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 מסמך א' 
 

 05/2021מכרז פומבי מס' 

 

 פים תתוהוראות למש מכרז האי  נת

 רז המכ מהות .1

לאספקת והתקנת    הצעות( מזמינה בזה  "ן/ההמזמי"/    " התאגיד"  / "החברה)להלן: "   מ "בעקרית גת  מי   1.1

  "(. העבודות"" והציוד"י המכרז )להלן: , בהתאם לתנאי והוראות מסמכגסים מגובים

 

ימסר לו על  שי  מן המועד הנקוב בצו תחילת עבודות   שבועות קלנדריים  12בתוך  את הציוד    פקיס הקבלן   1.2

 . אספקה לאתרהלא יאוחר משבועיים מיום ה הינו מן ההתקנז  ידי המזמין.

 

נספח  מיוחד המצורף למכרז )העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט ה  1.3

 וה חלק בלתי נפרד הימנו.   הוהמתקשרות( ולחוזה הה ב'

 

  תנאי סף  להשתתפות במכרז .2

 

להשתתף העובמ  רשאים  מציעים,  במכרז  הוע מדים  הגשת  במד  המצטברים כרז  הצעות  התנאים    בכל 

 המפורטים להלן: 

 

 או ספק ציוד מקומי. ,בארץ)כהגדרתו במכרז זה( נציג רשמי של יצרן הציוד   שהינומציע  2.1

לציוד )כהגדרתו במכרז זה(  )דהיינו,  מקצועיים  התקנה ותחזוקה    ותיירש  כולת לספקמציע שהינו בעל י 2.2

,  (אשר ייעודיים לציוד המוצע על ידו השירות לציוד ות למתן צוות שיר ואשר ברשות ל בית מלאכהע בו הינ 

 .  2016,2017,2018,2019,2020 השניםלך הבית המלאכה פעיל ונותן שירותים כנ"ל לפחות במ

   ת, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.ערבות בנקאי ות עצלה  צירף מציע אשר 2.3

 

במכרז, כולל,  הדרושים    או הנתונים  ל המסמכיםבלבד, וכ  הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת
 .ין מפורשות אחרתצוכן  א אם, אלוהערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבדבין השאר, הניסיון 

 
 

 רז סמכי המכמ .3

 

 ים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא צורפו(: המסמכ םה  זמכרי המכמס

 ים המצורפים אליו.שתתף והטפסתנאי המכרז והוראות למ   -מסמך א'  א.

 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.   -מסמך ב'  ב.

ל  או בכ  ן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכ  ג.
 וא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.י המכרז שה כמסמך ממסמ

 

י הוראות מסמכי המכרז, יהוו  ם לצרפם לפ כל המסמכים הנ"ל על נספחיהם, לרבות המסמכים שעל הקבלני

 בין הצדדים.  , שייחתםמסמך ב'ההתקשרות, חלק בלתי נפרד מחוזה 

 

 מסמכי המכרז  .4
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 . gat.co.il/-http://meiדעמוגיד בתר התא באיש להוריד רז להגשה מסמכי המכאת חוברת 
 

ולהוריד אותם  למען הסר ספק מובהר בזאת , כי מסמכי המכרז הם רכושה של החברה וניתן להשתמש בהם  
 ., ואין לעשות בהם כל שימוש אלא למטרה זורק לצורך השתתפות בהליך זה בלבדמהאתר 

 
דוא"ל,  )  וי טפר  ור אתרז למסל המשתתף במכלהבהרות באחריותו שלצורך קבלת תשובות   שם מלא, כתובת 

 .gat.co.il-yehudit@mei( לכתובת דוא"ל דואר ומספר פקסימיליה
 

 

ז ובכלל  במכרז,  ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כל  כל  את 

 ., תחולנה על המשתתףסמכי המכרזמב ת רשות הנדערבויוההוצאות הכרוכות בהוצאת ה

 

 (:בחתימתו על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים .5

 

 לעיל.   2.1בסעיף  נקוב ה מיצרן הציוד להוכחת עמידה בתנאי סף שלו או בתוקף  ראישו 5.1

 

  לעיל.   2.2ף הנקוב בסעיף אישורים להוכחת עמידה בתנאי ס 5.2

בת  5.3 ח אישורים  לפי  תשל"ו  קווקף  ציבוריים,  גופים  מורשה,  ,1976-עסקאות  מפקיד 

ח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק ומדוורואה חשבון, או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים  

 כחוק. 

 . כמפורט בתנאי המכרזבנקאית להצעה, ערבות  5.4

חתימות על ההצעה במציע, וכי ה   ימהחת זכויות האישור מעודכן של עו"ד או רו"ח על   5.5

 3כטופס  האישור יהיה בהתאם לנוסח המצורף לחוברת המכרז  ע.  ציהמבות את  יימח

 או בנוסח דומה שיצורף בנפרד.

גופחוק עסק  פיל  תצהיר 5.6 ציבוריים, תשל"ואות  על העדר הרשעה בעבירות ,  1976-ים 

-נים(, התשנ"אהוגם  טחת תנאילפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והב

, 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,  1987-"זשמנימום, התאו חוק שכר מי  1991

 .  4כטופס המצורף בנוסח  

ו/או העדכונים   5.7 שיהיוו/או השינוכל ההבהרות  ככל  למציעים,  שישלחו  , חתומים יים 

 על ידי המציע. 

יצרף  ה 5.8 המחיר  להצ מציע  ועת  לטופנתונים  בהתאם  ממליצים   א6וטופס    6ס  רשימת 

על   קשר  אנשי  כולל  הנדרשלהלן,  למזמין  סמבמ  פי  בזאת  מאשר  המציע  הנ"ל,  ך 

   . יעות הרצון של הממליציםאת רמת שב להתקשר ולבדוק

 מסמכים הנדרשים במפרט הטכני.ל הנתונים והכאת המציע יצרף  5.9

 

 במסגרתו. ק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובין היתר חוזה ההתקשרות  מסמכים שלעיל יהוו חלה

 

http://mei-gat.co.il/
mailto:yehudit@mei-gat.co.il
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 ההצעה הגשת  .6

    

כן  ות את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז,  אישי  רה סילהפקיד במעל המציע   6.1

בתיבת המכרזים   טפה סגורה, במע החברה,  מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי    את יתר 

.  על המעטפה 0012:בשעה    04.01.2022מיום  הממוקמת במשרדי החברה לא יאוחר  

ת י ריק  במט"שים  גס  לאספקת והתקנת מגובים  -  05/2021מס'  מכרז פומבי  יצוין: "

 ".   גת

   

אחר 6.2 דרך  בכל  או  בדואר  ההצעה  כאמומשלוח  שלא  דרישות ת  על  עונה  אינו  לעיל,  ר 

   המכרז.

תו, חריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעאב 6.3

 השעה והמועד בהם הוגשה. 

גבי  ה 6.4 על  הצעתו  ימלא  הספקצהמציע  ההתקשרות  'גנספח  ,  עת  בהתלחוזה  אם , 

    .מסמכי המכרז ותורא לה

המחירים    על 6.5 את  למלא  המציע  על הקבלן  הכלולים   המוצעים  ולעבודות  לציוד  ידו 

עבור  וז  מכרז,ב הכלולים  את  עבודה  ו/או  סעיף  ו/או  פריט  הכמויות.  כל   בטורבכתב 

פריט    עלות " ביחס לכל  ובטור "סך יחידה" על הקבלן לציין את הצעתו  ו/או עבודה, 

ו ביחס לאותו סעיף, לפי הכמויות המצוינות הצעת ם  כוחשב את סהכל" על הקבלן ל 

לן לסכם את הסכום הכולל הקבבסוף כתב הכמויות, על  ה.   פריט/עבודיחס לאותו  ב

הש והפריטים  העבודות  כל  לסך  ביחס  הצעתו,  בהתאם ל  הכמויות,  בכתב  כלולים 

שצוינו כי  לכמויות  יובהר  הקבלן  ,  העבודותהצעת  כלל  את  בתוכה   הנדרשות  כוללת 

 .  "ש קרית גתעד לו במטולהפעלה מלאה של הציוד במקום המיו קנה התל

ש בהתאם להוראות כאמור לעיל, לרבות תוגהחברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא   6.6

כל עבור  מחירים  תכלול  שלא  גבי    הצעה  על  העבודות,  ו/או  הסעיפים  ו/או  הפריטים 

 . ותכתב הכמוי

כתב יציין בסעיפים שב  מציעשהם  ן הסכומיבמידה שתהא סתירה ו/או אי התאמה בי  6.7

עבור צע  שיחושבו, הסכום שיקבע הוא הסכום שהום הכוללים  הכמויות, לבין הסכומי

טעו לתקן  רשאית  תהא  החברה  יחידה(.   )פר  הכמויות  בכתב  או  הסעיפים  סופר  יות 

אי    טעויות חשבוניות שנפלו בהצעה, או לחילופין  לפסול הצעה שנפלו בה טעויות או 

 פי שיקול דעתה המוחלט. כל לה ר,מות כאמוהתא

הצעתהמציע   6.8 על  המצ  יחתום  כטופס  משתתף  המכר  1ורפת  המאשרת,  לתנאי    ביןז, 

ראה  היתר, הידיעותוהבין  בדק    ,כי  את  לו  יש  וכי  המכרז  פרטי  ישורים הכ  ,את 

 רז.עבודות נשוא המכה  והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע

ולחתום חתימה  י המכרזסמכממף  על כל ד  וחותמתלחתום בראשי תיבות  על המציע   6.9

 פיםהמכרז, לרבות על טפסי החוזה המצור   בכל מסמכי  מלאה במקום המיועד לכך 

 ז. למכר

 על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.   6.10

ז, לרבות את  מילוי בכל מסמכי המכר  םהמציע למלא את כל הפרטים הטעוניעל   6.11

 פית, בדיו. הצעתו הכס
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נתונים  על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או ה ש  וגתף תמשת  הצעת 6.12

נקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז הב   רשים במכרז, כולל, בין השאר, הערבותהנד

 בלבד.

להוראות מסמכי המכרז, החברה תהיה רשאית    שהצעתו לא תינתן בהתאם  מציע 6.13

 ו על הסף. לפסול את הצעת 

  

  :ספקביטוחי ה 6.14

ידי    חברהית לדרישות התשומת לב המציעים מופנ 6.14.1 ביטוחים על    שיזכה במכרז  הספקלקיום 

 .(", בהתאמההנדרשים הביטוחיםו/או "  "הוראות הביטוח ו/או "  "דרישות הביטוח)להלן: "

יל  לע  זה  (6.14)  "ספקהביטוחי  "בסעיף  כאמור  ביטוח  הידרש לעמוד בדרישות  יהזוכה    ספקה 6.14.2

ל לתנורבות  ולהלן,  המפורבהתאם  ההתקשרות"   ב'מסמך  בטים  אים  : )להלן  "חוזה 

יד  ביטוח"   6סעיף  "החוזה"(,   העל  וספק י  אי לחוזה    (1)   ד'    יםבנספח"  קיונספח  ם  שור 

"ביטוחים   ביטוחי  )להלן:  "הצהרת    (2)  ד'נספח    ,"(  ספקהאישור  מאחריות  לחוזה  פטור 

  ."תנאים לעבודות בחוםלחוזה "( 3) ד'נספח "( ותוהצהרת פטור מאחרילנזקים" )להלן: "

ל  ות לעיהמפורטהוראות הביטוח  דרישות ו מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את   6.14.3

מסמכי  ולהלן   לפי  העבודות  מהות  קיבל    ומצהירבמלואן  והחוזה    המכרזואת  כי  בזאת 

 . ולהלן ילעל  כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  ממבטחיו

  החברה ידי  י המכרז ולהפקיד ב במסמכ  נדרשיםה ם  וחימגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביט  6.14.4

 : לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את

 . ספקמבטחי הכשהוא חתום כדין על ידי " ספקי הביטוח  "אישור לחוזה  (1) ד'נספח  (א)

 .ספקן על ידי הומה כדי חת, "נזקיםת לריופטור מאח ספקהצהרת ה"לחוזה   (2) ד'נספח  (ב)

   .ספקן על ידי הכדי  םוחת, כ"לעבודות בחוםתנאים  "לחוזה   (3) ד'נספח  (ג)

בכפוף  כי    ספקהב  החתום כאמור, מתחיי  ((1)  ד'נספח  )  ספקהביטוחי  אישור  המצאת  בנוסף ל 6.14.5

להביא    במקרה של גילוי נסיבות העלולות  "()להלן: "הדרישה  מהחברהה בכתב  בלת דריש לק

ה לתביעה   פי  ע על  ו/או  מנת  פוליסות  הביטוח  בל  לחברהלאפשר  ל  תנאי  קיום  את  חון 

קבלממימים    14בתוך    ספקהציא  ימ    ,שבהסכם הדועד    פוליסותמ  העתקיםלכך    רישהת 

את חלקי    לחברהיא  מצי   ספקהמוסכם בזה כי  ,  )להלן: "מסמכי הביטוח"(  הנדרשות  הביטוח

נתונים מסחריים  פו  שייחשומבלי      דז זה בלב נשוא מכרות  תקשרלה  המתייחסיםת  הפוליסו

   .מכרז זה נשואלעבודות   ינם רלוונטייםשא גיםמסוו

כי   6.14.6 במפורש  בזאת  פמובהר  במסגרת  להעלות  יש  הביטוח  דרישות  לגבי  הסתייגות  ניה  כל 

וב  לכך תלהבהרות  שנקבע  המועד  המכרז  וך  ההצ  . במסמכי  הגשת  תתקבלאחר  לא  לנה  עה 

 . דרישות הביטוחאו לח ו/הוראות הביטו ל הסתייגויות 

במ   מובהר 6.14.7 ככל  פורשבזאת  שי שייערכ   כי  ביתועלינה  או  /ו  יםנוי ו  לאילו    חסהסתייגויות 

  ,ספקהשנמסרו על ידי  ח  טויב ה  סמכיה ממ לאיז   מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או

 . ונספחיהם  הסכםה  ,המכרז שצורף למסמכיוסח הינו הנ סח המחייב תעלם מהן והנות ברההח

כי  רבהמו  ספקען הסר  מל 6.14.8 ד'  ם של  מקוריי  קיםהעתאי המצאת  במקרה של    בזה,    ( 1)נספח 

כדין על    מהחתו,  הצהרה על מתן פטור מאחריות  (2)  ב'נספח    לרבות,  ספקביטוחי ה  ראישו

תחילת    תרשאי  תהייה  החברה  ,עצי המי  יד מועד  את  ממנו  העבלמנוע  א  ודותביצוע    יבשל 

 .כנדרשהחתומים   המסמכיםהצגת 

בסעיף  וסף  נב 6.14.9 מהאמור  לגרוע  בזהמובה  לעיל,  6.14.8ומבלי  כי  ר  של  ,  המצאת  במקרה  אי 

כמי    (ספקהבמציע )לראות    ת רשאי  החברה  הא תלעיל,    6.14.8כאמור בסעיף    ,יטוחי הבמכמס

 .במכרז (ספק ה המציע )של  ות ו/או לבטל את זכיי וזה ת החשהפר א
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אלא    ביטוח ייחתמו על ידי המבטחיםההצעות אין דרישה כי מסמכי ה  בשלב הגשתיודגש כי   6.14.10

עם מבטחיו ואין להם    י בדקציע כמהוהצהרת  אישור    ים, המהוו ל המציע בחתימה וחותמת ש

 . דרשיםם הנהביטוחיי  הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסוייםכל 

 
  מידע "  –  להלן)  עסקיים  או  מסחריים  סודות  הכוללים  חלקים  בהצעתו  קיימים  המציע  שלדעת  ככל 6.15

  ידע מ ה  את   המפרט  נספח  להצעתו  לצרף  עליו,  בהם  לעיין  האחרים  למציעים   לאפשר  אין  שלדעתו "(,  דיסו

  להצעתו   יצרף  שלא  מציע    .בו  לעיין  האחרים  למציעים  לאפשר  אין  שבגללם  הנימוקים  ואת  רהאמו  הסודי

 . אהבמלו עתובהצ לעיין  זכאיםיהיו  אחרים מציעיםש לכך  הסכמתו את שנתן כמי  יחשב  כאמור נספח

  ע ידהמ  שסוג  לכך  מצידו  שתורמפ  כהסכמה  הדבר   ייחשב,  לעיל  כאמור  נספח  להצעתו  המציע  צרף 

  הוא   ולכן  במכרז  האחרים  המשתתפים  של  בהצעות  גם  סודי  כמידע  ייחשב  בנספח  שפורט  הסודי

 .  בהצעותיהם מידע באותו לעיין   זכותו על  מראש מוותר

  לשיקול   מקרה  בכל   הינה   כאמור"  סודי  דעמי"  צעההה  במסמכי  יש  האם  ההחלטה  כי  בזה  מובהר

 .םרזיהמכ  ועדת לש  הבלעדי דעתה

 

במשרדי החברה.  משתתפים שהגישו הצעה    1512:  בשעה  04.01.2022קיים ביום  פתיחת ההצעות תת 6.16

 ם להיות נוכחים בישיבת פתיחת ההצעות.  למכרז רשאי

 

 

 ערבות בנקאית להצעה  ( ד)

  

להצעכל   7.1 לצרף  חייב  במכרז  ערבות  משתתף  בנק  מותנית  בלתימקורית  ית  קא בנתו  של  אוטונומית,   ,

ולבקשתו,  המשת  לטובת   י,לאישר לטובת החברה, בסך של    2טופס  כ   רף המצו  בנוסח תף  לתנאי המכרז 

  ."( הערבות הבנקאית"  ₪( )להלן:שלושים אלף ) ₪ 30,000

 

יקול  ש  פיעל    חברה,בעה ה קהערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.   7.2

לפסול    רה רשאיתתהיה החב לאמור לעיל,    ית בהתאםא קדעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנ

 את אותה הצעה. 

