דוגמת( לתקלה הסיבה פרוט .2.2.2

 .העובדים שמות .2.2.3

 .העבודה לביצוע הקבלן שהשתמש החומרים או/ו הפעולות .2.2.4

 צריךהמ ושא או/ו ותעבוד במסגרת שאיו להלתק גורם הקבלן וזיהה במידה .2.2.5

 .במוקד קריאה הקבלן יפתח- טיפול המשך

 תכולת ריקון מקום על דיווח – ומשקעיהם ריםטסי שפכים שאיבות ביצוע לאחר .2.2.6

 ומתקן מתקן בכל יצועהב על האחזקה איש והחתמת מכלית כל

 פיויי אישור הגב רמת-מי חברת עבור החשבוות עם ביחד חודש כל בסוף יצרף הקבלן .2.3

 .מורשה שפכים פסולת פיוי מאתר 'וכו שומים ,בוצה

 הגב רמת מי חתימת הכוללות צעביש עבודה כלל עבודה מותהז לחשבוות יצרף הקבלן .2.4

 .ביצוע ואישור

 ותביהבי ותירשכו מים מילוי .3

 ביצוע ורךלצ קולחין מי או/ו מים ימלא בהם ותמוסכמ מים קודות מראש יתאם הקבלן .3.1

 .המים תשלומיב ויחוייב מים מד מהחברה יקבל הקבלן ,המועצה בתחומי עבודתו

 המים למיכל בכיסה המותקן בלבד ובדוק תקי ח"מז דרך יהיה לביובית המים מילוי .3.2

 .ביתהביו שעל

 מי חברת או הבריאות משרד ידי על ויידרשו ככל לביובית תקיות אישורי יעביר הקבלן .3.3

 .אחר ממשלתי גורם כל או/ו הגב רמת

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 .הקבלן ידי על ששאבו הוזלים כולתת יקוןר

הגב רמת מי עבור עבודתו במסגרת שביצע משאיבות המכלית תכולת את ירוקן הקבלן .4.1 

 :בלבד הבאים באתרים

-סיטרי ביוב .4.1.1 

 4.1.1.1. ;קציעות ש"מט :יצה אזור

 4.1.1.2. ;משאבים ש"מט :משאבים אזור

 4.1.1.3. ;בוקר שדה ש"מט :בוקר שדה אזור

שומים פיוי לצורך כי להדגיש יש בדבל שומים לפיוי מורשה תרא-שומים .4.1.2 

 .זו פעילות תתאפשר המזמיה של ומראש בכתב אישור רק

 4.1.3. .בלבד וצהב לפיוי מורשה אתר-צהבו

במתקי המועצה או/ו החברה במתקי לא שמקורה תכולה יפה לא הקבלן .4.1.4 

 .זה במכרז רשיםהמו הריקון

סוג מכל מכלית תכולת לריקון וחלטמ איסור קבלןה על חל ספק הסר למען .4.1.5 

 שהוגדרו מאלו השוים למקומות הגב רמת מי חברת ממתקי בהששא שהוא

 .זה בחוזה

 4.2. .בלבד שים"המט בתחום תתבצע הקבלן של אחר ציוד כל או/ו ביתהביו שטיפת

 מוסדרת דרך ללא לשטחים כיסה

 סועל תושבבעלו הרכב כלי על יהיה עבודתו יצועב ולצורך ידהמב כי לקבלן בזאת מובהר .5.1

 םולתיא אחריות עליו חלה מוסדרת דרך בו שאין אחר שטח כל או/ו חקלאי שטח של

 גבה רמת למי יתקבלש זק בגין חיוב כל .אלו יםלשטח האחראים עם יסתוכ את מראש

 .הקבלן מחשבון יקוזז הגב רמת מי ובידיעת מראש בתיאום שהע ושלא

 חשבוות הגשת

 וטרפל בהתאם יםיפלסע פרוט וללהכ חודשי ןשבוח הקבלן יעביר דשחו כל בסוף .6.1

 .שברשותו ודהבהע בהזמת

 :הבאים המסמכים יצורפו חשבון לכל .6.2

 .ג לסעיף פיוי אישור כולל ,החודש תואומ חתומות כשהן ודהבהע הזמות .6.2.1

 ישא ידי על חתום כשהוא סיטרי ביוב לריקון .4.2.1 סעיף עבודה והלי

 .המתקים של האחזקה

 עבודהה להזמות בהתאם ובוצה מיםשו לפיוי מורשים ריםמאת אישורים .6.2.2

 .לןהקב שהגיש

 עירוי בין כביש בשול עבודה

 גוף כל או ישראל מתיבי כבישים בשול ודהבוע לעמידה אישור לקבל הקבלן על .7.1

 .שרואמ תועה תרשים כולל עבודתו ביצוע לצורך רלווטיה הכביש קטע שבאחריותו

.5 

.6 

.7 

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
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 תוספו/גותיחר עבודות .8

 אשרמ אישור מצריכה זה בהסכם כלולה איה ואשר לבצע הקבלן שהתבקש עבודה כל .8.1

 לאל שיבוצעו עבודות .הגב רמת האזורית המועצה או/ו החברה מוקד דרך ותעודכן

 .וםלתשל תאושרה לא זה והליך אישור

 וםריח בשעת וריתוק בקריאות לטיפול עההג זמיות .9

 כדחופות המזמין דיי על שיוגדרו קריאות או/ו ישותגל עבור בקריאות יטפלו יגיע הקבלן .9.1

 .המזמין או/ו מהמוקד הקריאה את שקיבל מרגע ציוח שעה תוך

 .לקריאות הבש יום 365 במשך 24/7 זמין יהיה הקבלן .9.2

 הגב רמת מי וחברת בכללה הגב רמת אזורית למועצה ריתוק אישור יעביר הקבלן .9.3

 .חירום בשעת

 הקבלן ציוד

 :להלן ברשותו המצוי הציוד רשימת את ימלא הקבלן

ותרעה שאיבהל מיכל פח שוייר לוחית 'מס  משאית
 שאיבה/ביובית

1 

2 

3 

4 

5 

ותרעה פרוט  עזר ציוד
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 הןשל היצור ששת ביביות יליפעו ירשום לא הקבלן .בלבד ואילך 2017 ייצור משת יהיו ביותביוה :הערה

