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 2020-01תנאי מכרז מס' 

 ( בע"מ2008לתאגיד מי ק.גת ) לביצוע עבודות מדידה

 כללי  .1

 מכוח הינו תאגיד שהוקם  ,("התאגיד"או ו/ "המזמין"להלן: ( בע"מ )2008מי קרית גת ) .1.1

 ."(החוק"להלן: ) 2001 -א חוק תאגידי מים וביוב, התשס"

בהתאם לתנאי  לוהכ ,לתאגיד דידהלביצוע עבודות מבזאת לקבל הצעות  התאגיד מבקש .1.2

 (. "העבודות"להלן: )על נספחיהם המכרז וההסכם המצורף לו 

על ידי הספק הזוכה במכרז, בהתאם למפרטים הטכניים והמועדים, הכל  יבוצעו העבודות .1.3

לבין הספק הזוכה, על נספחיו  התאגידוהוראות ההסכם שיחתם בין  בהתאם לתנאי המכרז

 (. "ההסכם"להלן: )

החל ממועד החתימה על החוזה  שנתייםפת ההתקשרות לביצוע העבודות תהא למשך תקו .1.4

שנים נוספות,  3על ידי הצדדים. לתאגיד יש את האופציה להאריך את ההסכם למשך 

 חודשים כל פעם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 12לתקופות של 

 יות של התאגיד.בתחום האחריידרש לבצע את התחייבויותיו מושא מכרז זה הספק הזוכה  .1.5

לפני הגשת הצעתו, באחריות המציע ללמוד ולהכיר היטב את כל המסמכים, ההוראות  .1.6

וועדת  ולהגיש את הצעתו בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. ,והמפרטים המצורפים למכרז

 תהא רשאית לפסול הצעות אשר לא יוגשו בהתאם להנחיות מכרז זה. המכרזים

בין אם ממגבלת  ,יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי כי המזמין ,למען הסר ספק, מובהר .1.7

היקפה, ולקבלן את להפסיק ההתקשרות ו/או לצמצם  ,תקציב ובין אם משיקולים אחרים

 לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בהקשר לכך.  

להלן: )הרשות הממשלתית למים ולביוב עם הגשת ההצעה, המציע מצהיר כי ידוע לו ש .1.8

פתחתה בהליך לצמצום מספר תאגידי המים והביוב תוך איחוד ומיזוג ( ים""רשות המ

בחן את הוא אשר כי עובדה זו ידועה לו ובעת הגשת ההצעה להמציע על תאגידי מים וביוב. 

למציע הזוכה לא יהיו טענות ו/או תביעות בגין שינויים שמקורם באיחוד השלכותיה. 

 י אחר בהנחיית רשות המים.תאגידי מים וביוב או כל שינוי רגולטור

במהלך תקופת ההסכם נבנות שכונות בעיר קרית ידוע לו ש צהיר כילההמציע על כמו כן,  .1.9

. הספק הזוכה לבצעשיהיה על הספק הזוכה  העבודותגת, ומכאן שגם צפויה גדילה בכמות 

מתחייב לעמוד בדרישות התאגיד בהתאם לקצב הגדילה, והכל כאמור בהסכם ובמפרט 

בכמות מסוימת עבודות ה. אין באמור כדי להוות התחייבות של התאגיד לדרוש טכני ז

 .מהספק

 ביטוחי המציע: .1.10

 ספקלקיום ביטוחים על ידי ה תאגידתשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה .1.10.1

" ו/או הביטוח הוראות" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: " שיזכה במכרז

 ", בהתאמה(. הביטוחים"
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תנאים המפורטים התאם לב הביטוחעמוד בדרישות המציע הזוכה יידרש ל .1.10.2

 ' בנספח וב( ספקביטוחי ה) 16סעיף הסכם למתן השירותים )להלן: "ההסכם"( בב

 . "(ספקאישור ביטוחי הלהסכם )להלן: "

הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  .1.10.3

וההסכם  המכרזכי לפי מסמ השירותיםואת מהות לעיל ולהלן, המפורטות 

התחייבות לערוך עבורו את כל  בזאת כי קיבל ממבטחיו והוא מצהיר ,במלואן

 לעיל ולהלן. כמפורטהביטוחים הנדרשים 

מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד  .1.10.4

 וכתנאי לתחילתן, את מתן השירותיםלא יאוחר ממועד תחילת  התאגידבידי 

מבטחי כשהוא חתום כדין על ידי " ספק"אישור ביטוחי ה לחוזה (1) בנספח 

 .הספק

כי  הספקהחתום כאמור, מתחייב  ב')נספח  הספקבנוסף להמצאת אישור ביטוחי  .1.10.5

 14בתוך  הספקימציא  "(הדרישה)להלן: " מהתאגידבכפוף לקבלת דרישה בכתב 

 פוליסותלתוספות עדכון מ העתקים ,ימים ממועד קבלת הדרישה)ארבע עשרה( 

 ."(מסמכי הביטוח)להלן: " הנדרשות הביטוח

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת מובהר בזאת במפורש כי  .1.10.6

פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה 

 . ו/או למסמכי הביטוח דרישות הביטוחהוראות הביטוח ו/או ללהסתייגויות 

ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח  מובהר, כי .1.10.7

, ספקו/או דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי ה

יתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז, החוזה  תאגידה

 .ונספחיהם

' אישור ביטוחי בנספח אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  .1.10.8

רשאי למנוע ממנו את  יהא תאגידה, חתום כדין על ידי מבטחי המציע, ספקה

 מים כנדרש.החתו המסמכיםבשל אי הצגת  מתן השירותיםמועד תחילת 

אי במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 1.10.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .1.10.9

לעיל, יהיה   1.10.8עיף כאמור בס, 'בנספח  ספקנספח אישור ביטוחי ההמצאת 

כמי שהפר את ההסכם ו/או לבטל את זכייתו של  ספקרשאי לראות ב תאגידה

 .במכרז ספקה

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  .1.10.10

, המהווים אישור והצהרת המציע המציע של וחותמת בחתימה אלאהמבטחים, 

סתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים כי בדק עם מבטחיו ואין להם ה

 .הביטוחיים הנדרשים

נספחי הביטוח המפורטים לעיל חתומים כאמור מסמכי ומובהר בזאת כי המצאת  .1.10.11

 .לעיל מהווה תנאי יסודי לקיומו של החוזה על נספחיו



   

 93מתוך  5עמ' 

 

 תנאי סף .2

 רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים .2.1

  המצטברים שלהלן, ואלה התנאים:

ומועסקים על  ,בעל רישיון מודד מהמרכז למיפוי ישראלמודד רשום המציע הינו  .2.1.1

שנים בעשר  5מודדים נוספים לכל הפחות, בעלי ניסיון מוכח של לכל הפחות  2ידו 

 השנים שקדמו להגשת ההצעה, כל אחד.

בעשר השנים  שנים 5הפחות בביצוע עבודות מדידה של לכל  ניסיון בעל הינו מציעה .2.1.2

 10כמו כן, המציע נדרש להיות בעל ניסיון של לכל הפחות . שקדמו להגשת ההצעה

ועד למועד הגשת  2015עבודות מדידה של קווי מים וביוב, וזאת החל משנת 

 ההצעה, מתוכן לפחות עבודת מדידה אחת של ת"ש למים או ביוב/ מט"ש.

יבצע את )בנוסח לפי נספח ה'(, לפיה הוא  המציע יצרף להצעתו התחייבות מפורשת .2.1.3

בהתאם למפרט הטכני ובהתאם  בעצמו המופיעות במפרט הטכני העבודות

 להוראות התאגיד.

 ,לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנדרשים  יםאישורה מחזיק בכלהמציע  .2.1.4

מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות  הואהמעיד כי  ,1976-התשל"ו

 כחוק. המס

ולפי חוק שכר  1991-חוק עובדים זרים, תשנ"ארות לפי יאין הרשעות בעב למציע .2.1.5

 .1987-תשמ"זהמינימום, 

המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים והחברה אינה חברה מפרת  .2.1.6

  ו בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.חוק א

 מקיים את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. המציע .2.1.7

קיבל החלטה כדין להגיש  המציע, המציעהינו במסגרת סמכויות  ביצוע העבודות .2.1.8

חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום  המציעעפ"י תנאי מכרז זה, הצעת  הצעה

בחתימתם על מסמכי המכרז וההשתתפות במכרז  עהמציולחייב את  המציעבשם 

 .של המציע נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות וביצוע העבודות

 רף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.יצהמציע  .2.1.9

 תאגיד רשום בישראל.נו עוסק מורשה בעל אישורים על כך, או המציע הי .2.1.10

שותפות וכו'( ולצרף אישור רשמי המעיד על  על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי )חברה, .2.2

 שמו של המשתתף במכרז. לא תתקבלנה הצעות משותפות לא רשומה.

כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל  לראותםהסף לעיל מצטברים ויש  תנאי .2.3

 תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. -המוקדמים למכרז  התנאים

 ערבות הצעה .3

ערבות הצעה להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה  להצעתועל המציע לצרף  .3.1

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
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 ש"ח 10,000על סך  ,( בע"מ2008. גת )ק מילטובת  ,בנק ישראלילמכרז. ערבות זו תהא מאת 

אוטונומית, הערבות תהא (. "הערבות"להלן: ) למכרזנספח ג' המפורט בחתומה כדין בנוסח 

-על הוהתאגיד יהא רשאי לחלטרים לצרכן, , ברת חילוט וצמודה למדד המחיבלתי מותנית

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.

ערבות שאינה תואמת את תנאי המכרז  שיצרףאו , מציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור .3.2

  .תפסל על הסף ולא תידון כלל הצעתו - מכרזג' לאו שאינה בנוסח הנדרש בנספח 

מי ש לציין על גבי הערבות, הינו כדלקמן: שמו של התאגיד, אותו י -לתשומת לב המציעים  .3.3

. המציעים נדרשים לבדוק היטב, כי על גבי הערבות רשום שם התאגיד ( בע"מ2008ק. גת )

 כמפורט לעיל, קודם להגשת ההצעה.

להאריך המציע ן הא רשאי לדרוש מי המזמין .10.12.2020עד ליום  ףתוקהערבות תעמוד ב .3.4

ימים לפני  7ענה לדרישה זו לפחות ייה והמציע לא הי ת לתקופה נוספת.והערבאת תוקף 

את הערבות באופן  לממשרשאי  המזמין יההי, או במועד אחר שייקבע מועד פקיעת הערבות

 מידי, והמציע ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו.

לא יעמוד  שהמציעכל אימת  ,לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו הא רשאיי התאגיד .3.5

 אם התקיים בו אחד מאלה: ובכלל זה, י תנאי המכרזבהתחייבויותיו על פ

 ;הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים .3.5.1

 ;המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק תלוועדהוא מסר  .3.5.2

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  הוא .3.5.3

  ;במכרז

שהן תנאי  ,במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שנבחר כזוכה אחרי .3.5.4

 עמו. התאגידמוקדם ליצירת ההתקשרות של 

 עבורהצדדים מראש  ל ידיעמוערך ה מינימאליחילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם  .3.6

עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות  לתאגיד מוגרשיי יםנזקה

גבוה יותר, ו/או לתבוע את  בסכוםנזקים  שייגרמו לובמקרה  פיצוייםל המזמיןאחרת של 

לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או  והמציע ו/א ידי על העבודותאכיפת ביצוע 

 ., והכל לפי שיקול דעתו של התאגידלנקוט בכל צעד אחר

ייב, לקבל הא רשאי, אך לא חי התאגידאמור לעיל מובהר כי כ המציע בחובת לפגוע מבלי .3.7

 התנאים  כל התקיימו, כי והצעה, על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעת

ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט  ;. לפגם אין משמעות כלכלית של ממשא: הבאים

הא רשאי במקרה כזה, אם מצא זאת י המזמין .ג. הפגם נגרם בשוגג ובתום לב ;הערבות

  .הערב מהבנק לרבותלת הבהרה או השלמה או תיקון לנחוץ, לאפשר קב

למציע את הערבות ישיב התאגיד , בשל אי עמידה בתנאי הסף אם הצעתו של המציע תפסל .3.8

ישיב התאגיד , תידחהאם הצעתו של המציע . ההצעה פסילתההודעה על מתן בסמוך לאחר 

 המציע  אם הצעת למציע לאחר החתימה על ההסכם בין התאגיד למציע הזוכה.את הערבות 

המסמכים והאישורים שעליו לאחר העברת כלל למציע הזוכה הערבות תושב תתקבל, 

 בכפוף להמצאת, והספק )נספח ב'(לרבות אישור קיום ביטוחי להמציא כמפורט בהסכם, 
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 ' גנספח בהמפורט להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח על ידי המציע הזוכה,  ביצועערבות 

  (."ערבות ביצוע"להלן: ) ש"ח 0050,0להסכם בגובה 

התאגיד הא יוע, מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצ .3.9

וערך מראש בגין הנזק אשר , וזאת כפיצוי מוסכם ומורשאי לחלט את סכום הערבות לטובת

גיד התאעקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  וייגרם ל

 ידי עלהעבודות לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע 

, הכל לפי לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר והמציע ו/א

 .שיקול דעו של התאגיד

מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן הערבויות, בדרך של הגשת מספר  .3.10

 בויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. ער

 שעל המציע לצרף להצעתו המסמכים .4

 להלן פירוט המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו: 

 ואת כל המסמכים והטפסים המנויים בו. 1טופס מסמך תכולת המעטפה בנוסח כמפורט ב .4.1

 רישיון מודד של המציע ושל עובדיו. .4.2

 .נספח א'שור של פרטי המציע והצהרתו כמפורט באי .4.3

 .2ב'-ו 1נספחים ב', כמפורט ב1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .4.4

  .ג'נספח ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח  .4.5

מך שיפרט את כלל ניסיונו של המציע בהתאם למפורט בדרישות תנאי הסף שבסעיף מס .4.6

, וכן מסמכים, נספח ד'ל הלקוחות ופרטי אנשי הקשר כמפורט בלעיל, לרבות פירוט ש 2.1.2

 אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה.

  .נספח ה'תצהיר התחייבות לביצוע העבודות בנוסח  .4.7

 .ז'-נספחים ו' ואישור הבנת תנאי המכרז והתחייבות לעמידה בתנאי המכרז בנוסח  .4.8

ווך לגורמים מתווכים במסגרת התקשרויות החברה בנוסח תצהיר בדבר אי תשלום דמי תי .4.9

 .נספח ח'

אם המציע הינו תאגיד, עליו לצרף העתק תעודת ההתאגדות של המציע, לרבות דו"ח מרשם  .4.10

החברות. בנוסף על המציע לצרף אישור עו"ד, לפיו החותמים בשם התאגיד על מסמכי 

ייבת את התאגיד לכל דבר המכרז הינם מורשי החתימה של התאגיד, כך שחתימתם מח

; אם המציע עוסק מורשה, עליו לצרף אישור על היותו נספח ט'ועניין בנוסח כמפורט ב

אם המציע הינו שותפות, יחתמו השותפים הזכאים לחתום בשם השותפות,  עוסק מורשה;

בצירוף ייפוי כוח או הוכחה אחרת מאושרת על ידי עורך דין המעידה על זכותם לחתום בשם 

  תפים וירשמו בגוף ההצעה את שמות וכתובת יתר השותפים. השו

 .נספח י'הצעת המציע בנוסח  .4.11

מסמכי התשובות ולרבות , (נספח י"אוההסכם ) כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים .4.12
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. על המציע לחתום על כל אחד ואחד מן חתומיםכשהם וההבהרות שנשלחו, ככל שנשלחו, 

על המציע  .כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם דבכל עמובראשי תיבות  המסמכים הללו

, לרבות נספחיו, הן בחתימתו והן בחותמת של לחתום על כל אחד ואחד מעמודי ההסכם

 החברה. 

 .עו"ד בדבר זהות המורשים להתחייב בשמו /אישור רו"ח .4.13

 נאמן למקור תקף בדבר ניכוי מס במקור.  /אישור על שם המציע מקור .4.14

נאמן למקור תקף בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי  /אישור על שם המציע מקור .4.15

 . 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס(, תשל"ו 

רשאי, אך לא חייב, לפסול אותה  המזמין יהאהצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור,  .4.16

הבהרות, על פי שיקול דעתה של או למחול על הפגם, או לאפשר השלמות ו מטעם זה בלבד

. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות ועדת המכרזים

רישום במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. ככל 

 שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 והתחייבות לעמידה בתנאי המכרז אי המכרזאישור הבנת תנ .5

כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו  .5.1

 .ביצוע העבודותועל 

 ומקבל על עצמ ואאותם, וכי ה ןאת מסמכי המכרז, קרא והבי והמציע יאשר, כי קיבל לידי .5.2

 נספח ו' כמצורף  יםוסח האישורנ את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם.

   לתנאי המכרז. וכנספח ז'

 ושינויים הבהרות למסמכי המכרז .6

 , התאגיד רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא .6.1

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו  למציעיםו/או לשלוח 

פי דרישת -מכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין עלהכלולים במסמכי ה

 הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. 

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם השונות, תגבר  .6.2

, ככל . בכל מקרההתאגידהבלעדי של  התאגיד, לפי שיקול דעתוההוראה המיטיבה עם 

 לקבל ממנו על הסתירה ו יע סבור כי קיימת סתירה כאמור, עליו להודיע לתאגידשהמצ

 .להלן 6.3, וזאת לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף הנחיה לגבי ההוראה הגוברת

לגב' הבהרות למסמכי המכרז, בבקשה בכתב אשר תופנה  מהתאגידהמציעים רשאים לבקש  .6.3

לא ושתוגש עד  yehudit@mei-gat.co.ilדוא"ל ב יהודית חודדי אחראית רכש והתקשרויות

 .00:21בשעה  24.5.2020יום יאוחר מ

 לאחר מועד זה. שאלות הבהרהלא יתקבלו  .6.4

 בכותרת הודעת הדוא"ל יש לציין "שאלות הבהרה למכרז" ואת מספר המכרז ושמו. .6.5

הפונה, שם איש הקשר הפונה, מספר טלפון,  בגוף הודעת הדוא"ל יש לציין את שם הספק .6.6

mailto:yehudit@mei-gat.co.il
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  מספר פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

 , ובמבנה שלהלן:WORDשאלות ההבהרה תועברנה לתאגיד בפורמט  .6.7

 פירוט השאלה מסמך/ נספח מס' סעיף מס"ד

מספר סידורי של 

 ההבהרה

הסעיף אליו מתייחסת 

 ההבהרה 

אליו  הנספח /המסמך

 מתייחסת ההבהרה

 

 הא רשאי שלא להשיב לפניה אם היא לא נוסחה במבנה שלעיל.התאגיד י .6.8

בכתובת:  התאגידלשאלות ההבהרה באתר האינטרנט של  יפרסם את תשובותיו התאגיד .6.9

http://www.mei-gat.co.il ( :התאגיד"אתר האינטרנט של להלן" .) באחריות המציעים

ר עד למועד הגשת לוודא ולהתעדכן בפרסומי התשובות וההבהרות למסמכי המכרז כאמו

 ההצעות. 

חשב כתשובה מוסמכת ובעלת תוקף מחייב לעניין יתהתאגיד החתומה של  ותשובת רק .6.10

 תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. לשאלות ההבהרה התאגיד תשובת  המכרז.

ולן או , כלהבהרותשלא להתייחס  יהא רשאי התאגידלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי  .6.11

, יראו בכך דחיית להבהרה קול דעתו הבלעדי; לא התייחס התאגידחלקן, והכל לפי שי

  המציע. של ההבהרה

אי יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  בסעיף זה לעיל, כאמור לתאגידשלא יפנה כל מציע  .6.12

 במסמכי המכרז. טעות וכיו"ב ,אי בהירות, שגיאות, אי התאמות ,סבירות

  השתתפות במכרז .7

יוכל לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי כל אדם המבקש להשתתף במכרז  .7.1

בין  9.6.2020ועד ליום  13.5.2020מיום , החל קרית גת 5/1שדרות לכיש ברחוב  ,התאגיד

  .17:00עד  9:00 השעות

אשר מעוניין  מציע .התאגידבאתר האינטרנט של  כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז .7.2

לגב' יהודית יעביר בקשה לקבלת עדכונים לקבל עדכונים, הבהרות, מענה לשאלות וכיו"ב, 

. מובהר, כי כלל yehudit@mei-gat.co.ilדוא"ל ב חודדי אחראית רכש והתקשרויות

ת כלל המציעים, בין אם נרשמו יחייבו אבאתר האינטרנט של התאגיד פרסומי התאגיד 

באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו. כמו כן, על המציעים האחריות לעקוב אחר 

העדכונים בקשר עם המכרז באתר האינטרנט של התאגיד, ולא תישמע כל טענה מצד מי מן 

 המציעים, לפיה הוא לא היה מודע לאיזה מפרסומי התאגיד בקשר עם המכרז.

או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי  כל הבהרה, שינוי .7.3

פן שבו יוכל כל אדם , באוהתאגידשל  המכרז המצויים במחלקת מכרזים ובאתר האינטרנט

במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה, שינוי ועדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון  לעיין בכל עת

 למועד העיון האמור.

 מסמכי התשובות וההבהרות שנשלחו למשתתפי המכרז.את  המציע נדרש לצרף להצעתו .7.4

mailto:yehudit@mei-gat.co.il
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 ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע ת המחירהצע .8

הנקוב  המחירעל הצעת המחיר, שהינה ההנחה המוצעת את נספח י' על המציע למלא ב .8.1

המציע ימלא  "(.הצעת המחיר"להלן: המצורף למסמכי המכרז )בכתב הכמויות והמחירים 

 בד )בשום מקרה לא תינתן תוספת על מחירי המחירון שבמכרז(.שיעור הנחה חיובי בל

הינם סופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או  המחירים הנקובים בהצעת המחיר .8.2

 . ופת ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיאריבית מכל סוג שהוא וזאת, אף אם התארכה תק

יכללו ביצוע מלא של כל בהגשת הצעתו מצהיר המציע, כי המחירים הנקובים בהצעתו  .8.3

המיסים, ההיטלים, הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה כל 

העבודות, הציוד, החומרים, חומרי העזר, כוח האדם, עלויות בגין קבלת האישורים לביצוע 

 העבודה וכל הדרוש לביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז. 

שינויים בתוכניות במהלך העבודה, מבלי שהדבר יגרום  למזמין שמורה הזכות להכניס .8.4

 לשינוי המחירים הנקובים בהצעת המציע. 

 המכרז  במסמכי האמור כל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה ההצעה הגשת .8.5

 .סייג כל ללא להם מסכים והוא אותם הבין, נספחיו על המצורף וההסכם

מבין כלל ההצעות הכשירות  שתתקבל הצעת המחיר הזוכה תהיה ההצעה הזולה ביותר .8.6

 .העומדות בתנאי הסף הקבועים במכרז זה

לאחר הגשת  -הבלעדי, לדרוש מכל מציע  ורשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעת התאגיד .8.7

לביצוע ראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו וכישוריו יכל הוכחה ש -הצעה 

הא רשאי לדרוש ראיות בדבר יהמכרז, וכן ושא העבודות ממהסוג ובהיקף של  העבודות

לא המציע יהא רשאי שלא לקבל הצעה אם ו, כושר המימון והרמה המקצועית של המציע

יהא רשאי, אך לא חייב, התאגיד  ,כמו כן .ואת מלוא המידע להנחת דעת לתאגידספק י

ידי המציע ו/או לערוך כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול הלקוחות להם ניתן שירות על 

כל צד שלישי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש מן המציע ראיות בדבר ניסיונו הקודם בתחום 

את מלוא המידע  למזמיןספק לא יהמציע יהא רשאי שלא לקבל הצעה אם ומכרז זה,  מושא

  .ולהנחת דעת

רשאי לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או  היהי התאגידכי  ,הסרת ספק מובהר בזאתל .8.8

התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא 

כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או  ותהא מוטלת עלי

ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין 

ור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, היתר, לאור הצורך לשמ

 .והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו

רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  התאגיד .8.9

מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים התאגיד חוסר התייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעת 

 סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. בלתי 

יהיה רשאי בכל עת לפני בחירת הזוכה, לנהל משא ומתן עם המציע או כל המציעים התאגיד  .8.10

ולבוא בדברים עם כל מציע אודות הצעתו, לרבות השלמת פרטים חסרים או הבהרות 

  לפרטים קיימים או כל עניין הדרוש לצורך בחירת הזוכה. 
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 התאגיד לפצל את העבודות מושא המכרז בין מספר מציעים.יובהר, כי באפשרות  .8.11

 כללי הגשת ההצעות .9

 התאמה לתנאי המכרז .9.1

הא רשאי, על י התאגיד ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. .9.1.1

הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או  ופי שיקול דעת

 .זהשמטה ביחס לתנאי המכר

על אף האמור לעיל, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, לרבות בהסכם, או  .9.1.2

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

ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי  התאגידלוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את 

 .ייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהןראות בהסתל רשאי התאגיד .התאגיד

על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל  .9.1.3

 המסמכים הנדרשים.