  4  ערבות למשךההארכת תוקף  את  לדרוש  אית  החברה רש     . 28.04.2022עד ליום  היה  י הערבות  תוקף   7.3

 .  תבוהער את תוקף להאריך יהיה חייב במקרה כזה  והמציע מעבר לכך, חודשים 

ההצעה   7.4 לקיום  כביטחון  תשמש  הבנקאית  התחייבויהמצ  ידיעל  הערבות  כל  ולמילוי  כמפורט יע    ותיו 

ל אימת שהמשתתף לא  .  החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כ זו ובהצעת הקבלןמנה  בהז

 יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. 

מיום שהמציע יחתום    ימים    10ך  קבלה תוהתו  יע אשר הצעתהחברה תשיב את הערבות הבנקאית למצ 

אם המציע שהצעתו תתקבל לא ימלא    אם לתנאי החוזה.את המסמכים הנדרשים בהתציא  וימזה  על החו

ציע כאמור במלואן ובמועדן יהיה המזמין רשאי לחלט ערבותו  את ההתחייבויות המפורטות בהצעת המ

על נזקים שנגרמו לו בשל אי מילוי    המזמין,ל  קבערך מראש שיוסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומו

הבוי חייהת ניהול  ות  ו/או במהלך  הנתונה    המכרז. זאת מבלימציע  ו/או תרופה אחרת  זכות  לגרוע מכל 

 למזמין. 

ת יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה בין החברה  לבין  הזוכה  הערבויות הבנקאיו 7.5

 החלטה בדבר הזוכה במכרז. חר קבלתלאם ימי 60 -ר מבמכרז, ולא יאוח
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 התוקף ההצע (ה)

 

ליוםוקף  תהיה בתההצעה    ב.  28.04.2022  עד  יוארך  עפ"י דרישת    4-תוקף ההצעה  נוספים  )ארבעה( חודשים 

 ימים לפני פקיעת ההצעה.   10ודעה מוקדמת של החברה אל הקבלן  עד החברה, בה 

 

   הבהרות ושינויים ( ו)

 

להפנ 9.1 שאלות  ניתן  בכות  באמצעות    ,12.202119.ם  ליועד  ,  חברהל  תבהבהרה     ל וא" דוזאת 

  .co.ilgat.-ehudit@meiy    ובאמצעות שליחת קובץword  ר בדוא"ל  בלבד. באחריות הפונה לקבל אישו

 חוזר בדבר קבלת פנייתו. 

 ן לא ינתן עבורן מענה: הגשת שאלות הבהרה תהיה באופן להלן, שאלות שלא יוגשו כדלהל   

 ה שאלות הבהר טכניט פרמ\סעיף חוזה מס"ד

   

 

בהרה של  לשאלות ה  -עד למועד האחרון להגשת הצעות    -הבלעדי, תענה   ה  עתה, על פי שיקול דברהח 9.2

יתקבלו אצלה בכתב כאמור לעיל.  אי קבלת תשובות מצד החברה לא יהווה עילה  המשתתפים במכרז ש 

 צעות.  להארכת מועד להגשת הה

רשאית  9.3 ל  -  החברה  האחרון  למועד  ושינויי  להכניס   -הצעות    שת הגעד  המם  במסמכי  ,  ז רכתיקונים 

 בה לשאלות המשתתפים.  ביוזמתה או בתשו

ו 9.4 בכתב,  לחברה  שהופנו  לשאלות  והבהרות  במסמכי  תשובות  החברה  שתכניס  תיקון  ו/או  שינוי  כל  כן 

 בטופס שהעביר אליה.    המכרז, ישלחו בדוא"ל לכתובת הדוא"ל  שציין הקבלן

ה 9.5 תשובות,  ורק  שרובהאך  ועדכונים  ע"ניתת  בכתב  לעילנו  כאמור  החברה  החי י  י  החברה,  את  ם  יבו 

ו על ידי המציע להצעתו, כשהם  דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפ  ייחשבו לכל

 חתומים וממולאים, ככל הנדרש. 

 

 בחינת ההצעות  ( ז)

   :כדלקמןיבחנו ובת המכרזים ההצעות  ח  בהתאם להוראות חוק 

 .מהציון הסופי 40%יהווה   - צעהון איכות ההיצ    (1)

   .מהציון הסופי 60%וה יהו  - פיתצעה הכסלהן ציו (2)

הסף תיפסלנה. רק הצעותיהם    למען הסר ספק, יובהר כי הצעותיהם של מציעים שלא תעמודנה בכל תנאי 
 הצעות. ל שקלול ה לב שנה לששל מציעים העומדים בכל תנאי הסף תעבור 

 

   עותהצה  ציון איכות  א110.

 .  פימהציון הסו 40% ווהההצעות יה  ותציון איכ

וזאת על בסיס המדדים והנקודות המפורטים  ,  לבדיקת ההצעות י מטעמהמקצועצוות החברה תמנה  .א
 . להלן 11ף  בסעיוכמפורט   6טופס ב רטיםהמפו

ו  אל ל ידו והן יו של המציע, הן לאלו שהוצגו עלרשאי לפנות באופן עצמאי ללקוחות  קצועית המהצוו .ב
 רות על ידי המציע.  לגבי אופן מתן השיעת ד  נת לשמוע חוותעל מזאת ,  ודולא הוצגו על יש

הדרושים לצורך ניקוד האיכות. לא ניתן יהיה על המציע לצרף את כל המסמכים והנתונים  .ג
 להשלים מסמכים אלה. 
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  ציון להצעה הכספית   א210.

 

 סופי.יון המהצ  60%  עה הכספית יהווהההצ  ציון

קדו  מציעים האחרים ינונקודות וכל ה  100  לבקת   ביותר ית הנמוכה  ההצעה הכספ מן:  ן ייקבע כדלקיוהצ
 רך משולש".  לפי "ע  – להצעה הכספית הנמוכה ביותרבציון נמוך יותר ביחס  

 

 הציון הסופי   א310.

 

 הציון הסופי יקבע באופן הבא:  

 

 ה הכספית ציון להצע*    60%    +     ציון איכות  *     40%   =        פי ציון סו

 

 תיחשב כהצעה הטובה ביותר. סופי הגבוה ביותר הן ההצעה שתזכה לציו

 

חברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות  ה 10.1

  ום ה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרלתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצע 

 פסילת ההצעה. ל

ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי    מקום הטעון מילוי   תאי השלמ  מחיר ו/אוגשת הצעת  ה   אי 10.2

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

 . הרום לפסילת ההצע אחרת, עלולים לג בכל דרך 

 וכה.  זה  היא כהצע ל הצעה שה יותר או כב  את ההצעה הזולה ועקבחברה אינה מתחייבת ל ה 10.3

רשא  10.4 לדרוש  החברה  נוספות  ית  הבהרות  ו/או  נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים  ו/או  מהמשתתפים 

ו  על מנת לבחון את המשתתף, חוסנ  , בין היתרלשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעותהשלמות  

ים  כ מסם ו/או מקבלן פרטיא המציא הל   ה, כאמור.יקוליש   רתעתו, במסגהכלכלי, ניסיונו המקצועי והצ

 את הצעתו. כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול  כאמור, ייחשב

וכושרו של המשתתף לבצע את    וועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות 10.5

 י המשתתף. דשירות המוצע על יה  רך, וכן את איכות המערכת המוצעת, ומעסיונוהחוזה המוצע ואת ני

רשאית  החברה 10.6 חייבת  ,תהיה  לא  במקאך  תמחור,  לקיים  שוות,  הצעות  של  או    רה  שניים  בין  נוסף 

יותר משתתפים שהגישו הצעות שוות, וזאת בהליך של פנייה למציעים להגיש הצעות משופרות, במועד  

טי  יקול רלבנשרשאית לשקול כל    רהחבה.  לחילופין או בנוסף, במקרה כזה תהא השייקבע על ידי החבר 

 . ות על קיומו של הליך הגרלה בין המציעים ור להלרבות  הזוכה   העצבחירת ההנוסף ב

 

 מדד איכות  -שביעות רצון ( ח)

תנת  יאיכות עבודתו של ספק הציוד, הן לאיכות הציוד המוצג על ידו והן לרמת השירות הנ ניקוד    לצורך 12.1

רצוןיעשב על ידו על הקבלן לצרף להצעתו "טופס   י   ימולא  ראש    א 6טופס    " ות  צורף  יו  וחותיודי לקעל 

תאות  לרבות אסמכ  ד איכותהנדרשים לצורך ניקום  , כמו כן יצרף המציע את כלל הנתונילהצעת המציע

 . שנים האחרונות 5-מספר התקנות מגובים גסים בארץ במהלך הבדבר 

 עות המחיר למכרז.צה  לולקמשקל על פי המפורט בטבלת שהנו בעל   עות הרצוןשבי  טופס 12.2
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לא בק 12.3 אשר  טופס    לן  כנ ת  שביעויצרף  י  "לרצון  לא  הנדרשיםו/או  הנתונים  כלל  את  הדבר  צרף  יחשב   ,

ז במכרז  כנדרש  ציודים  התקנת  היעדר  או  לקוחות,  רצון  שביעות  מדד  כהיעדר  ועבור  בארץ  שביעות  ה 

 .  ימלימינ דבל הקבלן ניקוהרצון יק

טופס    ו,הפרטים הנדרשים ב הכנסת כל    י ממלא הטופס, לאחרד י  לון ימולא וחתם ע טופס שביעות הרצ 12.4

 מולא במלואו יחשב כטופס פסול, אין לשנות, למחוק, או לבצע שינוי כל שהוא בטופס זה. אשר לא י

 

 

 

 ודעה על תוצאות המכרז ה ( ט)

 

 ר רשום. בדואו א/ ו  ו/או בדוא"ל יהודעה בפקסימילזוכה במכרז תימסר הל 12.1

על ידו עם  ה  הערבות  שהומצא  .בדואר רשוםהודעה בכתב,    ל כךע   בלתתקבל יקצעתו לא  משתתף שה 12.2

ב מ  מכרזהצעתו  יאוחר  ולא  במכרז  הזוכה  לבין  החברה  בין  חוזה  חתימת  לאחר  לו  ימים    60  -תוחזר 

 וכה במכרז. לאחר קבלת החלטה בדבר הז

 ז. נפרד ממסמכי המכרמצורף כחלק בלתי  העתקו ייחתם חוזה, ש חברהין הבמכרז לב בין הזוכה 12.3

 דרש לכך. ייימים מיום ש  7וך על החוזה תהזוכה במכרז יחתום  12.4

עד למועד החתימה על החוזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודות, ימציא הזוכה את כל המסמכים   12.5

חים  הביטו  ,  אישור על קיוםארהשלל זה, בין  המכרז, ובכ  יתאם לתנא והאישורים שעליו להמציא בה

פ על  )הנדרשים  )ח  ספני מסמכי המכרז  בנושרותלחוזה ההתק  ((1ד'  הנדרש במסמכי  ,  ז,  כרהמסח 

כולל נספח ד'    , הצהרה על מתן פטור מאחריות (2ד' )נספח  חתום כדין על ידי מבטחי הזוכה וכן את  

 . ספקע"י ה  , חתומה כדיןתנאים לעבודות בחום ספקה( הצהרת 3)

על 12.6 בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  והמשתתף  תהא  היה  המכרז,  מסמכי  את  רשאית    ברה הח  פי  לבטל 

במכהזכיי  בה ה  למורז  בכתב  שייק  תף, שתדעה  בתאריך  בהודעהחל  החברה  ידי  על  לאח  ה בע  ר  וזאת 

למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך    שניתנה

 חברה על פי כל דין. זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות ה 

מסמכי המכרז, תהא  יותיו על פי יתר  יבוחיעיל, או בהת ורות לות האמהמציע בדריש  , לא עמדכןו  מכ 12.7

 שזכה, לרבות עם המציע הבא בתור לאחריו.   תקשר עם כל גורם אחר במקום הקבלןת החברה לה רשאי

 הבאים: בנוסף לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים  12.8

בידי הח 12.1.1 כי המשתהלכחות,  הו  ברהכשיש  או הציע  נת  מואדם אחר מטעתף או  נחת דעתה,  ן 

 בקשר עם הזכייה במכרז.  נאה כלשהי מענק, דורון או טובת השוחד, 

לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא    תבררה 12.1.2

החב לדעת  אשר,  מהותית  עובדה  לחברה  להשפיגילה  כדי  בה  היה  ערה,  קע  כל  זוכה  ביעתו 

 במכרז.

במכרז  הזכייוטלה  ב 12.1.3 ל יל,  לער  כאמוה  החברה  הערבורשאית  את  הבנקאי הגיש  שבידה  ת  ת 

דה והמשתתף יפצה את החברה על כל  ביה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ילג

 הפסד שיגרם לה בגין כך.   

 

 שמירת זכויות  ( י)
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הכל  ,  נהמ מ  לקל העבודות או חע את כולבצנה,  לה או חלק ממ ההצעה כו לקבל את  רשאית  החברה   13.1

והרתה הבלעדי של החבדעל  לפי שיקו זכא,  יהיה  פיצו יהזוכה לא  ו/או שלכל  ו/או תוספת מחיר  י  יפוי 

כך ו/או  בשל  המוצעים  במחירים  לשינוי  עילה  זו  החלטתה  תהווה  לא  לעיל,  כאמור  החברה  החליטה   .

 ן. לתביעת פיצוי מצד הקבל

 ת החברה. א יב בהן כדי לחי ואין  צורך אמדן בלבד,ן למכרז הכי הבמסמ הכמויות המצוינות  13.2

ר 13.3 להחברה  נושאית,  נימוק  כל  לפסול  לא  משמעותסף,  בצורה  גבוהה  או  נמוכה  שתהיה  ית  הצעה 

 מהמחירים הנקובים באומדן, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

 . שהיאלה ביותר או הצעה כל החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזו  אין 13.4

יא, בכל מועד שהוא,  ה שהמכרז, מכל סיבה  ת  א  ל זכותה לבטלמרת ע, החברה שווע באמורמבלי לפג 13.5

 ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך. הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענהרבות לאחר ל

שביעות  שלא ל, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות  החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים 13.6

 .  תהלפי שיקול דעיקים כישוריהם אינם מספשלדעת   וכחהו שנרצונה, א 

מו ו/או עם שר היה לה ניסיון שלילי עשל מציע א  הצעה   ת הזכות שלא לקבלהחברה שומרת לה א 13.7

מי מבעלי השליטה שלו ו/או מנהליו ו/או עם גורם הקשור עמו, בין כקבלן ראשי ובין כקבלן משנה, 

 יקול דעתה הבלעדי.וזאת על פי ש

גוף ממ  רדעת שלילית ממשות דה חול מציע אם קיבלת לפסורשאיברה  חה 13.8 ו/או  שלתי  ממשלתי 

ת שביצע המציע עבורם.  החברה רשאית לפנות ים וביוב לגבי עבודוד מו/או תאגי  מיתו/או רשות מקו

 לקבלת חוות דעת. 