 .2017 לשת קודם

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
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 ]בכווה ריק הושאר זה עמוד[
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 מוקף במקום דהעבול תקות- בטיחות ספח

 1-1970 ל"תש )חדש וסח( בעבודה הבטיחות פקודת

 מסוכים אדים ':ח סימן

 הגדרה .88

 .באלה וכיוצא מוקף חלל או ציור ,םלאדי מעבר ,בור ,מכל ,תא ,חדר- זה סימן לעין ",קףומ מקום"

 ימןהס תחולת .89

 כדי מסוכים אדים להיות יםעלול שבתוכו מוקף מקום בתוך ודהבע לעשות יש אם יחולו זה סימן הוראות

 .בהם יעמדו לא אדם-שבי שיכול כך

 קףומ ממקום יציאה .90

 לא סגלגלה או מלבית איש-תכוו ;ממו ליציאה אחרת אותה דרך שאין מוקף למקום תותקן איש-כוות

- עגולה איש-וכוות ,ברוחב סטימטרים ואחד וארבעים באורך סטימטרים וששה מארבעים תפחת

 באורך סטימטרים חדוא מארבעים- אחר ע בציוד או ובמכלית ,בקוטר סטימטרים וששה מארבעים

 .בקוטר טימטריםס ואחד מארבעים- עגולה הכווה ואם ,ברוחב סטימטרים שהוש יםושלוש

 קףומ למקום כיסה .91

 :אלה מדרישות אחת תמלאה אם אלא שהיא מטרה לכל מוקף למקום אדם ייכס לא

 ;מתאים שימה מכשיר לבוש הכס האדם )1(

 לא ודע וכל ,אדים חדירת ולמוע שם להיות יםולהעל אדים לסלק מעשייםה האמצעים כל קטו )2(

 חבל בטחל מחובר שאליה חגורה חגור הכס האדם יהיה מסוכים אדים במקום שאין אות מבחן הראה

 .בחוץ אדם בידי מוחזק החפשי שקצהו

 שמהולה לשימה ציוד .92

 תהיה אליהם שהגישה באופן ויקויימו יוכו אותים וחגורות ליםבח ,השמה מכשיר ,שימה מכשיר )א(

 .מזומות לעתים ויבוקרו וחה

 .ההשמה ובשיטת האמורים במכשירים בשימוש ויאומו יודרכו העובדים מקרב מספיק מספר )ב(

 פטור .93

 או כולן ,92 עד 90 סעיפים ותוראהמ ורלפט ,בה רשוושפ איםלת וףבכפ ,בתעודה ראשי שיהרא המפקח

 .מעשי איו או חוץ איו שמילויין משוכע שהוא אימת כל ,מקצתן

 אש בתא עבודה .94

 ידי על ,מספקת במידה שיצוו עד דוד של לאדים במעבר או שריפה-בתא ,אש-אבת עבודה כל תותר לא

 .עבודה ותהאב העובדים של בטיחותם כדי ,אחר באופן או איוורור

 יקיםודל יםפיצ וחמרים אדים ,אבק ':ט סימן

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 הגדרה .95

- זה בסימן

 ;יצת אם תפוצץלה הוא עלול וכמותו טבעו שמחמת אבק-"פיץ אבק"

 .יפוי או טחיה לרבות-"אבק עלהמה תהליך"

 התפוצצות מיעת .96

 המעשיים האמצעים כל ייקטו ,עבודה חדר לתוך פיץ אבק שייפלט יכול אבק המעלה לתהליך בקשר אם

 האבק הצטברות תסולק או ימעת ,בתהליך המשמש המיתקן שיוקף ידי על האבק וצצותהתפ למיעת

 .ייםרהאפש ההצתה רותמקו יליע באופן יוקפו או ויורחקו

 אחרים והתקים משקים .97

 את גביללה המעשיים האמצעים כל ייקטו ,אבק המעלה בתהליך המשמש במיתקן פיץ בקא מצא אם

 חריםא םהתקי או יםרווא חייצים ,משקים שיותקו דיי על האבק התפוצצות של אותיהצותו היקפה

 העלול חץל בפי מדועל שיכול ממבה הוא המיתקן םא זולת ,האמור המיתקן עם בקשר תםמוכ יעילים

 .כאמור התפוצצות דיי על להיווצר

 יםקידל פיצים אדים .98

 שמעל בלחץ דליקים או פיצים אדים מכיל- השמים כיפת תחת שהותקן למיתקן פרט- ממיתקן חלק אם

 :להא להוראות בהתאם אלא חלק אותו תחייפ לא ,אטמוספרי חץלל

 החלק אל פתח בכל מכסה של או ,האמור החלק לבין ציור שבין מחבר של הידוק אמצעי ייתהרפ לפי )1(

 לתוך או לקחה לתוך אדים זרימת כל- אחר באופן או מפסיק שסתום ידי על- יעיל באופן תופסק ,האמור

 ;הציור

 בציור יםהאד לחץ את להפחית המעשיים האמצעים כל ייקטו ,כאמור הידוק אמצעי של קוסילו לפי )2(

 ;אטמוספרי חץלל עד כאמור בחלק או

 או הציור לתוך דליקים או יםפיצ אדים של חדירתם למוע יש ,כאמור הידוק אמצעי סולק או הורפה )3(

 .המקרה לפי הכל ,לבטח למקומו הוחזר או ההידוק אמצעי שהודק עד כאמור החלק

 )ד"תשל :תיקון( דליק או פיץ חומר .99

 כאמור במכל התמך בחפץ או ,חומצה או דליק או פיץ חומר לוהכיש או המכילים במכל או במיתקן )א(

 כל קטו לא עוד כל ,בחום שימוש תוך חיתוך או קשה או כהר הלחמה ,ריתוך יעשו לא ,עליו מוח או

-לתיבל או פיצים-לבלתי אותם לעשות או ,ממו יםהעול אדים וכל החומר לסילוק מעשייםה האמצעים