 תומה ואישור זכויות חתימהחהצעה  .9.2

ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יהיו חתומים בחתימה מלאה של 

יע, כשהחתימות מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד, ככל שהדבר החתימה מטעם המצ המורש

. יש לצרף טופס מסמך וכן חתימה על כל אחד מהעמודים בראשי תיבותונדרש בכל טופס 

 .בנספח ט'אישור זכויות חתימה בנוסח המצורף 

 הגשת ההצעות .9.3

, תכולת מעטפת 1מס'  טופסהמציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים ב .9.3.1

 מצורף למכרז זה.הצעה, ה

 ויצרף את הטופס להצעה.  1המציע ימלא את טור "ביקורת המציע" בטופס מס'  .9.3.2

, ללא סימני ( עותקים במעטפה סגורה2שני )בבמסירה אישית ההצעה החתומה תוגש  .9.3.3

גת  לתאגיד מי ק.לביצוע עבודות מדידה  01-2020מכרז מספר "עליה יירשם:  זיהוי,

בנוסף לשני העותקים ד של ההצעה יהיה מקורי. לפחות עותק אח ."( בע"מ2008)

 .קי-און-בדיסק PDFהחתומים, יועבר עותק סרוק של ההצעה החתומה בפורמט 

קרית גת, לא  5/1, ברחוב שדרות לכיש התאגידשל  ההצעותהמעטפה תוכנס לתיבת  .9.3.4

"המועד האחרון להגשת להלן: לעיל ו) 00:21בשעה  10.6.2020מיום יאוחר 

  .(הצעות"

 חובת עליו שתהא ומבלי המוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי גש כי התאגידיוד .9.3.5

 טענה  כל תהיה לא למציעים. הצעות להגשתהאחרון  המועד את להאריך, הנמקה

 .כאמור המועד הארכת עם תביעה או/ו דרישה או/ו

תיפסלנה  לעילהנקובים לאחר המועד והשעה התאגיד הצעות שתתקבלנה במשרדי  .9.3.6

  א תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.ל על הסף,

  ועיון בהצעה הזוכה עותק הצעה מושחר .10
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עומדת למציעים הזכות , 1993 -לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג)ה( 21בהתאם לתקנה  .10.1

 .לעיין בהצעה הזוכה

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים  .10.2

)בנוסף גיש עותק אחד נוסף של ההצעה לההוא רשאי  ,סחרימטעמי סוד מקצועי או מ

סוד מסחרי העולה לשיטת המציע כשבו הושחר המידע  לעיל( 9.3.3לעותקים כמפורט בסעיף 

 או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. 

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .10.3

ם האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים בהצעותיהם של המציעי

 . אלה של הצעות המציעים האחרים

על  מחויב ואינהתאגיד בלבד.  התאגידשל  אתה חלקים בהצעהההחלטה הסופית על חיסיון  .10.4

 פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. 

כולה. בהגשת  , ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתויצרף עותק הצעה מושחרמציע שלא  .10.5

הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד 

 .בגין כל החלטה בנדון התאגיד

עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תאום מראש  .10.6

 .עם מזכירת הוועדה

פעילותו, וכן המחיר שבו נרכשים ממנו  יודגש כי ניסיונו של המציע, היקף פעילותו, סוג .10.7

השירותים על ידי המזמין לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מציע שבחר להשתתף במכרז 

 .מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה

 תוקף ההצעה .11

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  120עד  ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה .11.1

נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה במכרז, רשאי  תקופה זו לאבמהלך במידה ו

מציע  התאגיד לדרוש מן המציעים להאריך את תוקף הצעותיהם עד לתאריך שייקבע על ידו.

  שיבחר שלא להאריך את הצעתו יסיר בכך את הגשת מועמדותו למכרז.

 בקשת הבהרות .12

סמכי המכרז ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במ הגשת .12.1

 והחוזה המצורף על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או  הא רשאיי התאגיד .12.2

, לצורך בדיקת ההצעות והערכתן וונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתבבקשה לקבלת נת

 .בתנאי הסף לרבות מסמכים לצורך הוכחת עמידה

 מסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעאת כל הנתונים והלתאגיד המציעים יעבירו  .12.3

 .תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה. ובפנייתהתאגיד 

לי את ההצעה אבאופן פרונט והמציעים )או מי מהם( להציג בפני להזמין את רשאיהתאגיד  .12.4

 ולקבל הבהרות לגביה.

תאגיד רשאי היה הינתונים, מסמכים או הבהרות כאמור,  שמציע לא יעביר לתאגידבמקרה  .12.5
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  ואף לפסול הצעה מסיבה זו בלבד. להסיק מסקנות לפי ראות עיניו

 כנגד הפקדת ערבות ביצוע השבת ערבות המכרזהודעת זכייה ו .13

את כל  לתאגידהמציע הזוכה ימים ממועד ההודעה על הזכייה, ימסור  14 -עד ולא יאוחר מ .13.1

ואישור קיום  , לרבות ערבות הביצועהמסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט בהסכם

 .הספק )נספח ב'(ביטוחי 

ערבות המכרז תוחזר למציע הזוכה לאחר קבלת כל המסמכים והאישורים שעל המציע  .13.2

 הזוכה להמציא כמפורט בהסכם, וכנגד הפקדת ערבות ביצוע.

תוחזר אליהם לאחר החתימה על ההסכם בין , התקבלהים שהצעתם לא של המציעהערבות  .13.3

 התאגיד למציע הזוכה.

המציעים, לרבות המציע הזוכה, בכל ן את הערבות שהעמיד מי מ לחלט יהיה רשאי התאגיד .13.4

 3.5ף כמפורט בסעיוהכל  לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז בו המציע מקרה

   .הערבות כאמור חילוטכנגד  מנוע מלהשמיע כל טענה יהיה המציעו ,לעיל

 שמירת זכויות .14

הבלעדי של  ולפי שיקול דעת ל, הכולקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה התאגיד רשאי .14.1

 .לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך הזוכה לא יהיה זכאי, והתאגיד

 . התאגידמדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את והן לצורך א במחירוןהכמויות המצוינות  .14.2

עילת זו עילה לשינוי בהנחה המוצעת ו/או  כאמור לעיל, לא תהווה החלטתו התאגיד החליט .14.3

  מצד המציע. תביעה כלשהי

 .את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהילקבל  ייבמתח התאגידאין  .14.4

בעבר עבודות שלא  , בין השאר, אם ביצעו עבורולדחות הצעות של מציעים רשאי התאגיד .14.5

 . ו הבלעדיריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתלדעת שכישו , או שנוכחוצונשביעות רל

 תנאים כלליים .15

והם נמסרים למציע  התאגידשל ו כי מסמכי המכרז הם רכוש ,למען הסר ספק מובהר בזאת .15.1

לשם השתתפותו בהליך זה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא למטרה זו וזאת גם 

  לאחר שמולאו על ידי המציע. 

 המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין או בעקיפין, ביותר מהצעה אחת. .15.2

, לפסול על הסף מציעים אשר הבלעדי שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו התאגיד .15.3

או לגורם ממשלתי או עירוני ו/או לתאגיד מים וביוב אחר ו/או לעיריית קרית גת ו/, היה לו

ממשלתיות, עיריות וחברות עירוניות(, ניסיון שלילי עמו או עם גורם  אחר )לרבות חברות

הקשור עמו, בין היתר, אם לא עמדו בסטנדרטים הנדרשים לעבודה, לרבות העדר עמידה 

 התאגיד בלוחות זמנים לביצוע או שקיימת לגביהם חוות דעת שלילית על טיב עבודתם. 

  מסוג זה לגורמים כאמור לעיל. רואה בהגשת ההצעה על ידי המציע, הסכמה לפניה

א סבור, ולדחות הצעה במקרה בו ה רשאי האי התאגידעל פי כל דין,  ומבלי לגרוע מסמכות .15.4

 רשאיהתאגיד ינה תואמת את תנאי המכרז, אולם הבלעדי, כי ההצעה א ועל פי שיקול דעת
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 .גם למחול על פגמים שנפלו בהצעות

הבלעדי,  ולהגשת ההצעות ועל פי שיקול דעת, בכל עת עובר למועד האחרון רשאי התאגיד .15.5

תשובה במסגרת ובין  ולשנות את תנאי המכרז ובכלל זה את תנאי ההסכם, וזאת בין ביוזמת

שינוי תנאי המכרז  (.ושינויים למסמכי המכרז )הבהרות 6ף המציעים כאמור בסעי להבהרות

ו כאמור בסעיף שנרשמ שתופץ למציעים ו/אושתפורסם באתר האינטרנט ייעשה בהודעה 

  לתי נפרד מתנאי המכרז.ב. הודעות אלה תהוונה חלק לעיל 7.2

 תהיה שמורה הזכות: לתאגידמבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה,  .15.6

 שלא לבחור בהצעה כלשהי. .15.6.1

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .15.6.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .15.6.3

 .כאורה קשר כזהלאם יוכח , תתפים אחריםשהוגשה בתיאום עם משלפסול הצעה  .15.6.4

 לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים. .15.6.5

או  ,לשנות את תנאי המכרז, וזאת גם לאחר תחילת מתן השירותים ו/או במהלכם .15.6.6

 בכל עת. את המכרזלבטל 

לבחור מספר גדול או קטן יותר של מציעים וכן לפצל את הזכייה ומתן השירותים  .15.6.7

את התוצאה  לתאגידהבלעדי ובאופן שיביא  ומציעים על פי שיקול דעת בין מספר

 הטובה ביותר עבורה.

לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, לרבות האפשרות שלא לנהל משא  .15.6.8

 ומתן כאמור.

לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר וזאת אף  .15.6.9

א תהיה למי מן המשתתפים בהליך זה, לרבות לאחר בחירת ההצעה הזוכה, ול

 כאמור. התאגידהמציע שיזכה בו, כל דרישה או תביעה בגין החלטת 

במקרה בו תוגש במכרז זה הצעה יחידה, או במקרה בו תיוותר הצעה יחידה  .15.6.10

 הא רשאית לבחור באותה הצעהי התאגיד, התאגידלדיון בפני ועדת המכרזים של 

ט על ביטול המכרז, לפי שיקול להחלי לופין יהא רשאייחידה כהצעה זוכה, או לחי

 הבלעדי. דעתו

את הזכות לראות בהצעות שלא ייבחרו "כשיר שני" בהתאם לדירוג  התאגיד שומר לעצמו .15.7

 במידהלעיל, ו 11כל הצעה כאמור, וזאת למשך כל תקופת ההצעה כמפורט בסעיף 

, מכל סיבה שהיא, או תבוטל הפועללא תצא אל כזוכה שרות עם המציע שייבחר וההתק

או כל הצעה  לקבל את הצעת המציע הבא בדירוג ,, על פי שיקול דעתוהא רשאיהתאגיד י

  שהיא. 

תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול הודעת הזכייה לכדי קיבול ההצעה, הינו, בין היתר,  .15.8

 על ההסכם. התאגידכנדרש בהסכם וחתימת  מסמכי הביטוחהמצאת העתקי 

ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם  הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. .15.9

 לכל דין.
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בגין  התאגידשא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת יהמציע י .15.10

 הוצאות אלה.

 סמכות שיפוט .16

זה תהא אך ורק לבית המשפט  מכרזשעילתה בהבלעדית לדון בכל תובענה  הסמכות .16.1

 .אביב בתלהמוסמך 
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 01-2020מכרז מס' 

 תכולת מעטפת הצעה - 1טופס 

 המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע".

 .התאגידהמקורי למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של  1טופס המציע יכניס את 

 רשימת נספחים לתכולת מעטפת ההצעה 

שם 
 הנספח

ביקורת  תיאור הנספח
 המציע

  פרטי המציע והצהרתו נספח א

חוק עובדים זרים, הרשעות בעברות לפי תצהיר בדבר העדר  - 1נספח ב' נספח ב
 1987-תשמ"זהולפי חוק שכר מינימום,  1991-נ"אתש

בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם  תצהיר - 2נספח ב'
 1998 -מוגבלויות, התשנ"ח 

 

   הערבות הבנקאית לקיום ההצעה למכרז נוסח נספח ג 

 נספח ד
 2.1.2 ניסיון קודם של המציע בהתאם לדרישות תנאי הסף – 1נספח ד

 

 

  2.1.3בהתאם לתנאי סף לביצוע העבודות  תתצהיר התחייבו ה נספח

  התחייבות לעמידה בתנאי המכרז נספח ו

  אישור הבנת תנאי המכרז נספח ז

בדבר אי תשלום דמי תיווך לגורמים מתווכים במסגרת התקשרויות  תצהיר נספח ח
 החברה

 

  שור זכויות החתימהאי נספח ט

  ההצעה הכספית של המציע נספח י

  המציעהן בחתימה והן בחותמת ועמוד ההסכם כשהוא חתום בכל עמוד  נספח יא

מודדים  2העתק רישיון מודד מהמרכז למיפוי ישראל, של המציע ושל ש 
  לכל הפחות המועסקים על ידו

 

או  רות עדכניעותק ממסמכי ההתאגדות של המציע ותדפיס רשם החב 
 תעודת עוסק מורשה

 

ההבהרה  והתשובות מטעם התאגיד לשאלות עותק של מסמכי המכרז 
 י המציעכשהם חתומים על יד

 

  אישור על שם המציע מקורי/ נאמן למקור תקף בדבר ניכוי מס במקור 

מקורי/ נאמן למקור תקף בדבר ניהול פנקסי  אישור על שם המציע 
 1976-י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וחשבונות ורשומות על פ

 

 

  :נציג המציע

  חתימה:

  תאריך:

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
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 2020-01מכרז מס' 
 

 והצהרתו  פרטי המציע – נספח א'

 פרטי המציע .א

 ___________;_________________     :מלא שם

 _________________;___________     :כתובת

 _____;_______________________   :שם איש קשר

 _________________;___________     :טלפון

 _________________;___________    :פקסימיליה

 _________________;___________  :כתובת דואר אלקטרוני

 _________________;___________  :מספר עוסק מורשה

 _________________;___________   :מספר החברה

 ;____________________________   :פרטי חשבון הבנק

 :במציעבעלי זכות החתימה  שמות

 חתימה דוגמת פרטי שם משפחה שם זהות מספר

    

    

    

    

 הצהרת המציע .ב

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ולאחר שהתייעצנו 

 ומצהירים בזאת, כדלקמן: עם כל הגורמים המקצועיים הנוגעים בדבר, מתחייבים

הצעתנו הוגשה לאחר הבנה ובחינה מעמיקה של מסמכי המכרז, אנו מסכימים לאמור  .1

בכל מסמכי המכרז שבנדון. אנו מתחייבים, כי לא נציג כל תביעות, או דרישות 

המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי המכרז. אנו מוותרים בזאת מראש על 

 טענות כאמור. 

ו עומדים בכל התנאים הנדרשים מן המציעים המשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על אנ .2

כל הדרישות שבמסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז והחוזה, ואנו מקבלים על עצמנו 

לבצע את העבודה שבנדון, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות 

 המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו. 

נו מוגשת מבלי שנעשה כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים. למיטב ידיעתנו, הצעת .3

לא נעברה על ידנו כל עבירה על חוקי מדינת ישראל ולא הושג כל יתרון בלתי הוגן 

 באמצעים שאינם כשרים. 

 120הצעתנו זו הינה הצעה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, או שינוי ותהא תקפה למשך  .4

 ועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. לאחר המ יום
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להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו, מצ"ב למסמכי הצעתנו ערבות כנדרש במסמכי  .5

המכרז. קראנו בעיון את תנאי מימוש הערבות והבנו את מכלול המקרים, אשר במהלכם 

 עלולה הערבות להיות בת מימוש. 

ים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו אנו מבינים, כי המזמין ונציגיו המוסמכים יהיו זכא .6

 זו ובקבלתה על ידכם משום התקשרות מחייבת בינינו לביניכם. 

)שבעה( ימים ממועד ההודעה על  7במידה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים, כי בתוך  .7

הזכייה, נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם את ערבות הביצוע ואישור קיום 

 . להסכם(ן( )חתום כדיב'ביטוחים )נספח 

עד המצאת ערבות הביצוע בהתאם לחוזה, תשמש הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו  .8

 במכרז להבטחת כל התחייבויותינו על פי המכרז.

היה ומסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על  .9

חולט על ידכם כפיצויים ידנו עם הצעתנו במכרז תוגש לגביה לידכם, וסכום הערבות י

מוסכמים וקבועים מראש. אין ולא תהא לנו כל דרישה ו/או תביעה לגבי סעיף זה והוא 

 מוסכם עלינו. 

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע ובשמו מוגשת  .10

ההצעה, ואנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, ואין כל מניעה על פי כל דין או 

 סכם לחתימתנו על הצעה זו.ה

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. .11

 

 חתימת המציע

)חתימת מורשה החתימה מטעם המציע  

 + חותמת המציע(

 

 תאריך 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת, כי ביום____________ הופיע 

 -______________ נושא/ת ת.ז. מספר______________ ובפני מר/גב'_

מר/גב'________________ נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר 

שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים 

הנ"ל הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם 

 וחתם/ וחתמו עליה בפני. 

 
 

 _______________, עו"ד 
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2020-01מכרז מס'   
 

 נספח ב'1

ולפי חוק שכר  1991-חוק עובדים זרים, תשנ"אהרשעות בעברות לפי תצהיר בדבר העדר 

 1987-תשמ"זה, מינימום

 לאחר____________,  שמספרה.ז. תת /נושאגב' _______________, /מר, מטה החתום אני

, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי

 :כדלקמן בכתבה /מצהיר

ם על תצהיר זה ( לחתו"המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן:  .1

( 2008גת ) לתאגיד מי ק.לביצוע עבודות מדידה  01-2020מספר מכרז פומבי בתמיכה להצעה ל

 (."המכרז")להלן:  בע"מ

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .2

הוסברה לי (. אני מאשר/ת כי "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  1976-התשל"ו

 משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  -משמעותו של המונח "עבירה" 

, ולעניין 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

-ה של דיני העבודה, התשע"בלחוק להגברת האכיפ 2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

 למכרז. "( מטעם המציעמועד להגשה)להלן: "

  לפחות  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 ימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, זו חת .3

                        _________________ 

 המצהיר חתימת                                                                 

 חתימה  מותאי

 

אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני 

________, ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את מר/גב' ____

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

__________________ 

חותמת וחתימת עו"ד   

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
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 2נספח ב'

 1998 -ות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח בדבר קיום הורא תצהיר

 
אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

להלן: ________ )_______________ב________________ כ משמש הנני .1

 .המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך והנני( "המציע"

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

 עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד נכון 

 ; המציעעל  חלות לא"( זכויות שוויון חוק)" 1998-"חהתשנ, מוגבלות

 על  חלות זכויות שוויון לחוק 9סעיף  הוראות ,במכרז ותההצע להגשת האחרון למועד נכון

, נכון למועד האחרון לפחות עובדים 100מעסיק  משתתףבמידה וה .המציע והוא מקיים אותן

 והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה כימצהיר ומתחייב  המציעלהגשת ההצעות, 

, ובמידת זכויות שוויון לחוק 9 יףסע לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

 ; ישומןלשם קבלת הנחיות בקשר לי -הצורך 

 פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  כימצהיר  המציע

 קיבל ואםלחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות לעיל,  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 . ליישומן פעלגם  הוא, בעניין הנחיות

 . זכויות שוויון לחוק 9 בסעיףכהגדרתו  –*"מעסיק" 

 העתק יעביר כי, בזאת ומתחייב מצהיר ככל שהמציע מסמן את האפשרות השלישית, הרי שהוא

 מהמועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של "ללמנכ, זה מתצהיר

 האחרון להגשת ההצעות במכרז. 

 אמת. דלעילה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי /הנני מצהיר

 
 

                        _________________ 

 המצהיר חתימת                                                                 

 חתימה  מותאי

 

יע/ה בפני אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר כי ביום _________ הופ

מר/גב' ____________, ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

__________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד 
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 מכרז מס' 01-2020
 

 נספח ג'
 ערבות הצעהנוסח 

 תאריך: _____________

 לכבוד

 ( בע"מ2008מי ק. גת )

 5/1שד' לכיש 

 קרית גת

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר __________ הנדון:

, ("חש ת אלפיםעשר) ש"ח 10,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1

 , ("סכום הערבות"ה המפורטים להלן )להלן: כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמד

 01-2020מספר מכרז פומבי עם ( בקשר "הנערב")להלן:  שתדרשו מאת _____________

 .( בע"מ2008לביצוע עבודות מדידה לתאגיד מי ק. גת )

מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ש כךיקה ולמחקר כלכלי, הלשכה המרכזית לסטטיסט

 נקודות. 100.7בשיעור  14.4.2020ביום שהתפרסם  2020שנת  מרץמדד חודש 

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום כך שהפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו  .3

הסכום השווה למכפלת  -סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד 

החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, 

 ללא כל הפרשי הצמדה.

תכם על )חמישה( ימים מתאריך קבלת דריש 5-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה 

על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 

 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

אריך זה תהיה בטלה )כולל( בלבד ולאחר ת 10.12.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5

 ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים  .6

להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום 

 .מהנערב

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .7

 

    בכבוד רב,

 

 בנק _________________________ 
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 1נספח ד'

 2.1.2פירוט בדבר ניסיון קודם של המציע בהתאם לתנאי סף 

שנים בעשר השנים שקדמו  5פירוט ניסיונו של המציע בביצוע עבודות מדידה של לכל הפחות 

עבודות מדידה של קווי  10ניסיון המציע של לכל הפחות להגשת ההצעה. כמו כן, פירוט בנוגע ל

ועד למועד הגשת ההצעה, מתוכן לפחות עבודת מדידה אחת  2015מים וביוב, וזאת החל משנת 

 של ת"ש למים או ביוב/ מט"ש.

אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 ונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה לע

והנני מוסמך ( "המציע"הנני משמש כ________________ ב________________ )להלן: 

 לתת תצהיר זה מטעם המציע.

 הניסיון התעסוקתי של המציע בביצוע עבודות מדידה הינו להלן:

 מס' טלפון 
של איש הקשר 

 וכתובת דוא"ל שלו

ש הקשר שם אי
של הלקוח 

 ותפקידו

מועד ביצוע 
 העבודה

המטרים 
 שנמדדו

תיאור כללי 
של העבודה 

 שבוצעה

שם 
 הלקוח

 

      

 

1. 

      

 

2. 

      

 

3. 

      

 

4. 

      

 

5. 

      

 

6. 

      7. 

 

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

                        _________________ 

 חתימת המצהיר                                                                 

 אימות חתימה 

אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני 

להצהיר את  מר/גב' ____________, ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

__________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד   

 2020-01מכרז מס' 
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 נספח ה'

 1.4.2בהתאם לתנאי סף לביצוע העבודות  תתצהיר התחייבו
 

 _______________תאריך: _
 לכבוד

 ( בע"מ2008מי ק. גת )
 5/1שד' לכיש 

 קרית גת

 א.ג.נ.,

  ( בע"מ2008לביצוע עבודות מדידה לתאגיד מי ק. גת ) 2020-01מכרז פומבי מספר  הנדון:

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את המפרט הטכני מצהירים ומתחייבים בזה 

 כדלקמן:

תנאים המפורטים במפרט הטכני, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים נו מסכימים לא .1

 שנערכו בהם מעת לעת בכתב.

נו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במפרט הטכני, כי הצעתנו עונה על א .2

והיכולת לביצוע השירותים  ןכל הדרישות שבמסמכי המפרט הטכני, כי ברשותנו הידע, הניסיו

שוא המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים נ

המתאימים לביצוע השירותים מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע 

 .שהשירותים נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידר

ני ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פיו הננו מתחייבים למלא אחר הוראות המפרט הטכ .3

במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק ובהתאם להוראות יצרני מדי 

המים והנחיות התאגיד. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה 

במסגרת מכרז מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא 

 זה.

יהיו התנאים המפורטים בה, על , יד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהמ .4

 כל נספחיה, חוזה המחייב אותנו.