היב 13.9 בין  החברה,  תשקול  הזוכה,  הקבלן  לבחירת  שיקוליה  שנמסגרת  המידה  אמות  את  קבעו  תר, 

  כח  ל הקבלן, מיומנותו,בכל הקשור לנסיונו ש  תו , לרב1993-התשנ"גת חובת המכרזים,  נותק ל  22קנה  בת

והציהא לרשו דם  העומד  הכוד  מצבו  אמינותו,  תו,  הקבלן ולכלי,  של  עמידתו  את  הנדרשים    כן  בתנאים 

 במסמכי המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

  ש וכל שימ  שאים לעשותרז לא יהיו רים במכהמשתתפ   רה. רות לחבמכי המכרז שמויות במסכל הזכו  13.10

החברה, הם  מסמכי המכרז הם רכושה של  במכרז זה.  גשת הצעה  צורך הכנת וה המכרז אלא ל  במסמכי

הכנ לשם  בהשאלה  למציע  האחרון  ניתנים  המועד  עד  לחברה  להחזירם  ועליו  בלבד  והגשתה  הצעתו  ת 

ע"י    ןצמו וביאי, בין בען המציע רשי יגיש. אלא  בין אם  ההצעה וכרז, בין אם יגיש את  להגשת ההצעות למ

 תמש בהם לכל מטרה אחרת.אחר או להשאו להעבירם ל או לצלמםאחרים, להעתיקם 

 

  הסתייגות ( יא)

רך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל  אין להכניס כל שינוי, בין בד

ידי תוספת בגוף    ל ע  יגות לגביהם, ביןית ין וסוג, או כל הסל מ כרז, מכ סמכי המי או תוספת שייעשו במ שינו 

ל המ במכתב  ובין  ד  יוואסמכים  בכל  לפרך אחרת,  או  לגרום  לחילופין, החברה תהא  עלולים  ההצעה.  סילת 

בלעדי והמוחלט של  הכל לפי שיקול דעתה ה  -להתעלם מן השינוי ו/או ההסתייגות, כאילו לא נערכו    שאיתר

 רה. החב

 

 ים  ירמח ( יב)

  ,והרווח אותואת כל  ההוצ  הציודאו  ו/  החומריםאת כל    ,ןתובשלמ   ל העבודותת כל א וכלתהמציע    ה שלההצע

וציוד םהיטלי פחת,  ,  מסיםלרבות   אחסון  הובלות,  העבודות,  שיידרשו    ו',וכ  ,  ביצוע  אםלשם  צוין     כן  אלא 

 . במסמכי המכרז אחרתבמפורש 
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 הוצאות ( יג)

יחולו על המשתתף    רז,ז ובהשתתפות במכהכנת ההצעה למכרת בוכווא, הכרוסוג שהכל ההוצאות, מכל מין   

 היא.  ל סיבה שיוחזרו לו מכ ולא

 

 רב,  וד בכב

 

 מ "בע קרית גתמי                     
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 1טופס 

 
 לכבוד

 מ "בע קרית גת מי
 קרית גת  5שד' לכיש 

 
 ג.א.נ.,

 
 

 2021/05מבי מס' הצעת משתתף למכרז פו  הנדון:  
 ת גסים במט"ש קריית ג נת מגוביםלאספקת והתק

 
 

 

והת  05/2021  מכרז  סמכי  כל מ  ו בחינה זהירה את קראנו בעיון ובחנ ר שלאח  , אנו הח"מ בין  קנת מגוביםלאספקת   ,

 מן:צורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקהמצורפים ובין שאינם מ

 
לתנא .1 מסכימים  המפורטיםנו  המב   אים  על  מסמכי  נספחיו,כרז,  עדכ  כל  בהםשינוי   או ו/ם  ונילרבות  שנערכו    ים 

בכתב   לעת  ביחד  )הנקראימעת  "מס"  -ם  או  ההצעה"  המכרז מסמכי  להוות  מכי  יחד  כולם  והעתידים  את "(, 
 החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז. 

ים  ם, וכן כי כל הגורמ ם הרלבנטייסיירנו באתרי  מור במסמכי המכרז, כיננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האה .2
מתן העבודות  ביססנו את הצעתנו ל בהתאם לכך  ידועים ומוכרים לנו, ודות ואספקתם  ות העבוי עלועל  שפיעים  המ

אי    ת שלו"(. כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענ תהעבודונשוא המכרז )להלן: "
 טענות אלו.  תרים בזה מראש על ורז ואנו מו של מסמכי המכ הבנה או אי ידיעה

בצה מ  נוא .3 עומירים  אנו  כי  הנדרשיזה  התנאים  בכל  כדים  במכרז,  על  ם  עונה  הצעתנו  שבמסמכי י  הדרישות  כל 
היד  ברשותנו  הניסיוהמכרז,  גבוהה,    ןע,  וברמה  מקצועי  באופן  המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  כי  והיכולת  וכן 

  אדם הדרושיםק וכוח הההספות,  האיכ  מבחינתים לביצוע העבודות  לים המתאימ ו כל הציוד, הכנמצאים ברשותנ
 . שכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרכמפורט במסמכי המ  המכרז, הכללביצוע העבודות נשוא 

מהננו   .4 פי  על  התחייבויותינו  כל  אחר  ולמלא  המכרז  מסמכי  הוראות  אחר  למלא  המכרז מתחייבים  סמכי 
תוך שמבמהימנות   חוק.  ירה קפדניתואמינות,  כל  הוראות  מצ  על  כיהיראנו  כל  נו רשאים  אינ  ים  מידע להעביר 

במסגרת מכרז  ורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא  במכרז זה לשום ג   מהשתתפותנותנו כתוצאה  שברשו
 זה.

לעיל,   .5 האמור  מכלליות  לגרוע  הה מבלי  את  לבצע  מתחייבים  במסמננו  המפורטים  בתמורה עבודות  המכרז,    כי 
ה בהצעתנו  לסכומים  בהתאכרלממפורטים  להורז,  כולל,  מאות  ם  המכרז,  ההסמכי  חוזה  השאר,   רות תקשבין 

 חת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש. על עצמנו לבצע את העבודות האמורים להנ ו, והננו מקבליםבמסגרת
 :ספקביטוחי ה .6

מתחייבי 6.1 תזכה,    ,םאנו  שהצעתנו  הנדרשיםככל  הביטוחים  את  לתאבה  כרזהמ  מכיבמס  לבצע  ים  תנא ם 
במסמך  המפור יד   ביטוח"   6סעיף  התקשרות",    זהוח"   'בטים  בידיכםלו"  ספקה  יעל  יאוחר    לא   הפקיד 

   :וכתנאי לתחילתן את העבודותביצוע ת תחילממועד 

 . וחעל ידי חברת הביט  כדין ם, חתו ספקהי  חאישור ביטו  (1) ד'נספח  (א)

ל  (ב) בלת  קלוף  בכפכי    הננו מתחייביםהחתום כאמור,    ((1)  ד'ח  נספ)   ספקהביטוחי  אישור  המצאת  בנוסף 
בכתב  דריש "  מהחברה ה  גילוי    "(הדרישה)להלן:  של  העלולותבמקרה  לתביעה    נסיבות  פי  להביא  על 

  14בתוך    נמציא לכם     שבהסכם לבחון את קיום תנאי הביטוח    לחברה לאפשר  ל מנת  פוליסות ו/או עה
קבלמ מימים   הדועד  הביטוח  הנדרשות  הביטוח  פוליסות מ   העתקיםלכך    רישהת  "מסמכי  ,  "()להלן: 

ומבלי      נשוא מכרז זה בלבדות  תקשרלה  סיםייחהמתת  את חלקי הפוליסו  לכם  נמציאמוסכם בזה כי  
 . מכרז זה נשואלעבודות   גים שאינם רלוונטייםנתונים מסחריים מסוופו שייחש

 . על ידנו כדין, יוכד חתומה ,  לנזקים ריותפטור מאח  מתן לעהצהרה   (2) ד' חנספ (ג)

 .נו על ידכדין, חתום ם, ובח תו לעבודתנאים  (  3) ד'ח פנס (ד)

המצאת   (ה) כי  בזה  )ההעתקים  מוסכם  הביטוח  המפוליסות  כאמור,  ביטוחמסמכי  אישור    לרבות(,  נספח 
 .  זה, על נספחיו  הסכםעל פי   ינוויותחייבמהת לא תגרעו א /, לא תפגע ו(1)   ב'ח פנס)הביטוחים  עריכת

ואיפיון  ות במכרז ואת מהות  ללוח הנכטהבי  ת הוראוטחינו את  ת מבידיעל  באנו ה   כי  םיריהמצו  כמו כן הננ  6.2
 ידכם.   ם הנדרשים עלהביטוחי   תייבות לערוך עבורנו אמכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התח י הלפ  העבודות

כי   6.3 מתחייבים  בו  הננו  הזוהצכ  עתנוהצ  בחריתבמקרה  לעניין  ,כהעה  דרישותיכם  במלוא  ביטוחים    נעמוד 
 . הםפחי נס  לע  ,תרותקשהה הסכםו זרכמפורט במסמכי המכ 
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סעד אחר,   6.4 לכל  מזכותכם  לגרוע  נ מבלי  לא  כאמור  אם  כי    –לעיל  פעל  מסכימים  רשאים    אנו  למנוע    תהיו 
מועד   את  העבודות  ת מאתנו  ביצוע  כמ  לפעול  ו/אוחילת  אשהפ  יכלפינו  בתנאי    םכ סהה ת  ר  עמד  לא  ו/או 

 .המכרז

בהצ  מיםמסכי  הננו 6.5 זכאים אך לא חייבים, לראות  ע קוב  וז  נו עתכי תהיו  ידכם, חוזה  בלתה  בינל    ינו מחייב 
ל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע  ם כי אתם תהיו רשאים לנהל כמימסכי   וואנ   לנווע  לבינכם. יד 

 .  וכהזב לבחירה לאחר הגשת ההצעות ועד הוא, לרבות מועד ש כלב רזהמכאת  שתהיו רשאים לבטל  נול

 
לידיעתנו  ה .7 הובא  כי  זו   שאין ננו מצהירים בזאת  ל  באמור בהצעתנו  כדי  לכם  כדי  או בהגשתה  ו/או  חייב אתכם 

ת בהצעתנו  ייבים, לראום, אך לא חתהיו זכאי  הצעתנו. אנו מסכימים כי הי של  ל על ידכם בדרך כלשלהוות קיבו
ימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך  אנו מסכ ע לנו ול ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוזו ובקבלתה ע

ת חר הגשועד שהוא, לרבות לאהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מקנות. כן ידוע לנו שתנו הגשת הצעות מתושעני
 .עבודותההצעות ועד למועד מתן צו התחלת  

  4לתקופה של  ת אותנו  ף ומחייבבתוקנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת  ת, אינה ניתבלתי חוזר  צעתנו זו היאה .8
 )ארבעה( חודשים,   4זמן נוסף של    תוקף ההצעה יוארך לפרקן להגשת ההצעה.  אחרו)ארבעה( חודשים מהמועד ה 

החברה   דרישת  בכתב  בהודעפ"י  מוקדמת  פקיעת    10עה  לפני  תהיוההצעהימים  זה  במקרה  לדר  .   וש רשאים 
 הארכת תוקף הערבות בהתאם.   מאתנו את

נספחיה, חוזה   ורטים בה, על כלהמפ   יהיו התנאים,  תב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהם בכ שורכילת איד עם קבמ .9
, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקיד ייבים לבוא למשרדכםם הצעתנו תתקבל, הננו מתחא  אותנוהמחייב  

החוזה    דרש במסמכיבמסמכי המכרז, את אשור המבטח בנוסח הנ  ה, כנדרשביצוע החוז כם ערבות בנקאית לבידי
ה)עו הנוספים  המסמכים  כל  ואת  מקור(  על  טעונתק  המצאה  פי  ים  ועל  המכרז  מסמכי  כן  פי  וכמו  דרישתכם, 

 מסמכי המכרז .החוזה המהווה חלק מלחתום על  מסמכי 
 קבע על ידכם. אריך שיהעבודות בתע ו תתקבל, נתחיל בבצותחייבים כי אם הצעתנ מ אנו .10
בנקא .11 ערבות  בזאת  לפק מצורפת  ערוכה  כנדרש  ית  כטופסודתכם  שצורף  )בנוסח  המכרז  מסמכי  ב  2  במסמכי 

 ז(. המכר
ו אם נחזור בנו בדרך כלשהי  ל אלעיותינו המפורטות  פר התחייבות מהתחייבוידוע לנו כי אם ננו מצהירים כי יא .12

ת תנו,  מהצע מבלי  אתם  זכאים,  ביתרהיו  כפ זכוי  לפגוע  הבנקאית  הערבות  סכום  את  לחלט  קבוע ותיכם,  יצוי 
הפרת חוזה ו/או  תחייבויותינו ו/או בשל  של הפרת הכם בנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לערך מראש על ה ומו

 במהלך ניהול המכרז. 
את    מנועא לגלות ולנו מתחייבים לא אחרים וקשר ו/או תיאום עם מציעים    וגשת ללא זו מצעה  מצהירים כי הו  אנ .13

 כרז.רה על הזוכה במ קבלת הודעת החבעד למועד   גלוי פרטי הצעתנו לאחרים
כ .14 את  הבנו  כי  מצהירים  מסאנו  וכמכי  ל  פרטיהם,  כל  על  הוצאות המכרז  על  המשפיעים  האחרים  הגורמים  ל 

 וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לנו, כרים ומוות ידועים  העבוד 
הספק,   בי כתב הכמויות והצעתז, על ג, בהתאם להוראות מסמכי המכרזהז  תנו למכרו מגישים בזאת את הצענא .15

 . ' לחוזה ההתקשרותגנספח 
 סים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז.  או הטפים כל הנספחים ו/פמצורלהצעתנו זו  .16
  ה, בין בלן הזוכה, תשקול החבר ים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקמסכימ  לנו וכי אנו   י ידוע אנו מאשרים כ  .17

כן את עמידתו של הקבלן  ו,  1993-תשנ"גתקנות חובת המכרזים, הל  22בתקנה  ת אמות המידה שנקבעו  ר, א הית
 שיקול דעתה הבלעדי של החברה.ים במסמכי המכרז על פי נדרשבתנאים ה 

  בשמו מוגשת ההצעה, וכי כויות הקבועות במסמכי התאגיד שטרות והסמהינה בגדר המ  צעתנואנו מצהירים, כי ה .18
  עה זו. או הסכם לחתימתנו על הצ י אין כל מניעה עפ"י דיןם בשם התאגיד על הצעה זו, וכ לחתו זכאיםאנו 

 

 

 בכבוד רב, 

__ ___________                       _____________________ 

                                                                 אריך ת            הקבלן

 חותמת הקבלן( שי חתימה ו חתימת מור *   )

                                        ותיות דפוס( לן )בא שם הקב

                                          הימשמות מורשי החת 

       נא לפרט( -אחר/אישיות משפטית )חברה/שותפות

          כתובת 

          מס' טלפון 

          פקס ' מס

          רשה  וסק מומספר ע

          ים מס' רישום ברשם הקבלנ 
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 2טופס 

 
 

 רבות בנקאית להצעהח עסנו
 רזלתנאי המכ 7בהתאם לסעיף 

 
 

 לכבוד

 מ "בע קרית גתמי 

 

 ג.א.נ.,

 .                                                 הנדון: ערבות בנקאית מספר הנדון: 
 

 

)לה __________ ________________   בקשת פי    על  ______________ מזהה  מס'   __" אנו  המבקשים לן:   )"
זאת בקשר עם השתתפותם ש"ח(,    שלושים אלף:   םייל₪ )במ  30,000סכום עד לסך  כל    ק וזה כלפיכם לסילבערבים  

ז, כולל, כי המכרפי מסמ  ת ביצוע כל התחייבויותיהם עלהבטח, וליםת מגוב והתקנ   לאספקת  05/2021במכרז מס'  
 ההתקשרות במסגרתו.  שאר, חוזה בין ה