 .דליקים

 שהמתכת עד דליק או פיץ חומר שום לתוכם להכיס אין ,כאמור פעולה בהם שעשו מכל או מיתקן )ב(

 .יצת שהחומר סכה למוע כדי מספקת דהבמי צטה

 טורפ .100

 או כולן ,-99ו 98 סעיפים ותוראהמ ורלפט ,בה רשוושפ איםלת וףבכפ ,בתעודה שאיר שיהרא המפקח

 .מעשי איו או חוץ איו שמילויין משוכע הואש אימת כל ,מקצתן

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 חותטיב הוראות- ספח

 מי תקימב או/ו הגב רמת האזורית במועצה – ועובדיו לקבלן ואיכות וגהות לבטיחות כלליות החיות
 גבה רמת

 הגדרות

 .טהשיפו שבתחום המועצה של ותשתיות כסים או/ו הגב רמת אזורית מועצה- אתר

 ;מ"בע הגב רמת מי תחבר- המזמין

 ;הגב רמת מי של מטעמה מי או יהול בדרגת עובד- אחראי מהל

 שירות הותן חיצוי גורם- קבלן

 )מוות ועד מסריטה חלה( פיזית פגע אדם בה עבודה תאות- פגע אירוע

 עהפגיל פוטציאל קיים באירוע אולם ,פיזית פגע לא אדם בה עבודה תאות-"ופגע כמעט" אירוע
 .באדם

 דמיםמוק תאים

 הןפרטי כל על 1988 ח"תשמ )ביה עבודת( בעבודה הבטיחות תקות לו שמוכרות ,בזה מצהיר הקבלן .1
 אחרי ימלאו עובדיו וצוות הוא כי מתחייב הקבלן .לבטיחות המתייחסים המדיה חוקי לו עיםוויד

 כל את מחייבות ,להלן מובאותה הבטיחות הוראות .ותחיבטה תקות את קיימווי ההוראות
 .באתר עבודות יצועלב יעיםהמג ועובדיהם המשה בליק ,הקבלים

 הרמות בכל עובדיו כל כי להבטיח הקבלן על ,החוק דרישות על מבוססות ,וגהות בטיחות הוראות .2
 .ומוחלט מלא פןבאו ,בקפדות ,החוק הוראות אחר וימלאו יכירו המשה קבלי ועובדי

 ורק אך וללפע הקבלן על , והתקות וקחה הוראות לבין זה במסמך האמור בין סתירה של מקרה בכל .3
 .הקיימת לסתירה המזמין ציג של ליבו תשומת מיד היפ הקבלן .והתקות החוק ותראוה פי על

 .אלה החיות בדבר עובדיו את ליידע הקבלן באחריות .4

 .מהביוביות אחת בכל השוים הבטיחות כללי דרישות פי על תקין בטיחות ודצי בעל להיות לןהקב על .5

 הבטיחות ציוד רשימת את ,הגב רמת מי אישורל להביא הקבלן על ,העבודות להתחלת כתאי .6
 לעבודות הבטיחות ציוד רשימת את וכן ,שברשותו מהביוביות אחת בכל קבוע באופן המותקן
 ).מוקף במקום עבודה כגון( ייעודיות

 כלליות ועיצב החיות

 מהל הקבלן של מטעמו מוסמך דהעבו מהל של וקבוע מתמיד ישיר בפיקוח תתבצעה העבודות כל .1
 .ודהבהע ביצוע זמן כל במשך העבודה באתר צאימ העבודה

 קבלן כל לע כן כמו .המזמין מאת ודהבע צועלבי אהקרי בכל בדיועו של קפדי וםריש הלל הקבלן על .2
 הקבלן יעביר המידע את ".ופגע כמעט" של ואירועים תאוות של מדוקדק לרישום אחריות חלה

 )יום ובאותו מידי ווחיד ללא עבודה תאות או תאוה כמעט אירוע יתקבל לא( לאירוע סמוך למזמין
 .רגע באותו ידווח פגעים עם עבודה תאות דיווח

 שיאי גןמ בציוד שימוש .3

 בהתאם ,ישיםושמ תקיים עבודה ליכ ,ותבטיח יודצ ,אישי מגן ציוד ,מלא עבודה ביגוד לעובדיו פקיס לןבקה
 .הבטיחות ותלתק אםהתב ל"ה בציוד שתמשמ בדעו כלש קחיפ כן כמו ,העבודה של המקצועי לאופי

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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האשור עזרה .4 

 ירועא של במקרה ,כן כמו ,חוקב שקבע כפי ראשוה זרהע להגשת בציוד עובדיו את יצייד הקבלן
וליפטה לסיום עד יםהחול לבית אותו ותוללו הפגע תלפו אחריותוב ,מעובדיו חדלא "פגע"

 תאות באירוע ובפרט רבאת בטיחותי אירוע כל על במועצה בטיחות לממוה לדווח חובה (הרפואי
 ). עבודה

וטילש .5 
 קבעש כפי וסף וטליש לכל אגוויד ,עבודתם אזור את ישלטו משה קבלן כל או/ו הראשי הקבלן
 כביש בשול עבודה צועובי חייה ,רהלעצי אישור לקבל הקבלן על עירוי בין כביש בשול עבודה .בחוק
 .מאושר תועה תרשים כולל אחריותו במסגרת אשר אחר גוף כל או דרום מחוז ישראל ביימת

.ויותהרש מול האישורים את להסדיר הקבלן באחריות

מכוותו ציוד .6 
 .ולתקות לחוק בהתאם לתפעול ומורשה בדוק ,תקין ציוד עם ורק אך תרבא יעבוד דהעבו מבצע כל
בדיקה תעודות עותקי. תוקף וברת מתאימה תעודה תהיה ךמוסמ דקבו בדיקת הטעון כלי כל

 תאריך ,לעבודה ירשכ שהכלי המציין סימון יוצמד כלי לכל .בטיחות ממוה אצל קויוחז תקפים
 .הבא בדיקה ותאריך הבודק שם ,אחרוה בדיקה