הננו מתחייבים לא להעביר ו/או להמחות, בין במישרין ובין בעקיפין את זכויותינו ו/או  .5

 ף אחר, ללא הסכמת התאגיד.חובותינו על פי מכרז זה לאף אדם ו/או תאגיד ו/או כל גו

אנו מצהירים כי הבנו את מסמך המפרט הטכני על כל פרטיו, וכל הגורמים האחרים  .6

 המשפיעים על הוצאות השירותים ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 

אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו  .7

מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין 

 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 
 
 
  בכבוד רב, 

 
____________________________ 
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   חתימה וחותמת המציע
 
 
 

 אישור
 

אשר ___ _____________________________הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________
חברתכם עם מחייבות את המציע בהתקשרותו בצירוף חותמת החברה, בפני,  טופס זהחתמו על 

 .לכל דבר ועניין
______________________  ________________ 

   חתימה            שם עו"ד   
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 2020-01מכרז מס' 

 התחייבות לעמידה בתנאי המכרז -נספח ו' 

 
 

 תאריך: ________________
 

 בודלכ

 ( בע"מ2008מי ק. גת )

 5/1שד' לכיש 

 קרית גת

 א.ג.נ.,

 ( בע"מ2008לביצוע עבודות מדידה לתאגיד מי ק. גת ) 2020-01מכרז פומבי מספר   הנדון: 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז שבנדון, בין המצורפים 

נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה  ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי

 כדלקמן:

נו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או א .1

 שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב.

נו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל א .2

והיכולת לביצוע השירותים נשוא  ן, כי ברשותנו הידע, הניסיוהדרישות שבמסמכי המכרז

המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים 

לביצוע השירותים מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע השירותים נשוא 

 .שמנים שיידרהמכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הז

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי  .3

מסמכי המכרז במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי 

איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, 

 ו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.או לעשות ב

ננו מתחייבים לבצע את השירותים המפורטים במסמכי המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .4

המכרז, בסך כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, לרבות, בין השאר, 

 הסכם ההתקשרות במסגרתו. 

ור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב ננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמה .5

אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו 

זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. 

הגשת הצעות מתוקנות. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שעניינו 

כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות 

 ועד למועד תחילת השירותים.

יהיו התנאים המפורטים בה, על , יד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהמ .6

 כל נספחיה, חוזה המחייב אותנו.
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מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים אנו מצהירים כי הבנו את כל  .7

 המשפיעים על הוצאות השירותים ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 

 להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז.  .8

סמכי התאגיד שבשמו אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במ .9

מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין 

 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 
 
 
 
 
 בכבוד רב, 

  
____________________________ 

   חתימה וחותמת המציע
 
 
 

 אישור
 

___ אשר _____________________________הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________
חברתכם עם מחייבות את המציע בהתקשרותו בצירוף חותמת החברה, בפני,  טופס זהחתמו על 

 .לכל דבר ועניין
______________________  ________________ 

   חתימה           שם עו"ד   
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 01-2020מכרז מס' 
 

 ישור הבנת תנאי המכרזא -נספח ז' 

 
 ________תאריך: ________

 לכבוד
 ( בע"מ2008מי ק. גת )
 5/1שד' לכיש 

 קרית גת
 

 א.ג.נ.,

 ( בע"מ2008לביצוע עבודות מדידה לתאגיד מי ק. גת ) 2020-01מכרז פומבי מספר  הנדון: 

הרינו לאשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז על כל נספחיהם, למדנו והבנו את האמור בהם, 

, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על ובדקנו בקפידה את כל הדרישות

ידיעה או -, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באימתן השירותיםהצעתנו או על 

הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו -אי

 מתן השירותים.או על 

 
 

  בכבוד רב,
 

____________________________ 
   חתימה וחותמת המציע  

 
 
 

 אישור
 

___ אשר _____________________________הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________
חברתכם עם מחייבות את המציע בהתקשרותו בצירוף חותמת החברה, בפני,  טופס זהחתמו על 

 .לכל דבר ועניין
______________________  ________________ 

   חתימה            שם רו"ח / עו"ד      
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 ספח ח'נ

 בדבר אי תשלום דמי תיווך לגורמים מתווכים במסגרת התקשרויות החברה תצהיר

להלן: , הספק )1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז

 בזאת, כדלקמן: "( ומי מטעמו, מצהירים ומתחייבים הספק"

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף או כל דבר  א.

בעל ערך, במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של 

( או של נושא משרה בחברה ו/או עובד "התאגיד"להלן: ( בע"מ )2008מי ק. גת ) -החברה 

ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם או  ו/או מי מטעמו התאגיד

 הזמנה הנובעים ממנו.

ו/או עובד  בתאגידלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה  ב.

ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור  תאגיד ו/או מי מטעמוה

 או לכל הסכם או הזמנה הנובעים ממנו./להליך התקשרות ו

ו/או עובד  בתאגידלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה  ג.

ו/או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או  התאגיד ו/או מי מטעמו

 לא תחרותית. 

במסגרת הליכי התקשרות של  כי לא פעל בניגוד לאמור בסעיפים קטנים א' עד ג' לעיל ד.

 ו/או כל הסכם או הזמנה הנובעים מהם. התאגיד

התאגיד שומר לעצמו את התעורר חשד סביר כי הספק או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור לעיל, 

הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה  הזכות, עפ"י שיקול דעתו

"( ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו ההתקשרותהליך הפעולה כאמור )בסעיף זה: "

בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן 

 שהוא את ההסכם או ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות. 

ו ומי מטעמו, הספק מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו, נציגיו, סוכני

 המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של החברה ו/או הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.

 ו על החתום:נולראיה בא

 

________________________
 הספק     

 אישור
 

ר מאש, __________________שכתובתי  _________________________עו"ד אני הח"מ, 
, ________________________ גב'/מרהופיע/ה בפני  _______________בזה כי ביום 

לי באופן אישי, ואחרי  ת// המוכר ____________על ידי תעודת זהות מספר  ה/עצמו תה/שזיהה
לעונשים הקבועים בחוק אם  ה/צפוי תהיה/להצהיר את האמת וכי יהיה ה/כי עליו ה/שהזהרתיו

 עליה בפני. ה/דלעיל וחתם ה/את נכונות הצהרתו ה/כן, אישר תעשה/לא יעשה

  ____________________       _________________ 
 ח             חתימה וחותמת עו"ד     תאריך                           



   

 93מתוך  29עמ' 

 

 01-2020מכרז מס' 

 זכויות חתימהישור א -נספח ט' 

 
 תאריך: __________________

 
 לכבוד

 ( בע"מ2008מי ק. גת )
 5/1שד' לכיש 

 קרית גת
 

 אישור מורשי חתימה

 
 מאשר בזאת כדלקמן: ________________________הנני, עו"ד  .1

לביצוע עבודות מדידה לתאגיד מי ק. גת  01-2020מכרז פומבי מספר מושא מתן השירותים  .2
ובהתאם למסמכי ההתאגדות של סמכויות  במסגרתהינו  ,("המכרז"הלן: )ל ( בע"מ2008)

 (."המציע"______________ )להלן: 

 המציע קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה. .3

___________)מר/גב', ____________הם הם פרטיאשר מכרז, העל מסמכי  החתומים .4
פי ת"ז שמספרה אשר זיהיתיו/ה/הם על  ת.ז., חותמת וחתימה(, 

המוסמך/ת/ים  _____________, הוא/היא/הם מורשי החתימה מטעם המציע________
 . לחתום בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתו/ה/ם

 

 
 

 בכבוד רב,
 
 

____________________ 
 חתימת עו"ד המציע
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 01-2020מכרז מס' 

 הצעת המציע  -נספח י' 

 
 תאריך: _______________

 לכבוד

 ( בע"מ2008ק. גת ) מי

 5/1שד' לכיש 

 קרית גת

 א.נ.,

 ( בע"מ2008לביצוע עבודות מדידה לתאגיד מי ק. גת ) 2020-01מכרז פומבי מספר  הנדון: 

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם  .1

 .ובינינמחייב 

יום ממועד קבלת הודעתכם על כך, לבוא למשרדכם  7וך במידה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים ת .2

את  ,בואת פוליסות הביטוח המפורטות  ,ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם המצורף

, ואת כל המסמכים והראיות נספח אישור קיום הביטוחים )נספח ב'( חתום כדין על ידי חברת הביטוח

 .הנוספים הטעונים המצאה

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות, לרבות  120עד  וד בתוקפה, ללא זכות חזרהתעמהצעתנו זו  .3

 , על ידי התאגיד למועד האחרון להגשת הצעות.שיהיוהארכות שיהיו, ככל 

הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים  יאנו מתחייבים למנוע את גילוי פרט .4

 .במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט

ום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם כבטחון לקי .5

  .ש"ח()עשרת אלפים  ש"ח 10,000 הוא ההצעהערבות סכום  .המכרזלתנאי בהתאם 

כנדרש לרבות את נספח ב'  כתב ערבות זה יוחזר לידנו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח .6

הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים , ן: "מסמכי הביטוח")אישור על קיום הביטוחים( להל

 .בהסכם הנכלל בהצעתנו זו

ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים  מסמכי הביטוחאת  את הערבויות ו/או במידה ולא נפקיד .7

 -תשל"א ה ,בהסכם, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(

ם תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע כביתר זכויותי , ומבלי לפגוע1970

 .ומוערך מראש על כל הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ

ידוע לנו ומקובל עלינו, כי תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול ההסכם לכדי הסכם מחייב, הינו, בין  .8

וכן חתימת החברה רבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הע ,מסמכי הביטוחהיתר, המצאת 

 על ההסכם.

 :הצעת המציע .9
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 ההנחה המוצעת על המחירון הנקוב במסמכי המכרז הינה: 9.1

 .______________% במילים:_________________________________ אחוזים

 לפסילת יביאו שיבוש או שגיאה במילים. כל בספרות הכתוב בין תאימות על היטב להקפיד יש 9.2

 אם כך, על למחול דעתה הבלעדי, שיקול לפי לנכון, המכרזים ועדת תמצא ההצעה, אלא אם כן

 השוויון. בעקרון כדי לפגוע בו היה לא וכי לב בתום נפל השיבוש כי תשתכנע

 

 
 ,בכבוד רב

__________________________ 
 חתימה וחותמת המציע

 
 

 אישור

אשר חתמו על הצעה זו  ,_______________________________ה ___הנני לאשר בזה כי חתימות ה"
 .חברתכם לכל דבר וענייןעם בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבות את המציע בהתקשרותו 

 
 

 ________________  _______________________ 
 חתימה וחותמת של עו"ד /רו"ח   תאריך
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 ההסכם –נספח יא' 

 01/2020מכרז מס' 

 ( בע"מ2008לתאגיד מי ק.גת ) לביצוע עבודות מדידה

 בין

 

 

 ( בע"מ2008מי ק. גת )

 

 

 לבין

 

 

____________________________________ 
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 התקשרותהסכם 

 2020בשנת  ____לחודש  ____ביום  בקריית גתשנחתם 

 

 בע"מ (2008מי ק. גת ) :בין  

 5משדרות לכיש    

 קריית גת    

 ("התאגיד"להלן: )   

  

 מצד אחד

 __________________ :לבין

 __________________ 

 __________________ 

 ("הספק"להלן: )     

 מצד שני

 -ו "המכרז"להלן: לתאגיד ) לביצוע עבודות מדידה 01/2020מספר מכרז את ם פרסהתאגיד ו הואיל

)מובהר כי מסמכי  בנספחיו, בתנאים המצוינים במסמכי המכרז ו(בהתאמה "העבודות"

  ;(הסכם זהמחלק בלתי נפרד  המכרז ונספחיו מהווים

לביצוע הציע הצעה  על מסמכיו ונספחיו, זה , לאחר עיון ובחינה זהירה של מכרזוהספק והואיל

 בהתאם למכרז ותנאיו; העבודות

 והואיל

 

בהסכם זה על כמפורט  לבצע את העבודותובמסגרת ההצעה הצהיר הספק כי הוא מעוניין 

, כוח האדם המתאים, הידע, המקצועיים והטכניים נספחיו, וכי יש לו את הניסיון, הכישורים

 ;ובהתאם להוראות הסכם זהביותר גבוהה הברמה לבצעם והיכולת הדרושים  הציוד

הסביר לו כי התאגיד כספק עצמאי, על כל המשתמע מכך, ו לבצע את העבודותוהספק ביקש  והואיל

מהתאגיד לא יהיה זכאי לקבל הספק וכי  ,התאגידמעביד בינו לבין -ימו יחסי עובדלא יתקי

מעביד, ובכלל זה ביטוח פנסיוני, פיצוי -זכויות סוציאליות כלשהן הנובעות מיחסי עובד

 פיטורים, דמי מחלה, חופשה וכיו"ב;

מכרזים של , בהתאם להחלטת ועדת הספקהצעת הבהתאגיד בחר ועל סמך הצהרות הספק,  והואיל

בכפוף  ביצוע העבודותלהתקשר עמו לשם וא מעוניין וה ,___________התאגיד מיום 

 ;לתנאים המפורטים להלן

 :באו הצדדים לידי הסכם כדלהלן אי לכך

 מבוא ופרשנות .1

מהווים חלק  זה, כמו גם הנספחים ומסמכי המכרז, המבוא להסכם זה והנספחים להסכם 1.1
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 בלתי נפרד ממנו.

 לצרכי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות הסכם זה. ןפים הינכותרות הסעי 1.2

 סתירה בין מסמכים .2

 הסכם זה לביןבין הוראה מהוראות , אי התאמה או דו משמעות בכל מקרה של סתירה 2.1

או בין נספח או המכרז,  נספחי ההסכםהוראה במסמך אחר מהמסמכים המהווים את 

ובכל מקרה חייב הספק לפנות , תאגידהזכויות  תגבר ההוראה הבאה להוסיף עללנספח, 

 . שייתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג על פיו התאגידלנציג 

מסופק בפירושו הנכון של מסמך או  הספקאו שהיה  הוראות בהסכםסתירה בין  הספקגילה  2.2

מפרש כהלכה את  הספקשלדעתו אין  לספקהודעה  התאגידנציג כל חלק ממנו, או שמסר 

בדבר הפירוש שיש  ייתן הוראות בכתב האחרוןוהתאגיד לנציג בכתב  הספקיפנה הסכם, ה

 לנהוג לפיו.

 העבודות וביצוען מהות  .3

מושא מכרז זה  העבודותלבצע את כל מוסר בזאת לספק והספק מקבל על עצמו  התאגיד 3.1

 .'נספח אכבהתאם להוראות מסמכי המכרז לרבות על פי המפרט הטכני המפורט 

כפי שצוין בהסכם זה ובמסמכי על ידי הספק תוך עמידה בלוחות הזמנים  וצעובי העבודות 3.2

לשנות את  ,התאגיד יהיה רשאימודגש בזה, כי  .התאגיד של והמכרז ועל פי שיקול דעת

י מתן הודעה על כך ל ידע, וותקציב וובהתאם לצרכי ושיקול דעתעל פי לוחות הזמנים, 

 .בהתאם העבודות צע אתשעות מראש והספק מתחייב לב 48 לספק

הספק מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה ומילוי כל דיני והוראות הבטיחות והביטחון  3.3

בהתאם לכל דין, בהתאם למפרטים הרלוונטיים, ובהתאם להוראות התאגיד, ובהתאם 

למקובל, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים והמקובלים בהתאם לכל נוהל 

 טחת רכוש וחיי אדם.וכל דין להב

להביא  למען הסר ספק, יודגש כי אין ולא יהיה בשינוי לוחות הזמנים או ההיקפים כדי 3.4

, והספק מוותר התאגיד לשינוי התמורה או לשינוי ההתקשרות עם ,לדרישה כספית נוספת

 בעניין זה. תביעה או דרישה ,כל טענה על מראש

התאגיד, והכל בהתאם  לשביעות רצון טיב ובאיכות מעולים,ב העבודותהספק יבצע את  3.5

 למפורט במסמכי המכרז.

אינו אלא אמצעי ביקורת, וכי קיומו לא  תאגידההמופעל על ידי  הפיקוחמוצהר בזאת כי  3.6

, למילוי כל תנאי ההסכם, וכי הספק יהיה תאגידהישחרר את הספק מהתחייבויותיו כלפי 

מגרעות שנעשו, אם נגרמו על ידו אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המחדלים וה

 .או על ידי מי מטעמו

 התחייבויות והצהרות הספק .4

  הספק מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
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 ,א ההתקשרותמוש העבודותהספק מצהיר בזה כי הינו בעל ידע מקצועי ומומחיות בתחום  4.1

דם והציוד וכן יש לו את הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, וכן הניסיון, כוח הא

במועדים  במומחיות ובמקצועיות הדרושיםהעבודות לו לבצע את  יםהמאפשר הדרושים,

גבוהים, על פי סטנדרטים מקצועיים , כפי שנדרש על פי הסכם זה ועל פי הנחיות התאגיד

ובהתאם להנחיותיו.  התאגידתוך תיאום עם נציג , התאגידהמלא של  ולשביעות רצונו

אספקת לכאמור, כדי להסיר מהספק כל אחריות  וקבלת הנחיותמובהר, כי אין בתיאום 

 .אשר יבוצעו על ידו הטובין

בדק את בין היתר,  ו,נטית להצעתווכל בדיקה אשר רל הספק מצהיר בזה כי הוא ביצע 4.2

וביצע כל בדיקה אחרת רלבנטית  והמחירוןלהסכם זה  'א נספחהמפרט הטכני המצורף כ

לצורך ביצוע  והנדרשים לוהמידע את כל הנתונים קיבל  ,העשויה להשפיע על הצעתו

נה לו טענות יוהוא מצהיר כי אין לו טענות והשגות בכל העניינים הנ"ל ולא תהי העבודות

לעניין זה. על יסוד בדיקות אלו הגיש  ואו מי מטעמ התאגידותביעות מכל סוג שהוא כלפי 

ומהווים תמורה  ודעת וכי המחירים הקבועים בהסכם זה מניחים אתמחיר ה הצעתאת 

 . על פי הסכם זה ומלאה ומתאימה לביצוע כל התחייבויותי

לבצע את העבודות באופן, בטיב ובאיכות מעולים תוך שימוש בציוד, הספק מתחייב  4.3

. כן מתחייב חומרים ומוצרים מטיב ואיכות מעולים, כפי שהתחייב במסגרת הצעתו במכרז

וכן לעשות את מיטב ביצוע העבודות, לשם  עבודתולהקדיש את מרצו, ניסיונו וכושר הספק 

 .להפעיל את מלוא כישוריו לקידום התחייבויותיו על פי ההסכםומאמציו 

הספק מתחייב לבצע את העבודות מושא הסכם זה בהתאם להוראות ההסכם, במועדים על  4.4

פי ההסכם, במומחיות והזהירות המירביים, וידוע לו כי הוא האחראי מכל הבחינות 

עשים ולמחדלים ולטיב העבודות שבוצעו על ידו או על ידי כל מי שהועסק על ידו או מי למ

מתן הוראות על ידי התאגיד לספק אינו משחרר את הספק מאחריותו המלאה  מטעמו.

והבלעדית, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי בקשר עם העבודות של הספק 

 ו/או הקשור בהם ו/או הנובע מהם.

ספק מתחייב לשאת בכל המיסים, ההוצאות והתשלומים הכרוכים בביצוע העבודות עבור ה 4.5

התאגיד כאמור בהסכם זה, לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי ולרבות תשלום 

לעובדי הספק על פי כל דין, תשלום לקבלני משנה וכן כל תשלום אחר המוטל עליו על פי כל 

 דין.

התאגיד לשביעות רצון  אספקת הטוביןלאת הזמן הנדרש יד לתאגהספק מתחייב כי יקדיש  4.6

התאגיד או , בהתאם לדרישות ביצוע העבודותוהוא מתחייב להיות זמין ככל שיידרש לשם 

 .מי מטעמו

שיונות, התעודות וההיתרים הנדרשים יהספק מתחייב כי יש בידיו ובידי עובדיו את כל הר 4.7

והוא מתחייב כי הם ימשיכו לעמוד  ודותהעבאו אשר יידרשו על פי דין לצורך ביצוע 

 בתוקפם למשך כל תקופת ההסכם.

הספק מתחייב לשתף פעולה ולפעול בתיאום מרבי וביחסי עבודה תקינים עם גורמים  4.8
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הספקים, הקבלנים, היועצים ומומחים  רלרבות ית, התאגידידי -אחרים המועסקים על

לבצע את בכל מקרה בו יידרש זו,  במסגרת עבודה תאגידן ויועסקו על ידי הכאחרים שיית

 תוך שיתוף פעולה ותיאום עמם. העבודות 

ולא לעשות , ואו הקשורים עמ ו, עובדיהתאגידתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי מהספק  4.9

 .וולעסקי הטוב ו, לשמתאגידכל מעשה או פעולה העלולים להזיק ל

במספר ובהיקפי זמן  מתחייב להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים ומקצועיים הספק 4.10

ברמה מקצועית גבוהה ובלוח הזמנים שייקבע. העובדים  לביצוע העבודותהדרושים 

ידי הספק הינם עובדים שתחום מומחיותם תואם את אופי העבודות הכלולים -שיועסקו על

בהסכם, אשר עברו את ההסמכה המקצועית הנדרשת לביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא 

ומדים בדרישות הרישום, הרישיון או ההיתר, ככל שנדרש על פי דין, לפי זה, והינם ע הסכם

 העניין. 

הוא, עובדיו ומי מטעמו ימלאו ויקיימו אחר הדרישות המפורטות מתחייב בזאת, כי  הספק 4.11

בכל חוק ו/או תקנה ו/או רגולציה אחרת רלבנטיים החלות בישראל, קיימות או עתידיות, 

מוסמכות קריטריונים של הרשויות ההו התאם לכל הדרישותכפי שיהיו בתוקף מעת לעת וב

 הקיימות ו/או העתידיות כפי שיהיו מפעם לפעם.

חתימתו על הספק מצהיר ומתחייב כי אין מניעה חוקית או חוזית להתקשרותו בהסכם זה ו 4.12

לא יהוו הפרה של תאגיד ביצוע העבודות עבור האו הסכם, ביצוע התחייבויותיו לפיו ו/ה

התחייבות שהוא צד להם או שהינו כפוף להם, וכי הוא אינו נזקק לצורך או  הסכם

גוף שלישי להסכמה כלשהי של כל התקשרותו בהסכם זה או ביצוע התחייבויותיו לפיו 

 שהוא.

, לביצוע העבודותרשאי להתקשר עם עוד ספקים מלבדו  שהתאגידהספק מצהיר כי ידוע לו  4.13

ה לו במשך כל תקופת ההסכם, טענות, דרישות או דומים, ואין לו, ולא תהינשירותים או 

 בעניין זה.התאגיד כלשהן לכל התקשרות שתקבע על ידי  תהתנגדויו

 חוקים, תקנות, תקנים והנחיות .5

מבלי לגרוע מכל חוק ודין וכן מכל הוראה והנחיה של רשות מוסמכת כפי שיהיו בתוקף מעת לעת 

להסכם זה, החוקים, התקנים וההנחיות  בכל תקופת ההתקשרות וכן מבלי לגרוע מהנספחים

המובאים להלן, יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם. כמו כן, הספק יהיה מחויב לעמוד בכל דין ובכל 

 ,1965 -, תשכ"ה כנון ובניהתעדכון או שינוי הדין שיחול בחקיקה ובתקנות ולרבות לעניין לחוק 

הוראות, הנחיות ונהלים אשר יפורסמו מעת . וכן ל2016 -ותקנות המדידות )מדידות ומיפוי( תשע"ו 

. יובהר כי הספק יישא בכל הנדסיות אמות מידהלעת על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב לעניין 

 הוצאה אשר תידרש בעקבות עדכונים ושינוים כאמור.