 
 אשונה בכתבהרם  ום קבלת דרישתכימים מי  14ים עד לסך הנ"ל תוך  ומסכ שלם לכם כל סכום או  ייבים לאנו מתח 

שהו, או לדרוש את ופן כלאו בא   בתהליך כלשהושתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  
תח מאתהסכום  משפטיהמבקשי  ילה  בתביעה  דם  בכל  או  כלפיכםת  לטעון  ומבלי  אחרת,  כלשהי    רך  הגנה  טענת 
 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ד מושיכולה לע

 
תהיו   לדראירשאתם  שם  דרישות,  במספר  או  אחת  בפעם  הנ"ל  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  מהן  וש  אחת  כל 

 . הכולל הנ"לא יעלה על הסך ותיכם לסך דרישמהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שלחלק  תייחסתמ
 

 ל. טוביובלתי תלויה ולא ניתנת ל  ערבות זו הינה בלתי חוזרת
 

 ל. כלועד ב 28.04.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה.  28.04.2022דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ה ומבוטלת. לזו בט ערבותנו 28.04.2022לאחר יום 
 

 א. היבה בכל צורה שת להעברה ולהסערבות זו אינה ניתנ
 

 ערבות זה.יין כתב רישה לענרוני ו/או במברק לא תחשב כדיליה ו/או באמצעי אלקטבפקסימדרישה 
 
 

 בכבוד רב,     
 

 _ ________ בנק 
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  3טופס 
 

 
 05/2021 פומבי מס'  מכרז –וסח אישור זכויות חתימה במציע נ

 

 

 לכבוד

                                                      מ"בע קרית גתמי  רתבח
 קרית גת 

 

 תימה ישור זכויות חא נדון:ה

 

 

_________א הח"מ,  ע_ ני  ר_______________   / כעו"ד  המשמש  רו"ח*,   / המציע "וו"ד  של  : ח* 

__________________  _______ תאגיד  __ _________,  מספר  ה"ה  כי  בזה  _________________, _מאשר 

הה  חתומים_________________   שאישועל  מצורצעה  זה  ____________רי  ה"ה  חתימת  וכי  לה  _  ___ ף 

בעת הכוללת את שם טומעם חתימת _________________, בתוספת חותמת    ר(תו)יש למחוק את המיביחד/או  

 עניין. את המציע לכל דבר ו המציע כאמור לעיל, מחייבת 

 

      

 ___ _________________     _________________ : ___ךתארי

 "ח חתימת וחותמת עו"ד / רו                                  

 

 

 

    נא מחקו את המיותר. * 
 

 המאשר.  דומה על גבי נייר המכתבים של עו"ד או רו"ח חערה: ניתן לצרף אישור בנוסח דלעיל או בנוסה
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 תצהיר 4טופס 

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וחוק  לפי
 2/2011הפנים  וזר מנכ"ל משרד חולפי 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי  _______________  __ת.ז.  _________________    'מרח  ________________  אני הח"מ
 הלן: עים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כל ת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבומאהלומר את  

 
נציג   .1 מכ  ,("המשתתף "  :)להלן  ___________________אני  כהאני  ואני  תף,  במשת_____  _ __________ן 

 את המפורט להלן.  ,המשתתףם מטעולהתחייב מוסמך להצהיר  
 
ב)א( לחוק עסקאות גופים  2)כהגדרתו בסעיף    ו ל זיקה אליע בועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף   .2

ציבוריים"  :)להלן  1976-התשל"ו   ,ציבוריים גופים  עסקאות  בפ  (("חוק  הורשעו  חלוט  סלא  דין  משתי  תר  ביו ק 
)איסור הע   ירותעב זרים  עובדים  חוק  כדין והבטחת תנאים  לפי  חוק "  :)להלן  1991-גנים(, התשנ"או הסקה שלא 

  "(.חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  וא ("עובדים זרים
 
עד .3 להג  לחילופין,  האחרון  ולמועד  המשתתף  במכרז,  הצעות  אלי   בעל שת  לחוק  2  בסעיףדרתו  )כהג  וזיקה  ב)א( 

 ר כאו לפי חוק שלפי חוק עובדים זרים    תי עבירות מש  רביות הורשעו בפסק דין חלוט    אות גופים ציבוריים( עסק
 לם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  מינימום, או 

 
כן   .4 ע  9ף  י הוראות סעיכ אני מצהיר,  כמו  "חוק    –הלן  )ל  1998-"חמוגבלות, התשנ  םלחוק שוויון זכויות לאנשים 

  9  ףילא חלות על המשתתף. לחילופין, ככל שהוראות סע   ,תיצוג הולם לאנשים עם מוגבלו "(, בדבר ישוויון זכויות
 תר כמפורט להלן: ימקיים אותן, בין ה  הרי שהנני מצהיר כי הוא – לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף

ה  בודה הרווח ת למנהל הכללי של משרד העתחייב לפנופחות, המשתתף מלעובדים    100ם המשתתף מעסיק  א •
לשם    –ובמידת הצורך    ,תולחוק שוויון זכוי   9נת יישום חובותיו לפי סעיף  יחוהשירותים החברתיים לשם ב

 ר ליישומן;קבלת הנחיות בקש

יים כאמור  תרותים החבר הכללי של משרד העבודה הרווחה והשי  ללמנה יב בעבר לפנות  אם המשתתף התחי  •
כנדרש ממנו,    הנל, המשתתף מצהיר בזאת, כי פכאמור לעי  תו התקשרות שלגביה התחייב, ונעשתה אלעיל

 פעל ליישומן;לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9סעיף  יפ לואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

מתחיי • העתהמשתתף  להעביר  מהתצב  הכלליה ק  למנהל  זה  סעיף  לפי  שמסר  העב  יר  משרד  הרווחה  ושל  דה 
 ככל שתהיה.  ההתקשרות, ימים ממועד 30תיים, בתוך רותים החברוהשי

 
ווז   , לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה  ידי המשתתף   ל עלא יועסקו   .5 זאת בין , עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, 

מו  כל גורם אחר ע  ותתף  ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה א ש, בין אם על ידי המבמישרין ובין בעקיפין
 אתקשר.

 
תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי הסכם   תרזרים בניגוד להתחייבות במסגידוע למשתתף , כי העסקת עובדים   .6

 יסודית של הסכם ההתקשרות.  ותהווה הפרה   ,ההתקשרות
 
 בתצהיר זה:  .7

בל עזה,  ודה, שומרון וחה בי האוטונומיה בים, למעט עובדים זרים שהם תושיעובדים זר   ים זרים:עובד 7.1
היתר תעסוקה תקף מששב חירות התעסו רשותם  ושעליהם  בישראל,  לעבוד  יישום    לקה  לחוק  ו'  פרק 

ואזור עזה  רצועת  בדבר  שונות(  ר י  ההסכם  והוראות  כלכליים  )הסדרים  -)תיקוני חקיקה(, תשנ"היחו 
1994 . 

 
 מו לגביו כל אלה: תושב חוץ שנתקיי מומחה חוץ: 7.2

כדי לתת שירות לאותו    ך כוח אדם,ינו קבלן כוח אדם או מתווב ישראל שאזמן על ידי תושוה 7.2.1    
 ראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.שיתושב 

 שוהה בישראל כדין.  7.2.2 
 יחודית. יק בתחום מומחיותו הבכל תקופת שהייתו בישראל הוא עס 7.2.3 

עיסוקו בתחום מומחיותו תשו 7.2.4 לו הכנסה חודלבעד  נופלת מפעמיים השכר  שית אשר אי ם  ננה 
 שכה לסטטיסטיקה. להלמשרת שכיר, כמפורסם באתר    ממוצע במשקה

 
 _________________________ 

 ה מיתח
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 אישור עו"ד

 
 
 

ביום   כי  בזה  מאשר  הופ______ הנני  בפני______  שברח'  במשרדי    ,_________ _____עו"ד    ,יע 
מר  _ ______ _____________  אשר  ____ ______  ע"י  _____  עצמו  לי  /_________________ ת.ז.  זיהה  המוכר 

וכי יהיה צפוי להרתיו  זהולאחר ש   ,אישית שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר  נוע כי עליו להצהיר את האמת 
וחתם הנ"ל  הצהרתו  לאשר    עליה.   נכונות  ___________ כהריני  מטעי  ולהתחייב  להצהיר  מוסמך  המשתתף   ם____ 

 ______כאמור לעיל. __________ ______ 
 

 ___________ _ חותמת _______   __________ עו"ד __________
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 טופס 5
 

 תנאים כלליים  05/2021' סמם למכרז  ריכמויות ומחי
 

ל התנאים המפורטים במכרז  ם בכחיריהתחשב בהצעת המרואים את הקבלן המשתתף במכרז זה כאילו   .1
 כיו. זה על כל מסמ

המש הקבלן  כוללת  הצעת  במילוי  תתף  הכרוכות  ההוצאות  כל  במפרט התנאים את    , יותתכנ ב  , הנזכרים 
 . זהבמכרז ב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים כתב

         בו.ת בוחשהת  או מאיכרז  מבתנאי כלשהו או טעות בהבנת הנובעת מאי הבנת    טענהלא תכיר בכל  הברהח
 

ל .2 האמור  מכלליות  לגרוע  צויואל  עיל,מבלי  כן  אם  אא  במפורש  המכרז,  ן  ממסמכי  באיזה  מחיר  חרת 
 את ערך:  לככול ה ייחשב על ידי הקבלן העבוד

 
וחומ .א לסוגיהם  המוצרים  החומרים,  הכל  הנכלעזרי  או ר  בעבודה  והפחת    לים  בה,  הקשורים 

 שלהם.
  

 זה.  העבודות נשוא מכרזלם של  שהן עדרושה לשם ביצוכל העבודה ה     .ב
 

 .  , וכד'ת, בציוד, בדרכים זמניותים, במכונוודה, במכשירי עבבכל השימוש     .ג
 

 . בהתאם למסמכי המכרז צוע העבודהורך בישים לצכל אמצעי הזהירות הדרו  .ד
 

בלת  הו  וכןהחזרתם    ,שמירתםאחסונם,  פריקתם,  ,  ל למקום העבודה, העמסתםהנ"  לכ לת  הוב .ה
 ודה וממנו.העב  לאתר עובדים

 
ם  ף אשר יתווסף לחשבון בהתאך מוסמס ערלמעט  יטוח וכד' )מי בם, דוהאגרות למיניה   המסים     .ו

 (. המכרז  להוראות בעניין זה במסמכי
 

  ו.ידרשעבודות המדידה, הסימון והתכנון שי     .ז
 

האישורים,   .ח כל  והשגת  דין,  עפ"י  המוסמכות  הרשויות  כל  עם  והרשיותיאום  נות  ההיתרים 
 שים לצורך ביצוע העבודות.  הדרו

 
 ת וחג. ת לילה, שבת בגין עבודדרשות הנכל ההוצאו .ט

 
 ו.  לוק פסולת ועודפים ממנניקוי אתר העבודה וסי  .י

 
 הכנת תכניות לכל סוגי העבודות.   ת בגיןההוצאו  .יא

 
 נדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים על פי המכרז.  ות ה צאהוה כל .יב

 
 ן.  וטלפו  חשמלים,  אספקת וצריכת מ . יג

 
 י המכרז.  עפ"י מסמכ קות הנדרשותהבדיוגי דמי בדיקות, דגימות, וכל ס  .יד

 
הכלליותכל   .טו הישי  ההוצאות  הקבלן,  והעקיפושל  ובכרות  זה  ת,    המוקדמות  הוצאותיו לל 

וכ אהוצא  ן והמקריות  תנאי  ורח ות  אשר  שהוא,  סוג  מאיזה  שיידרשו  מסמכיו ת  ו/או    המכרז 
זאותן  מחייבים ובכלל  כל,  והוהתק  ה  המימון  הוצאות  לרבות  הקבלן,  של  בין    יות,ערבורה 
 . שהן תיוודענה להם בעתיד כולן ידועות עתה לצדדים, ובין ות האמורותשההוצא

 
  הצעת אך    -במהלך העבודה    שתנותיות להשוהן עכל הכמויות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד, ו   כמויות .3

 לשינוי. ןובלתי ניתהמציע הינה סופית  
המוצעים  וד  חידה וצי י  או   כל פריט  י עלשראללדרוש בדיקה של מכון התקנים הי  תרשאיחברה  ה  ותבדיק .4

 מכון התקנים.  ה להבדיק את הוצאותעל חשבונו   ן ישלם. הקבלעל ידי הקבלן
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 6טופס 
 

 שקלול איכות 
 
 

  כות טבלת האי ומשקל  היחסי,המוצע על ידה ומשקלו   הציודאשר שקלול מחיר חברה בהצעה ר החבת .1.1
 יותר.  ב לן הנו הגבוה לה

 
 מניקוד ההצעה.  60%יהווה   -ירמדד מח .1.2
 ם שלהלן: מניקוד ההצעה לפי הפרמטרי 40%יהווה  -מדד איכות  .1.3

 

וז מתוך  חא מדד איכות  מס"ד 

100% 

 הערות 

בארץ   עדינים\ם מגובים גסימספר התקנות  1

 שנים האחרונות  5-במהלך ה

 נק'   5  25-ל  1בין  30

 נק'   10 -25-50בין 

 נק'   20 מגובים 50מעל 

עבודה 2 מזמיני  רצון  לטבלת    בהתאם  שביעות 

למילוי על    'א6  ספחנלהלן  מצורפת    ןוביעות רצ ש

מז עבודה  ידי  שינ)אין  מיני  בטופס    יםוילבצע 

 המצורף( 

מציע   30 לכל  ממוביחס    צע יחושב 

של עם המ  2  הציונים  זמינים 

ביות הגבוה  אם תבה   ר הניקוד 

 ' א6ח פנסל

עם   5 העבודה  ,המציעראיון  ז  מזמין  סעיף  ה  ינקד 

הת פי  על  השאר  בראיון  בין    מהמציע,  רשמותו 

ע  המלצות אחריםמזמיני  אצל  ניסיון    ,בודה 

שהיה ככל  הנ  ,המזמין  הבחינה  של  ציוד  דסית 

אח  ,המוצע שיקול  כל  ידי    על   ל שקיאשר  ר  וכן 

 . גידהתא/המזמין 

40  

  100 100%מקסימום  -שקלול ציון 
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 א 6טופס 
 
    עות רצוןטופס שבי

 
 

 לכבוד 
 מ בע"  קרית גת תאגיד מי

 
 וע עבודותל ביצאישור ע דון:  נה

 
 

__ הח"מ  ,  ____________ _ אני  כ_ _____  ב________המשמש  ________________________  וג _____  ף 

"( ביצע תףהמשת"(, מאשר בזאת כי _________________ ח.פ __________________ )להלן: "הגוףלן: "לה)

ש(, _______ )שם המט" ____________  ית בגריפה אחורים  סג  ים מכאניים התקנת מגוב   וף עבודות של    עבור הג

 ______.________ ___ ועד  ____ ם __השניבין 

 

 במועד _________________            __________________________  : פק והותקן עבוריאשר סוהציוד 

 

 מין העבודה. די מזאיכות למילוי על ימצ"ב מענה לשאלון 

 * ותאיכון יצ ות רצון ביעד שדמ מס"ד 

גסים  .1 מגובים  סיפק  המלא    ונ וצרעות  לשבי  הספק 

   עבודהין הזממ של

 

ע  .2 התחייב  הספק  אליהם  הזמנים  בלוחות  מד 

 ד המוצע על ידויולאספקת הצ 

 

    לותלא תקל יףורצתקין   בד באופןיוד עוהצ  .3

ו  קהספשל    העובדיםצוות    .4 מקצועי  צוות  בעל  הנו 

 ע המוצקה של הציוד  בהתקנה, ובתחזוניסיון 

 

  ותו אמינ רמת איכות הציוד המסופק על ידי הספק, ו  .5

  בתקלות ציוד  לטיפול  הספקתגובת  רות יהמ  .6

  השירות   יר שביעות רצון המזמין ממח   .7

המסופק  חלקי    זמינות   .8 לציוד  ספק  חילוף  ידי  על 

 הציוד 

 

 

       ה ת רצון מלא עוביש 10-יעות רצון מלאה, ומשמעו חוסר שב 1ון ציכאשר  1-10*ציון 

 

 

 __________________ 

           

 ה העבודזמין מ ת+ חותמה  חתימ              

 