 להשתמש אמור הוא בו מכוה/כלי של מסוכן חלק כל בטחל ולמגן ,גדרל בהחו העבודה מבצע על
 דיי על הפעלה ותרשפא מיעתל כלי וכל המכו כל ולסמן לבטח וללע יש כן כמו ,בודההע במהלך
 .לכך הוסמך שלא אדם

ובהגב בודהע .7 

 .בלבד בגובה לעבוד הסמכה רשותםבש עובדים ידי על תתבצע בגובה עבודה

וכלים ודיצ .8 

 היוי עבודהה זמןב בהם ישתמשו ועובדיו שהוא , והכלים המכוות , הציוד שכל לכך חראיא הקבלן
 כלי .בזהוכיוצא ראווי קולטי ,הרמה כלי ,יםופמ כולל הבטיחות הוראות ותואמים תקין במצב
.דרישה לפי ויוצגו מוסמך דקבו בדיקת תעודות ידי על ילוו בבדיקה החייבים אחר ציוד וכל הרמה

מוקף טחש .9 

 על מקרה ובכל מתאימים כשרהוה הדרכה שקבלו מיומים עובדים ידי על יבוצע מוקף בשטח עבודה
 . מוקף במקום דהעבו יצועב לפי באתר סיכוים סקר צעלב הקבלן באחריות. וקיםח ,תקות פי

לתסופ .10 

 דהובהע לאתר וץמח ,הקבלן דיי על יום מיידי תסולק ',וכד וץשיפ ,הריסה ,בייה מעבודת פסולת כל
 .מורשה פסולת שפיכת אתר ואל

 . מעבריםב ומכשולים פסולת מהשארת ימעו ודהבע מבצעי כל

אש מיעת .11 

 וציוד הכיבוי ברזי של למיקומם המשה קבלי ועובדי עובדיו את להדריך הראשי קבלןה של חובתו
 .וסביבתו העבודה באתר הכיבוי

 וץרפל להעלו שבו עבודהה אזורל ושמישים תקיים כיבוי מטפי ,לעובדיו לספק קבלןה של חובתו
 .אש

 לתבק אחרל ורק אך ותתבצע תרהא מהל עם מראש תתואם , ובריתוכים באש ,בחום עבודה כל
 .בטיחות ממוה מאת תבבכ בחום דהעבו הרשאת

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 לכ שהורחקו דאויוו המיועד העבודה אזור את ,המבצע/ הקבלן יבדוק ,בחום עבודה כל ועביצ לפי
 .העבודה ממקום )לפחות( מטר 10 של ברדיוס ,דליקיםה החומרים

 .דליק לא במעטה יכוסו ,להזזה יםתי שאים יםקבוע יםפצח

 .אש מעבר למיעת ,בריםוהמע הפתחים כל את חסוםל יש ,העבודות צועיב לפי

 לסוג מתאימים כיבוי אמצעיב מצויד יהיה אשר "אש צופה" יציבו "בחום העבודות" מבצעי
 .הבלעדי פקידות יהיה וזה , בסביבה דליקיםה החומרים

 שלא לוודא מת על ,העבודות ביצוע גמר לאחר דקות 30-כ דההעבו טחבש יישאר "אש צופה".8
 .הצתה מקורות כל במקום ותרו

9 

 חשמל .10

 .בלבד מוסמך חשמלאי דיי על יתבצעו חשמל עבודות

 לאתר השייך בציוד ימושש .11

 .המזמין באישור אלא לאתר השייך בציוד ישתמש לא העבודה מבצע/ הקבלן

 כללי .12

 :הבאות ההוראות פי על יתהגו ובדיווע הקבלן ,לכך אי

 .לכך המיועדים ותבמקומ רק מותרים והשתייה העישון .1

 מקום ,מסודר עבודה מהלך ויוודא ידאג הקבלן ,באתר ועובדיו הקבלן של שהיה זמן כל לאורך .2
 וללא קי בודההע מקום אירשי לןהקב דההעבו בתום .וקי מסודר העובדים לבוש ,קי העבודה

 .שהוא סוג כלמ עבודה כלי

 על אישור קיבל טרם האתר יעזוב לא הקבלן רהקמ בכל .עבודהה סיום על למזמין יודיע הקבלן .3
 .אחראיה מהמהל העבודה ביצוע

 סיכום

 חוקה פי על ולולפע לדעת ,להכיר הקבלן שעל ,והתקות החוק הוראות במקום באות אין אלה החיות
 .הגב רמת מי וחברת הגב רמת תאזורי מועצה להחיות ובהתאם

 רמת מי חברת או/ו הגב רמת אזורית מועצה" בפי עובדיו על אחראי משה קבלן או/ו עצמאי קבלן כל
 השוים באתרים העבודות ביצוע זמן כל במשך הגב

 .העבודה מבצע/הקבלן באחריות הה העבודה במקום הבטיחות

 כל ,אתרל מחוץ להוציא הזכות וכן הבטיחות החיות קיום על פקחל הזכות את יש העבודה מזמין לציג
 .דין כל הוראות ואחר הבטיחות החיות אחר ממלא לא לדעתו אשר עובד

 .לעובדיו וםחיר ציוד וכל כיבוי ציוד יספק הקבלן .

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 :לןהקב חתימת

 חברה מספר/ ז"ת מספר __________________________ מ"הח אי

 .פיהן על וללפע מתחייב והי תוכן את הבתי ,דלעיל וההוראות ההחיות את קראתי כי בזאת מאשר

 .ברשותי מצוי הזה המסמך של עותק

 קווי טלפון ז"ת מספר משפחה שם פרטי שם

 החברה חותמת סלולרי

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 לחוזה " "3ספח

 ביטוחים ספח

 או/ומ"בע בהג רמת מי : משמעותם זה בחוזה והביטוח ויהשיפ אחריותה סעיפי ןלעיי המזמיה

 םיהוועד או/ו רשותיים מךס גופי או/ו םוייעיר יםדיגאת או/ו תורויעי חברות או/ו הגב מתרז"המוא

 הםירבחאו/ו העבודות מתבצעות שבתחומם חים"האגש או/ו העבודות בצעותמת שבתחומם מייםהמקו