 ביצוע העבודות .6

נספח , על חשבונו, בהתאם למפרט הטכני המצורף כהעבודותאת  תאגידיבצע עבור ה הספק 6.1

 להוראות ובהתאם, ביצוע העבודות לצורך הנדרשת נוספת, ולרבות כל עבודה והמחירון 'א

 .התאגיד
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 המכרז ותנאי ההסכם להוראות ומדויקת מלאה בהתאמההעבודות  את יבצע הספק 6.2

או /והתאגיד  של והוראותי כל אחרי זה לצורך וימלא הנדרשים, הזמנים ללוחות ובהתאם

  .ומטעמ מי

ו על ידי הספק ויאשרם בהתאם יבוצעש העבודותמי מטעמו יבדוק ויאשר את התאגיד או  6.3

 (. "אישור קבלה"להלן: ) העבודותכלל ביצוע ימים ממועד סיום  30לשיקול דעתו, וזאת תוך 

 מתחייב והספק בביצוע העבודות הקשורים העניינים בכל הבלעדי מכריעיהיה ה התאגיד 6.4

 .מטעמם מי שלאו /ו מפקחה החלטותאו /ו וותיהחלט פי על לפעול

 לא קיומו וכי, ביקורת אמצעי אלא אינו התאגיד ידי על המופעל הפיקוח כי בזאת מוצהר 6.5

 יהיה הספק וכי, ההסכם תנאי כל למילוי, התאגיד כלפי מהתחייבויותיו הספק את ישחרר

 ידו על נגרמו אם, שנעשו והמגרעות המחדלים, ההשמטות, השגיאות, הפעולות לכל אחראי

  .מטעמו מי ידי עלאו /ו

 חומרים וציוד .7

הנחוצים וכל הדברים האחרים הספק יספק על חשבונו את כל הציוד, החומרים, האביזרים  7.1

 ונספחיו. בהתאם להוראות הסכם זה ביצוע העבודותלו, בכמות ובסוגים המתאימים לצורך 

ים ושלמים, חדשיהיו  לביצוע העבודותבקשר שיסופקו על ידי הספק והציוד כל החומרים  7.2

ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות ההסכם ולדרישות , מהסוג המעולה ביותר

ובהעדרם לתקנים הבינלאומיים.  ואשר יתעדכנו מעת לעת התקנים הישראליים המעודכנים

 .חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור לעיל, חלה על הספק

של הציוד והחומרים וכן  הספק יהא אחראי על חשבונו לתקינותו ותחזוקתו המלאה 7.3

לכל יהא הספק אחראי גניבה, פגיעה או נזק מכל מין וסוג שהוא. בנוסף, מלשמירתו 

והוא  לביצוע העבודותשהשתמש בציוד ובאביזרים הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו 

על פי הוראות  העבודותמתחייב כי אי תקינות או פגם בציוד לא יגרעו מאחריותו לביצוע 

  ם ובלוחות הזמנים כפי שיקבעו בהזמנת העבודה.ההסכ

 עובדים .8

הספק מתחייב להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים ומקצועיים במספר ובהיקפי זמן  8.1

ברמה מקצועית גבוהה ובלוח הזמנים שנקבע בהסכם זה.  לביצוע העבודותהדרושים 

אספקת ופי ידי הספק הינם עובדים שתחום מומחיותם תואם את א-העובדים שיועסקו על

אספקת הכלולים בהסכם זה, אשר עברו את ההסמכה המקצועית הנדרשת ל הטובין

, והינם עומדים בדרישות הרישום, הרישיון או ההיתר, וככל שנדרש על פי דין, לפי הטובין

 .העניין

ביצוע  להחליף כל אדם המועסק על ידו לצורך תאגידהספק ימלא כל דרישה מטעם ה 8.2

, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא גידתא, אם לדעת ההעבודה

לא  -תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 .בביצוע העבודותיחזור הספק להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, 
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ווחתם ולמלא הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ור 8.3

נספח כמצורף ב -אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין ו/או דרישה חוקית 

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על  להסכם זה וכן' ה

  .1954 -העבודה, התשי"ד 

בל את אישור יק שהספקרק לאחר  לביצוע העבודות יהיה רשאי להעסיק קבלן משנה הספק 8.4

קבלני או  קבלני המשנה, ולגבי זהות קבלןאו  מראש ובכתב לגבי העסקת קבלן התאגיד

  .המשנה המוצע על ידו

  פיקוח .9

, ביצוע העבודות על לפקח למנות בכתב, מזמן לזמן, מפקח, אשר יהיה רשאי הזכות לתאגיד 9.1

 והמוחלט בלעדיה דעתו בהתאם לשיקול , והכלהעבודות ואיכות טיב את בכל עת, ולבדוק

 . ("המפקח"להלן: )

, הוראות לביצוע, לרבות ביצוע העבודותמעת לעת, במהלך  לספקהמפקח רשאי להמציא  9.2

 .הספקבאמצעות תוכניות, והוראות כאמור תחייבנה את 

 השירות. לרמת לטיב העבודות הספק מאחריות לגרוע כדי זה 9יף בסע באמור אין 9.3

 לוחות זמנים .10

ו/או בצווי תחילת העבודה  המפורטים במפרט הטכניוחות הזמנים עמוד בללהספק מתחייב  10.1

 .פי הסכם זה-עלכל עבודה  של

פי -עללביצוע עבודות  ,התאגידשל והדרישה לפי הצורך  על הקבלן להיות ערוך,יובהר, כי  10.2

יהא הספק חייב כלפי התאגיד בגין הפרת התחייבות זו,  .עם שני צוותים במקבילהסכם זה 

בו הוא בתור פיצויים מוסכמים וקבועים מראש, בעד כל יום ש"ח,  1,000בתשלום סך של 

פי הסכם זה בשני צוותים במקביל, -מפר את ההתחייבות הנ"ל ולא מבצע את העבודות על

 בתוספת מע"מ המוגדר בחוק.וזאת , ככל שנדרש כך על ידי התאגיד

תחילת עבודה שיונפק  )לוחות הזמנים ייקבעו בהתאם לצו ין כל פיגור בלוחות הזמניםגב 10.3

, יהא הספק חייב לכל עבודה, אשר יכלול את תאריך התחלת עבודה ותאריך סיום עבודה(

בתור פיצויים מוסכמים וקבועים מראש, בעד כל  ש"ח, 500 בתשלום סך של תאגידכלפי ה

 חור, בתוספת מע"מ המוגדר בחוק.ייום א

ביצע הספק יתברר כי , במידה ולהלן( 14.2בסעיף במהלך כל תקופת האחריות )כהגדרתה  10.4

יבצע ' להסכם זה, נספח אבניגוד לדרישות המפרט הטכני המצורף כו/או  נהלא תקי מדידה

הספק את התיקונים הנדרשים, וזאת על חשבונו, לשביעות רצון התאגיד. ככל שהספק לא 

בגין המדידה החדשה  התאגידהספק בעלויות  יחויביבצע את התיקונים כנדרש, אזי ש

עסיק י שהתאגידהבדיקות והיועצים השונים וכן עלות שתבוצע על ידי קבלן חלופי אחר( )

הכוללת, כפיצוי  תאגידמעלויות ה 15%( בתוספת "תאגיד"עלויות הלהלן: ) לצורך כך

 וללאמהמדידה הלא תקינה כתוצאה  תאגידל להיגרם שעלולות ההוצאות לכיסוי מוסכם

 נזק כלשהו. בהוכחת צורך
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על פי  תאגידכדי לגרוע מהתחייבויות הספק וכל סעד ו/או תרופה המוקנים ל אין באמור 10.5

 הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 מובהר כי הוראות סעיף זה הינן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 10.6

 תקופת ההסכם .11

שים חוד 24וסופה  על ידי התאגיד ביום חתימת ההסכםתחילתה שהסכם זה הינו לתקופה  11.1

  "(.תקופת ההסכם"להלן: ) לאחר מכן

 חודשים כל אחת 12תקופות נוספות, בנות  3-ל להאריך הסכם זהלמזמין שמורה הזכות  11.2

הודעה על מימוש  .התאגידשל  "(, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדיתקופת האופציה"להלן: )

ציה במהלך תקופת האופ .האופציה או המשך התקשרות לתקופה נוספת תעשה בכתב

, או בתנאים התמורה שתשולם לספק תהא כאמור בהצעת המחיר המצ"ב כנספח י' למכרז

 .המיטיבים יותר עם התאגיד

כל עבודה ועבודה במועד אשר ייקבע על ידי התאגיד בהוראה שתינתן הספק יתחיל בביצוע  11.3

"צו התחלת עבודה/ הזמנת עבודה". הספק יתקדם בביצוע העבודה בקצב  -בכתב ותיקרא 

דרוש להשלמתה על פי הוראות התאגיד, בהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות ה

 המפורטים בצו/ הזמנה.

האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, התאגיד יהיה רשאי לסיים את הסכם ן מבלי לגרוע מ 11.4

 יום בכתב לספק.  15זה, בכל עת ומכל סיבה, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 

מסיבה כלשהי, לא יהיה הספק ו/או הקפאתו עם סיומו  עם תום תוקפו של הסכם זה או 11.5

או הנובע מהסכם ו/זכאי לפיצוי, שיפוי, או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין הקשור 

וכן לא יהיה הספק זכאי לקבל תשלום כלשהו בגין מוניטין ו/או בגין  ,הפסקתומזה ו/או 

, למעט יתרת ובע ממנופעולה שעשה או כספים שהוציא בקשר עם הסכם זה ו/או הנ

  תום ההתקשרות.שבוצעו על ידו בפועל עד למועד  אספקת הטוביןבגין התמורה המגיעה לו 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי המזמין, מכל סיבה שהיא, להקטין ו/או להגדיל ו/או  11.6

לשנות בכל אופן שהוא את היקף ביצוע העבודות בהסכם, כך שהתאגיד לא מתחייב להיקף 

הו של עבודות, ולספק אין ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי בקשר עם כלש

 היקף העבודה כאמור.

אישור בר כל אישור הנדרש על פי חוק, לרבות תאגיד עם חתימתו על הסכם זה יגיש הספק ל 11.7

, והתצהירים אישור עוסק מורשה ,תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה

והצהרה בגין אי תשלום , 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והבאים: 

 , חתומיםמסמכי המכרזל ח'-ו 2ב', 1נספחים ב'כ דמי תיווך לגורמים מתווכים המצורפים

, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של תאגידדין. הספק מתחייב למסור ל-ע"י עורך יםומאושר

יהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה או רואה הסכם זה, אישורים בני תוקף על נ

  חשבון, או הספק מס מוסמך. 
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  התמורה .12

, כל התחייבויותיו לפי הסכם זהלמילוי בכפוף ו לתאגידהספק  לעבודות שיבצעבתמורה  12.1

נספח במלואן ובמועדן, ישלם התאגיד לספק את הסכום הנקוב בהצעתו הכספית של הספק )

 . ("התמורה"להלן: )דין למכרז(, בתוספת מע"מ כ י'

התמורה תשולם לספק לאחר שהספק סיים את העבודות בפועל )לרבות כל תוספת ו/או  12.2

שינוי שעליהם הורה התאגיד, ככל שהורה(, ולאחר שהספק קיבל את אישורו של התאגיד על 

 .לעיל 6.3 כמפורט בסעיף ,ביצוען של העבודות לשביעות רצונו המלא

ויציין בו ימי עבודה המהווים יחידת תשלום בהתאם למפרט הספק ינהל יומן עבודה,  12.3

המצ"ב להסכם זה. מובהר בזאת, כי לא ישולם לספק בגין יום עבודה ללא יומן עבודה 

 חתום ומאושר בכתב ומראש על ידי נציג התאגיד.

עבור עבודות שהושלמו באופן מלא על ידי הספק ובהתאם להזמנות עבודה התשלומים  12.4

עד תאגיד אישור הלתבצעו כנגד חשבונית מס כדין אשר תוגש על ידי הספק ימטעם התאגיד, 

וישולמו על ידי ואשר תפרט את הפעולות והכמויות שבוצעו, , ליום העשירי לכל חודש

  .ממועד קבלת החשבונית 60בתנאי שוטף + התאגיד 

 החשבון הסופי לספק בתום תקופת ההתקשרות, ישולם לספק בכפוף לחתימתו על מכתב  12.5

לפיו עם התשלום של החשבון הסופי, לא יהיו )המצ"ב כנספח ו' להסכם זה( היעדר תביעות 

לספק כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו בקשר עם 

 ביצוע העבודות ו/או התשלום בעדן.

, מהווה לעיל 12.1 מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי התמורה אשר תשולם בהתאם לסעיף 12.6

תמורה סופית ולא יתווספו אליה הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל סוג שהוא וזאת אף אם 

 התארכה תקופת ביצוע העבודות מכל סיבה שהיא, מלבד כמפורט בהסכם זה.

ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים אחרים  ,לספק תאגידשלם הימכל סכום ש 12.7

ל ידי הספק אישור בדבר פטור מניכוי במקור המתחייבים על פי החוק אלא אם כן יומצא ע

מוצהר כי האמור מתייחס לניכויים המתחייבים מתשלומים לספק  ,כאמור. למען הסר ספק

 עצמאי בלבד. 

כגון:  ו,הספק מצהיר ומתחייב בזה לשאת בכל התשלומים החלים עליו בגין העסקת 12.8

ים, אגרות ותשלומי תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס ערך מוסף, מס הכנסה וכן מס

 מכל סוג שהוא.אחרים חובה 

התמורה על פי הסכם זה, מהווה תמורה מלאה כי  ,הצדדים מצהירים ומאשרים בזה 12.9

ומוחלטת בגין אספקת הטובין על ידי הספק, לרבות בגין כל ההוצאות הנלוות, כולל הוצאות 

תמורה ום ו/או והספק לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלנסיעה של הספק /ואו עובדיו, 

כי הספק זכאי  בכתב םמהתאגיד אלא אם פורטו מפורשות בהסכם זה או אם סוכ אחרת

 להם.
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  ספק עצמאי .13

הסכם זה מסדיר את התקשרות הצדדים ביניהם על בסיס קבלני, לפי בחירתו של הספק,  13.1

ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר ו עובדיו/או  אל מול הספק והתאגיד של  ותבוובהנחה כי ח

לפי הסכם זה תתמצה בתשלום התמורה הקבלנית  אספקת הטוביןלשהו מטעמו בגין כ

 המוסכמת.

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הספק כספק עצמאי על כל הנובע  13.2

ומשתמע מכך. הספק ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר כלשהו מטעמו לא ייחשבו 

ולא ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם התאגיד ובדים של בשום מקרה ובשום נסיבה כע

מעביד, יחסי שותפות, יחסי שליחות, נציגות או סוכנות -ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד

להורות, לפקח, או להדריך את  תאגידו/או כל יחסים דומים אחרים, וכי אין בכל זכות של ה

י מטעמו בביצוע הסכם זה כדי ליצור יחסי הספק ו/או את עובדיו ו/או בעלי מנויותיו ו/או מ

 מעביד.-עובד

הספק בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל דין לעובדיו ו/או לאחר כלשהו  13.3

לא התאגיד לפי הסכם זה.  אספקת הטוביןמטעמו ו/או לכל אדם המועסק על ידו בקשר עם 

רות, לרבות לא בתשלום שכר, חייב בתשלום כלשהו למי מהאמורים לעיל בביצוע השייהיה 

דמי ביטוח לאומי ו/או כל תנאים סוציאליים או נלווים, או כל זכות אחרת המגיעה על פי כל 

 דין.

הספק מתחייב לשלם לעובדיו את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה, וכפי  13.4

בודה ומנוחה, ; חוק שעות ע1987 -שיהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

; 1958 -; חוק הגנת השכר, התשי"ח 1951 -; חוק חופשה שנתית, התשי"א 1951 -התשי"א 

צווי ההרחבה בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני, תשלום דמי ההבראה והשתתפות המעביד 

בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכיוב' חוקים/צווים/הסכמים מחייבים, וכפי שיעודכנו מעת 

אישורים תקופתיים בכתב, מעת לעת, לפי שיקול לתאגיד תחייב להמציא לעת. הספק מ

 , על ביצוע האמור בסעיף זה.וולפי דרישת ודעת

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר בזאת כי היה ויקבע למרות כוונת הצדדים  13.5

ו המפורשת הנ"ל, על ידי גורם מוסמך כלשהו, כי התקיימו בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/א

להלן  13מעביד, תחשב התמורה המתוארת בסעיף -יחסי עובדהתאגיד אחר מטעמו לבין 

ככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין, הסכם, הסדר, נוהג או מנהג 

בין עובד למעביד, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, 

שא בכל תשלום נוסף בגין יהתאגיד לא דמי חופשה שנתית וכיו"ב,  דמי הבראה, נסיעות,

 אלו.

בגין כל חבות כאמור לעיל, לרבות הוצאה או התאגיד בנוסף לאמור לעיל, הספק ישפה את  13.6

נזק שיגרמו לה כתוצאה מניהול הליך או תביעה שתוגש על ידי מי מעובדיו, בעלי מניותיו או 

 תאגידחת עורכי דין והוצאות, שיוצאו על ידי הכל גורם אחר מטעמו, לרבות שכר טר

היה זכאי תאגיד יבהקשר ולצורך תביעה או הליך כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ה

 לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה לספק על פי הסכם זה.
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 הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה הינו תנאי יסודי 13.7

 לאורו להתקשר בהסכם זה. םעליו ומסכי ךמסתמ התאגידועיקרי, אשר 

 אחריות  .14

לרבות לצדדים הספק יהא אחראי לכל ליקוי, אובדן, נזק או קלקול, ישירים או עקיפים,  14.1

, הקשורים במישרין ובעקיפין עם התקשרותו בהסכם זהציוד, לשייגרמו לרכוש ושלישיים, 

, בהקדם ן התאגידויים או נזקים כאמור לשביעות רצווהספק מתחייב לתקן על חשבונו ליק

 לתיקונם.  ויד-האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע על

למפרט בהתאם  העבודותיהא אחראי לטיב, יעילות, עמידות, התאמה ותקינות הספק  14.2

תקופת האחריות תהא  "(.תקופת האחריות"להלן: ) ' להסכם זהאהטכני המצורף כנספח 

מובהר כי האחריות לא תפקע עם סיום ההסכם ותמשיך . ם ההסכםלאחר סיו שנהלמשך 

 . ועד לסיום תקופת האחריות לחול גם לאחר סיומו

לא הצליח הספק לתקן את הקלקול ו/או לא תקנו במועד שנקבע, יהא רשאי התאגיד לבצע  14.3

את התיקון בעצמו ו/או להזמין טובים חדשים מאת ספק אחר, על חשבון הספק, ולנכות 

ם אלה מהסכומים להם זכאי הספק על פי כל דין ו/או הסכם ו/או לגבות ממנו סכומי

  .לעיל 10.4, הכל כמפורט בסעיף עבור הוצאות נלוות 15%תשלומים אלו ישירות, בתוספות 

מכל סוג שהוא, ככל שא בכל אחריות שהיא לנזקים, בין ישירים ובין עקיפים, ייהתאגיד לא  14.4

. מבלי לגרוע מאחריותו על פי דין, ביצוע העבודותשייגרמו לספק ו/או למי מטעמו בקשר עם 

הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל אבדן, פגיעה, נזק, הוצאה והפסד )לרבות נזק כלכלי(, 

מי  , לרבות נזק לגופו ו/או לרכושו שלביצוע העבודותישירים או עקיפים, שייגרמו בקשר עם 

שהעבודות , וכל צד שלישי אחר. אחריות זו תחול בין תאגידמעובדי הספק, עובדי ה

על ידי הספק ובין על ידי עובדיו ופועליו, או כל גורם מטעמו, בין שהנזק או  מבוצעות

בגלל החומרים, הציוד, המכשירים והכלים או העבודות ההפסד נגרם בעקבות ביצוע 

 ו בגלל תאונה. אהעבודות שהשתמשו בהם בביצוע 

הראשונה בגין כל נזק,  יד עם דרישתומ התאגידהספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את  14.5

כתוצאה ממחדליו ו/או מעשיו של הספק ו/או מי מעובדיו  או הפסד, שייגרמו לוהוצאה 

 לעיל, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד. בסעיף זהכאמור 

לספק, בגובה הסכומים של הנזקים אשר  התאגיד יהיה רשאי לעכב או לקזז תשלומים 14.6

נגרמו לתאגיד ו/או לכל גורם אחר כתוצאה ממחדליו ו/או מעשיו של הספק ו/או מי 

 מעובדיו כאמור בסעיף זה לעיל.

או מתום תקופת של פעולות שביצע הספק ו/או במתן הנחיות לספק, תאגיד אין באישור ה 14.7

  ל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.מאחריותו המלאה ע את הספקכדי לשחרר האחריות, 

הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או  14.8

  חבלה ו/או נזק ו/או אובדן שייגרמו כתוצאה ממעשה.

  י הספקביטוח .15

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, מתחייב   15.1
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פני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם הספק ל

זה )להלן: "השירותים"( על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מביניהם(, לערוך ולקיים 

ו/או כל תקופה אחרת כמפורט  מתן השירותים נשוא הסכם זהעל חשבונו במשך כל תקופת 

ת מקצועית, את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות בהסכם זה לעניין ביטוח אחריו

 חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל )להלן: "ביטוחי הספק" או "הביטוחים"( :

 ;כלפי צד שלישי אחריות 15.1.1

 מעבידים. חבות 15.1.2

 מקצועית. אחריות 15.1.3

מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו,  לפניהספק מתחייב, כי  15.2

לידי התאגיד את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם  להמציא

 "(:מסמכי הביטוחזה, בהתאם לתנאים וההיקפים המפורטים בהסכם זה )להלן: "

)להלן:  כנספח ב'קיום ביטוחי הספק בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה  אישור 15.2.1

 ."(אישור ביטוחי הספק"

כפוף לקבלת דרישה בכתב מהתאגיד )להלן: ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ב בנוסף 15.2.2

ימים ממועד קבלת הדרישה, ימציא לידי  14הספק מתחייב, כי בתוך  "הדרישה"(

התאגיד העתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי הספק בהתאם לנדרש 

 .ובקשר עם פעילותו נשוא הסכם זה

ח(, כאמור, מוסכם בזה כי המצאת ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטו 15.2.3

, כאמור, לא תפגע ו/או לא תגרע נספח ב'לרבות האישור בדבר עריכת הביטוחים 

 .מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה, על נספחיו

מוסכם בזה על הספק כי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הספק  15.2.4

הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא המצאת מסמכי הביטוח   , כאמור,)נספח ב'(

, כאמור, לא יוכל הספק להתחיל במתן )נספח ב'(לרבות אישור ביטוחי הספק 

 .השירותים נשוא הסכם זה

ביטוחי הספק יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של הספק כלפי קבלנים וקבלני משנה  15.3

כמו כן יורחבו ביטוחי הספק לשפות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה וייתבעו בגין 

שתוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או הבאים מטעם  אחריות

 "(.יחידי המבוטחהספק )להלן: "

הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, על הספק להחזיק בתוקף את כל  15.4

במשך כל  התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את 

ביטוח אחריות מקצועית, על הספק להחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין 

 לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.

 :אש מורחב –ביטוחי רכוש  15.5
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ביטוחי הרכוש של הספק )אם וככל שייערכו( יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות 

ובלבד שהאמור  התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו תחלוף )שיבוב( של מבטחי הספק כלפי

 בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 :לפי צד שלישיביטוח אחריות כ 15.6

נספח ב' אישור ביטוחי פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי 

תורחב לשפות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו )להלן: "יחידי המבוטח"( היה  הספק

ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו 

לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד בכפוף 

 מיחידי המבוטח.

 :ביטוח חבות מעבידים 15.7

 נספח ב' אישור ביטוחי הספקפוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הספק על פי 

תאונת עבודה לעניין קרות  תורחב לשפות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה וייקבע

"( שייגרמו בתקופת הביטוח למי מקרה ביטוחו/או מחלה מקצועית כלשהי )להלן: "

מהעובדים המועסקים על ידי הספק בקשר עם הסכם זה, תוך כדי ועקב עבודתם, כי הינם 

נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הספק ו/או לעניין חבות 

 ובדים המועסקים על ידו.הספק כלפי מי מהע

 :ביטוח אחריות מקצועית 15.8

 נספח ב' אישור ביטוחי הספקפוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי הספק על פי 

תורחב לשפות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין 

ו/או מחדל רשלני של  רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה

הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי התאגיד ו/או 

מנהליו ו/או עובדיו. בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, 

ה )ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח )למעט באם עילת הביטול הינ 6תקופת גילוי של 

 בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה(.

מוסכם בזה על הספק כי ביטוחי צד שלישי ואחריות מקצועית ייערכו בגבולות אחריות  15.9

 ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  15.10

(, הינם דרישה נספח ב'ור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק )המתחייבים מן האמ

מינימאלית המוטלת על הספק, ועל הספק לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע 

את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר 

שה ו/או תביעה כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרי

בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח המינימאליים 

 כאמור לעיל ולהלן.