 הגוף. ל שור על נייר לוגו שעלות את האי ש לה** י
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 מסמך ב' 
 התקשרות  חוזה

 
 

 2022בשנת  בחודש______  ____  ביוםשנערך ונחתם 
 
 

 בע"מ קרית גת מי    בין:
 קרית גת  5לכיש שד' מרחוב    

 ("התאגיד או " "החברהאו " "המזמינה: " ן )להל
  
 ____________ פ. , ח.__________________  ן :  ל ב י 

 ______ _________מרח' ____ 
 ("הקבלן או " "קספה:"   )להלן

 
 
מכר ואיל ה ערכה  מס'  והמזמינה  הצעות    05/2021ז  "  מגוביםוהתקנת  לאספקת  לקבלת  והמכרז)להלן:   "-  

 (; מהתאבה"העבודות"  ואהשירותים" "
 

   ;הקבלן הזוכנבחר כוהספק   :והואיל
 

ה  נהוהמזמי  יל:ואוה כי  ו  ספקמעוניינת  הציוד  את  בתנאי העבודות,    תאיבצע  יספק  במסמכי  המפור  םוהכל  טים 
 ההתקשרות; 

 
  נותשיו יההיתרים ו/או הר כח האדם,  הניסיון,  הידע,    יב כי יש לו את כל הכישורים,ומתחי   מצהיר  ספקוה והואיל

על  לבהדרושים   העבודות,  חויצוע  בדקפי  והוא  זה,  מצוובירר    זה  ביכי  הע   דויים  הנתונים  ם,  ובדתייכל 
 לו לצורך ביצוע העבודות;   דרושים סים לחוזה ואשרהמתייח  והאחריםהמשפטיים 

 
ם  את העבודות, בהתאלבצע  ים לקבל על עצמו  נה, מסכלאחר שבדק את הנחיות ודרישות המזמי,  ספקוה והואיל

 זה;  זהלהוראות חו
 

 ותו בחוזה זה;אחרת להתקשר  ה ו/או מניעהוזח  ין ו/אופי ד עה עלינ כי אין כל מ יר, מצה ספקוה והואיל
 

 
 הצדדים כדלהלן: ה בין נלפיכך,  הוסכם והות

 
 כללי  .1
 

  טים המצויניםלא(, מסמכי ההתקשרות והמפרבין אם  אם מצורפים בפועל ו, הנספחים )בין  המבוא לחוזה 1.1
 י נפרד הימנו. לתם חלק במהווים בו ידא(, והצהרות הצדצורפים בפועל ובין אם למ בהם )בין אם

 
 ינם כדלקמן: הנספחים המצורפים לחוזה ה

 
 לת עבודה צו תחי  –נספח א'
 טכני  מפרט    -נספח ב' 
   הצעת הספקכתב כמויות ו   -נספח ג'

 על קיום ביטוחים  ישורא   -( 1) 'דנספח 
 .ור מנזקיםפט  –הרת הספק צה   -  (2) 'דנספח 
 . תנאים לעבודות בחום –הרת הספק צה   -  (3) 'דנספח 

 לקיום החוזה  תוערב -נספח ה'
 

המס ה כל  לרבות ם  מפורטימכים  המכרז  לעיל,  למסמכי  א'  יכונו מסמך  ו  ,  "להלן  הקיצור  מסמכי  לשם 
 . "מסמכי המכרזאו " "מסמכי החוזה" או "קשרותההת

 
שלימים  כמוזה זה,  ר לחבקש  ספק, נספחיו, וכל מסמך אשר יימסר לחוזה זהמובהר בזה, כי יש לראות את   1.2

ו זה,  את  אח  רוהתיא זה  בכל  ב  דהכלול  כהשמהם  או  א  לתיאורכתלמה  הכלולימצית  לפי  ם  באחרים,  ים 
 ן.  העניי

 
 פרשנות הוראות החוזה. שם הנוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך  כותרות הסעיפים הן ל 1.3

 
 שמעות כמוגדר להלן:מונחים הבאים המה תהא לבחוזה ז  1.4
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יו,  , מורשיורשיו  , ספקיגיו של הצנזה, לרבות,  מבוא לחוזה  ב  כהגדרתו  " ספקה"
בשבילו בביצוע על    הפועל בשמו או  ספקולרבות כל    המוסמכים  יויחשל

 החוזה, ובכפוף להוראות החוזה. פי הוראות  

 
ידי החבשימ   מי " המפקח"   ביצוע העבודות   על  רה לפקחונה מזמן לזמן בכתב על 

 או כל חלק מהן. 
 
בהתאם  ע  לבצ  ספק שעל הויות  ב יהפעולות וההתחי  כל העבודות, לרבות " דותבוהע" או "דהבוהע"

השאר,  ההתקש  ילמסמכ בין  כולל,  מהן,  רות,  חלק  כל  ו/או  זה,  חוזה 
 עבודה ארעית.  רבות כלול

 
שלביצ " ביצוע העבודה" ארעי  וע  עבודה  כל  לרבות  בהתאםהעבודות  למסמכי    ת 

ה השאר,  בין  כולל,  החוזה,אוורההתקשרות,  עבודה  ות  בר ל  ת  כל 
 ה או המפקח. ברידי החרה על  לאישו דע השלמת העבודה הנדרשת לשם

 
ו/א  " עבודה ארעית" בקשר    העבודה או  יצוע באורח ארעי לב  ו מבנה שיידרשוכל עבודה 

 אליה. 

 
לביצחוזה   " החוזה" הכלולים זה  והתנאים  העבודות  על  וע  בין    בו,  נספחיו,  כל 

מסמך    וכל  כניות, כתבי כמויותתו, לרבות  רפיםמצו  שצורפו ובין שאינם
 פחיהם. ת על נסוסמכי ההתקשר מ רבות כליד, לה בעתזושיצורף לח 

 
 ספקהתחייבויות ההצהרות ו ההתקשרות, .2
 

ה  לחוזה ז הכל בכפוף ובהתאם    ת ביצוע העבודות מקבל על עצמו א  ספקוה  ספקהחברה מוסרת ל 2.1 
 ונספחיו.  

 
תשלם   2.2  העבודות  לתמורת  חשהסכות  א  ספק החברה  לפי  יתקבל  אשר  ויו בם  שיוכנו  שרו  וא נות 

  ספק רה לונות ותשלום התמו. אופן הגשת החשבלהצעת הספק  םה זה, ובהתאוזלתנאי ח התאם  ב
 בהתאם להוראות חוזה זה. יהיו

 
וב  מתחיי  ספקה 2.3  גבוהה ולשביעות    ,בנאמנות  העבודותלבצע את  לספק את הציוד  ברמה מקצועית 

במיומ רצון המ וביעילות,נוזמינה,  על  ת  זה  במועדים  חוזה  במפי  והוובזהיחיות  מו,    אחראי א  רות 
י כל מי שהועסק על ידו או  שבוצעו על ידו או ע"   עבודותה  מעשים ולמחדלים ולטיבחינות ל במכל ה

 מטעמו. 
 

ו  פקהס 2.4  הציוד  את  העבודותיספק  את  תחילת  לקבלת  בכפוף    יבצע  לפי  צו  המזמינה,  מן  עבודה 
המצורף א'כ  הנוסח  זה.    נספח  שמוהמהחל  להסכם    ספקהה  יהיהעבודה,    תחילת  ובצקבע  יעד 

 ת שתימסרנה לו. בהתאם להוראו בצוע העבודה ספק את הציוד ולל אחראי 
 

  ו ההיתרים ם ו/ארישוי העבודות, כי יש בידו את כל האימצהיר כי ידוע לו היטב טיב ואופ  ספקה 2.6 
ו  יש ל   יכחוזה זה, וכן    י ביצוע העבודות עפ"וד ולצי אספקת הדין לו/או הרשיונות הנדרשים עפ"י  

ת  ברמה מקצועי  לבצע את העבודות  , האמצעים וכח האדם המקצועיתו ולת, המיומנ יכהידע, ה את  
 גבוהה. 

 
וראות חוזה  ם להבהתא  ותעבור המזמינה את העבוד   לבצע  ל עצמומצהיר, כי הוא מקבל ע  ספקה 2.7 

לתו ובהתאם  ונספחיו,  ו/או מזה  נמפרכניות  הוראות אשר  ו/או  ע"י המזמ  ו רסטים    ק פס. ההנילו 
 ילוי כל הנחיות המזמינה.  כפוף ובהתאם לכל דין, ותוך מב את העבודה  צעמתחייב לב

 
קשורים    ו אשרא/ו   ספקכיוב' מסמכים שהוכנו על ידי האישור ע"י המזמינה של תכניות, מפרטים ו 2.8 

ה ב ע  ספקשרותי  הוראות  מתן  המזמינו/או  ידי  ה  ספקלה  ל  את  משחרר  מאחריותו    קספ אינו 
בו דיתוהבלע  ה המלא ואין  עלכ  ,  להטיל  ל  די  בקשר  כלשהי  אחריות  ו/או    ספק שירותי ההמזמינה 

 הנובע מהם. הקשור בהם ו
 

המ  ספקה 2.9  בכל  לשאת  והתשמתחייב  ההוצאות  ביסים,  הכרוכים  הלומים  למזמינה  ביצוע  עבודות 
פי  על    קפסתשלום לעובדי ה  סה, ביטוח לאומי ולרבותכנתשלומי מס ההחוזה זה, לרבות  כאמור ב

 ליו על פי כל דין. כל תשלום אחר המוטל ע נה וכןשום לקבלני משלל דין, תכ
 

זה    חלק בלתי נפרד מחוזה   סמכים המהווים כי ברשותו המ  ספקיעת כל ספק, מצהיר בזאת הלמנ 2.10 
קרא  )לר כי  צורפו(,  שלא  אלה  הביןבות  תוכנם,  אותם,  בייבק  את  אשר  ההסברים  כל  את  ,  שקל 

 ם. הכל האמור ב פידה על ת העבו לבצע א והוא מתחייב
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או אי התחשבות בו על ידו לא    ספקה  ל ידינאי כלשהו מתנאי החוזה עאי הבנת או טעות בהבנת ת 
הוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות  ל סוג שזכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכ  ק פסתקנה ל

 יין זה. ענלפי החברה ב כ
 

 המזמינה.  ויעיל עם דקשר מתמיום  קי  ם ותוךבתיאודות  ובב לבצע את הע ייחמת  ספקה 2.11 
 
 
 מעביד -עובד ר יחסיהעד .3
 

ו בינו  ולא יהיעצמאי, וכי אין    ספק ינה יהא כמעמד  מצהיר, כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם המזמ  ספקה 3.1
ידי    הו בין המזמינ א  -ו/או מי מטעמה    לבין המזמינה   -  בודותעהלשם ביצוע    ספקה לבין מי שיועסק על 

  עביד. מ  חסי עובדי
 

צאה שייגרמו למזמינה עקב תביעה ו/או  או הוהמזמינה בגין כל נזק ו/  מתחייב לשפות ולפצות את  ספקה 3.2
המזמינה  דרישה בין  לפיה  טענה  על  ה  המתבססת  ה   ספקלבין  מעובדי  מי  מטעמו  ספקו/או  מי    ו/או 

 ה.   מזמינשל ה הנדרישתה הראשו םעמעביד, וזאת מיד -עובד  סי התקיימו  יח
 

לגרוע 3.3 האמור,    מבלי  ייקבעמן  בו  מקרה  בית    בכל  ידי  על  מוסמך,אחרת  ה  משפט  לפצות    ספקמתחייב 
ידי  -ין חלוט שניתן עלה בגין פסק ד עמ מי מטו/או  ן כל תשלום בו תחויב המזמינה ולשפות את המזמינה בגי 

 ך כאמור.סמבית משפט מו אותו
 

בוליהם  שלום שכרם ו/או תקאו נוהג לת/או חוזה וו/ן  י כל דייו לפ לת על טוהאחריות המ  בכל  ישא  ספקה 3.4
וע העבודות, לרבות תשלום  לביצ  בקשר  ספקיצוע חוזה זה.   כל הוצאותיו של השל המועסקים על ידו בב

 ם.  ינדרך שהיא בג  , ישולמו על ידו, והמזמינה לא תחוב בכלספקדי הלעוב

 
 ספקצוות ה .4
 

לה  ספקה 4.1 בכ סע מתחייב  עיק  עול  צוות  הנבדת  בהיקף  לו חים  המתאימים  הכישורים  ובעל  ביצוע  ץ  צורך 
 העבודות. 

 
יצוע  לצורך ב עמוד בקשר ישיר עם המזמינה  ומי שי  למזמינה  ספקשירכז את ביצוע העבודות מטעם המי   4.2

הוא זה,  חוזה  פי  על  __  העבודות  ה  _, _______ _____מר  ידי  על  יוחלף  לא  נ  קפס אשר  כן  ן  ת יאלא אם 
 . ואלא מנימוקים סבירים שיימסר אשר לא ימנע מליתן אישורו  ן יזמעל ידי המש תב ומראור בכאיש

 
 ותקופת אחריותלוחות זמנים  .5
 

 לחוזה זה.  'בנספח  מפרט, ם המוגדרים בנית הזמבלוחויבצע את העבודות  ת הציוד וק איספהספק 
 

 ה זה. לחוז 'בנספח הטכני,  טרפורט במפות לעבודות, כמרי הספק ישא באח
 
   קפסעל ידי ה חטובי .6
 

ועד  הספק לפני מ   זה ו/או על פי דין, מתחייב    החוזשל הספק על פי  בויותיו  חייוהתמבלי לגרוע מאחריותו   6.1
  עבורו  אואו מטעמו ו// זה על ידו ו  חוזהמתן השירותים נשוא  לת  תחיועד  זה ו/או לפני מ   חוזההחתימה על  

למשך    ו/או זה    חוזהתים נשוא  ומתן השירפת  קובמשך כל תנו  חשבו  ל עלערוך ולקיים    ,)המוקדם משניהם(
הביטוחים המפורטים    תא .יין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצרכמפורט בחוזה זה לענ תקופה  כל  

 :  (או "הביטוחים" ק" י הספ "ביטוח  )להלן: לפעול בישראלמורשית כדין היטוח חברת ב  להלן, באמצעות

 
 
 .בלניותהסיכונים עבודות קביטוח כל   16.1.