 ט"משהב ./י.מ או/וס"שב או/ו מטעמם מי או/ו עובדיהם או/ו מהליהם או/ו

 לכל מושיגר הוצאה או/ו הפסד או/ו )לרכוש ובין לגוף בין( זק כלל בלעדי באופן אחראי יהיה הקבלן .1

 את דיחוי ללא לפצות מתחייב והוא ,מביצועו כתוצאה או דוי על השירות ועביצ במהלך שהוא גורם

 עקב שלישי לצד או/ו למזמיה שיגרמו וסוג מין מכל הוצאה או/ו הפסד או/ו זק כל בגין המזמיה

 .האמורה אחריותו להבטחת ביטוח פוליסת חשבוות על יוציא הקבלן .כך

 זק או אבדן לכל אחריות מכל בשירותה המצא אדם כל או/ו עובדיה או/ו המזמיה את פוטר הקבלן .2

 .לעיל כאמור

 שתידרש תשלום או הוצאה כל בגין המזמיה את הקבלן ישפה ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .3

 לןהקב מחדלי או/ו פעולות עם שרבק דהוא למאן שיגרם זק כל בגין או עם בקשר לשלם המזמיה

 ןממת עקיף או ישיר באופן ובעיםוה ,זמיהמה עם מעביד-ובדע ליחסי בקשר טעה עקב או/ו

 .השירות

 גיעשי סכם מכל ,כאמור תביעה בגין לשלמו יבהחו או שילמה שהיא סכום כל לכות רשאית המזמיה .4

 בו מקרה בכל ,ל"כ תשלום להבטחת כזה סכום כל לעכב זכאית המזמיה תהא וכן ,ממה לקבלן

 .כלשהו שלישי לצד זק דמי לשלם צפויה תהא המזמיה

 זה הסכם של חלותו תקופת כל משךב בידיו יקזחיו הקבלן יערוך זה הסכם פי על אחריותו להבטחת .5

 הסכםב לקוב בהתאם וחובותיו התחייבויותיו בטחתא לצורך החוצים הביטוחים את הפחות לכל

 .זק במקרה עצמיות תפויותתהש ישלם וכן בעלותם יישא והוא ,זה

 עותילשב ביטוחים קיום על אישור זה הסכם חתימת ממועד ימים 7 תוך למזמיה ימציא הקבלן .6

 קיו אישור את יאוימצ יחזור הקבלן .מסויג ואיו מבטחיו ידי על חתום כשהוא המזמיה של רצוה

 .בו קוביםה הביטוחים עתיקפ מועד לפי יום 14 הפחות לכל ,אמורה הביטוחים

 ןיתאיי ,במועד חודש לא או/ו הוגש לא הדרש הביטוחים קיום שאישור בהיתן כי לכך מודע הקבלן .7

 .מידית עבודה הפסקת צו ויוצא ,התקשרות הסכם מהפרת בעותהו המשמעויות כל על ,זה הסכם

 את גם ,הראשוה דרישתה לפי ,למזמיה להמציא חייב הקבלן יהיה המזמיה זאת קשבת אם .8

 .הפוליסות בגין ידו על המשולמות וחהביט פרמיות בגין התשלום קבלות ואת וחהביט פוליסת

 יהתה ל"ה הביטוח שפוליסת כדי הדרשים התשלומים כל את כסדרם לשלם בזאת מתחייב הקבלן .9

 ל"ה הסכומים כל את לשלם )חייבת לא אך( רשאית המזמיה תהיה כן יעשה לא אם ,המלא בתקופה

 .לקבלן ממה יגיע אשר כסף סכום מכל ולכותם הקבלן במקום

 מיהלמז המוקעים תרופה או/וסעד או/ו זכות מכל לגרוע דיכ לעיל כאמור הביטוחים בעריכת אין .10

 לןהקב את לשחרר כדי בהם ואין אחריותו את להגביל או ,דין כל פי ועל ההסכם פי על הקבלן כגד

 .זה הסכם לפי תיומהתחייבויו

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 ורהצב לגרוע או/ו לצמצם כדי הקבלן ידי על ל"ה הביטוחים בעריכת אין כי מובהר זה בהקשר

 .זה הסכם פי על תיוויוחייבמהת כלשהי

 משוה או צםמצומ להיות עומד הקבלן מביטוחי מי כי יהמהמז יודיע הקבלן של שמבטחו פעם בכל

 הביטוח אותו את וךערל הקבלן מתחייב ,לעיל 9 בסעיף כאמור ,הביטוח בתקופת מבוטל או לרעה

 וחטיבה ביטול או/ו רעהל השיוי או/ו הצמצום מועד לפי ,חדש ביטוח עריכת אישור ולהמציא מחדש

 .כאמור

 14 בתוך מזמיה להמציא קבלןה מתחייב המזמיה כתבב דרישה לקבלת וףפכב ,לעיל לאמור בוסף

 חיםוהביט אותם לגבי הביטוח מפוליסות העתקים ,ישההדר קבלת מועדמ ימים )עשר ארבעה(

 עם בקשר החלטתו פי על או/ודין פי על או/ו זה הסכם פי על עליו החלים או/ו יימםלק שהתחייב

 לתקן הקבלן מתחייב כן כמו ",הקבלן יטוחיב אישור" ספח במסגרת יםכלל אים ואשר העבודות

 .זה הסכם אותרלהו להתאימן כדי ,המזמיה דרישות פי על הביטוח פוליסות את

 רוהאמ מן המתחייבים הביטוח תאי או/ו האחריות גבולות כי ,בזאת מובהר הקבלן הסר למען

 ועל ,הקבלן על טלתהמו מיימאלית דרישה בדבר הים ,הקבלן ביטוחי עריכת ובאישור זה הסכםב

 .תאםהב הביטוח ותאי האחריות גבולות את ולקבוע ולחבויות לזקים חשיפתו את חוןלב הקבלן

 הזמימה כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טעה כל מלהעלות מוע יהיה הוא כי ,ומאשר ירהצמ הקבלן