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה  15.11

 30ודעה בכתב בדואר רשום בתקופת הביטוח, אלא אם נמסרה על כך לספק ולתאגיד ה

)שלושים( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי הספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף 
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לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו אם לא נמסרה 

 )שלושים( הימים ממועד מסירת ההודעה. 30הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 

בטחו של הספק יודיע לספק ולתאגיד כי איזה מבין ביטוחי הספק על פי בכל פעם שמ 15.12

לעיל "ביטוחי הספק", לרבות האמור בנספח אישורי  15.1הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

לעיל,  15.12עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף )נספח ב'( ביטוח הספק 

מציא לתאגיד אישור עריכת ביטוח חדש, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולה

 לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  15.13

הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי ספק משנה מטעמו של הספק, מתחייב הספק  נשוא

לני המשנה אשר יועסקו על ידו במתן השירותים או בקשר עמם, יערכו ויקיימו לדאוג כי קב

( כמפורט לעיל 15סעיף אף הם את כל הביטוחים הנדרשים בסעיף הביטוח להסכם זה )

ולהלן לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים, ההרחבות והוויתורים 

פק, כמפורט לעיל ולהלן, לרבות בנספח אישור על זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי הס

(. הספק אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו נספח ב'ביטוחי הספק )

)אישור  נספח ב'תהיינה פוליסות ביטוח תקפות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב

 .ביטוחי הספק(

גיד בגין מעשה או מחדל במתן מובהר בזאת, כי הספק יישא באחריותו על פי דין כלפי התא 15.14

השירותים הניתנים לתאגיד בקשר עם הסכם זה, לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי ספק 

משנה מטעמו של הספק הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את התאגיד בגין כל אובדן 

ני ו/או נזק שייגרם לו, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבל

המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף זה 

 (  ובין אם לאו.נספח ב')ביטוח( ו/או בנספח אישור ביטוחי הספק )

ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח  15.15

רים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה הנערך על ידי התאגיד וכי מבטחי הספק מוות

לחוק חוזה  59בדבר שיתוף ביטוחי התאגיד. לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 

 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי התאגיד וכלפי מבטחיו. 1981 –הביטוח התשמ"א 

דרישה ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  15.16

תביעה כנגד התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין נזק לרכוש בבעלותו של הספק ו/או 

המשמש אותו במתן השירותים נשוא הסכם זה ואשר הספק זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח 

הרכוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו(, והוא פוטר בזאת את התאגיד ו/או מנהליו 

ובדיו מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על ו/או ע

 . אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדוןהספק(. 

 זה )ביטוח( 15בסעיף הספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  15.17

לום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח , וכל תשנספח ב'(לרבות באישור ביטוחי הספק )

בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות 

האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות 
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קשר עם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים ב

הסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב הספק כי את ביטוח אחריות 

מקצועית יחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על 

 ידו בקשר עם הסכם זה, על נספחיו.

ות עילה לתביעה הספק מתחייב להודיע לתאגיד עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול להו 15.18

על פי ביטוח אחריות מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב 

הספק לשתף פעולה עם התאגיד ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק, ככל שיידרש לשם 

מימוש תביעת ביטוח אשר התאגיד יחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות התאגיד 

 הספק.על פי ביטוחי 

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את התאגיד ו/או  15.19

מנהליו ו/או עובדיו באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי 

הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על ידי 

ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או הספק ו/או מנהליו 

 חובת השיפוי מוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי  15.20

פק, לרבות, אך לא קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הס

מוגבל, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק ו/או מי 

מטעמו, לא יפגעו בזכויות התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו  לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי 

 ביטוחים אלו. 

ייב הספק לחזור )שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתח 7 -לא יאוחר מ  15.21

ולהפקיד העתקים בתוקף של פוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( הנערכות בקשר עם הסכם 

, בגין הארכת לעיל 15.2בסעיף כאמור )נספח ב'( הזה לרבות את אישור עריכת הביטוח 

תוקפם לתקופה נוספת, הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את מסמכי הביטוח לרבות אישור 

, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב ח ב'()נספ ביטוחי הספק

 בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו.

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת מסמכי הביטוח, כאמור, לרבות "אישור ביטוחי הספק"  15.22

גיד כאמור הינה תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים והתא)נספח ב'( 

יהא רשאי למנוע מהספק את תחילת ו/או המשך מתן השירותים כאמור במקרה שמסמכי 

 הביטוח ו/או האישור, כאמור, לא הומצאו במועד המוסכם כנדרש.

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי  15.23

יות כלשהי על התאגיד ו/או על מי בדיקתם, על ידי התאגיד  ו/או בשינויים, כדי להטיל אחר

מטעמו ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה 

כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין ו/או כדי 

 להטיל אחריות כלשהי על התאגיד ו/או על מי מהבאים מטעמו.

הר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי למען הסר ספק מוב 15.24

פי  -לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות הספק על  15.21 -ו 15.2הספק כאמור בסעיפים 
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 הסכם זה, על נספחיו.

התאגיד רשאי )אך לא חייב( לבדוק את העתקי פוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( ואת  15.25

הספק כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או  אישורי הביטוח שיומצאו על ידי

 זה )ביטוחי הספק(. 15תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף 

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של התאגיד ביחס למסמכי הביטוח )הפוליסות(  15.26

ות על תיקונם ואת אישורי הביטוח וזכותו לבדוק את מסמכי ואישורי הביטוח ולהור

כמפורט לעיל, אינה מטילה על התאגיד ו/או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי 

מסמכי ואישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי 

 לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין.

ום לו אמור לעיל, מוסכם בזה כי התאגיד יהיה רשאי לעכב כל סכבנוסף ומבלי לגרוע מה 15.27

זה )ביטוח( מהתמורה העומדת לזכות הספק בקשר עם  15ף הינו זכאי על פי תנאי סעי

 )שבעה( ימים מראש.  7ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע על כך לספק, בכתב, 

אם ויישוב התביעה בהתאם מוסכם בזה על התאגיד כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלו 15.28

למוסכם על התאגיד, יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לתאגיד )באם 

 נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  15.29

 מטעמו. הספק בלבד, ובכל מקרה לא על התאגיד ו/או על מי

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר כל  15.30

דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות 

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן 

קו במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו שכל העובדים שיועס

באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי 

 החוקים הנ"ל.

זה )ביטוחי הספק( בקשר לביטוח אינה באה לגרוע  15מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  15.31

חריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור מכוחם של הוראות ההסכם בדבר א

 בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה  )ביטוחי הספק( זה 15מובהר, כי הוראות סעיף  15.32

 יסודית של ההסכם.

לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך הספק את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי  15.33

סכם זה במלואם או בחלקם, יהא התאגיד רשאי, מבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או ה

מוסכם בזה על התאגיד כי   על פי הדין, לעכב כל תשלום המגיע ממנו לספק לפי הסכם זה.

( לרבות נספח אישור ביטוחי מסמכי הביטוחעם הצגת העתקים בתוקף מפוליסות הביטוח )

דרש על פי ההסכם ולמוסכם על התאגיד, ישולם לספק הסכום (, בהתאם לננספח ב'הספק )

 המעוכב, כאמור.
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  תיוערבו .16

 ביצוע ערבות 16.1

תחילת וכתנאי ל זה הסכםפי -להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הספק על 16.1.1

ערבות , עם חתימת ההסכם, תאגידימציא הספק ל, עבודות על ידי הספקביצוע 

, תאגידמבנק מקובל על ה, ובלתי מותנית ה, בלתי תלויאוטונומית בנקאיתביצוע 

' ג נספחבובהתאם לנוסח הקבוע ( ח"חמישים אלף ש) ש"ח 50,000 של בסך

 "(.הערבות"להלן: זה ) להסכם

למילוי מדויק אחר כל הוראות ההסכם על ידי הספק,  כבטחוןתשמש  הערבות 16.1.2

כל הפרה עקב ו/או בקשר עם תאגיד ובכלל זה כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם ל

זכאי תאגיד , תשלום פיצויים שההסכםאו אי מילוי של תנאי כלשהו מתנאי ה

הוציא  שהתאגיד לספקההסכם, כל ההוצאות והתשלומים הקשורים  לפילהם 

 מקרה בכל. זה הסכםו/או עלול להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם 

מקצתה, בפעם רשאי לגבות את סכום הערבות, כולה או  יהיה התאגיד כאמור

אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

 והתשלומים כאמור.

סיום תקופת ההסכם, לרבות כל הארכה יום לאחר  60עד ערבות תהא בתוקף ה 16.1.3

לפעם  ם, מפעערבותהשל  , כולה או חלקה,את תוקפהלהאריך ידאג  הספק. לו

וללא כל גיד ובשיקול דעתו הבלעדי, וזאת על פי ובהתאם לדרישתו של התא

  תמורה נוספת בהתאם.

, להלן 16.2הערבות תוחזר לספק כנגד המצאת ערבות אחריות, כמפורט בסעיף  16.1.4

 .לעיל 12.5מכתב היעדר תביעות, כאמור בסעיף ולאחר חתימת הספק על 

לרבות לחילוט הערבות הנובעות  התאגידאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות  16.1.5

, והכל פרת ההסכם ו/או מאי מסירת הערבות כאמור ו/או מאי הארכתהמעצם ה

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/או הארכתה, תחולנה  16.1.6

 על הספק בלבד.

הגמור  וניייהפך לקניהתאגיד ל ידי סכום הערבות שנגבה ע מובהר בזאת, כי 16.1.7

בטענות ומענות  התאגידזכות כלשהי לבוא כלפי  לספקוהמוחלט מבלי שתהיה 

 .כלשהן בקשר לכך

  לתקופת האחריות ערבות 16.2

 50,000ל בסך ש ערבות לתקופת האחריות התאגידעם תום תקופת החוזה, תועבר לידי 

ממועד תום תקופת החוזה )להלן: שנה למשך אשר תוקפה יהיה  ש"ח(אלף חמישים ), ש"ח

לאחר תום תקופת החוזה, יקבל הספק את ערבות שנה (. בסיום "ערבות האחריות"

, בנוסח העבודותזאת בכפוף לחתימה על כתב שיפוי לאחריות על טיב האחריות חזרה, 

  .שיעביר התאגיד
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 סודיות .17

מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות  הספק

שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, תוך כדי  ,ןבעקיפי אוובפרטים, בכתב או בעל פה, במישרין 

 הספק. בקשר עם הסכם זה ו/או בכל עניין אחרלטובין ו/או  לתאגידבקשר  אספקת הטוביןביצוע 

 .מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל

 ניגוד עניינים .18

ל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת הספק מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כ

שלו ו/או של מי מעובדיו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה וכי הוא יימנע מכל פעולה 

שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת 

 שלו ו/או של עובדיו, במישרין ו/או בעקיפין. 

 ברההע .19

הסכם זה הינו אישי והספק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו ו/או  19.1

 מראש ובכתב. תאגידאלא אם ניתנה לכך הסכמת ה ,חיוביו שמכוח הסכם זה

ובמקרה כאמור יהיה  ,כולו או מקצתו ,להעביר ו/או להסב הסכם זה התאגיד יהיה רשאי 19.2

 הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי הספק.

 פרות וסעדיםה .20

הפרה יסודית של הסכם זה  חשבתי 19.1 -ו ,18 ,17 ,15 ,14 ,11 ,10, 8, 6, 4 סעיפיםהפרה של  20.1

 .1970 -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  קכאמור בחו

היה והספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה הוא יהיה חייב לשלם  20.2

כתוצאה מההפרה האמורה  והפסדים וההוצאות שיגרמו לפיצויים בגין הנזקים, ה לתאגיד

היה התאגיד יעל פי כל דין ועל פי הסכם זה. תאגיד של ה ווזאת בנוסף ומבלי לגרוע מזכות

כתוצאה ממעשה או  ורשאי לחלט את הערבויות ו/או כל חלק מהן כנגד כל נזק שייגרם ל

 לחלט את הערבות. ול כוונתמחדל של הספק או מי מטעמו, וזאת אף מבלי להודיע לספק ע

רשאי לעכב כל ציוד או חומרים השייכים לספק, לצורך הבטחת קיום כל התאגיד יהיה  20.3

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

לבטל את ההסכם לאלתר התאגיד יהיה רשאי מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה,  20.4

ו יתברר כי הספק חדל ו/א גלרת טיוהספק יכנס להליכי פירוק, כינוס נכסים, פש במידה

 .ימים מהחלתם 7פירעון ו/או הוטלו על נכסיו עיקולים ואלו לא הוסרו או בוטלו תוך 

 שונות .21

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים, ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, מצג,  21.1

פה, בין במפורש ובין -התחייבות או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

 שתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.מ

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל  21.2



 01/2020מכרז 
 ( בע"מ2008לתאגיד מי ק.גת ) לביצוע עבודות מדידה

 

___________           _____________ 

 חותמת המציע    93מתוך  50עמוד      חתימות המציע

 

 

דין ו/או כוויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, 

 ב.ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת, נעשו במפורש ובכת

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי  21.3

כי לא ניתן לשנות  ,ת הצדדים. למען הסר ספק מובהר בזאתוחתימ את מסמך בכתב הנושא

 התנהגות, נוהג וכו'.של תנאי מתנאי ההסכם בדרך 

בהתאם להוראות  וב ללקזז מהתמורה כל סכום שהספק יהיה חיי התאגיד יהיה רשאי 21.4

 הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים  21.5

 יפו ולהם בלבד. -בעיר תל אביב

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תשלח בדואר  21.6

 72האמורה, תחשב כאילו התקבלה אצל הנמען רשום מצד אחד למשנהו, לפי הכתובת 

הודעה שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה. 

אשר תישלח באמצעות פקסימיליה תיחשב כאילו התקבלה רק אם נתקבל אישור טלפוני 

 לכך. השולח ישמור אישורים בדבר משלוח ההודעות.

 

 : םולראיה באו הצדדים על החתו

   

 הספק  ( בע"מ2008מי ק. גת )
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 נספח א'

 לעבודות מדידהמפרט 

 תיאור העבודה  .1

 כללי  1.1

בקנ"מ מצבי קרקע לפי תקנות המדידה המפורטת של כל השטח המסומן בתוכנית  פויימ

 .באזור הדרוש למדידהעל רקע גושים וחלקות ותוכניות מפורטות שחלות על השטח  1:250

 ה קרקעית בלבד ללא שימוש באלמנטים של פוטוגרמטריה.יודגש שהמדידה  תהי

צו תחילת שייקבע בלפי לוח זמנים על המודד לבצע את המדידה הדרושה על כל מרכביה 

. מודד שיגיש את הצעתו למזמין, לביצוע עבודות המדידה, מביע בחתימתו על ההצעה עבודה

 את התחייבותו לבצע את העבודות בלוח הזמנים הנדרש.

מנים מפורט, סדרי עדיפויות ושלבי ביצוע יועברו למודד יחד עם הזמנת העבודה, לכל לוח ז

 פרויקט בנפרד.

 .פי הסכם זה-עם המצאת צו תחילת עבודה לכל עבודה עלתוואי מדויק למדידות יימסר 

 פרוט נתונים נדרשים 1.2

 מדידות לצורך תכנון קווי מים ו/או ת"ש ומתקנים.

 .1:100ולת"ש ומתקנים בקנ"מ  1:250סומן בקנ"מ המדידה תכלול את כל השטח המ

 הנחיות ותנאים כלליים  1.3

השרטוט יופיעו הפרטים האישיים של המודד על גבי כל גיליונות של כל העליון  1.3.1

המוסמך, מס' הרישיון שלו וחתימתו, על גבי חותמתו, וכן תאריך המדידה. בכל פעם 

יון ויכלול את תיאור העדכון ואת שתעודכנה תוכניות המדידה הדבר יירשם על גבי הגיל

 .העדכון תאריך

)או בקנ"מ  1:1,250האתר תבוצע ע"י המודד מפת מפתח ממוחשבת, בקנ"מ עם תוכנית 

אחר עליו יסוכם בין המזמין והמתכנן למודד, לפני תחילת העבודה(, יסומנו ע"י המודד 

 תחומי כל תוכניות האתר שיכין. 

 ארגון גיליון תוכנית האתר 1.3.2

של כל העליון תוכנית אתר וגיליון מפה טופוגרפית תופיע כותרת שמאלי העליון בצד ה

שתכלול את שם התוכנית וקנה המידה לפיו שורטטה. מקרא, שמות מקוצרים וראשי 

תיבות יופיעו מתחת לכותרת וקנה המידה לפיו שורטטה. מקרא, שמות מקוצרים 

אלי מתחת לכותרת זו ו/או וראשי תיבות יופיעו מתחת לכותרת המודד. כל צד השמ

המקרא יישאר ריק לצורך הדבקת מדבקת המתכנן שתהיה בפינה השמאלית התחתונה 

 )תוסף על ידי המתכנן(.
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 בצד הימני העליון של כל גיליון תכנית אתר תופיע סכמת הגיליונות שיוכנו ע"י המודד.

, שם, מס' רישיוןישיים של המודד )בצד הימני התחתון של כל גיליון יופיעו הפרטים הא

טלפון, פקס, דואר אלקטרוני וחתימה(, תאריך ביצוע המדידה )או עדכון  כתובת,

המדידה( וכן פרטים בקשר לדיוק המדידה ולתיאור נקודות הקבע הממשלתיות 

 שבאמצעותן נקשרה המדידה לרשת ארצית.

 )"נקודות( B.M)הרומים והקואורדינטות יהיו קשורים לנקודות קבע ממשלתיות  1.3.3

 המודד ימסור למזמין את זיהוי הנקודה אליה קשורים הרומים ביסוס"(.

ני תחילת יות מאושרת ע"י המזמין והמתכנן לפנקודה זו חייבת לה והקואורדינטות.

העבודה. המודד חייב לציין על גיליונות המדידה את הנתונים של כל "נקודות המוצא" 

(B.M  צלעון -ונקודות טריאנגולציה או פוליגון.) 

 )בין היתר  יליונות השרטוט או בקבצי הנתוניםבכל מקרה, כאשר יתגלו בג 1.3.4

שגיאות, אי התאמות ו/או פרטים  , או כל קובץ נתונים אחר(DXFאו   DWGבקבצי

חסרים או לא ברורים יהיה על המודד לתקנם ולהחזירם למזמין ולמתכנן בהקדם 

, ועל כן על המודד GIS יובהר, כי התאגיד מצוי בתהליכי הפעלת מערכת האפשרי.

להיות מותאם לדרישות של המערכות החדשות, ככל שיהיו כאלה, וזאת ללא כל 

 תשלום נוסף.

קשירת המדידה ל"נקודת מוצא" ו/או קשירת המדידה לרשת הקואורדינאטות  1.3.5

 הארצית, שתהיה ברשת ישראל החדשה תהיה עפ"י ההנחיות ותקנות המדידה.

-מדידות ומיפוי( תשע"ו  , "תקנות המודדים )15.6.2016מיום  7617קובץ התקנות מס'  1.3.6

, מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה. , על כל סעיפיו(תקנות המודדים"": " )להלן2016

רשאים להגיש הצעה אך ורק מודדים מוסמכים העונים על הגדרת "מודד" בקובץ 

דה וצורה של תקנות זה. על המודד לבצע את עבודתו על פי ההנחיות, שיטות דיוק, מדי

שרטוט, כמצוין במסמך הנ"ל ובהתאם לדרישות הספציפיות של המזמין והמתכנן, 

 אשר יפורטו להלן , שניהם יחד.

 בכל מקום שצוין במפרט תימדד/יימדד יש לקרוא גם תשורטט/ ישורטט. 1.3.7

התוכנית שתימסר למזמין תהיה משורטטת בקנה מידה אותו יקבע המתכנן, כמתואר  1.3.8

גרם ותהיה המקור. גודל הגיליון יהיה לפי דרישת  90יר שרטוט שקוף להלן, על גבי ני

או כל גודל אחר, כפי שייקבע ע"י המזמין והמתכנן לפני תחילת  A-0 /A-1המזמין 

 התואם לחלוטין את השרטוט.  (File)העבודה . לכל תכנית יצורף קובץ 

כל תכניות כמועד השלמת העבודה ומסירתה למזמין ולמתכנן ייחשב מועד הגשת  1.3.9

לאחר שהושלמו כל (, האתר ו/או מפות טופוגרפיות )כהגדרתן בתקנות המודדים

 .התיקונים והעדכונים שנדרשו ע"י המזמין ו/או המתכנן, לשביעות רצונם המלאה
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 AutoCADכל השרטוטים/ תכניות אתר/חתכים מפות טופגרפיות ייעשו בעזרת תוכנת   1.3.10

כנן תכניות דחיסה )במידה והקובץ נדחס(. ומעלה. יועברו למזמין ולמת 2014גרסה  

עימם השתמשו  REG -ו  DISיועברו קבצי העזר    DXFאו   DWG בנוסף לקובצי ה

( FONT, גופנים )'Xrefכולל, סימבולים, צורות, AutoCAD-לצורך העבודה בתוכנת ה

 ( קווים, תפריטים וכיו"ב, כך שההעברה תהיה שלמה.DATמשטחים )

מפות טופוגרפיות ישורטטו באמצעות תוויין. כל  חתכים/ אתר/תכניות  השרטוטים/ 1.3.11

הסימונים בתוכניות )קווים, מילים ומספרים(, למעט כותרת המודד, יהיו בעובי מרבי 

למעט חתימת המודד( ותהיה טוט לא יהיו כל תיקונים ידניים )מ"מ. על השר 0.3של 

 התאמה מלאה בין הקובץ לבין התוכנית המשורטטת.

האתר ובמפות הטופוגרפיות חץ הצפון יופיע בצורה ברורה. באין הוראה בתוכנית  1.3.12

ברורה אחרת מהמזמין והמתכנן ישורטטו תכנית האתר והמפה הטופוגרפית בכיוון 

 הצפון, דהיינו לכיוון ראש הגיליון.

חלוקה לגיליונות של תכניות האתר תהיה אך ורק לפי הוראות המתכנן, שתימסרנה  1.3.13

 מטר. 10.00עבודה, ותהיה חפיפה בין גיליון לגיליון למודד לפני תחילת ה

בשרטוט אין לכסות שטחים רצופים בסימנים גרפיים, אלא לסמן גבולות והגדרות למה  1.3.14

 על מנת להקל בשימוש בתוכנית האתר כמפת בסיס לתכנון(.)שנכלל בתוך הקו 

 מחשוב .2

עם או בלי ) BLOCK -וכל אלמנט המתאים לכך יוגדר כ  LAYER-כל נושא יוגדר כ 2.1

ATTRIBUTESבתוכנת ה )-AutoCAD ן. במידה ולא יוגדר הנושא בנפרד,, כמפורט להל       

שמות השכבות ותיאורן יהיו לפי מפרט טכני סטנדרטי למיפוי עירוני משותף המוסכם על ידי 

עודכנת הקיימת ליום הזמנת בגרסה המ) מקומיות משהב"ש ורשויות ,חברת החשמל, בזק

יסופק ע"י  GIS. מפרט  GISות הנתונים יוכלו לשמש כבסיס להקמת מערכת שכב(. המדידה

 המפקח  על המדידות.

גרסה חדשה יותר שיסוכם עליה  )או  2015גרסה  AutoCADהעבודה תבוצע באמצעות תוכנת  2.2

 המודד למזמין ולמתכנן לפני תחילת העבודה(. בין

. לקבצים יצורפו     CDעל גבי  ומעלה AutoCAD  2015גרסת  DWGהשרטוטים יועברו בקבצי  2.3

לשרטוט. כל המידע המופיע  AutoCAD -כל קבצי העזר שישמשו את המודד בתוכנת ה

 בשרטוטים יופיע באופן מלא גם בקבצים.

      , מותאמים DIS-וה REG -וקבצי ה DWG -ה המודד ימסור למזמין ולמתכנן את קבצי 2.4

ה אחרת המשמשת בארץ לתכנון וחישובים או כל תוכנ "CivilCAD 2012"לעבודה עם תוכנת 

יובהר, כי התאגיד מצוי בתהליכי  שתאושר על ידי המזמין מראש. ,עבודות עפר לסוגיהן של
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, ועל כן על המודד להיות מותאם לדרישות של המערכות החדשות, ככל GISהפעלת מערכת 

 שיהיו כאלה, וזאת ללא כל תשלום נוסף.

 ת"ש ומתקנים קווי מים, ביוב, .3

 כנית אתרת 3.1

בעת ביצוע העבודה לקווי מים, ביוב, ת"ש ומתקנים ו/או כל עבודה אחרת באזור יהא  3.1.1

על המודד למסור את כל נקודות המוצא )פוליגון( ללא כל בקשה לתוספת מחיר לקבלן 

 המבצע ולמפקח עליו.

כל המבנים בשטח המוגדר למדידה כגון: בתי מגורים, מחסנים, סככות , מרפסות וכד',  3.1.2

דו בקו המגע עם הקרקע . תהיה בשרטוט הפרדה גרפית בין מבנה לסככה/מרפסת. ימד

הגובה של רצפות המבנים יימדד ליד דלת הכניסה לקומה התחתונה שלהם. יימדדו 

סככות. כמו כן יציין רומי הקרקע הקיימת בפינות המבנה, בכל המבנים, המרפסות וה

ו כל גרמי המדרגות החיצוניים, כולל כל בטון, אבן, מתכת, עץ וכו'(. ימדדחומר המבנה )

 גרמי המדרגות השייכים למבנים.

יימדדו כל השטחים, כולל רומים משטחי אספלט, בטון, אבן משתלבת, ריצוף וחומרי  3.1.3

מצע מהודקים, לרבות דרכי עפר לא סלולות. כל מידע יצוין על גבי התוכנית. יימדדו כל 

אבני שפה יימדדו בין שהן מאבן  .וף וכו'מדרכות אספלט, בטון, ריצ המדרכות, לרבות

 שפה טרומית או חגורה יצוקה גלויה.