 .וח העבודותטפרק א' בי .א

ערכן   במלוא  המבטח  הסיכונים  כל  הכינון(  בטוח  עם )ערך  בקשר  העבודות  כל  את 
ח  ההסכם מתקנים,  לרבות  מהעבודוומרישבנדון  חלק  המהווים  וציוד  בין  ת,  ם  כולל 

בבע  יםנזק  היתר חומרים  עזר,  כלי  קל,  באחלציוד  ו/או  הבאים /ו  ספקהריות  לות  או 
לאת הובאו  אשר  משמש  ר מטעמו  במ יו/או  העבודות  ם  לביצוע  בעקיפין  ו/או  ישרין 

 הביטוח.  ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת  ספקהמבוצעות על ידי ה

זה,  ח  יטו בה פרק  פי  בת  יכלעל  תחזוקה  תקופת  חודשים   12ם  מתוכ  חודשים  24ול 
מורחבת או  המכסה ,  תחזוקה  בתקופת    התגלהואשר  ת  לעבודו  שייגרםנזק    אובדן 

העבודות  בתקו  ומקור וקה  תחזוה ביצוע  ה שם  ל הנדרשות  פת  התחייבויות   ספק קיום 
 . כאמור נזק או אבדן בקשר עם  החברהכלפי 

 .יום 60בת   הרצהתקופת   יעל פי פרק זה, ח יטוב הכמו כן יכלול 
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זה   ל  יכלולפרק  זכות תחל   חפיו מוותר המבטתנאי מפורש,  כל  כלפי  /ו  וףעל  או שיבוב 
מ ועובדיההחברה,  מנ ו/א  נהליה  ו/אהו  ה ו  ל   יןבגלמעט  )  מטעמם   עבודות מפקח 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור  (  העבודות  מפקחאחריותם המקצועית של המנהל ו/או  
 . מי שגרם לנזק בזדוןלטובת על זכות התחלוף לא יחול 

 

 . ד שלישייות כלפי צפרק ב' אחר .ב

בדיו  ואו ע/ו   ספק שי המבטח את אחריותם על פי דין של הלי פי צד שת כל אחריוביטוח  
קב/ו המועלנים  או  משנה  בביצ וקבלני  ידו  על  החוזה סקים  עם  בקשר  העבודות  וע 

בשל מעשה   נזק  או מחדל  ו/שבנדון,  או  פגיעה  לאובדן,  גרמו  עם העבודות אשר  בקשר 
 לרבות ת האמור  ע מכלליולגרוו/או כל גוף שהוא מבלי    כל אדם  לגופו ו/או לרכושו של 

 .םקח העבודות מטעמפמלמנהל ו/או  ל ו/או  דיהבנהליה ועוחברה, מ ל נזק פגיעה  או  

 . וע ובמצטבר לתקופת הביטוחירלא  (₪מיליון  חמישה) ₪  5,000,000האחריות   ות גבול

כפוף   אינו  זה  הקשורלהגבלות    פרק  חבות  מבדבר  הנובעת  או  התפוצצות,  -ה  אש,   : 
י  ן וכלפיבג   ספקכב, חבות הנה של כלי רד חפירה, פריקה וטעי ה, מכשירי הרמה, ציובהל

וקבלני ב  קבלנים  עבודות  תאונתימשנה,  זיהום  בעומק,  ו/או  צפוי  גובה  ובלתי  , מקרי 
והש שביתה  פרעות,  מהומות,  פגומים,  סניטאריים  טרור(, מתקנים  נזקי  )למעט  בתה 

מוסד לביטוח לאומי  ן תביעות תחלוף מצד הה וכ או משק  רעלה וכל דבר מזיק במאכלה
 .לאומי( לם בגינם דמי ביטוח חייב לש   ספקבדים שהוע י כלפ ספק אחריות המעט בגין )ל

רכוש   כי  במפורש  צוין  הביטוח  א'      החברה בפוליסת  בפרק  המבוטח  רכוש  למעט 
 שירהיטתו היהנמצא בשל   ספקבו פועל ה למעט אותו חלק של רכוש שו  )העבודות( לעיל
 . שלישי  ה כרכוש צדביטוח זלצורך   , ייחשבספקוהבלעדית של ה

את  לשפ  ורחבי  זהפרק  י  פ  לערך  הנעוח  ביטה מות  ועובדיההחברה,  מנהל   נהליה  ו/או 
מטעמם העבודות  מפקח  המבוטח"(  ו/או  "יחידי  אחריות    )להלן:  מי    שתוטלבגין  על 

ו/מהם   מחדלילמעשי  ל  ספקה   או  מטעמו  מי  משנה  רבותו/או  וקבלני  וזאת   קבלנים 
 . ידי המבוטחחד מיח אעבור כל בנפרד  ביטוח לפיו נערך ה ף אחריות צולבת בכפוף לסעי

 . פרק ג' חבות מעבידים .ג

ו/או    ספקה  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין    )נוסח חדש(  על פי פקודת הנזיקין 
  המועסקים על ידו דים  , כלפי העוב1980פגומים, התש"ם    עפ"י חוק האחריות למוצרים

לרבות העבודות  קבלנ  בביצוע  וקבלנים,  משנה  והעובדיהאו  /י  )במידה   שביח י  ספקם 
מתאונ כמעבידם( כתוצאה  גופני  נזק  ו/או  מוות  מקרה  בגין  מקצועית  ,  מחלה  ו/או  ה 
עקב ביצוע  י ותוך כד  הביטוח למי מהם במשך תקופת    שנגרמו"(  מקרה ביטוח)להלן : "

 . עבודתם

תקופת  צטבר לוע ובמירא , לתובעל  (₪מיליון    עשרים)  ₪  20,000,000ת  וחרי הא   ות גבול
 . הביטוח

בעומק או בגובה, שעות עבודה ומנוחה, חבות בדבר עבודות    הגבלותולל  כ ביטוח זה אינו  
ועובדיהם    ספקה משנה  ו)כלפי קבלנים, קבלני  פיתיונות(כמעבידם  ייקבע  ספקההיה   , 

 .ועסקים על פי החוקר המ ן בדבר העסקת בני נועורעלים וכ

ת  עבודוהפקח  מ  אומנהל ו/ ו/או    נהליה ועובדיה החברה, מאת    לכסות ורחב  יביטוח זה  
ושא בחובות מעביד  נ , כי מי מהם וכלשה  מקרה ביטוח, לעניין קרות נקבעהיה ו  מטעמם

י  כלפי מ  ספקו/או לעניין חבות ה  ספקכלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי ה
 .מועסקים על ידועובדים המה

זה   ו/או  ל  ע  מבטחיו מוותר הפלתנאי מפורש,    יכלולפרק  זכות תחלוף  כל כל  י  פשיבוב 
מ ועובדיההחברה,  מטעמם  נהליה  העבודות  מפקח  ו/או  מנהל  שהאמור   ו/או  ובלבד 

 . ם לנזק בזדוןשגר מי לטובת בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 

 

 יות:חבו ביטוחי 21.6.

 

 . ביטוח אחריות מקצועית .א

עה ו/או דרישה על פי דין בשל תבי   ספק ה  יותרחאהמבטח את  ביטוח אחריות מקצועית  
שהוגשה במשך תקופת הביטוח,    ת מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתרשלנו בגין

ו/או  בגין   ו/א אובדן  לגופו  נזק  ו/או  גופנית  כ פגיעה  של  לרכושו  גוףו  כל  ו/או  אדם   ל 
רשלני  שמקורם  א  שהו מחדל  או  ה במעשה  מנהליו   ספקשל  עובדיו   ו/או  בגין    ו/או 

אמור לרבות פגיעה או נזק מכלליות ה  עמבלי לגרו ושבנדון,    חוזהות בקשר עם ההעבוד 
 . נהליה ועובדיהחברה, מ ל
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 . וע ובמצטבר לתקופת הביטוחירא ל (₪מיליון  חמישה) ₪  5,000,000האחריות   ות גבול

פי    כתהנערביטוח  ה  סתלי פו בסעיףעל  תזה  )א'(  6.1.2  האמור  א ,  לשפות  ת ורחב 
או מחדל ו/מעשה    בעל מי מהם עק  תוטלבגין אחריות אשר    ליה ועובדיההנ החברה, מ

  כלפי ספקוזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות ה  ו ו/או עובדי  וו/או מנהלי ספקרשלני מצד ה
 .  נהליה ועובדיההחברה, מ 

  ההשהיי  איחור,בדן שימוש,  ואמ בדבר חבות הנובעת    להגבלותכפוף    לא יהיהביטוח זה  
בעקב עיכוב  מאו  כן  מכוסה  ביטוחקרה  ות  כמו  בהפוליסה  תכלול  ,  חבות ין  גהרחבות 

מסמכים עקב    ספקה של    אובדן  לסך  הביטוח(,   50,000)מוגבל  ולתקופת  למקרה   ₪
מי  שלנות או אי יושר של  ת מטעות, רנובעחבות ה ו   מסמכות שנעשתה בתום לבחריגה  

 . ספקה  עובדימ

פ סכמו כי  בזה  תחומ   תכלולאמורה  ה  הביטוחוליסת  ם  רעד  שאינו  טרואקטיבי  ולה 
  העבודות על פי הסכם זה. לן שתחילת ביצוע מיום מאוחר 

כן   של  ול פ  תכסהכמו  גילוי  תום ל  יםדשחו(  עשר  שניים)  12יסת הביטוח תקופת   אחר 
הביטוחופתק תא  ין בג  הינההביטול  לת  יעם  א בט  מע )ל  ת  פרמיי  ושלום  ( מרמה  או/ה 
שנועד לכסות חבות מקביל  ניק כיסוי  חלופי המע  טוח בי  ספקהנערך ע"י  לא    י כי נאבת

פ ל  חת המבוט בזה  .  זוליסה  ופי  פי הכי הכיסוי  מוסכם  על  יהביטוחי  זו  אך רחבה  חול 
אירועים על  ל שעיל  ורק  נתגיט הב  תקופתם  תו  פניתם  ואשר  לוח  בתקופת נה  ראשו לו 

 הגילוי 

גין  שבדין כלפיו ב   הה להיות קיימת חובלולד עעו  כל  היטוח זבב מתחייב להחזיק    ספקה
 .  וע העבודותביצ

יום ממועד קבלת   14בתוך    חברהיא ל להמצ   ספק ה  ייב חמתבכתב,    החברה על פי דרישת  
הביהדרישה   מפוליסת  כאהעתקים  נתונים   . זה  )א'(   6.1.2  ףעיבסמור  טוח  כי  מוסכם 

 . ז, יימחקוכרנאי המעל פי ת  תודולעב  שאינם רלוונטייםו  ווגיםמסחריים מס

 

 .צרהמו ותבחח ביטו .ב

המוצרביטוח   א  חבות  שלת  המבטח  למוצריםאחהק  וח   פי  לע  ספק ה  אחריותו   ריות 
שך תקופת הביטוח, בגין  מבתביעה ו/או דרישה שהוגשה  בשל    ,1980  פגומים, התש"ם

גופני נזק  ו/ת  פגיעה  אחראי  אשר  או  מטע  ספקהבגינו  מי  ן  מתבמסגרת  מו  ו/או 
וע  בלי לגרמוהו  וף כלשו/או ג אדם  לכל  ,  "(רצוהמן: " ל ה)לחוזה  השר עם  קבם  תיוריהש

 .  נהליה ועובדיהמ ,חברהל ת בולרת האמור מכלליו

 . וע ובמצטבר לתקופת הביטוחירא ל (₪מיליון  ישהמח) ₪  5,000,000האחריות   ות גבול

האמורה   הביטוח  פוליסת  כי  בזה  תחולה    תכלולמוסכם  ינו  אשטיבי  רטרואקמועד 
  ות על פי הסכם זה.בוד הע לן שתחילת ביצוע  מיוםמאוחר 

החברה, ורחב לשפות את , תזה (ב')  6.1.2 בסעיף האמור על פי  כת הנערביטוח הפוליסת 
ועובדיהמ אשר    נהליה  אחריות  מעשה    תוטלבגין  עקב  מהם  מי  רשלני  ו/על  מחדל  או 

ה מנהלי   ספקמצד  עובדי  וו/או  מביטו   מבלי  וזאת  וו/או  חבלגרוע  הח  כלפי    ספקות 
 . נהליה ועובדיההחברה, מ 

ת  ופתק  ר תום חים לאדשחו(  שישה)  6יסת הביטוח תקופת גילוי של  ול פ  תכסהכמו כן  
בתנאי כי  (  מרמה  ה ו/אושלום פרמיי תא  יןבג  הינההביטול  עילת  באם  ט  מע)ל  חו טהבי

  חתלכסות חבות המבוט עד  שנומקביל  מעניק כיסוי  לופי הביטוח ח   ספקהלא נערך ע"י  
זופ  פיל בזה  .  וליסה  הכיסוי  מוסכם  הכי  פי  על  יהביטוחי  זו  על רחבה  ורק  אך  חול 

 . בתקופת הגילוילו לראשונה נתג ר  שאוח ויטהב תקופת  פני תוםתם לשעיל אירועים

בגין    יוין כלפ מת חובה שבדייח זה כל עוד עלולה להיות קביטומתחייב להחזיק ב  ספקה
 .  ותעבוד ה ע ביצו

 
לת יום ממועד קב   14בתוך    חברהיא ל להמצ   ספק המתחייב  ,  תבבכ  החברה על פי דרישת  

 . זה (ב')  6.1.2 בסעיף מור העתקים מפוליסת הביטוח כאהדרישה 
 

 :גבולות האחריות בביטוחי אחריות .ג

על  בז  סכםומ בי  ספקהה  מקצו,  טוחיכי  המ   עיתאחריות  יוצרוחבות  בגבולויער,  ת  כו 
מובהר בזאת כי  . פיםבולות אחריות משותולא כג רד נפפיים לכל פוליסה בספצי אחריות 

משו ביטוח  של  הבמקרה  האחריות  גבול  יוכפל  ולב,  זה  ביטוח  בסעיף  פח סנב מפורט 
 ם. אישור קיום הביטוחי

 

לעיל,  ב 6.2 לאמור  ממנונוסף  לגרוע  מוומבלי  כי  סכם  ,  על  ספקהבזה  זהו  חשבונ  יבטח  כל  מן  וא למשך 
מוד ועבה   ועביצ את  העבות  ה   לרבותדות  כלול  הציוד,  שהובא  מתקניםהחומרים,  אחר  רכוש    וכל 
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  ספקהו אבדן אשר  ו/א  קנז  כל  פנילעת ב  וא ערכם מעתעבודות, במליצוע הך ב צורלדה  בוהע  למקום
 . דיןזה ו/או על פי  הסכםהם לפי תנאי ל אחראי 

, יכסו  לעיל  6.1.1סעיף  כאמור ב  ספקה  יד י  לעכים  רמעבידים הנע  בותישי וחכלפי צד של   ת וחריי אטוח בי 6.3
א גם  היתר  של  בין  אחריותו  ו/או  ספק הת  וקכלפי    בגין  אחרי)בביטומשנה    י בלנקבלנים  ות  ח 

את    פותלש  ספקהביטוחי  בדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו  ועחשבו לשיי כל  מעבידים כ
עמו  מטמהבאים  מי  ן  בגי  ו/או  ספקהשל  מחדל    וא /ו  הל מעשו בגין כו/א  נהליה ועובדיההחברה, מ

 "(. יחידי המבוטח" )להלן: 

במשך  זה,    הסכםוא  נש  דותם העבובקשר עשים  הנדר ם  טוחיף את כל הבילהחזיק בתוק  מתחייב  ספקה 6.4
  על צר  ומוחבות העית  מקצות  י אחריו ביטוח  . עם זאת, אתזה בתוקף  הסכם ה בה יהיה  התקופ    לכ
פ  יןדהי  פל  ע  אחריות  ספקלקיימת    דעו  לכוקף  תבלהחזיק    ספקה ידו  לות  י עלכל  אשר נעשתה על 

 . פחיוזה על נס הסכםשר עם בק

, יכלול  ת הקבלניותהעבודו  חבביטו  )פרק א' העבודות(  ללעיא'(  )  6.1.1סעיף  י  פהנערך על    ספקהוח  ביט 6.5
  ר מוהא, ובלבד שנהליה ועובדיההחברה, מ י  לפ כ  ספק הבטחי  תחלוף )שיבוב( של מהזכות  ויתור על  

 .  זדוןב אדם שגרם לנזק ל לטובת יחו  לאף ות התחלווויתור על זכ ה ברבד

ולבת"  צלסעיף "אחריות    כפופה  ספקה ידי  ל  ת עערכ הנ   שלישי   לפי צדסכם בזה כי פוליסת האחריות כומ 6.6
 וטח. במי המיחיד עבור כל אחד או את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד על פיו יר 

  יד ל יע  תו הנערכ)צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וחבות המוצר(  ריות  חאה  וחיביט פוליסות   6.7
בגין    נהליה ועובדיההחברה, מאת    תושפל  וורחביכאמור  פוליסות  ו ה ילפ ד  נאי מיוחיכללו ת  ספקה

  הכול כמפורט   –טעמו  ה מ ני משנו/או קבל  ספקהאו מחדלי  י ו/למעשמהם  על מי    שתוטלת  ואחרי
 (. (1) ד'נספח ) ספקהאישור ביטוחי ב

אשר  ,  ספקה ועל  שבו פ   החברה  כי רכוש  ,שבמפור  שי,שלי  דצ  ילפ כ  ספקהות  ריאחסת  ן יצוין בפוליכ  מוכ 6.8
, ייחשב  בודות(ח העפרק א' ביטו ב)א'( לעיל    6.1.1ף  התאם לסעיי הביטוח שנערך בפ  לעטח  בו  לא

ליטתו  שהנמצא בו  ספקהרכוש שבו פועל  החלק של  למעט אותו    ח זהן ביטולעניי   ,וש צד שלישיכרכ
  .ספקהשל  בלעדית שירה וההי

  ספקהיות בהם פועל  וש ר  או/ם ולי קרקע ו/או בעלי מבניבע  שרכו  ימוסכם ומוצהר כ  ספק  סר כלן ה עמל 6.9
 . לעיל וראמ בכפוף לרכוש צד שלישי,  כן כ םשב גמסגרת ביצוע העבודות יח ב

ימציא    ספק ה  ה,ז   הסכםוע העבודות נשוא  צו לתחילת ביצלת  לקבכתנאי  זה,    הסכםמת  חתי  עדמוב 6.10
מהעתקי    הלחבר הביטיל פום  אסות  בקשרוח  ערך  נשוא  עם    שר  את  רבות  לה  ז   כםסההעבודות 