 .כאמור המיימאליים האחריות לגבולות ורשקה בכל מטעמם מי או/ו

 אית של לב בתום קיום אי או/ו הפרה כי קבע ,האמור בכלליות לפגוע בלימו לעיל ורלאמ בוסף

 פי על ,המזמיה בזכויות יפגעו לא ומהליו עובדיו או/ו הקבלן ידי על יטוחהב מפוליסות איזו מתאי

 .אלו ביטוחים

 גיןב ,מלא אופןב המזמיה את לשפות אחראי יהיה הקבלן ,לןהלו יללע מהאמור לגרוע ומבלי כן כמו

 תאי םקיו אי או/ו מהפרה הובע ביטוחי כיסוי אי עקב )מהם למי או( להם ייגרם אשר ,זק כל

 ידי על או/ו ידו על המועסקים העובדים או/ו מהליו או/ו הקבלן ידי על מהפוליסות איזו מתאי

 .עבורו או/ו בשמו או/ו מטעמו הפועלים

 ידי על שיומצאו יטוחהב פוליסות או/ו הביטוח אישורי את לבדוק )תחייב לא אך( תרשאי המזמיה

 ,הביטוח לאישורי ביחס המזמיה של הביקורת זכות כי ומתחייב מצהיר הקבלן .לעיל כאמור הקבלן

 בכל שהיא אחריות או/ו חובה כל מטעמם מי כל על או/ו המזמיה על להטיל כדי לעיל באמור אין

 מכל לגרוע כדי בה ואין ,היעדרם ביגל או ,ותוקפם היקפם ,טיבם ,כאמור הביטוח לאישורי הקשור

 .דין כל הוראות פי ועל זה הסכם פי על הקבלן על המוטלת ,שהיא חובה

 וכל ,הקבלן ביטוחי באישור המפורטות הפוליסות בגין הביטוח פרמיות את לשלם מתחייב הקבלן

 ל"ה הפוליסות הוראות כל אחר ולמלא במועד להן בקשר הביטוח חברת דיי על שיידרש אחר תשלום

 וליסותבפ הכללות והזהירות הבטיחות הוראות על לשמור ,האמור בכלליות לפגוע ומבלי כלשון

 שךבמ בתוקף תהייה הפוליסות כי ולוודא ולדאוג ובמועדם לואםבמ הביטוח דמי את לשלם ,הביטוח

 .העבודות ביצוע תקופת כל

.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

.17 

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
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 היהת ,מהם מי או זה הסכם פי על בצעל תחייבה אשר וחיםטהבי את בלןקה קיים לא או/ו ביצע לא .18

 את לערוך ,דין פי על או זה הסכם לפי בזכויותיו לפגוע ומבלי חייב לא אך תרשאי המזמיה

 חשבוו על הביטוח דמי את ולשלם תחתיו )המזמיה להחלטת בהתאם( חלקם או ולםכ הביטוחים

 דרישתו פי על המזמיה מיד חזרוי כאמור בתשלומו התחייב או שילם המזמיה סכום כל .הקבלן של

 פי על המזמיה בזכויות לפגוע ומבלי לחלופין .20% של בשיעור מוסכמת תקורה בתוספת הראשוה

 זמן בכל לקבלן ממה שיגיע סכום מכל אלו סכומים לכות תרשאי היהת המזמיה ,זה סעיף הוראות

 .אחרת דרך בכל לןמהקב לגבותם תרשאי המזמיה היהת וכן ,שהוא

 בלןקה מתחייב העבודות ביצוע שלבי בכל ,יללע זה בסעיף מקום בכל מהאמור לגרוע ומבלי בוסף .19

 ,הצווים וכל ממלכתי בריאות וחלביט והחוק לאומי לביטוח החוק והוראות דרישות כל אחר למלא

 באופן לעיל מורהא בכלליות לפגוע מבלי אך ובעיקר ,ל"ה החוקים לפי שהותקו ,וכדומה תקות

 פתוקת כל ובמשך עת בכל יהיו ,מיז או מקרי באופן ,העבודות בביצוע סקועשיו ושליחיו עובדיו שכל

 .ל"ה החוקים פי שעל הזכויות לכל זכאים העבודות ביצוע

 אחריותו בדבר סכםהה הוראות של מכוחם לגרוע באה האי לביטוח בקשר זה בסעיף הוראה כל .20

 .הדין פי על או/ו זה בהסכם אחרים בסעיפים כאמור יגרמו באם יםזקל הקבלן של הבלעדית

 יכללו ,בלבד זה ופרויקט ,זה פרויקט עבור ידו על שתופקה הביטוח פוליסות כי בזאת ירהצמ הקבלן .21

 זה חוזה פ"ע תרשוהד ותהפוליס מפרקי א"לכ המתייחסות ,ב"המצ ההרחבות את

 המשה קבלי ,הקבלן ,זה למסמך ברישא כמפורט המזמיה של אחריותם כיסוי כוללות הפוליסות .22

 או/ו הקשורים ואחריות זק ,אובדן מפי ,מכוחם הבאים אלה וכל שהיא דרגה בכל הקבלן של

 .העבודות צועימב הובעים

 עבודות וכן הביוב תשתיות ויתר שוחות ,בצרת סתימות ושחרור לפתיחה עבודות : בודותהע מהות .23

 ,קווים :שטיפה עבודות וכן ',וכד רקב בורות ,וגבבה מוצקים הפרדת יתא ,ייקה מתאי :שאיבה

 צרת וצילום מקדימה שטיפה ,הזרימה חסימת כולל הביוב לצרת יםפ צילום ,משטחים ,בורות

 בחוזה העבודות ותיאור החיות פ"ע והכל ,הביוב

 :זה במסמך מצויייםה הסעיפים תוכן את וכן כדלקמן יטוחהב פוליסות את כוללות הביטוח דרישות .24

 .עיתומקצ אחריות ביטוח .25

 בגבול ,מטעמו לפועלים או וגם משה לקבלי או וגם ולעובדיו לקבלן מקצועית אחריות ביטוח .25.1