כיוון  יימדדו כל קירות התמך. גובה קירות התמך יימדד בקצות הקירות, בכל שינוי 3.1.4

. בכל נקודת מדידה יימדד גובה ראש הקיר, גובה קרקע מטר אורך 10.00ולפחות כל 

ו ריצוף סמוך(. יש לציין את סוג הבנייה) בגב הקיר, גובה תחתית הקיר )פני הקרקע א

 קיר אבן, בטון, אלמנטים טרומיים וכו'(.

בכל  .מ' אורך 10.00י כיוון ולפחות כל מסלעות וטרסות יימדדו בקצותיהן, בכל שינו 3.1.5

או  טרסה -נקודת מדידה יימדדו פני הקרקע העליונים והתחתונים, יש לציין את הסוג 

 במבט על( יופרדו גרפית ממצוקים ומתלולים.מסלעה. שטחי מסלעות וטרסות )

יימדדו כל צינורות המים הגלויים, כולל סימון מיקום מגופים, ברזי כיבוי אש, מיקום  3.1.6

 מדי מים וקוטר, בשטח הציבורי ובשטח הפרטי, ראשי מערכת השקיה וכד'.

יימדדו כל מדי המים הביתיים תוך ציון מד מים יחיד ו/או זוגי וקוטר ובמקומות  3.1.7

 סוימים מס' מדי המים הקיימים.מ

קרקעיים -( הבנויות על הקווים תתL.Tיימדדו כל שוחות )תאי( הבקרה הקיימות ) 3.1.8

, כיווני זרימה, כבלי חשמל, וי ביוב, קווי סניקה, קווי ניקוזקיימים של קווי מים, קו

כבלי בזק, כבלי תקשורת, כבלי טלוויזיה בכבלים, כבלים של חברות טלפון סלולרי 

'. שימוש בשמות מקוצרים ו/או בראשי תיבות מחייב הוספת מקרא לתוכניות. וכד
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העבודה תכלול מדידה של רום המכסה ופתיחה של מכסי כל השוחות ומדידת רום 

 של כל צינורות הכניסה ושל צינור היציאה.  (L.I)תחתית

יבורי מדידה של קווי ביוב גרביטציוניים ציבוריים קיימים תכלול גם מדידה של כל ח 3.1.9

את שוחת  הבתים הקיימים אל שוחות בקרה קיימות הבנויות עליהם. המדידה תכלול

המאספת( ואת הקו המחבר בינה לבין שוחה הציבורית.                                    הביוב הביתית האחרונה )

 ימדדו כל המרזבים, כולל מדידה של המרזבים המחוברים למערכת הביוב.

קרקעיים הקיימים. העבודה תכלול גם מדידה -נו תוואי כל הקווים התתיימדדו ויסומ 3.1.10

מערכת( ישורטט בתוכניות האתר קוטר כל הקווים הקיימים, כל קו )וסימון של 

 .דת, בצבע נפרד ובסימון גרפי שונהבשכבה נפר

( מכל הרשויות את כל המידע המצוי ברשותן לגבי על חשבונועל המודד לאסוף ולקבל ) 3.1.11

יימים. הרשויות כוללות את המזמין, הרשות קרקעיים ק-ערכות שירותים תתקווים ומ

, חברת החשמל, חברת בזק, חברות טלוויזיה בכבלים, המקומית, מע"צ, חברת מקורות

 חברות טלפון סלולרי וכד'.

המדידה תכלול בכל המגרשים את האיתור והמדידה של רום המכסה והתחתית של  3.1.12

ת( הנמוכות ביותר, לפני הבור הסופג. יימדדו כל השוחות שוחות הביוב הביתיות )פרטיו

 הקיימות, גם אם הן נמצאות בצד האחורי של המגרש.

במגרשים שאינם בנויים בהווה, המדידה תכלול את רום הקרקע בנקודה הנמוכה  3.1.13

 ביותר במגרש.

קרקעיים והגלויים, כולל ציון המערכת אליה -דדו כל הצינורות והכבלים העליימ 3.1.14

. בתוכניות האתר כל קו )מערכת( ישורטט בשכבה נפרדת, בצבע נפרד ובסימון שייכים

 גרפי שונה.

, תאורה לסוגיה, טלפון, כריזה וכד'. ליד כל עמוד יירשם  יימדדו כל העמודים של חשמל 3.1.15

. שימוש בשמות מקוצרים ו/או בראשי תיבות מחייב א שייךמספרו ולאיזה מערכת הו

ד ישורטט בשכבה נפרדת, בצבע נפרד לפי המערכת הוספת מקרא לתוכנית. כל עמו

 אליה הוא שייך.

, כולל ציון סוגיהם, צנרת ניקוז ותעלות הבטון הקיימיםיימדדו כל מעבירי המים,  3.1.16

בכניסה וביציאה מהמעביר ופירוט מלא של מתקני הכניסה  I.Lפריטיהם מידותיהם, 

 והיציאה.

ך ציין סוג הגדר, סוג הקיר, שערים יימדדו כל הגדרות והקירות לסוגיהם השונים, תו 3.1.17

 .ומעקות. יימדדו שלטים, תמרורים לסוגיהם וכד'

יימדדו כל המתקנים הנמצאים בתחום המדידה, בין אם הם מונחים על הקרקע או  3.1.18

 מעוגנים בה, ויציין של המתקן.
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 :הצמחייה הנמצאת בתוואי המדידה תימדד כדלקמן 3.1.19

 ייה אחרת.מדשאות יימדדו ויצוינו בהבדלה מסוגי צמח 3.1.19.1

 עצים בודדים כשסימון בנפה מציין את מרכז הגזע. 3.1.19.2

 מ' ומעלה. 2.00שיחים בודדים שגובהם  3.1.19.3

 כל עץ יימדד בנפרד. -עצים  10קבוצות עצים עד  3.1.19.4

סימון העצים יהיה בהיטל מלמעלה, כשהנקודה  ברורה מציינת את מרכז  3.1.19.5

 הגזר. קוטר העץ שיסומן במפה יציין קוטר מקורב של העץ בשטח.

 מנו  גבולות מטעים וחורשות.יסו 3.1.19.6

חורשות ומטעים יימדדו בגבולות, כשהקן המציין את הגבולות הינו קו חוץ  3.1.19.7

של גזעי העצים הקיצוניים, כולל ציון אם זה מטע או חורשה וציון סוג/ 

 סוגי העצים.

בקבוצות שיחים או שילוב של שיחים, צמחי כיסוי, ורדים וגינון אחר שאינו  3.1.19.8

ת השטח המכוסה בצמחייה תרבותית ויסומנו בקו מדשאה יימדדו גבולו

 הנבדל גרפית מחורשת או מדשאה ) כולל ציון הסוג במילה/ מילים(.

מנו ויפורטו בצורה שטחים בהם נמצאים עצמים ארכיאולוגיים יסו 3.1.19.9

 .מובלטת וברורה

תוכנית האתר שתימסר למזמין ולמתכנן )בשלושה העתקים( תהיה משורטטת בצבעים  3.1.20

או בקנ"מ אחר שיצוין בכתב הכמויות. התוכנית תשורטט על נייר לבן  ,1:250בקנ"מ 

ותהיה המקור, שיהיה חתום על ידי המודד המוסמך בחתימת ידו, על גבי חותמתו. 

( File)לעיל. לכל תוכנית יצורף קובץ  1.3.8גודל הגיליון יהיה כמפורט בסעיף מס' 

 התואם לחלוטין את התוכנית.

 ות ורצועות כבישיםמידע בנושא גושים וחלק 3.2

המפות( יכללו רקע גושים וחלקות עדכני לזמן המסירה. גבולות תוכניות המדידה ) 3.2.1

 הגושים והחלקות יחושבו על פי תקנות המודדים, על חשבון המודד.

, חלקות וחלקות משנה, כולל כל המגרשים, לפי תוכנית מפורטת כל החלוקה לגושים 3.2.2

ים של תוכניות האתר. הנתונים ייאספו ע"י עדכנית שבתוקף, יפורטו במלואם בשרטוט

 המודד ועל חשבונו.

יסומנו בתוכניות האתר כל התב"עות והמתוכננות, לפי מידע שהמודד יאסוף ויקבל )על  3.2.3

(, במשרדי המזמין, במשרדי הועדה המדידותחשבונו( במרכז למיפוי ישראל )אגף 

 המקומית, במשרדי הועדה המחוזית וברשויות המוסכמות.
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 ות מיוחדותדריש 3.3

 המדידה תותאם למערכות ממ"ג. 3.3.1

  :מיפוי שכבות וישויות גיאוגרפיות תבוצע לפי הדרישות כדלקמן 3.3.2

כל פוליגון בין אם הוא גוש, חלקה, בית ו/או כל סוג אחר יהיה  פוליגון: 3.3.2.1

 פוליגון סגור.

קו: כל ישות גיאוגרפית מסוג קו השייכת לאותה רשימת מידע תהיה  3.3.2.2

 אובייקט קו אחד.

ות יהיו נושאות, כל שכבה תכלול אך ורק ישויות גיאוגרפיות השכב 3.3.2.3

השייכות לאותה שכבה ללא שרטוטי הביניים , ז"א יימסרו שכבות נושאות 

 נקיות ושכבות הביניים יהיו בשכבות נושאות נלוות.

השימוש בטקסט: הטקסט, שיכלול מידע אלפא נומרי, ייכתב כפונטים של  3.3.2.4

Windows ולא של Autocad יתאפשר תהליך קליטה במערכת מכך שGIS  

 .Arcview -ו  Mapinfoכמו   Windowsמבוססות 

 .Attribute -קשירת המידע לישות ב 3.3.2.5

  מסירה למזמין 3.4

 :בסיום המדידות על המודד למסור למזמין

 לעיל., כמפורט CD -וסטים  3 3.4.1

 סטים של תדפיסי גיליונות משורטטים בקנ"מ כמפורט לעיל. 3 3.4.2

 :, לרבות55נות המדידה סעיף כל המסמכים על פי תק 3.4.3

 פנקסי שדה.העתק  3.4.3.1

 תיעוד נקודות בקרה, פוליגון. 3.4.3.2

 .GPSתוצאות חישוב נקודות  3.4.3.3

 .(GPS) -סקירת ביצוע מהלך המדידה )פוליגונים ו 3.4.3.4

 לבקרה אנכית. B.Mתיעוד נקודות  3.4.3.5

 אופני מדידה ותשלום 3.5

סומן מדידה לתשלום תהיה לפי המפורט בכתב הכמויות/ מחירון, כולל כל השטח שמ 3.5.1

 בתוכנית.
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המחיר שיוצע ע"י המודד בכתב הכמויות ייחשב ככולל את כל הדרוש לביצוע העבודה  3.5.2

 כנדרש וכמפורט במפרט זה ולפי הוראות המזמין.

אם לא יצוין אחרת בכתב הכמויות, המחיר יתייחס להכנת תוכניות אתר בקנ"מ  3.5.3

1:250. 

 פעולות תאום   3.6

עשה יהמודד . באזורם שתבוצעבודה לתושבים אודות העלהודיע  המודד באחריות 3.6.1

למנוע במידת האפשר חנית , העירייה/ התאגידפקחי  בשיתוף פעולה עם ו,כמיטב יכולת

 כנית העבודה. ת יפ-לות אשפה וכו' באזור ביצוע הסקר עכלי רכב/ מכול

 תתבצע הדרישה לחסימת רחוב לתנועה לשם פתיחת שוחות ומדידות בכבישים,  3.6.2

 , ועל פי הוראותיה בהתאם להסדרי התנועה שנתנו.בתיאום עם משטרת ישראל

ותשלומים  םאישורי, לרבות ועלותם המודדתנועה הינם באחריות ההסדרי כלל  3.6.3

 . המודדישולמו על ידי  ,למשטרה

  .המודדסט גיליונות לעבודות שדה וסט סופי ישולמו על ידי  -העתקות שמש  3.6.4
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 :להלן טבלת קודים לשדות אלפאנומריים

 

 מיקום  .1

 

 תיאור ודק

 לא ידוע  0

 מרכז הכביש 1

 צד הכביש 2

 מפרץ חנייה  3

 מדרכה 4

 אי תנועה 5

 גינה ציבורית  6

 שצ"פ 7

 שדה 8

 ואדי  9

 חצר 10

 בתוך מבנה 11

 חניה 12

 מגרש ריק 13

 שביל 14

 שביל שירות 15

 שטח פתוח 16
 
 
 צורת הנחה/התקנה  .2

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 עילית 1

 קרקעית-תת 2

 

 
 סטטוס הנדסי  .3

 

 חומר  .4

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 פלדה מגולוונת 1

 פלדה עם ציפוי פנים וחוץ  2

 פלדה ללא ציפוי  3

 884פי.וי.סי. לפי ת"י  4

 פי.וי.סי. לחץ  5

 פיברגלס 6

 בטון 7

 אסבסט צמנט 8

 אבן 9

 פוליאטילן  –פקסגול  10

 יציקת ברזל 11

 שוחת חופית  –פלסטיק  12

 PVCשוחת  13

 

 
 מקור מידע  .5

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

                    תכנית לאחר ביצוע 1
(as made ) 

 סקיצה ידנית 2

 מדידה מהשטח 3

 תכנית תכנון 4

 סקר נכסים 5

  תיעוד על בסיס מפת 6
 ופוגרפית ט

קובץ   –מוחשב סקיצה מ 7
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 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 פעיל 1

 לא פעיל 2

 מתוכנן 3

  מבוטל 4

MANA 

 
 סוג מגוף   .6

 )למגופי מים וביוב (              

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 טריז 1

 פרפר  2

 כדורי  3

 ברז אלכסון 4

 
 סטטוס מצב  .7

 )למגופי מים וביוב (               

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 פתוח  1

  סגור 2
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 צורת הפעלה  .8

 ומים()למגופים ושסת               

 

 תיאור קוד

 דוע לא י 0

 ידנית 1

 מכנית 2

 חשמלית 3

 הידראולית 4

 

 
 סוג בניית שוחה  .9

 )לשוחות מים וביוב(                

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 חוליות טרומיות  1

 יציקה במקום  2

 אחר 3

 

 
 סוג מכסה  .10

 )לשוחות מים וביוב(                

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 טון  8 1

 טון  12.5 2

 טון  25 3

 טון  40 4

 טון  5 5

 טון  3 6

 
 צורת מכסה  .11

 סוג מערכת מדידה  .12

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 רגיל )בודד( 1

 משולב )קומבינט( 2

 ללא מערכת מדידה 3

 
 רז כיבוי אש סוג ב .13

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

1  "2x "2  " (2וברז בודד "  2)מוצא 

2  "3x "3  " (3וברז בודד "  3)מוצא 

3  "4x "3  " (3וברז בודד "  4)מוצא 

4  "4x2x "3  " וברז כפול  4)מוצא
 "3) 

5  "6x2x "3  " וברז כפול  6)מוצא
 "3) 

6 2 "X3 (2" וברז בודד 3" )מוצא" 

7 4 "X2 "X4 כפול  " וברז 4" )מוצא
4)" 

8 6 "X3 (3", ברז בודד 6" )מוצא" 

9 4 "X4 (4, ברז בודד  4" )מוצא" 

 

 מתקן שבירה  .14
 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 כן )יש( 1

 לא )אין( 2

 

 

 
 אמצעי ירידה  .15
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 לשוחות מים וביוב( )

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 עגולה 1

 אליפסה 2

 ריבוע  3

 מלבן 4

 אחר 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 מדריגות ברזל חשוף  1

 מדריגות ברזל מצופה פי.וי.סי 2

 סולם פלדה 3

 אין אמצעי ירידה  4

 מובנות PVCדגרות מ 5

 

 
 סוג מפל ביוב  .16

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 ירידה חופשית 1

 מפל חיצוני  2

   מפל פנימי  3
 

 סטטוס תחזוקתי  .17
 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 תקין  1

 אביזר שבור  2

 לא ניתן לפתיחה 3

 שוחה מכוסה 4

 ללא גישה   –שוחת ביוב  5

 שוחה מלאה חול/זבל  6

 ומה( מפלס גבוה  )סת  7

 מכסה שבור / לא תקין  8

 שוחה יבשה / קו יבש  9

 ללא מכסה  10

 לא מחובר  11

 הכנה 12

 

 סוג מים  .21

 )אביזרי מים(

 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 מי שתיה 1

 מי קולחין  2

 גלם  – מי התפלה 3

 רכז –מי התפלה  4

 מוצר סופי  –מי התפלה  5
 

 

 קודים לאביזרים  .22

 

 ביוב מים קוד

שוחה )על קו    0
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13  

 אחר )ראה הערות(  14
 

 

 סוגי שסתומי אויר  .18

 )לש. אויר במים וביוב ( 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 קינטי 1

 אוטומטי  2

 משולב )כפול( 3

 אחר 4
 ל ראש : שסתום אויר משולב הוא לא בהכרח בעהערה

 כפול

 

 סטטוס תחזוקתי  .19
 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 תקין  1

 אביזר שבור  2

 לא ניתן לפתיחה 3

 שוחה מכוסה 4

 ללא גישה   –שוחת ביוב  5

 שוחה מלאה חול/זבל  6

 מפלס גבוה  )סתומה(  7

 מכסה שבור / לא תקין  8

 שוחה יבשה / קו יבש  9

 ללא מכסה  10

 לא מחובר  11

 הכנה 12

13  

 אחר )ראה הערות(  14
 

 

 סוגי שסתומי אויר  .20

 ראשי( 

1 
 מגוף 

  –קו ביוב 
 חיבור לצרכן 

קטע צינור מים   2
 )ראשי( 

 מפל

 קו ביוב ראשי  ברז שירות  3

4 
מע' מדידה  

 )שעון( 

שוחה  
)אחרונה,  

 בשטח פרטי( 

  חיבור לצרכן  5

  לאביזר   חיבור 6

  הידרנט  7

  שסתום אוויר  8

  מעביר קוטר  9

  מלכודת אבנים  10

  יציאה לניקוז  11

 תחנת שאיבה   12

  מז"ח 13

  באר  14

15 
 אביזר פיקטיבי 

אביזר  
 פיקטיבי 

  מעביר קוטר  16

  שרוול הגנה 17

18 
 

שוחה )על קו  
 ראשי( 

19 
 מגוף 

  –קו ביוב 
 חיבור לצרכן 

ם  קטע צינור מי 20
 )ראשי( 

 מפל

 קו ביוב ראשי  ברז שירות  21

22 
מע' מדידה  

 )שעון( 

שוחה  
)אחרונה,  

 בשטח פרטי( 

  חיבור לצרכן  23

  חיבור לאביזר  24

  הידרנט  25

  שסתום אוויר  26

  מעביר קוטר  27
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 )לש. אויר במים וביוב ( 

 תיאור קוד

 לא ידוע  0

 קינטי 1

 אוטומטי  2

 משולב )כפול( 3

 אחר 4
 

 : שסתום אויר משולב הוא לא בהכרח בעל ראש כפול*הערה

  מלכודת אבנים  28

  יציאה לניקוז  29

  תחנת שאיבה   30

 

 הבהרות למושגים טכניים

 תוצרי העבודה .1

 תשתית אחת המורכבת משכבות ביוב ומים. שרטוט אוטוקד של רשת 1.1

 פריטים נקודתיים.-המכילים את נתוני השוחות  block attributes -בלוקי שוחה .א

שסדר הנקודות המגדירות אותם מגדיר את כיווני   polylinesקווי ביוב/ניקוז/מים  .ב

 הזרימה בקווים.

 כילים את נתונים של קווי הניקוז.המ  block attributesבלוקי מידע של קוים  .ג

 מידע של קו יתלכד במדויק עם נקודת אמצע קו הניקוז.  blockמרכז 

 כדלקמן: ASCIIטבלאות  1.2

 טבלת נתוני שוחות. .א

 טבלת נתוני קוים. .ב

 של קוים. םטבלת נתונים גאומטריי .ג

 .block attributes -( המכיל הגדרת הTEMPLATEטיפוס ריק )שרטוט אב  1.3

 ידע לאיסוף והקלדה אודות כל אביזר תשתית, ופירוט צורת הזנתו לשרטוטלהלן פירוט המ

 ממוחשב המיועד עבור התאגיד:ה

 .יש להקפיד על איות לועזי תואם לאיות בטבלאות הרצ"ב 1.4

 .וטים כפי שמפורט בטבלאות הרצ"בייש להקפיד על סדר האטריב 1.5

 .יאופיין-ת וכו'תיאום יחידות המדידה )אינץ' / ס"מ( לציון קוטר צינורות, שוחו 1.6

 .(stringמוגדר כטקסט ) –מס' אביזר  1.7
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 . (dd/mm/yyyyשדה תאריך: יוגדר כטקסט תוך שמירה על פורמט קבוע ) 1.8

 .פירוט נדרש בשרטוט: שתי ספרות לאחר הנקודה )רמת דיוק סנטימטרית( 1.9

 . 827.1( הם ע"פ מפרט המיפוי pointהסימבולים לסימון האביזרים הנקודתיים ) 1.10

תשתית ישמרו על צבע אחיד בכל השכבות הקשורות לאותה תשתית )ע"פ  כל אביזרי ה 1.11

 (.המפורט

 לאחר איסוף המפות ומיון על פי אזורים יש לפתוח  לכל מסמך כרטיס המכיל את כל  1.12

 הנתונים, כגון מי ביצע, סוג הקובץ, ומה הוא כולל. 

 קביעת רמת אמינות לכל מסמך. .2

 .מים הפרטים הנדרשים להצגת רשת הניקוז ורשת .3

 אספו הנתונים הבאים:וצנרת מים יי ביובלכל שוחת  3.1

 צנרת/קוטר שוחה •

 )עגול / מרובע / מסומן וכו'(  צורת מכסה •

 טון וכו'( 8טון /  40טון /  25)מתכת/ בטון ל   סוג מכסה  •

 TL –גובה עליון  •

 IL –גובה תחתון  •

 גובה מבנה עליון  •

 גובה מפל •

 .והיציאה מס' קוים נכנסים + שרטוט כיווני הכניסה 3.2

. קצה ראשון של קו הניקוז  יתחיל במרכז שוחה אחת  POLYLINEקו ניקוז ייוצג על ידי  3.3

 BLOCK-וקצה שני של הקו יסתיים במרחק  שוחה שנייה. נתוני קו הניקוז יאוכסנו ב

ATTRIBUTE    שימוקם בקוארדינטות חצי אורך מסלול קו ה ניקוז. סטיית מקוםBLOCK 

 מטר. 0.05המסלול לא תעלה על הנתונים מנקודת חצי 

 בלוק הנתונים יכלול את השדות הבאים: 3.4

• ID  מספר זיהוי 

• FROM – מספר שוחה במעלה הזרימה 

• TO – .מספר שוחה במורד הזרימה 

• DIAM – מרשימה אינדקס קוטר 

• TYPE – .אינדקס סוג חומר מרשימה 
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• MANI – מרשימה אינדקס יצרן 

• LEN –  חר הנקודהספרות לא 2אורך במרים בדיוק של 

• HIN –  ספרות אחרי  3מפלס תחתית הצינור בכניסה לשוחה במורד הזרימה )במטרים בדיוק

 הנקודה(

• DIR* - ( 1או  0כיוון זרימה )הסבר בהמשך 

• STREET – .מטבלת רשימות 

• YEAR – .שנת הנחה 

 משמעו שכיוון זרימת 1יוון זרימה=כיוון הזרימה של הקו יבטא את כוון הזרימה בגרביטציה כ 3.5

 המיצג את הקו. POLYLINE( של ההניקוז בקו זהה לכיוון הגאומטרי)כיוון הדיגיטצי

 POLYLINEמשמעו שכיוון זרימת הניקוז בקו הפוכה לכיוון הגאומטרי של  0כיוון זרימה =

 הקו.

        שיפוע הקו לא יופיע כשדה כדי לא ליצור מצב של כפילות. השיפוע הוא הערך המחושב 

מפלס היציאה של השוחה במעלה ורום כניסת הצינור במורד חלקי אורך  מהפרש גבהים של

 הצינור.

 (.2לתא  1קליטת קטע הניקוז יקלט לפי כיוון הזרימה )מתא 

 שיכלול את הנתונים הבאים: block attributeתיוצג על ידי  ביוב/ניקוזשוחת  3.6

• ID מספר זיהוי. 

• TOP-  ספרות אחרי הנקודה 3רום מכסה }במטרים בדיוק.) 

• HOUT-  ספרות אחרי הנקודה( 3רום תחתית צינור קו יציאה )במטרים בדיוק. 

• SEC )אינדקס סוג שוחה )עגולה/מלבנית. 

• DIM- )אינדקס מידות חתך השוחה )מתוך רשימת קטרים או מידות מלבניות. 