המ  (( 1)   ד'נספח  )  ספק הביטוחי  ר  שויא חתוצורבנוסח  כשהוא  הביטוח  ן כדים  ף  חברת  ידי    . על 
כ   מוסכם ביאישות  המצאי  בזה  כ  ספק הטוחי  ר  לעחתום  לקיום    ,ילאמור  יסודי  תנאי  מהווה 

 על נספחיו.  הסכםה

ת  תיממועד חמוחר  א לא י,    החברה א לידי  מצי הל  ספקהב  יי חת מ  עילור למבלי לגרוע מהאמ ף ונוסב 6.11
וכת   הסכם לקבזה  לנאי  צו  ביצועלת  נש  תחילת  לפטור ה ב  מכת  , זה  הסכם   וא העבודות    צהרה 

מות  חרימא ועובדיההחברה,  ו/א ו/או    נהליה  מטעממנהל  העבודות  מפקח  בהתאם  ם  לנזקי  םו 
  מה ותח   (( 2)  ד'נספח  )  נת מומסו  זה  הסכםל   תפ רוצמה,  "קיםלנז  מאחריות   פטור   -הרה  צהלנוסח " 
 .ספקהי יד  כדין על

עד חתימת  וממ לא יאוחר    ,החברה  ילהמציא ליד   ספקהיל מתחייב  רוע מהאמור לענוסף ומבלי לגב 6.12
לתחילוכתנזה    כםהס צו  לקבלת  נאי  העבודות  ביצוע  מיוחדים    הסכםשוא  ת  תנאים  נספח  זה, 

וא חתום  שהכ    ,(3)  ד'כנספח  ומן  ומס   הז  הסכםל   רףמצו ה  ח  נוסל  ודות בחום בהתאםלביצוע עב
 .ספקהי יד  על דיןכ

לגרוע   6.13 הוראה  מבלי  לעניי   הסכםת  מהוראומכל  הזה  הסבת  והסכםן  הע  מקרהב,  נשוא  בו  בודות 
  קבלן   וג כי בידידאל  ספקה, מתחייב  ספקהה מטעם  משנ  קבלןידי    ו חלק מהן יבוצעו עלא  זה  כםסה

תהי המשנ פה  למ בה  טוחי ב ת  יסוולינה  בופתאם  לרבו  הסכםרט  בזה  ולסכנאלת   םהתאת    ם יומים 
ילופין  ח ל  (.(1)   ד'נספח  )  ספק ה  וחיביטכת  באישור עריזה ו  ספק די העל י  ביטוח   6בסעיף  הנדרשים  

 המשנה בביטוחיו.  את אחריותם של קבלני ספק הל יכלו

בגין    נהליה ועובדיההחברה, מ  הוא הנושא באחריות כלפי  ספקהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי   6.14
יב   בודות זה, לרבות ע  הסכםוא  ודות נשהעבשל  יצוען  בב  דל חמ  או מעשה   ידי  וצעו עאשר  קבלני  ל 

כל אובדן ו/או    בגין  נהליה ועובדיההחברה, מ  צות אתלפו/או    שפותהמשנה, והוא יהיה אחראי ל
,  שנהבלני הממק  מי  על ידיעו  וצ בש  ותב העבודו בעקיפין, עקרין ו/אמיש, בם למי מהםנזק שייגר

 פוליסות דלעיל ובין אם לאו. ו מהבאיז הזק כאמור מכוסאו נ/ן אם אובדן ויב

בדלקיי  ב ימתחי  ספקה 6.15 את ם  פדרישכל    ייקנות  כמפורט    ספקהביטוחי    תוליסוות  נערכות  אשר 
ידי   ביטוח)זה    6  סעיףב כלולהלן  לעיל    (ספקה  על  לעשו  ולעשות  יידרש  אשר  עפעולה  י  די  לתה 

לתביעה של    ופות הצטרת  הצורך, לרבו  יהם על פי תנאי הביטוח בעתכויותאת ז  לממשכדי  המבטח  
זה נוגד את  ין  , ככל שאםיד  , על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך עלהועובדי נהליה  החברה, מ

 . ספקהאינטרס של ה

ה  ז יא  יפ  עלוח  מקרה ביטעת קרות  בי  כסכם  זה ובנספחיו, מו  כםסהב  ור ע מהאמ י לגרובלף ומבנוס 6.16
מן  בתוך זלפנות    ספקהמתחייב  (,  ספקהי  יד   על  חטובי)  זה  6יף  עסלהנערכים בהתאם  ים  מהביטוח
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כי נציג חברת    אוג ת האירוע ולדרועל ק  היע ל וח ולהוד חברת הבטל  הביטוחתנאי  ר ובהתאם לסבי
ג חברת  צינאות  לפעול על פי הור  ספק ה כי על  הר  מובקת הנזק.  לאתר לבדי  חויא די הבטוח יגיע לל

 ש. ידרומידע שביר לו כל עהבות ל דרש, לרנהל כ כ לו  סייעהבטוח ול

בתוך   ודמותהמצב לק נה להשבת תידרשת כל הפעולות שלבצע א מתחייב  ספקהנוסף לאמור לעיל, ב 6.17
סביר קרות  זמן  פינ  טוחהבי  מקרה  לאחר  ופסו וי  לרבות    בכל לשאת    ייבמתח   ספקההריסות.  לת 

את הסכום    ספקה  אל  רעבילה  תחייב תמ    והחברהו  ת קדמוהמצב ל  תידרשנה להשבתוצאות שהה
ובגין ההביטוח    רתשתשלם חב למ נזק,  בלבד.  זה  כי  ה  עןסכום  מובהר  בכל    יישא  ספקהסר ספק 

מעבההו ל צאות  שכום  סר  עהאמור  חביועבר  ידי  הבטוח ל  ה   רת  התפוהשת)לרבות  וכי    עצמית(  ת 
 . רוכאמ ם לכיסוי ההוצאותתשלוכל  ספקל תבחיי  האתלא    החברה

על פי פרק א'  טוח  לי הביי תגמוכ   זה, מוסכם בזה  הסכםולהלן ב   ילעלר  ומ אגרוע מהלי ל ומב  נוסףב 6.18
,  חברהות לישירו  נזקי רכוש, ישולמ  גיןב,  (ביטוח העבודות)  ותסה לביטוח העבודות הקבלנילי פוב

למב  החברהה  רתוה ם  א  אלא בכתב  בזטח.  אחרת  כי  מוסכם  הביפוליסה  הוראהת  תכלול    טוח 
ז  מהימתא תיקן  הלעניין  ה  ומ עצב  ספקה.  הביטוח  לפמכוסה  נזק  פוליסת  בשי  למותו,  כאמור, 

לקביע מבהתאם  שמאי  מטעת  הביטוחוסמך  חברת  קיבל  ם  שטרם  או  עבור  ום  לתש    החברהמ , 
ות  ישיר טוח  על תשלום תגמולי הביבכתב  להורות למבטח      החברה    תזוקה , מתחייב העבודה שני

 .זקנ ה  ון א האבדם קימום  דרוש לשה וםלסכ עד   ספקהידי  ל

  זה   6בסעיף  ות  המפורט  יסות חיל איזו מהפול רוע המ ת איבקרוע מהאמור לעיל,  בלי לגרובנוסף ומ 6.19
ידי   חטובי) לעיל ספקהי  על  בכתב  על    ספקה   יודיע  (  פלשת מתחייב    ספקה.    לחברהכך  עם    עולהף 

מטעמו/או     החברה  ו/או  המבטח זכויותלמ   הדרוש  בכל  םמי  פי    החברה  ימוש    ל ככ  הסהפוליעל 
ם  טעמהבאים מו/או מי    החברה ת  יו ע מזכובלי לגרו , וזאת מספקהוגד את אינטרס  ר אינו נ שהדב

 .םתן בעצמלנהל המשא ומבקשר עם הסכם זה,  החברה

במ 6.20 מהאמור  לגרוע  כי  ולהלן    לעילזה    הסכםבלי  מקרה  בכמוסכם  נזקל  על  לעבוד   של    ספק הות, 
 .ת הביטוחרבח טעםדי שמאי מים שיימסרו לו על יהתאם לנהל ובה לפעול ב הח מוטלת

באופן    ספקהפר  ה 6.21 הפוליסות  הוראות  זאת  את  ו/אוהמפקיע  מזכויות    כויותיו  נהליה  החברה, 
יהא  ועובדיה שיגרנזקלאחראי    ספקה,  מל מו  ים  ועובדיהחברה,  ולא  באופ   ,נהליה  ובלעדי  מלא  ן 

ת כל  מלהעלו  הא מנועוהוא י  מי מהם  כספיות או אחרות, כלפיות,  טענ  ות  ו/אועיתב כל  נה לו  תהיי 
 טענה, כאמור. 

ה    החברה לבין    ספק הבין    ל מחלוקתכ 6.22 מפקח  ו/או  מנהל  עלות    הודות מטעמעבו/או  ון  תיק בדבר 
שאמבו  נזקים ה   עוריטחים  דתו  עבודותבמהלך  פי  על  השמאכרע  יבדוק  ו"ח  אשר  הנזקים  אי  ת 

 יטוח. ב הת חברמטעם 

  נהליה ועובדיה החברה, מת את  ה אחראי לשפוהיי  ספק המבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  ו  כן ו  כמ 6.23
יום של  או אי ק ה ו/ובע מהפרהנ  יסוי ביטוחיכ  עקב אי ר ייגרם למי מהם ופן מלא בגין כל נזק אשבא

דו  על יקים  ים המועסד בעוו הו/א מנהליו  ו/או    ספק הל ידי  ע  הביטוח   פוליסות ו מאיזמתנאי    תנאי 
 ה מטעמו.ו/או קבלני משנ

   החברה ידי    נערך עלה טוח  ל בלכ  מיםקודו  ראשוניים   הינם  על פיוש  מפור  תנאי  ויכלל  ספקהביטוחי   6.24
מבטחי   כלר ותמו  ספקהוכי  על  ו/טע  ים  דרישנה  ו/או  או  ש ה  בדבר    , החברהחי  יטוב  ף יתותביעה 

כ בסלרבות  כאמור   זכות  ו/או  טענה  כל    1981  –התשמ"א  טוח  הבי  חוזהחוק  ל  59יף  ע ל  ולרבות 
 .הי כלפי מבטחו  החברהכלפי  "כפל  ביטוח" תטענ

פי    ותהנערכ  ספקהביטוחי  פוליסות   6.25 ולהלןהאמור  על  חי  טובי  אישורנספח  ב לרבות כמפורט    לעיל 
מ תנא יכללו    ( (1)   ד'נספח  )  ספקה המרפוי  פיו  על  לשנותם  א  בטחש  ו/או  לבטלם  רשאי    הלרע ינו 
נשוא  וע  ביצ  תקופת  שךמב "  חוזההעבודות  )להלן:  הזה  א "(ביטוחתקופת  אלא  כן  ,  תישלח  ם 

שות  יום מראש על כוונתו לע  ( 30)   שלושיםר רשום,  באמצעות דוא   עה בכתב,, הודולספק   לחברה 
  א ל אם    נהליה ועובדיההחברה, מי  שכאלו לגב     רעהלנוי  י לשו/או  יטול  לבהיה תוקף  א יי לוכ  זאת.

 . ההודעה חממועד משלו ם  מיהי (30)  שלושיםובטרם חלוף לעיל  כאמור  תב כבעה הוד  לחהשנ

לרעה    עומד להיות משונה  ספקה חי  ביטוכי מי מ    ולחברה  ספק לע  יודי  ספק ה בכל פעם שמבטחו של   6.26
ולהמציא  ותו  אאת    לערוך  ספקהיב  מתחי   ,לעיל  6.25יף  סע בר  ו, כאממבוטלאו  ו/ הביטוח מחדש 

השינוי  לפני מועד    חדש,  אישור עריכת ביטוחלרבות    לפוליסות הביטוחנות  עודכות מפס תו   לחברה
 יל. ח כאמור לע ה או ביטול הביטו לרע

  גין ב נהליה ועובדיהמ החברה, כנגד ה תביעמצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או    ספקה 6.27
ז לשיפונזק שהוא  בגינ כאי  או שהוי  זכאי  ,  פיניג ב  פוי לשייה  על  לפי  ביה  ו  שנערכו  א'טוחים    פרק 

עריכת   לאישור  העבודות(  תנו/(,  (1)  ד'נספח  )  ספקהחי  טובי)ביטוח  הפרת  מתנאי  או  איזו  אי 
החברה,  ת את  א בזר  וטה והוא פז  הסכםב  ש דרלנבהתאם  ות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או  הפוליסמ
ועובדיהמ לנ  נהליה  אחריות  מכל  בגבור לכאמור  ק  זמה  ה ת  הנקובה    פותהשתתין  העצמית 

 . ם לנזק בזדוןגראדם ש תמאחריות, לא יחול לטוב שהאמור לעיל בדבר פטור יסה,. ובלבדולבפ

כי   6.28 בזה  י  הסכםהאמור במוסכם  )ולא  יוסיף  ולהלן  לעיל  הו  ע(גרזה  כל  זה    הסכםראה אחרת בעל 
האמור בסעיף    ר כי הובספק מ  הסר כל  ןעלמ.  נהליה ועובדיההחברה, מריות כלפי  מאחטור  פ  רבדב

ה  6 ידי  על  נוש  זה(  ספק)ביטוח  העבודות  בביצוע  הנעוצים  לנזקים  ידי    הסכםא  מתייחס  על  זה 
 ו/או כל מי שבא מטעמו. ספקה
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אחריות    להטיל   כדי  ,ייםשינוב  ו המצאתם ו/א  ,ספקהביטוחי  עריכת  מוסכם בזה במפורש, כי אין ב 6.29
על   מטו/   החברהכלשהי  מי  על  להוו  המ עאו  אישו/או  התאר  ות  למבדבר  כדי  סכם  ומתם  ו/או 

 ן.  דיה זה או על פי  הסכם על פי  ספקהשל  ומאחריותו ו/או התחייבויותילצמצם 

מ 6.30 יאוחר  אישבעה)  7  -לא  תקופת  תום  ממועד  ימים  מ(  ר  זוחל  ספקהייב  תח מ  ,ספקהביטוחי  זה 
לתקופה נוספת,    הביטוחים  קףו תבגין הארכת  ,  ((1)  ד'נספח    עריכת הביטוחישור  א  את פקיד  ולה

במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח  ,  ספקה  אישור ביטוחיהפקיד את  זור ול מתחייב לח  ספקה
 נספחיו.   על  הסכםים על פי ההינו מחויב בעריכת הביטוחל עוד וכ

לו   כי  ירצה מ  ספקה 6.31 )  " יםטוחי בהת  עריכור  יש"א שהמצאת    ידוע  ד'  ידי  חת ((  1)נספח  על  כדין  ום 
ים ובהעדר  ומקד  י מתלהתנאמהווים    ,ספקה על ידי  כדין  ומות  חתכנדרש,  והצהרות    קפסה חי  מבט

  ע מן למנו  תאיש ר   חברה תהייהה  ,הסכםאמור בהתאם לר עריכת ביטוח ו/או הצהרות כקיום אישו
ת   ספקה המשך    חילתאת  השמור  ל  בנוסף  זאת ו  זה,  הסכםנשוא  עבודות  ה ביצוע  ו/או  סעד  כל 

ה    לחברה ה   הסכםעפ"י  ששלח  ןידאו  של    ספקל  הובלבד  בכתב  עסקים,    ימי)עשרה(    10הודעה 
 .מראש

ו/או    ו ו/או בבדיקת  ( (1)  ד'  נספח )   ספקה חי  ביטו   תאישור עריכרש כי אין בהמצאת  מוסכם בזה במפו  6.32
ם  יקפתוקפם, הטיבם,    למוסכם,  ספקהביטוחי  ל  בר התאמתם שאישור בדלהוות    י, כדואי בדיקת 

כדי להטיל    או  ספק המטעם  ו/או על מי מהבאים    ספק התו של  ריו חאמגרוע  דרם ו/או כדי ליעאו ה 
 . הטעממל מי מהבאים ו/או ע  החברהת כלשהי על  אחריו