 בגין ,שתית ביטוח ולתקופת למקרה ח"ש 2,000,000.- מסך יפחת שלא המבטח אחריות

 מי ידי על שועש מטההש או טעות ,רשלי מחדל או במעשה שמקורה ,מקצועית חובה היפר

 .מטעמו הבאים או וטחהמב מיחידי

 :הבאות ההרחבות את תכלול הפוליסה .25.1.1

 או/ו המזמיה של ושמ את "יםוספ בוטחיםמ"כ יכלול המבוטח שם .25.1.1.1

 או/ו עובדיהן את וכן שהיא רגהד בכל בות חברות או/ו שלובות חברות

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 הבאיםו חהמבוט חדליומ מעשי בגין החברה של מטעמה מי או/ו מהליהן

 .מטעמו

 קבלןה תביעת לא אך המבוטחים בין צולבת ותבח סעיף תכלול הפוליסה .25.1.1.2

 .זה אישור שואת ההתקשרות בגין המזמיה כגד

 לכל תראשוי פוליסה תהווה זו פוליסה כי האומר סעיף תכלול הפוליסה .25.1.1.3

 .חבות אותה כגד המזמיה את המבטחת רתחא פוליסה

 והגבבה המוצקים ,השאיבה חומרי ריקתפ של במקרים גם יחול הכיסוי .25.1.1.4

 .אסורים באתרים

 מי כלאו וגם ,הקבלן של עמידתו אי כי האומר סעיף תכלול הפוליסה .25.1.1.5

 של ובזכות יפגע לא ,בהתיותיה או הפוליסה בתאי ,מטעמו שבא

 ,לב וםבת שעשו ובלבד זו וליסהפ פ"ע מבוטח להיות או יפרעהל המזמיה

 . פרמיה תשלום אי מחמת ולא ,יהבהתיות או סההפולי בתאי

 חרלא ,יום 180 מאשר פחות לא של מורחבת יגילו תקופת תכלול הפוליסה .25.1.1.6

 כי ובתאי ,חידוש אי או סיום לידי הפוליסה את יביא המבטח אם סיומה

 ליסהפול ישיר כהמשך חבות אותה את המכסה אחרת וליסהפ ערכה לא

 .הקבלן י"ע הקיימת

 ביטול בגין יום 60 לפחות של מוקדמת עההוד סעיף תכלול הפוליסה .25.1.1.7

 .בתאיה לרעה שיוי או הפוליסה

 :שלישי צד ביטוח .26

- מ פחות לאאך( ח"ש 4,000,000.- של האחריות גבול .הציבור יכלפ חוקית אחריות ביטוח .26.1.1

 .הבטוח ולתקופת לאירוע)₪ 4,000,000.

 :הבאות ההוראות חלות זה פרק על .26.1.2

 שבוחיי ועובדיה בחריה ,מכוחה הבאים כל ,המזמיה כי בפוליסה פורשבמ יצוין .26.1.2.1

 .שיליש כצד זו ליסהפו לצורך

 'ג לצד כזק ייחשב עבידיםמ חבות ביטוח פוליסת י"ע בפועל ישופה שלא זק כל .26.1.2.2

 .עובדו כלפי חבות שאיה היזוק כלפי בוטחהמ של חבות יש כי ובתאי

 שרדמ י"ע אושריםהמ הדברה בחומרי שימוש בגין יחול לא .3.3.1 סייג .26.1.2.3

 .החקלאות

 מבטח, האמור אף על : " כדלקמן הסיפא תתווסף ) רבתי רשלות. (3.12 בסעיף .26.1.2.4

 לקרות חלקי ורעישב תרמה רבתי רשלות כאשר יטוחב מקרה או זק יחריג לא

 ". הבטוח מקרה

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 .המזמיה כגד לאומי לביטוח המוסד של שיבוב לתביעות כיסוי תכלול הפוליסה .26.1.2.5

 המזמיה כגד השיבוב זכות על ויתור סעיף וכן צולבת חבות סעיף ולתכל הפוליסה .26.1.2.6

 .זה אישור שואת ההתקשרות בגין ,בזדון לזק שגרם מי כלפי ולמעט

 :מעבידים חבות ביטוח .27

 בביצוע המועסקים ועובדיהם המשה קבלי כלפי ,העובדים כל עבור מעבידים חבות ביטוח .27.1

 )₪ 20,000,000.- מ פחות לאאך( ח"ש 20,000,000.- של שלא אחריות בגבולות ,העבודות

 .הביטוח ולתקופת אחד לאירוע

 :הבאות ההוראות חלות זה פרק על .27.1.1

 .כחוק וער העסקת עם בקשר מגבלה כל תחול לא .27.1.1.1

 אחריותו בגין וסף כמבוטח המזמיה את לכסות תורחב הפוליסה .27.1.1.2

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

 ורמאה אף על : " כדלקמן הסיפא תתווסף ) רבתי רשלות(.3.11 בסעיף..27.1.1.3

 תרמה רבתי רשלות כאשר וחטיב מקרה או זק יחריג לא מבטח,

 . הבטוח מקרה לקרות חלקי וריעשב

 שגרם מי כלפי ולמעט המזמיה כגד השיבוב זכות על וריתו סעיף תכלול הפוליסה .27.1.2

 .בזדון לזק

 :ה"צמ / רכב כלי ביטוח .28

 : ______ועד

טוחיב תקופת

 :________מ

 רישוי מספר

:ביטוח סוג  :פוליסה מספר

 משולמת חובה ביטוח תעודת מספר

 : ______ועד

טוחיב תקופת

 :________מ

 רישוי מספר

:ביטוח סוג  :פוליסה מספר

 משולמת חובה ביטוח תעודת מספר

 : ______ועד

טוחיב תקופת

 :________מ

 רישוי מספר

:ביטוח סוג  :פוליסה ספרמ

 משולמת חובה ביטוח תעודת מספר

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 : ______ועד

טוחיב תקופת

 :________מ

 רישוי מספר

:ביטוח סוג  :פוליסה מספר

 משולמת חובה ביטוח תעודת מספר

 : ______ועד

טוחיב תקופת

 :________מ

 רישוי מספר

:ביטוח סוג  :פוליסה מספר

 משולמת חובה ביטוח תעודת מספר

 הזרמת , ביוב רכבי ,מופים ,רמסע מתקי ,יםדחס פעילות בגין היתר בין כולל הרכב לכלי הכיסוי