• TYPE מיתוך רשימה(בטון,-אינדקס סוג החומרpvc .)וכו 

 ביוב וצנרת מיםיצירת מפת  .4

 הקיימות בעיר.  AS-MADE– וקטלוג כל מפות הלאחר עדכון 

 יש לבצע פתיחת שוחות ביוב ומדידתן:

 /הקבלן יפתח את שוחות התשתיות בתא השטח. במסגרת זו ראשית יסווג הקבלן את השוחות •

 אביזרים.

 ע"פ סוגי התשתיות, ולאחר מכן ימדוד את נתוני השוחה / אביזר ע"פ המפרט. •
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 ILמפה שלמה המציגה את כל נתוני הניקוז בעיר החל מנתוני כשלאחר מכן יהיה ניתן לשרטט  •

 .רוט של שנת ההנחה של הקו סוג הקושל כל השוחות בעיר ועד לפי TL– וה

 הקיימות בחברה.  as-MADE– הת תאריך תחזוקה  תאריך תיקון וכו')נתונים אלו יופקו ממפו •

ובכל שוחה או קו שהנתונים במידה וקיימים מפות חופפות של העיר תיעשה הצלבה  –שלב שני  •

 לא יהיו זהים   תיעשה בדיקת שדה.

יהיה צורך  רשות בתאגיד/לאחר איסוף כל הנתונים הקיימים  –שלב שלישי  מדידות שדה  •

בהוצאת מודדים על מנת  להשלים את כל המידע החסר,  ובנוסף לבדוק את  כל הנתונים 

 שאמינותם מוטלת בספק.

  הגדרת שוחת .5

 שיכלול את הנתונים הבאים:  block attributeצג על ידי תיו ביובשוחת 

• ID  - מספר זיהוי. 

• TOP –  ספרות אחרי הנקודה(. 3רום מכסה }במטרים בדיוק 

• HOUT –  ספרות אחרי הנקודה( 3רום תחתית צינור קו יציאה )במטרים בדיוק. 

• SEC – )אינדקס סוג שוחה )עגולה/מלבנית. 

• DIM –  מתוך רשימת קטרים או מידות מלבניות(אינדקס מידות חתך השוחה(. 

• TYPE – מתוך רשימה אינדקס סוג החומר( – ,בטוןpvc )וכו. 

 וצנרת מים ביובהגדרת קו  .6

יתחיל במרכז שוחה אחת וקצה שני   הביוב. קצה ראשון של קו  POLYLINEייוצג על ידי  ביובקו 

שימוקם    BLOCK ATTRIBUTE-יאוכסנו ב הביובשל הקו יסתיים במרכז שוחה שנייה. נתוני קו 

הנתונים מנקודת חצי המסלול לא  BLOCK. סטיית מקום הביובבקוארדינטות חצי אורך מסלול קו 

 מטר. 0.05תעלה על 

 בלוק הנתונים יכלול את השדות הבאים:

• ID – מספר זיהוי. 

• FROM – מספר שוחה במעלה הזרימה. 

• TO – .מספר שוחה במורד הזרימה 

• DIAM – מרשימה אינדקס קוטר. 
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• TYPE – .אינדקס סוג חומר מרשימה 

• MANI – מרשימה אינדקס יצרן. 

• LEN –  ספרות לאחר הנקודה 2אורך במרים בדיוק של. 

• HIN –  ספרות אחרי  3מפלס תחתית הצינור בכניסה לשוחה במורד הזרימה )במטרים בדיוק

 .הנקודה(

• DIR * - ( 1או  0כיוון זרימה )הסבר בהמשך. 

• STREET –  רשימות.מטבלת 

• YEAR – .שנת הנחה 
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 )קובץ עדות( AutoCAD –סימבולוגיה 
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 ( 827דף כמויות ותמחור )לפי מפרט 
 

 )ש"ח( מחיר כללי )ש"ח(  מחיר יח' כמות יח' תיאור העבודה 

1 

מדידה בשטח בנוי, על פי המפרט 

ובהתאם להנחיות לתכנון קו מים או ביוב 

ולל מ' )הכ 30רוחב הרצועה למדידה עד 

את חזיתות המבנים והנתונים בחצרות 

הבתים כולל פתיחת כל השוחות והסדרי 

תנועה אם נדרש, כמפורט במפרט( 

 +עבודה משרדית

 25,000 מ"א

 

 

 

 

20 

450,000 

2  
מ' + עבודה  50כנ"ל רוחב רצועה עד 

 משרדית
 7,000 מ"א

24 

 
140,000 

3 
מ' רוחב נוספים +  10כנ"ל עבור כל 

 עבודה משרדית
 10,000 10 1,000 "אמ

4 

מדידה בשטח פתוח, על פי המפרט 

ובהתאם להנחיות, לתכנון ומים או ביוב. 

מ' כולל  30רוחב הרצועה למדידה עד 

פתיחת כל השוחות כמפורט במפרט( + 

 עבודה משרדית

 5,000 מ"א
12 

 
50,000 

5 
מ' + עבודה  50כנ"ל רוחב רצועה עד 

 משרדית
 16,000 20 800 מ"א

6 
מ' רוחב נוספים +  10עבור כל כנ"ל 

 עבודה משרדית
 2,500 5 500 מ"א

7 

מדידה של מפה טופוגרפית )כהגדרתה 

בתקנות המודדים )מדידות ומיפוי( 

( בת"ש/מתקנים קימים 2006-תשע"ו

הנמצאים ברשות תאגיד המים מי קריית 

 דונם  3שטחים עד  עבודה משרדית גת + 

 12 דונם
 

2500 
42,000 

8 

ות ביוב לצורך השלמת הרצות פתיחת שוח

מחשב בתוכנית אב לביוב ו/או לבדיוקת 

כיווני זרימה  I.L.T.Lשונות. הכולל 

 מפלסי מפלים

 48,000 120 400 שוחה

9 

מדידה  של מפה טפוגראפית )כהגדרתה 

בתקנות המודדים, מדידות ומיפוי תשע"ו 

+עבודה ללא מתקנים  ( בשטח פתוח2006

 משרדית

 1 דונם
400 

 
150 
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10 

מדידה של מפה טופוגראפית )כהגדרתה 

בתקנות המודדים, מדידות ומיפוי תשע"ו 

+עבודה דונם  3מעל  ( בשטח בנוי2006

 משרדית

 1 דונם
 

600 
350 

11 

התאם להזמנה מראש  –מדידה מפורטת 

עפ"י מפרט מיוחד אשר יצורף 

 להזמנה+עבודה משרדית

יום 

 עבודה
1 3,500 3,500 

 פי דרישה בכתבעבודה משרדית על  12
יום 

 עבודה
1 1,500 1,500 

 764,000 סה"כ  

  % הנחה  

  סה"כ  

  17%מע"מ   

  סה"כ  

 

 (או ש"עמערכת איתור קומפלט  RD8100+TX10 -יש לצרף אופציה לרכישת מכשיר איתור תשתיות דגם 

 

 ₪. 40,000עלות ר איתור תואי קו מים בזמן מדידה המחיר יכלול רכישת מכשי
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 הספקאישור ביטוחי   נספח ב'

 __________________ תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  במקרה של וחריגיה. יחד עם זאת, 

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

  שם שם

  שירותי מדידה. ☒
 

 

 (.097תאגיד מים וביוב ) ☒

 השירותים. מזמין ☒
 

  ( בע"מ2008צי קרית גת )

  ת.ז./ח.פ. ____________ ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 5שדרות לכיש 
 קריית גת

 

 

 סוג הביטוח
 

אחריות או   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח  סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי בהתאם   מטבע  סכום 
 לנספח ד' 

 אחריות צולבת.  302 ₪. 2,000,000     צד ג'
ויתור על תחלוף  309

לטובת מבקש 
 האישור.

 כיסוי לתביעות מל"ל. 315
 מבוטח נוסף בגין 321
 מעשי או מחדלי       
 מבקש –המבוטח        
 האישור.       
 אישור מוגדרמבקש ה  322

 כצד ג' בפרק זה.        
 ראשוניות. 328

 6,000,000     אחריות מעבידים
 לתובע

20,000,000 
לאירוע 

 ולתקופה

.₪ 

.₪ 
 ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש         
 האישור          

 היה –מבוטח נוסף    319
 וייחשב כמעבידם של         
 מי מעובדי המבוטח         

 ראשוניות.  328
    אחריות מקצועית

 
_________ 

 
 

_________ 
 
 

 רטרואקטיבי
 

________ 
 

2,000,000 
 

 אובדן מסמכים  301 ₪.
 דיבה השמצה   303

 והוצאת לשון הרע.        
 ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש        
 האישור        

 מבקש האישור  321
 מבוטח נוסף בגין        
 מחדלי/   שימע        
 המבוטח         

 מרמה ואי יושר  325
 .עובדים         

 פגיעה בפרטיות.   326
 עיכוב/שיהוי עקב  327

 מקרה ביטוח        
 ראשוניות  328
 תקופת גילוי  332
 חודשים( 6)       
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 (: ג' ן את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציי פירוט השירותים

 ( מיפוי045מהנדס אדריכל הנדסאי )( 040( יועצים מתכננים )038)
 . מדידה באתרים שונים ובפרויקטים שונים ברחבי העיר קריית גתשירותי 

  :הרחבות נוספות בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

 חריגה בתום לב מסמכות. 

 אחריות מקצועית: צד שלישי ו יבביטוח גבולות האחריות

הננו מאשרים כי גבולות האחריות בפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית, הינם גבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה 
 .בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים

 :הפרה בתום לב

מקבל בזכויות  ופגעילא , המבוטחת הביטוח על ידי וליספואיזו מתנאי מ ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפר
 .לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלוו ו/או עובדי ומנהליו/או  השירות

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 משלוח לאחר יום)שלושים(  30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. אישורה למבקשהודעה 

 מהדורת הפוליסה

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה

 חתימת האישור

 המבטח:
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 בתקופת ההסכם ערבות ביצוע –ג' נספח 

 תאריך: _____________

 לכבוד
 ( בע"מ2008מי ק. גת )
 5/1שד' לכיש 

 קרית גת
 א.ג.נ.,

 ות בנקאית מספר __________ערב הנדון:

כשהוא , (ש"ח חמישים אלף) ש"ח 50,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1
שתדרשו מאת  ,("סכום הערבות"צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים להלן )להלן: 

לביצוע כם עמידתו בהתחייבויותיו על פי ההסעם ( בקשר "הנערב"______________ )להלן: 
  .לתאגיד עבודות מדידה

סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה   .2
מדד חודש יהא  "המדד היסודי" לעניין ערבות זוכך שהמרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, 

 נקודות. ________בשיעור ________________ ביום שהתפרסם _____ שנת  ________

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, כך שהפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו  .3
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  -עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

ם למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשל
 לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

)חמישה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי  5-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4
כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום 

חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום  הערבות, מבלי להטיל עליכם
 תחילה מאת הנערב.

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  __________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
 ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

ות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, התחייבותנו לפי כתב ערב .6
 .נערבם או לדרוש תחילה את התשלום מהלנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכ

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .7

 

    בכבוד רב,

 

 בנק _________________________ 
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  האחריותערבות לתקופת  –ד' נספח 

 __________תאריך: ___

 לכבוד

 ( בע"מ2008מי ק. גת )

 5/1שד' לכיש 

 קרית גת

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר __________ הנדון:

כשהוא  (חמישים אלף ש"ח) ש"ח 50,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1
שו מאת שתדר ,("סכום הערבות"צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים להלן )להלן: 

בהתחייבויותיו על פי ההסכם הנערב עמידתו של עם ( בקשר "הנערב"______________ )להלן: 
 .לתאגיד לביצוע עבודות מדידה

מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה הסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2
חודש בות זו יהא "המדד היסודי" לעניין ערכך שהמרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, 

 נקודות.________ בשיעור ביום ________________ שהתפרסם _____ שנת ________ 

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום כך שהפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו  .3
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  -הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

ד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד המד
 היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

)חמישה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי  5-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4
לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום כתובתנו המפורטת 

הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 
 תחילה מאת הנערב.

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  __________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
 דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.ומבוטלת. על כל 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר,  .6
 .מהנערבלנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .7

 

 

    בכבוד רב,

 

 בנק _________________________ 
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  בטיחות –ה' נספח 

 

"( לבין המזמין)" ( בע"מ2008מי ק. גת )נספח בטיחות זה מצורף להסכם התקשרות בין 

 "(.ההסכםתאריך __ )"_______"(, מיום ____הקבלן______ )"_________________

 

יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של הקבלן  הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו,

)לרבות ומבלי לגרוע, עובדיו, קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור( המעורבים בביצוע העבודות 

תחת ההסכם. הקבלן יהא אחראי לכך, כי כל הגורמים כאמור ימלאו  "המזמין"ו/או מתן השירותים עבור 

 בטיחות זה על כל ההנחיות המופיעות בו. נספחאות ויקיימו באופן מלא את כל הור

הקבלן לדאוג, במשך כל תקופת העבודה, למניעת תאונות באתר העבודה ולמנוע בכל האמצעים כל תקלה  על

בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים  ישאלאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן 

ר, עבור נזק לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מפעולותיו, ציודו או מחדליו בין אם נגדו, נגד המזמין או כל אדם אח

 וקבלני המשנה שלו. תבוצע ישירות על ידו, או על ידי פועליו, באי כוחו

 ביצוע העבודה בכפוף לדיני הבטיחות  .1

 בהתאם וינהגו יכירו, מטעמו אדם כל או, שלו המשנה קבלני, עובדיו, עצמו שהוא לכך ידאג הקבלן .1.1

וכן בהתאם לאמצעי  , נהלי התאגיד, או כל חיקוק אחרהעזר חוקי, התקנות, קיםוהח להוראות

הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה. הקבלן, או כל אדם הבא מטעמו יבצע כל 

 . לרבות ומבלי לגרוע, ההוראות הקבועות ב:חיקוק לכלעבודה בהתאם 

 ;1970-"לתשה(, חדש)נוסח  בעבודה הבטיחות פקודת .1.1.1

 ;ותקנותיו 1954"ד תשי החשמל בחוק .1.1.2

 ;1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  .1.1.3

 ;1961 -הנדסית(, התשכ"ו  הבניההבטיחות בעבודה )עבודות תקנות  .1.1.4

 ;1999-"טהתשנ(, עובדים והדרכת מידע)מסירת  העבודה על הפיקוח ארגון חוק תקנות  .1.1.5

 ;1997-"זהתשנ(, אישי גןמ)ציוד  בעבודה הבטיחות תקנות .1.1.6

 ;2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז  .1.1.7

 ;1988-תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה, התשמ"ח  .1.1.8

 ;1986הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל( התשמ"ו  בתקנות .1.1.9

 ;1196 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  .1.1.10

 ;1964 -תקנות בטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה(, התשכ"ד .1.1.11

 ;1965-תקנות הבטיחות בעבודה )נוחיות(, התשכ"ה  .1.1.12

  ;1968 -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  .1.1.13

 ;1989 -חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט ב .1.1.14

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
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 ;1993 -בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג .1.1.15

יי סימון של אריזות(, התשנ"ח תקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תוו .1.1.16

1998; 

 ;תקנות עבודה במקום מוקף .1.1.17

 ;תקנות בנושא כלי הרמה וכלי לחץ .1.1.18

 ;תקנות בדבר גיהות תעסוקתית .1.1.19

 ;תקנות עבודה ברעש ועוד .1.1.20

 ;1954 -בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .1.1.21

 ;1951-תשי"א בחוק שעות עבודה ומנוחה .1.1.22

  ;1953-בחוק עבודת הנוער תשי"ג .1.1.23

  ;1954-נשים תשי"ד בחוק עבודת .1.1.24

  ;1945בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד )הודעה(  .1.1.25

 .מכוחן כל התקנות שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת, לרבות .1.2

עקב הפרת  מטעמווכל מי  המזמיןלוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד  הקבלן .1.3

 כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

 מסמכי מופיעות בו, באות בנוסף להוראותאות הסכם בטיחות זה וההנחיות המובהר בזה, כי הור .1.4

, ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות המכרז

ו/או התחייבויות הקבלן על פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות זו את 

לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ועל הקבלן יהא  –זו 

מסמכי המכרז לבין  ם סתירה כלשהי בין הוראה מהוראותידי המזמין מעת לעת. מקום בו תתקיי

והחלטתו תהא  המזמיןבטיחות, יפנה הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם ה נספחהוראה מהוראות 

במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן מכרעת. לא פנה הקבלן כאמור ישא 

 בהוצאות שינבעו מכך. 

מובהר בזאת כי על אף נקיטת אמצעים להבטחת העובדים והציבור מפני תאונות, מקרי אסון,  .1.5

עצמו והן לפי הוראות מהנדס לא ישוחרר הקבלן מאחריות לתשלום  דעתשריפות וכו', הן על 

 ת, קנסות וכו'.פיצויים, דמי נזיקין, דמי נכו

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת תאונות בעת ביצוע העבודה. כל ההוצאות הכרוכות  .1.6

בנקיטת אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבלן והן יהיו כלולות במחירי היחידות שבכתבי 

 הכמויות.

 כללי  .2

 על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבונו, את התנאים הבאים: .2.1

לביצוע העבודה לשמה  סיווגים המקצועיים הנדרשים כדיןנו קבלן רשום ובעל כל ההקבלן ה .2.1.1

 הוא נמצא באתר. 
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כל עובדי הקבלן המשתתפים בעבודה כשירים )לרבות מבחינה בריאותית(, מורשים  .2.1.2

 ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם. 

עברו תדריך יודה כי כל עובדי הקבלן, או כל גורם אחר מטעמו, המשתתפים בעב מובהר, .2.1.3

 .בעבודתם על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלןבטיחות בדבר כל הסיכונים 

וביטוחים  תרישיונוכלי הרכב, המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים,  .2.1.4

 המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העניין.  מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות

 זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו.הקבלן חתם על נספח בטיחות  .2.1.5

דיווחים על אירועי בטיחות חריגים, כולל תאונות, "כמעט תאונות", גורמי יעביר לתאגיד  הקבלן .2.2

 סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים.

בעת ביצוע עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצע הבניה"  .3

  .קודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, על כל המשתמע מכךכמשמעותם בפ

 הקבלן כוח בא .4

הקבלן יעסיק בא כוח מוסמך בעל ניסיון מקיף במקצוע נשוא העבודה, שיימצא במקום העבודה  .4.1

כוח מוסמך כנ"ל מטעם הקבלן יהא טעון אישורו המוקדם -וישגיח ברציפות על הביצוע. מינוי בא

המזמין או המפקח יהיו רשאים לסרב לתת את אישורו או לבטלו  גנציאו המפקח, ו המזמין נציגשל 

 בכל זמן שהוא. כל הוראה שניתנה לבא כוח המוסמך, תיחשב כאילו ניתנה לקבלן. 

להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות  מתחייבהקבלן  .4.2

בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי העבודה הרגילות על מנת שהמפקח יוכל לבוא אתו 

חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה 

 לקבלן. 

)חמש( שנים לפחות  5בעל ותק מקצועי של ו"מנהל האתר" כ יוגדרשל הקבלן  המוסמךבא כוחו  .4.3

ות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של מספיק, לדעת המהנדס, בביצוע עבוד ניסיוןובעל 

 הקבלן ימצא בתחומי העיר הוד השרון או בסביבה הקרובה במשך כל תקופת הבצוע של חוזה זה.

 בטיחות ממונה .5

כדי להבטיח שעבודת הקבלן מתבצעת על פי כללי הבטיחות המתחייבים, הקבלן נדרש להחזיק  .5.1

, שילווה את עבודת הקבלן. הכלכלהאושר ע"י משרד אישור כשירות המ בעלעבודה בממונה בטיחות 

 הבטיחות יחולו על הקבלן. ממונהחזקת ומיון הכל ההוצאות הכרוכות ב

 לפחות של ניסיון ובעל הנדסית ובנייה לבנייה ענפית השתלמות בעל יהיה הבטיחות ממונה .5.1.1

 .הקבלן עבודות בתחום שנים שלוש

ח בכל עבודה שתוגדר על ידי יועץ הבטיחות ממונה הבטיחות יידרש לאשר בכתב ולהיות נוכ .5.1.2

מסוכנת. ממונה הבטיחות יוודא שהקבלן ערוך לביצוע כשל התאגיד או המפקח באתר העבודה 

 העבודה ושיש בידו את כל הציוד הנדרש במצב תקין. 

ממונה הבטיחות של הקבלן ישלח ליועץ הבטיחות של התאגיד דוח מבדק לפחות אחת  .5.1.3
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 לשבוע.

 עובדים .6

 להימצא בתחומי חצרי המזמין.   18מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל הקבלן  .6.1

ביצוע  יומנים במקצועם, במספר הדרוש לשםהקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ומ .6.2

או היתר  ןרישיו שלביצועה יש צורך ברישום,זו, העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה 

 או היתר כאמור, לפי העניין.  ןרישיורק מי שרשום או בעל  לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק

או המפקח בדבר הרחקתו  המזמין או יועץ הבטיחות של התאגידהקבלן ימלא כל דרישה מטעם  .6.3

, התנהג אותו אדם שלא לדעתםממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם, 

או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, ם/סובבים אותו, סיכן את בטיחותו או בטיחותם של עובדיכשורה, 

חזור הקבלן י או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה, כאמור לא

 המזמין לא יידרש לנמק את דרישתו. להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה.

ן והמוסמך וכן את כל החומרים, הציוד הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומ .6.4

הנדרשים לביצוע העבודה  והמתקנים הנדרשים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות

 דין. ועפ"י דרישות כלשל המזמין עפ"י הנחיית יועץ הבטיחות 

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן  .6.5

כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב לסלק מחצרי המזמין כל ציוד השירותים 

 או חומר פגום.

 תכנון בטיחות למשימה .7

)תכנון הבטיחות כולל: הערכת סיכונים, פרוט שלבי העבודה,  לפרויקטלבצע תכנון בטיחות  על הקבלן

ממונה על ידי  ם תחילת העבודהטר הסיכונים בכל שלב והאמצעים שינקוט הקבלן לצמצום הסיכונים(

של  לו לשם כך על ידי יועץ הבטיחות ושיינתנ, והקבלן מתחייב לעשות כן בהתאם להנחיות הבטיחות מטעמו

את תכנון . יאשר התאגידעד שיועץ הבטיחות של אלו שלא יחל בעבודות כ"כ מצהיר הקבלן  ר.כאמו התאגיד

 הבטיחות.

בטיחות יוכן על . מובהר כי תכנון הלפרויקטהבטיחות  לתכנוןתאם הקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בה .8

 עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר העבודה. חשבונו של הקבלן.

 בדיקות תקופתיות .9

 הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה עפ"י דרישות כל דין.

 הציוד הנבדק יסומן באופן ברור.

 תיעוד  .10

 הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים: .10.1

 הפנקס הכללי של האתר, כנדרש על פי כל דין. .10.1.1

בדים העוסקים רשיונות והסמכות העו פנקס הדרכת העובדים באתר, כנדרש על פי כל דין. .10.1.2

 )כגון: התאגידאו הסמכה על פי כל דין או על פי הוראות  רשיון, היתרבתפקידים להם נדרש 
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 רתך, וכיו"ב(. ,הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי, מנופאי )מפעיל עגורן(, מלגזן

רשיונות לציוד ותעודות ביטוח לציוד הנמצא באתר או המופעל באתר, כולל תסקירים  .10.1.3

 עדכניים של בודק מוסמך )לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק,(.

 ן: משרד העבודה, וכיוב'(.העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים )כגו .10.1.4

 משמעת .11

ויועץ  התאגידעל הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות המפקח מטעם  .11.1

  .ולעצור את העבודה על פי דרישתםהבטיחות של התאגיד, להזדהות עפ"י דרישה 

ישלם הקבלן עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו, כגון: קנסות אשר  .11.2

  למזמין, על פי דרישת המזמין, ובמקרים מסוימים אף השעיה מעבודתו באתר.

 הדרכה .12

לפחות  )שהוסמך כמדריך בטיחות(ידי ממונה הבטיחות עלקבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו  .12.1

 אחת לשנה בכל הקשור לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה. 

 יהיו ההדרכה מאישורי העתקים. עובדים לאותם המובנת ובשפה פה ובעל בכתב תינתן רכהההד .12.2

 ".הכללי"לפנקס  ויצורפו באתר

יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר וודא שהעובדים הבינו את ההדרכה והקבלן י .12.3

 בהדרכה.

במידה ויתבקש לעשות  המזמין הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של .12.4

 כן. כמו כן יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנון הבטיחות לפרויקט. 

 מנהל עבודה מטעם הקבלן .13

למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק לכל עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית יש להזכיר מתחייב  הקבלן .13.1

מאגר, קו צינורות, מובל מים, ביב או מים, -בניית מכון" ההגדרה לבנייה הנדסית בחוק היא : כי

 ;"ביוב, הריסתם, שינוי מבנם ותיקונם, לרבות חידושם של מילוי המשקים ושל הצבע-מכון

   .על מינוי מנהל העבודה הודעה בכתב למפקח עבודה אזורייעביר הקבלן  .13.2

 במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימנה הקבלן מנהל עבודה נוסף. .13.3

ק תכניות עבודה והוראות נדרשות למנהל העבודה, אשר יכללו את כל היבטי הבטיחות הקבלן יספ .13.4

 ומיושמות. נדרשים ויוודא כי ההוראות מובנותה

 מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה. .13.5

אחראי, בין  העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות .13.6

זה, רטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות הקבלן על פי נספח השאר, לנושאים המפו

 דין: הוראות ההסכם ו/או הוראות כל

 , תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו.האתרהכרת  .13.6.1

 .המזמיןארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות  .13.6.2
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 ניהול פנקס כללי .13.6.3

כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו הבטוחה,  הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, .13.6.4

 בדיקתו, רשיונות נדרשים וכיוב'.

 וידוא כי המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים בתחום עיסוקם. .13.6.5

ולעצור את להזדהות  הנחיית כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי הבטיחות בכל עת, .13.6.6

 עפ"י דרישתם. העבודה

והגהות ואכיפת  ודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחותדה וחלוקת העבמתן הוראות עבו .13.6.7

 משמעת בטיחות נדרשת על העובדים.

אספקת ציוד המגן האישי הנדרש, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאינו תקין או  .13.6.8

 בלוי.

 הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה וגהות של העובדים. .13.6.9

בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י בודק מוסמך עשיית שימוש בציוד  .13.6.10

 במידת הצורך. 

קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל העובדים אשר  .13.6.11

 , בכל נושאי הבטיחות.כולל קבלני משנה ושלוחים באחריותו

נות )לרבות "כמעט דיווח מיידי על אירועים חריגים, מפגעים, מקרים מסוכנים או תאו .13.6.12

 .למזמין תאונות"(

 אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו. .13.6.13

 אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר .13.6.14

אחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם המזמין לפי דרישתו, נוסף לדיווחים הקבועים  .13.6.15

 המתחייבים מדרישות החוק.

  כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין. .13.6.16

 סביבת העבודה  .14

תר העבודה להיות מגודר ומשולט כנדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימנע כניסה בלתי על א .14.1

 מבוקרת של אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.

כל אזורי העבודה ועמדות העבודה, נקודות האחסון והמעברים ישמרו פנויים ונקיים ככל הניתן,  .14.2

 ללא מהמורות ומכשולים.

נים המיועדים לכך, האתר ינוקה מפסולת אשר תסולק על ידי ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתק .14.3

 הקבלן מדי יום.

 בטיחות חשמל .15

כל העבודות הדורשות  תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ועל פי כל דין. עבודת חשמל .15.1

לכל  כל דין, לרבות ללא הגבלה, או זמנית, יבוצעו בהתאם להוראותהתקנה חשמלית, קבועה 
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של המפרט הכללי שבהוצאות משרדי הממשלה והתקנים הישראליים  1981משנת  08כמפורט בפרק 

ואשר יותקנו מכוחו, ע"י גורמים  וכל התקנות שהותקנו 1954 -חוק החשמל, התשי"ד  ולפי

 מקצועיים המוסמכים לכך.

כל עבודות החשמל שהקבלן נדרש לעשותן במהלך עבודתו יעשו ע"י חשמלאי מוסמך עם רישיון  .15.2

תקנות החשמל  רם המתקן החשמלי בו הוא מבצע את העבודה וכל זאת בהתאם למתאים לז

  1985-)רשיונות(, התשמ"ה

כל לוחות החשמל הזמניים באתרי בניה או בנייה הנדסית יהיו בהתאם לתקנות החשמל )מיתקן  .15.3

 2002 -חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התשס"ב

שה באחריות הקבלן. כל החיבורים החשמליים למכשירי הקבלן יעשו אספקת החשמל לעבודה תע .15.4

 ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון מתאים

יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמלי תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי, וזאת בהתאם לדרישות  .15.5

 התקינה הרלבנטית.

 אתר.מתקנים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם ב .15.6

 כבלי חשמל לא ימצאו על הקרקע אלא יוגבהו באופן בטוח או יסללו בצורה בטיחותית.  .15.7

 בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על התוף. .15.8

 יש לוודא שכל אביזרי החשמל הינם בעלי תו תקן.  .15.9

 אין להשתמש במפצלים או רבי שקע .15.10

 ר )הכבלים הכתומים(כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מסוג בידוד מוגב .15.11

לא תבוצע כל עבודה עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה ובכל מקרה  .15.12

 5 -וולט, או במרחק קטן מ 33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד  -3.25-במרחק קטן מ

 וולט,  33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 

רקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל אלא פני הק אין לשנות .15.13

אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר בצמוד 

 לפנקס הכללי.

 עבודה בלהבה גלויה .16

רכה, " פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ובלהבה גלויההמונח "עבודות  .16.1

מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק,  באמצעותעבודות 

 גיצים ו/או להבות.חום הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת 

בשטח המיועד לביצוע העבודות  מנהל העבודה, יסייר בלהבה גלויהבטרם תחילת ביצוע העבודות  .16.2

מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות  10מכל סוג, ברדיוס של ויוודא הרחקת חומרים דליקים 

דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון  חפצים, כאשר בלהבה גלויה

 שמיכת אסבסט.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם  .16.3
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דקות  30אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות על "צופה  .שריפהמתפתחים לכלל 

 תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.מתום ביצועה, 

 כלי עבודה חשמליים .17

הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים והם בעלי  .17.1

 בידוד כפול. 

)מפסק פחת(, בין ארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף כל כלי עבודה המחובר לכבל ה .17.2

 שהלוח נייד. שהלוח קבוע ובין

 ציוד מגן אישי .18

מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם  העובדיםלספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל  .18.1

., 1997 -אישי(, התשנ"ז מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן  לרבותלהוראות החוק 

עבודה, בגדי  עבודה נשוא החוזה לרבות נעליהאשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג 

ויוודא כי עובדיו,  , ציוד מגן אישי בעבודה בגובהכובעי מגןאפודים זוהרים, , מגני אוזנייםעבודה, 

 קיבלו הדרכה מתאימה וכי הם משתמשים בציוד המגן. שלוחיו וכל הפועלים מטעמו

 יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש.הציוד  .18.2

 עבודה בגובה .19

בעלי הסמכה עובדים  מטר יעסיק הקבלן רק 2בכל ביצוע עבודה בה ניתן ליפול לעומק של למעלה מ  .19.1

 בתוקף לעבודה בגובה.

לרבות  2007 -זתשס"הבגובה(,  התקנות הבטיחות בעבודה )עבודלהעבודה בגובה תתבצע בהתאם  .19.2

 כמפורט להלן:

 אחד מעל השני שונים במפלסים בגובה עבודה תתבצעלא  .19.2.1

 המבצעים עבודה בגובה ישתמשו באמצעי הגנה מפני נפילה במקרים הבאים: עובדים .19.2.2

' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם, פיגום או משטח עבודה מ 2עבודות המתבצעות בגובה של 

 נקודות אחיזה. 3 –אחר כאשר לא ניתן להיאחז ב 

 וחבל בטיחות רתמת, בטיחות נעלי, סנטריה כולל קסדה יכלול גובה ודותלעב אישי מגן ציוד .19.2.3

 .העבודה לאופי בהתאם שנדרש נוסף אביזר וכל זעזועים משכך עם עגינה

כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן. לפני תחילת העבודה  .19.2.4

 יבדק כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי.

כאשר עובד אחד ימצא  ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין העבודה בגובה תעשה .19.2.5

 במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון.

  וישולט יגודר האזור שמתחת לעבודה בגובה .19.2.6

 כנגד נפילה כל כלי העבודה יאובטחו .19.2.7

להיות מעל לעובד ועליה להיות בעלת  לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבתנקודת העגינה  .19.2.8
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 .ןטו 1.5יכולת לשאת 

 סולמות גבי על עבודה .20

בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה בעזרת עובדים  בעבודה על גבי סולמות יעסיק הקבלן רק .20.1

 סולמות

 2007 -זתשס"ה ,בגובה( התקנות הבטיחות בעבודה )עבודהעבודה על גבי סולמות תתבצע בהתאם ל .20.2

 לרבות כמפורט להלן:

 סולם מאשר מעקה עם תיקני בפיגום שימוש לשקול רצוי הדבר ניתן שבו מצב בכל .20.2.1

 .עליו עומדים כאשר סולם להזיז אין .20.2.2

 כל סולם יעמוד אדם אחד בלבד )גם כאשר עובדים על סולם מדרגות(.  על .20.2.3

 החלקה למניעת מקורי באמצעי מצויד שהסולם לוודא יש .20.2.4

 .ונעולים לגמרי ישרים הסולם הפתיחה שגובלי לוודא יש .20.2.5

 צריך העובד אפשרי הדבר ואין במידה. בסולם אחיזהות נקוד 3 על העובד לאחוז בכל עת ב .20.2.6

  .מאובטח להיות

 .הרגליים שתי בין נמצא שהוא כך לעמוד או הסולם ראש על לשבת אין .20.2.7

 .הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה .20.2.8

 .הסולם כלפי הפנים כאשר ייעשו מסולם ירידה או טיפוס .20.2.9

טח האנכי עליו הוא נשען )כדי שניתן יהיה ' מעבר למשמ 1השענה יוצב כך שיבלוט  סולם .20.2.10

 לעלות ולרדת בקלות(

  1:4יוצב כך שהיחס בין הניצב האופקי לאנכי יהיה  הסולם .20.2.11

 ניידים פיגומים גבי על עבודה .21

 בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על פיגומים.עובדים  בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק .21.1

 2007 -זתשס"ה ,בגובה( הנות הבטיחות בעבודה )עבודתקהעבודה על גבי פיגומים תתבצע בהתאם ל .21.2

 לרבות כמפורט להלן:

 .מעצור יש מהם אחד שלכל גלגלים 4 יכיל נייד פיגום .21.2.1

 יהיה העמידה משטח של הגובה לבין מלבני פיגום של הקטנה הצלע בין היחס מבנה בתוך .21.2.2

 חריגה. 1:3 יהיה נייד פיגום של צורה בכל היחס למבנה מחוץ(. 1:4 ריבועי)בפיגום  1:3

 .הפיגום של צד מכל במייצבים שימוש מחייבת הזה מהיחס

 45-55 בגובה תיכון)אזן  אמצעי מעקה"מ(, ס 15 בגובה רגל)סף  תחתון מעקה יכיל פיגום כל .21.2.3

 "מ(.ס 85-115"מ(ומעקה עליון )אזן עליון בגובה ס

 .אנשים עליו יש כאשר הפיגום את להזיז אסור .21.2.4

. לכך ומיועד הפיגום עם שנבנה טיפוס סולם ישנו עם אלא החיצוני מצדו פיגום על לטפס אין .21.2.5
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 המהווה דלתית דרך היא הכניסה כאשר הפנימי מהצד הטיפוס יעשה כזה אמצעי בהעדר

 .העמידה ממשטח חלק

 .פיגום של מעקה על לעמוד אין .21.2.6

 .ממנו לחרוג ואין הפיגום על המותר העבודה עומס את לוודא יש .21.2.7

 ' תעשה ע"י בונה פיגומים מוסמך.מ 12ד שגובהו עולה על הרכבה של פיגום ניי כל .21.2.8

 .סימון סרטי בעזרת הפיגום סביב העבודה אזור את לתחום יש .21.2.9

מפגע אחר )מישורי, מרוצף,  יציב ועל רצפה ישרה וללא שיפוע ו/או באופן ימוקםהפיגום   .21.2.10

 סלול ו/או מהודק(

 .מעיכה, עיוות, סדק, שבר פגם כגוןבמבנה קיים  עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא לפני .21.2.11

פיגום יציב שהבדוק ללוודא כל חלקי הפיגום מקוריים ואין תוספת זמנית / מאולתרת  יש .21.2.12

 וקיימים מייצבים יש לוודא כי הם במידההאם דרושים מייצבים  לבדוק ולא מתנדנד

  .מע' ועומדים היטב על הקרקע 45-פתוחים ב

 ים מנוגדים הפתחש לוודא ישבפיגום עם יותר ממשטח אחד,  .21.2.13

 מעבר לנתיב אחר !! יש להסיט אתיש מעבר עובדים מתחת לפיגום  אם .21.2.14

 ניידות הרמה במות גבי על עבודה .22

 בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על במות.עובדים  בעבודה על גבי במות הרמה יעסיק הקבלן רק .22.1

 -זשס"תה ,בגובה( התקנות הבטיחות בעבודה )עבודהעבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם ל .22.2

 לרבות כמפורט להלן: 2007

 –שאישור הבדיקה האחרונה של הבמה בתוקף )בדיקת מתקני הרמה אחת ל  הקבלן יוודא .22.2.1

 חודשים( 14

לערוך לפני תחילת העבודה, סקירה של הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה ומניעתם.  יש .22.2.2

 ל:  התייחסות היתר בין תכלול כזו סקירה

 '(וכו ותבור)שיפועים,  השטח פני מצב (1

 '(וכו בניה חומרי, חבלים, פסולת)ציוד,  פיזיים מכשולים (2

 '(וכו מכונות, כימיקלים, גז)חשמל,  מסוכנות אנרגיות (3

 '(וכו חשמל כבלי, צמודים מבנים, מעל צנרת, צר)מקום  גובה מכשולי (4

 .היטב סגורים הבטיחות שמעקות לוודא יש .22.2.3

 עבודה וציוד עובדים)שני  היצרן"י ע המותר המשקל על העולה משקל הבמה על להעמיס אין .22.2.4

 (אישי

 של הסופית ההתמקמות בשלב רק מותרת( Boom Lift –של הזרוע )ב  אופקית תנועה .22.2.5

 .הבמה
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 .משובשת דרך על מורם המצב הבמה עם מלנסוע להימנע יש .22.2.6

 .באזור אחרים אנשים לסכן שלא כדי סימון בסרטי ויסומן ייחסם העבודה אזור .22.2.7

 .הגבהה לשם הבמה גבי על אחר אמצעי כל או סולם להציב אין .22.2.8

 .הבטיחות מעקות על לטפס או לשבת, לעמוד אין .22.2.9

 לנקודת להיקשר אין. בבמה לכך המיועדת לנקודה להצמיד יש הרתמה של העיגון כבל את .22.2.10

 .למכונה בסמוך שנמצא אחר ציוד או מבנה :כגון לבמה חיצונית עיגון

 .מעיכה מנקודות הימנעל מנת על למכונה בסמוך לעמוד שלא לב לשים יש .22.2.11

 .אחד מתג על אקראית לחיצה"י ע הכלי הפעלת של אפשרות שאין לוודא יש .22.2.12

 יודע שהמשגיח לוודא יש. למטה אחד משגיח לפחות ימצא שתמיד כך תבוצע העבודה .22.2.13

 .מלמטה חירום במצב הבמה את לתפעל

 .בבמה השימוש לפני היצרן של הבטיחות הוראות את היטב לקרוא יש .22.2.14

בודה אמורה להתבצע בתנאי מזג אוויר קשים )רוח חזקה, גשם, חמסין וכו'( יש והע במקרה .22.2.15

  של הקבלן. את קיומה ולהתייעץ עם ממונה הבטיחות לשקול

 כלים מכנים הנדסים  .23

רישוי תקף כדין.  כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים ובעלי .23.1

, וכן מתחייב כי בביצוע התאגיד רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר שלהקבלן מתחייב לבדוק את 

 שאינו בעל רישוי תקף כדין ו/או שאינו תקין.  העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי

לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כאמור יהיה מוסמך לכך על  מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג .23.2

 תקף כדין.פי כל דין ובעל רשיון 

 כימיקלים וחומרים מסוכנים  .24

נזק בריאותי ובכלל זה  מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום, הקבלן מתחייב לבצע בדיקה .24.1

נמצאים ו/או עלולים להימצא באתר  חומרים רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים, בכל מקרה בו

ובכלל זה גורמים כימיים ו/או העבודה אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם, 

 סיכון.  פיסיקליים ו/או ביולוגיים הנחשבים כגורמי

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא או כל מקום  .24.2

מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכנים, לא סולקו החומרים 

צעים מתאימים, לא נעשה איטום או מניעה בדרך טכנולוגית אחרת של חדירת המסוכנים בעזרת אמ

חומרים מסוכנים, בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה 

 אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכנים או חוסר חמצן במקום.  נאותה

 חפירות וקידוחים .25

ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובנייה בתוך התעלות באתר העבודה כל משך העבודה בכלל,  .25.1

בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות, כולל 
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דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על 

לן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע פי השיפוע הטבעי. כמו כן, על הקב

וזאת על ידי מילוי אחר הוראות  עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות

 הבטיחות הבאות:

של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד',  קיומםיש לבדוק  החציבה,לפני התחלת החפירה או  .25.1.1

י זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא יפגעו מזרם ומנהל העבודה ינקוט אמצע

 חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים.

גידורים, דיפונים והגנות מתאימות בהתאם לתקנות הקיימות והוראות כל דין  יתקיןהקבלן  .25.1.2

 ובהתייחס לעומק החפירה ומורכבותה, למניעת נפילת אדם ומניעת התמוטטות החפירה. 

מ', ושיש בה סכנת התמוטטות, יש לנקוט באמצעים בכדי  1.2לה על בחפירה שעומקה עו .25.1.3

  .למנוע תאונות מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה

אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקנת  .25.1.4

 .מערכת דיפונים או תאי הגנה

פנות עומדות יציבות, עם פי התקנות: מותקנות בה ד-דיפון תעלות באדמה חולית על .25.1.5

משענות וחיזוקים, המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, 

 .ס"מ מעל פני הקרקע הסמוך לתעלה 15ובולטות 

אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, העובד ישתמש בתא הגנה )אין צורך  .25.1.6

חפירה, או שהחפירה מתבצעת בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא ב

 .באמצעות מכונה בלבד(

 מ' רק לפי תוכנית.  4-דיפון חפירה בעומק של יותר מ .25.1.7

 ס"מ משפת החפירה 50-חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא יפחת מ .25.1.8

כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטר יהיו 

 .תיכון-יד ואזן-י מעקה עם אזןמגודרים ע"

 .יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך .25.1.9

בעת עבודה בשעות החשכה, יוצבו פנסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או בור שקיימת  .25.1.10

  .סכנת נפילה לתוכם

אלא אם ננקטו  אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפנותיה, .25.1.11

 .צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות

ידי סולם או -היא רק על ס"מ, 120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על  .25.1.12

 יעלההמרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא  מדרגות מתאימים

 .מטרים 20על 

 מקום מוקף –עבודה בשוחות ביוב  .26

 סיכונים רבים כגוןקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים במקרה של עבודה, תי .26.1
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ולכן על הקבלן לנקוט  או מחסור בחמצן העלולים להסתיים בתאונת מוות המצאות גזים רעילים

 באמצעי הבטיחות הבאים:

ון עבודה מוקדם על ידי לפני הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנ .26.1.1

 על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד קשל הקבלן, היתר העבודה ייבד בטיחותה ממונה

נושאים המחייבים  זה.בהתאם להיתר עבודה רק לאחר אישורו ווהעבודה תתבצע 

 התייחסות בהיתר עבודה זה:

 שלילת המצאות גזים רעילים במקום המוקף. .א

 וידוא המצאות חמצן בערכים תקינים. .ב

המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן וכניסה  אוורור המקום המוקף במקרה של . ג

 מחודשת רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד נשימה מתאים.

שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש בריתמה עם חבל  .ד

 המחובר למתקן חילוץ. 

שקיבל הסמכה לעבודה  לחלל מוקף כלשהוא כגון שוחת בקרה ללא סלא יורשה אדם להיכנ .26.1.2

 ב"מקומות מוקפים".

מספקת  ואיכות לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות .26.1.3

. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא אוויר לנשימהשל 

 האוורור יעשה באמצעים הבאים:לאחר שהתא אוורר כראוי 

 . יעודיים מפוחיםבעזרת  .א

לעבודה בתא  .שעות לפחות 24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  .ב

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ  -בקרה קיים 

 המכסים משני צידי נקודת החיבור. -לחיבור אל ביב קיים  .שלושה מכסים

בכמות מספקת תותר הכניסה לתא  אוויר צחהספקת  רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת .26.1.4

 במקרים בהם לא ניתן להבטיח אוויר באיכות ובכמות המתאימה תתאפשר הכניסההבקרה, 

 .מערכת נשימה המספקת אוויר מגליל אוויר דחוס בעזרתרק 

הוא חגור ברתמת בטיחות המחוברת לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן  .26.1.5

 בר למתקן המאפשר הוצאתו במרה חירום.לחבל הצלה המחו

לחלץ את האדם מתוך החלל המוקף יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן תמיד  .26.1.6

 גם אדם זה יהיה מוסמך לעבודה ב"חללים מוקפים"עזרה במקרה הצורך. לו להגיש ו

 מ' ישא מסכת גז מתאימה.  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  .26.1.7

מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל  מפוחיםמ' יופעלו  5.0עולה על בשוחות בקרה שעומקם  .26.1.8

 זמן העבודה בשוחה. 

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות  .26.1.9

 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 
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 פסולת באתר .27

פינוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג לביצוע הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הנדרשים ל .27.1

 סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.

 יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להגנת הסביבה. פסולת חומרים מסוכניםפינוי  .27.2

 מבקרים באתר .28

 מבקרים יכנסו לאתר העבודה באישור מנהל העבודה בלבד. .28.1

עשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד מגן אישי במידה ויורשו מבקרים להיכנס לאתר יי .28.2

 .רלוונטי

ידי צדדים  על הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר, בכל עת, לרבות בעת ביקורים באתר .28.3

 שלישיים כלשהם. 

 חירום .29

על הקבלן לוודא שהוא והעובדים מטעמו בקיאים במצבי החירום העלולים להתפתח בתחומי  .29.1

 הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה. ובאזורי עבודתו וכי

, 1988ע"פ תקנות הבטיחות )עזרה ראשונה(  ציוד עזרה ראשונה לעובדיוויחזיק באתר הקבלן יספק  .29.2

 היקצ. הקבלן להגשת עזרה ראשונה באתר העבודהעל ידי רשות הסמכה ימנה אדם שעבר הכשרה ו

פגעים למתקן רפואי, או בית חולים שישמש לפינוי נשישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה, רכב 

 בשעת חירום.

 דיווח וטיפול בתאונת עבודה .30

בהתרחש תאונת עבודה עדיפות הטיפול הראשונה היא לדאוג לבריאותם ושלומם של הנפגעים  .30.1

 ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך.

 במקביל, יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין העבודה. .30.2

 לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה".על המנהל הממונה  .30.3

לכל תאונה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן, על מנת להבין את אופן התרחשותו ולמנוע הישנותו  .30.4

באמצעות הסקת מסקנות והפקת לקחים מעשיים הניתנים ליישום. עותק מהתחקיר יימסר 

 לתאגיד. 

 

 __________________________________ שם ומשפחה: ________ תאריך

 

 ת.ז.: _________________________ ח.פ: _________________________

 

 : ________________________חתימת הקבלן: __________________תאגיד
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 הצהרה על חיסול תביעות -נספח ו' 

 לכבוד

 תאגיד מי קריית גת בע"מ

 ,5/1שדרות לכיש 

  קריית גת

  הצהרה על חיסול תביעות - לביצוע עבודות מדידה עבור תאגיד מי ק. גת  - 01/2020מכרז פומבי הנדון: 

( בע"מ 2008זכינו במכרז שבנדון, לביצוע עבודות מדיה עבור תאגיד מי ק. גת )ביום _____________  .1

 (."התאגיד" )להלן:

 . (החשבון הסופי"להלן: "העבודות )הגשנו לכם את החשבון האחרון בגין  ביום ____________ .2

ידנו ואושר על ידי כל הגורמים  הרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על .3

ופרט לתשלום  ,המפקח/ המהנדס(, הינו חשבון סופי לכל דבר וענייןהרלוונטיים )ובכלל זה, התאגיד/ 

ג שהוא המבוקש בחשבון הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסו

כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין הקשור בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות 

 ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או הכרוך בהם ו/או הנובע מהם והכל במישרין או בעקיפין.

שתיוודע לנו אנו מוותרים בזה על כל תביעה , טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין  .4

 בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלפינו.

 .ההסכם ומסמכי המכרזאמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי אין ב .5

 

 בברכה,

______________________ 