 .אלו פעילויות בגין יוגבל ולא 'וכד בלחץ מים

 :הביטוח פוליסות כל על החלות כלליות הוראות .29

 ).מ"הח( בלבד אחד טחמב אצל הקבלן י"ע רכשו ,לעיל המצויים הביטוחיים הכיסויים כל .29.1.1

 את גם כולל שהוא כך הורחב ,החוזה להוראות בקשר הקבלן שערך הביטוחים בכל הכיסוי .29.1.2

 שהיא גהדר בכל הקבלן של משה ליבוק קבלים ,מטעמה יםהבא כל ,בדיהעו ,המזמיה

 .מטעמו או/ו מעובדיו מי או/ו הקבלן מחדלי או למעשי והשיורית השילוחית אחריותם בגין

 בכפוף יםהביטוח תקופת תוארך זההחו תקופת או/ו ההתקשרות הארכת של במקרה .29.1.3

 תחויב ,כהלהאר הבקשה על המזמיה יעהדהו .ההמזמי או גםו מהקבלן הודעה לקבלת

 הודיע .ההארכה בגין הפרמיה את טחהמבו שילם אם אלא ,הדמזמיה הפרמיות בגין הוא

 חיםוהביט את להאריך שלא ותוכו על לעיל כאמר בקשה בעקבות למזמיה המבטח

 הלמזמי תהייה , קףלתו הביטול כיסת לפי יום )לושיםש(30 לפחות ,רשום במכתב

 כגד ,ובתעריפים בתאים שיוי ללא , יום 60 עד של הארכה לדרוש צדדית חד אופציה

 . זו לתקופה הדרשת היחסית הפרמיה וםלתשל מזמיהה התחייבות

 לצמצם או/ו לבטלם רשאי המבטח אין לפיו מפורש תאי כוללים הקבלן שערך הביטוחים .29.1.4

 לעשות כוותו על ,רשום בדואר מכתבב ,דעהוה הלמזמי המבטח שלח כן אם אלא ,היקפם

 .מראש וםי )שישים(60 לפחות ,כן

 הוראה או חריג כל :ומבוטלים ליםטב זה וזהחל בקשר בלןקה שערך יםהביטוח בכל .29.1.5

 את המגבילים או המפקיעים – בדול הקבלן גד המוגשות תביעות למעט – בפוליסה

 חומרים ,להבה ,שיטפון ,גז ,אדים ,התפוצצות ,אש :מ ובעת התביעה כאשר ,הכיסוי

 רוותא סוג מכל תאותי זיהום ,פגומים סיטריים מכשירים ,כימיים או זיקיםמ או רעילים

 םימסמכ אבדן ,הרע ולשון דיבה הוצאת ,כחוק וער עבודות ,מתמשך מתהליך חלק שאיו

 .כספיים מסמכים לא אך ומידע

 של ויתור בדבר מפורש סעיף םיכולל החוזה להוראות בקשר הקבלן שערך יםהביטוח כל .29.1.6

 או אדם וכל המבוטח מיחידי יחיד כל גד )SUBROGATION( לתחלוף זכותו על המבטח

 שירותים וותי משה קבלי מלבד לעבודות הקשור או , ליוא זיקה שלמזמיה גוף

 .בזדון לזק שגרם מי כלפי ולמעט למזמיה

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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 זכויות פגעויי לא לפיה הוראה יםכולל ,החוזה עם בקשר הקבלן שערך חיםוהביט כל .29.1.7

 אם אלא ,ב"וצוכי ,תביעה בהגשת איחור ,זק על הודעה מסירת אי מחמת המזמיה

 או המזמיה זברג ,המזמיה ל"כמכ מוגדר זה שלעיין ,הלמזמי ידוע היה המקרה

 .כמזמיה הביטוח על האחראי

 או/ו מקטיה או/ו יעהקהמפ ,החוזה להוראות בקשר הקבלן שערך בביטוחים הוראה כל .29.1.8

 לאו תחול לא אחר וחביט קיים כאשר המבטח של אחריותו את כלשהי בדרך מגבילה

 חסיב וחהביט לפיה הוראה כוללים האמורים הביטוחים כל .המזמיה כלפי תופעל

 המגיעים פויישה או/ו הפיצוי במלוא המזמיה את המזכה ",ראשוי ביטוח" היו למזמיה

 החבות או הזק בכיסוי להשתתף בויחוי האחרים המזמיה שמבטחי מבלי ,תאיו לפי

 .זההחו לפי תהערכ וליסהפב המכוסים

 וכן קפםבתו הביטוחים שמירת לצורך הפרמיות כל את במועד לשלם התחייב הקבלן .29.1.9

 .להוותח במידה עצמיות השתתפויות

 ותיסלוהפ וסייגי לתאי בכפוף היו , זה באישור האמור כל כי בזה ומוסכם מוצהר .29.1.10

 חובות תחולה כן כמו .זה באישור האמור פי על תוקו שלא כמה עד ,לעיל המצוייות

 .סההפולי והתיות תאי פי על ,בלבד הקבלן על "המבוטח"

 או זק יחריג לא מבטח, רוהאמ אף על .שקיים ככל מבוטל רבתי תרשלו או/ו כווה חריג .29.1.11

 הבטוח מקרה לקרות חלקי בשיעור תרמה רבתי רשלות כאשר ביטוח מקרה

 את קיבלתי וכי הדרשים התאים לגבי מבטחי את יידעתי כי מצהיר הי

 החוזית בותיחייהת את התואמת ביטוח פוליסת זה פרויקט עבור להפיק אישורם

 .וספחיו זה חוזה פ"ע

 הקבלן חותמת + חתימת לןהקב שם תאריך

 ]אחרון עמוד[

 :________________המציע מתותחו מהיתח מ"בע גבה מתרמי
 וביהב יתשתתב ותימסת צתירופ לוםיצ יפהטש ,יבהאשתיירושתןלמ 01/2020 ביפומ מכרז
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