תפגע    לא  לעיל  כאמור  במועד  ספקהוהצהרות  הבטוח  אישור  אי המצאת    ימובהר כמען הסר ספק  ל 6.33
לי לפגוע  במות, וב , לרחיועל נספ  זה  הסכםי  פ-על   ספקהשל    ריותוחמאע  או לא תגר/  יותיובו תחייבה

התחייבויותיו    ם את כל מתחייב לקיי  ספקה , ו ספקהשחל על  ום  ת האמור, לביצוע כל תשלבכלליו 
י הצגת  ל אבש  לאתר  יודרכוש ו/או צאו הכנסת  /ו ביצוע עבודות ו ממנ  ונעמיגם אם י   הסכםנשוא ה

וביה  סמכימ במטוח  בהקדעוהאישורים  ז.  מושר  כיה  הביט   בהר  בעריכת  הנ"לאין  י  וחים  י  ד על 
 זה.  הסכםאם לבהת ספקה התחייבות  צם או לגרוע בצורה כלשהי מכדי לצמ ספקה

הבטחמת   ספקה 6.34 בגין  הבטוח  סכום  את  לעדכן  הנערךו ייב  א'פי  -על  ח  העבודות(   פרק  )ביטוח 
לעת,  ((1)  ד'נספח  )  ספקהי  ביטוחעריכת  שור  באי מעת  שיכד,  מלואשקי  את  תמיד  של    ף  השווי 

   .זה הסכםבקשר עם  יםהמבוטח  חומריםציוד ו/או ה ה  אוהרכוש ו/ העבודות ו/או 

ה  6.35 ספקלמען  כימו   סר  בזאת  הסכו  בהר  ת מי  ו/או  האחריות  גבולות  ו/או  הביטנביטוח  וח  אי 
ב  האמור  מן  הביט והמפורטים    זה  הסכםהמתחייבים  )במסמכי  עריכת    באישורו  (ותפוליסהוח 

פתו  לבחון את חשי  ספקהועל    ,פקסהימאלית המוטלת על  הינם דרישה מינ ,  (1ספח ד' )נ  יטוחהב
ולקבוע א  ולחבויות  ו/א ת סכומי הביט לנזקים  גבולות האחריוח  וו    תנאי הביטוח בהתאם.או  /ות 

החברה,    כלפיו/או תביעה  הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה  אשר כי  ממצהיר ו  ספקה
ועובדיהמ גב   בכל הקשור לסכומי הביטוחו מי מטעמם  ו/א  נהליה  ו/  ותולו/או  או תנאי  האחריות 

 אמור.הביטוח המינימאליים כ

חייבים(  )א  םרשאי  רההחבטעם  ממי    ו/או   החברה 6.36 לא  את  ך  הבלבדוק  )הפ ימסמכי  וליסות(  טוח 
  ן תיקוו  ינוי א צע כל ש מתחייב לב  ספקהו  אמור לעילכ  ספקהשיומצאו על ידי  הבטוח    יאישור ואת  

ידי  עשיידרש   מנת להתאימם     החברהל  יד  ביטוח(  6) בסעיף    כאמור  ספקהת  ו יולהתחייב על  י  על 
 .על נספחיוזה  כםהסב  ספקה

הב  מצהיר  ספקה 6.37 זכות  כי  של  ומתחייב  ל  החברהמטעם  מי    ו/או   החברה יקורת  מסמכי  ביחס 
נספח  )  ספקהוחי  טיאישור בן  ול תיק ע  להורותק ולבדו  ם אישורי הבטוח וזכותהביטוח )הפוליסות(  

כל    החברהם  מטע או על מי  / ו   החברה, אינה מטילה על  ספקה   ותו/או פוליס  ט לעילורכמפ(  (1ד' )
  או לגבי העדרם תוקפם,  ו  כאמור, טיבם, היקפם,לביטוחים    ורבכל הקש  כל אחריות שהיאחובה ו

כל  ונשוא    זה  םהסכ א  שונ  ספקהשהיא המוטלת על    חבותמכל  ואין בה כדי לגרוע    ספקהביטוחי  של  
 . ןדי

  מלואם ביטוח במי הד  אתו, לשלם  ת הביטוח הנערכות על ידסומלא אחר תנאי פוליל  מתחייב  ספקה 6.38
  ,להמציאוחים וקף הביטותיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את  ל מעשה שדם, לא לעשות כובמוע

  ספק החי ביטו תוליסופ  כי ודאדמי הביטוח, לדאוג ולוי אישורים על תשלומ  בכתב,   החברהלבקשת 
במשהיי ת בתוקף  נש   ךנה  העבודות  תקופת  התחייב  הסכם  ואכל  ו/או  פ זה  על  על    הסכםהי  ותו 

 יו.  נספח 

בתום לב ו/או אי    רההפכי    ספקהביטוחי  ב בכלליות האמור, נקבע    לי לפגועלאמור לעיל ומבנוסף  ב 6.39
א  ל   ועובדיו  יו ו/אהלנמאו  /ו  ספקה  ת הביטוח על ידי ופוליסקיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

 ם אלו. טוחיעל פי ביפוי  לקבלת שי יהנהליה ועובדהחברה, מ   תיובזכו  יפגעו

בי 6.40 ו/אלא  קיים  צע  לא  הבי  ספקה ו  לבצאת  התחייב  אשר  פי    עטוחים  או  במלוזה    הסכםעל  אם 
  ין, דהפי    או על  זה  הסכםפי  ל  יה, ומבלי לפגוע בזכויותתחייבאך לא    תרשאי    החברה הא  ת,  בחלקם

הביט את  בחלקם  ים  וחלערוך  או  להחלטת  במלואם  ת  החברה  )בהתאם  ו יחת (  דמי  ם  לשלו  את 
יום מראש    14ות כן  ש על  ה על כוונת  ספקל  הדיע הו   החברהש. ובלבד  ספקה של    וח על חשבונוביטה

יוחזר    האו התחייב   מה שיל   שהחברהכל סכום  ובכתב.   )ארבע    14בתוך  לחברה  בתשלומו כאמור 
וע בזכויות  פגל  לילחילופין ומב  ה.ראשונה וישת י דרעל פ  הדרישהעבודה מהיום בו נמסרה ימי עשר( 
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ומים אלו מכל  כות סכלנ   תירשאהא  ת   החברה,   (ספקהידי    על  ביטוח( זה ) 6)עיף  סעל פי     החברה
 בכל דרך אחרת. ספקהבותם מ לג ת ירשא תהא שהוא וכן  בכל זמן ספקל הגיע ממנסכום שי

  וע יצבבי  לעיל, בכל של  (ספקהעל ידי    ביטוח( זה )6)ף  סעיבומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום    סףבנו 6.41
דריש   מלאל  ספקהמתחייב    הסכםה כל  לביטוח  והוראו  ותאחר  והחוק  לאומי  לביטוח  החוק  ת 

נ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע  ה  תקנו לפי החוקים ו תקנות וכדומה, שה  ים,וו כל הצי ולכתיאות ממ בר
פן  באוזה,    הסכםנשוא  ות  שיועסקו בביצוע העבודשליחיו  ואמור לעיל באופן שכל עובדיו  ליות הבכל
ם  החוקי  שעל פיודות זכאים לכל הזכויות  וע העב צביך כל תקופת  שמבו ת  ע  ל, יהיו בכ יאו זמנ  ירמק

 הנ"ל. 

ות החוקים  את כל הורא  לקיים  ספק ה  ייב מתחזה,    הסכםב   ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקוםבנוסף   6.42
ו/או  ו/או המשרד לאיכות הסביבה  מכבי האש  וראות  ה וכן את כל ה והתקנות בדבר בטיחות בעבוד

 . דותועבם באתר ה ש לקייי ותםאם מניעת נזקיזהירות ורשות אחרת בדבר אמצעי  כל

בלת  ים הנ"ל לקהביטוח   יפ   על  נהליה ועובדיההחברה, משל    םיו זכותלו סעיף לפכלי  ספקהטוחי  בי 6.43
מתאימים מאת הרשויות או הגופים  רים  עדר רישוי ו/או אישו לא תיפגע עקב ה ו/או פיצוי  שיפוי  

 ק.רובה לנזיבה הקהסנו יה או האישור/רישוי וקרה בו העדר הבמלמעט . המתאימים

ות בשלבי  ד על העבו  נהלהגור  בכל הקש מבטחים  הכל דרישות  חשבונו את    עלתחייב לקיים  מ  ספקה 6.44
הגנה כנגד נזקי  ו/או לנקיטת אמצעי  רש כל הנוגע להתקנת  ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפו

 טבע.

נ  ספקה 6.45 שמירה  לקיים  על אומתחייב  הציוד    תה  האו/ כל  המוכלו  על  ים  בלאת  ויד באים  יצוע  ר 
 . העבודות

ומבלי   6.46 מתחי בנוסף  לעיל,  מהאמור  בכ  ספקהיב  לגרוע  שכי  עבויב  לביל  ו/אודות צוע  לאחר    יו 
דר כל  את  במלואן  לקיים  החמסירתן,  ו/או  הגופים  במקרישות  הזכות  בעלי  בהם  ברות  קעין 

נשוא   ולהשיג    הסכםמתבצעות העבודות  ה  לרבות  ותבוד עה  ורם לביצועאיש  אתזה  פי  ים  מסכעל 
מהנחתש מי  בין  מ  ספקה אל    להעביר  ת מתחייב    החברה.  החברהלבין  ם  מו  בות  יחי הת  סמךכל 

 ל. כנ"

הסל 6.47 האחריומען  כי  במפורש  בזה  מוסכם  ספק  כל  הביטוחר  דמי  לתשלום  הביטוחים    ת  בגין 
פי    הנערכים )(  6)  סעיףעל  יד   ביטוחזה  וההשתתספקה י  על  נזק  קרכל מ ב  תות העצמיוי פו(  ו/או  ה 

  אל מקרה  בלבד, ובכל    ספק ה רכות על ידו יחולו על  וח הנעסות הביטי פוליעל פבטח  כנגד המ  עה תבי
 .  החברהמטעם על מי   ו/או  החברה על

כי   6.48 )(  6)  סעיףבכל הוראה  מובהר בזאת  יד  טוחביזה  לגרוע  בק  (  ספקהי  על  שר לביטוח אינה באה 
ם  סעיפים אחריביגרמו כאמור  ם  נזקים באל  ספקהשל  ותו  ריבדבר אח  םכהסמכוחם של הוראות ה 

 דין. על פי ה  ו/אוזה  סכםהב

כל סכום לו  עכב  ל  תהא רשאית   החברה  יל, מוסכם בזה כילע   ,מכלליות האמור  בנוסף ומבלי לגרוע 6.49
ביטו   תזכאי  הינו )סעיף  זה  סעיף  תנאי  פי  מהתמורה  על  לזכמו העח(  הק  ספקהות  דת  שור  בכל 

שהודיעת ובזה,    הסכם ם  עבקשר  ת  ובעבוד כך  ה נאי  בכספקל  על  מראש)שבעה(    7תב,  ,  .  ימים 
בהתאם למוסכם    לואם ויישוב התביעהבמ  טוחהביתגמולי  כי עם תשלום      החברהעל    הזמוסכם ב

ב   הלחברהסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו    ספקל, יושב    החברהעל    קשר עם )באם נגרמו( 
 . חיטותגמולי הבתביעה לה

  לגרוע   באה  האינ  וחלביט  בקשר  זה  ,ספקהי  על יד  ביטוח  זה(  6)  סעיףב  הוראה  לכ  כי,  בזאת  הרבומ 6.50
  כאמור   מוגרי  באם   לנזקים  ספקה  של  הבלעדית  וותריאח  בדבר  הסכםה  הוראות  של  וחםמכ

 . הדין פי על  או/ו  זה הסכםב  אחרים בסעיפים

(,  ספקה י  ל יד ע  ביטוח )זה    6ף  עיסות  אכי הפרת הורבזה    הר ם ומוצבאמור לעיל מוסכ  מבלי לפגוע 6.51
 . זה הסכםשל דית וה הפרה יסוו חלקן, מהוכולן א 

זה    הסכםאת הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי    ספקהם ו/או לא האריך  לא קייביצע ו/או    לא 6.52
בזכויותיתרשאי  החברה  האתבמלואם או בחלקם,   לפגוע  פי  זה או  הסכםלפי    ה , מבלי  דין,  ה  על 

תשללעכב   המגיוכל  בזה     ה.ז  הסכםי  פל   ספקל  הממנ  עם  הצגת  החברהעל  מוסכם  עם  נספח    כי 
ביטוחי   ב((1)  ד'נספח  )  ספקהאישור  ה,  פי  על  לנדרש  על    הסכםהתאם  ישולם  החברהולמוסכם   ,

 .הסכום המעוכב, כאמור לספק

 
 
 ומים חשבונות ותשל .7
 

כנגד  תשולם  פי חוזה זה  תיו על  יוומילוי כל התחייבו   העבודות   ביצועאספקת הציוד ו  רובע  ספקלמורה  תה 7.1
"(. התשלום ישולם כנגד  מורהתה)להלן: "   'גנספח  פק, על גבי  , ובהתאם להצעת הס בפועלביצוע עבודות  
 חשבונית מס. 
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כאמור 7.2 א  התמורה  כוללת  העלולעיל  ו/או  ההוצאות  כל  כלת  מסוג  הכרוכותיות  העבודות,  יבב  שהו  צוע 
עלויו הובלהלרבות  ציוד,  חומרים,  ו,  ת  ו   אגרות,מיסים  ואישורים  התיאומים  בהתאם    ספקהוצאות 

 וכיוצ"ב. קבלני משנה ו/או ך עם יועציםלהתקשרויות שער
 

חודש ימים מהפעלת המגובים ולאחר עבודתם  ולאחר  ות  סוף כל העבודחשבון אחד, ב  יגיש למזמינה  ספקה 7.3
 "(, לבדיקה ואישור של המזמינה.   ןובשהח)להלן: "  כל העבודות חשבון שלינו , שהא תקלותבאופן רציף ולל

  
ועד הגשתו, ותקבע  ימים ממ  30חשבון, תוך  שורה של המזמינה.  המזמינה תבדוק את ההחשבון יועבר לאי 7.4

 עד למועד אליו מתייחס החשבון.   ספקלום המגיע לאת התש
 

 צון המזמינה. לשביעות ר ונ קוזה ית  ספקל חזר החשבון לקו על ידי המזמינה, יו ח בון כולו או לא אושר החש 7.5
 

עבו 7.6 בוצעו  המזמינה  ולדעת  מגהיה  שבגינן  חשבון,  באותו  פורטו  שלא  לדות  רש  ספקיעים  אית  תשלומים, 
   היא להוסיפם לחשבון.

 
 ל ידי המזמינה.  ע בכתבשאושר  הגשתו, ככלממועד  45של שוטף + בתנאים  ספק להחשבון ישולם  7.7

 
באישורו  7.8 בתשלו  אין  משהחשבון  של    ו מו/או  חלק  בצוע  לגבי  המזמינה  מצד  כלשהו  אישור  ירותי  משום 

 .  ספקום המגיע לו/או טיב העבודות ו/או הסכ  ספקה
 

ת ו/או  חשבון לא יתווספו הפרשים כלשהם ו/או ריבימובהר כי לסכום הנקוב בכמו כן, למען הסר ספק,    7.9
 .  למעט שינוי מחירון הספק  ,להתשלום בפועועד למועד  הצמדה מיום הגשת החשבון  הפרשי

 
ה  7.10 חשבו  ספקבאחריות  המזמינה,  להגיש  ע"י  המאושר  הסכום  על  מס  מונית  לפני  שבועיים  עד  לפחות 

 התשלום המתוכנן. 
 

ה  7.11 שיגיש  ער  ספקלחשבון  מס  יתווסף  החוזה,  פי  על  לתשלום  פיושיאושר  על  מוסף  שיהיה    ך  בשיעור  דין 
 .  לעוע התשלום בפבמועד ביצו  בתוקף

 
עפ"י    קספה, וכל סכום שיש לנכות ו/או לקזז מהלפי החוז   ספקמהתשלום הנ"ל יופחת כל סכום ששולם ל 7.12

 ו/או לפי הדין.    ההתקשרותמסמכי 
 

מס הכנסה במקור    נה תנכה ממנו, והמזמיספקבגין התמורה ישולם על ידי ה  ספקמס ההכנסה שיחול על ה 7.13
 בדבר פטור ממס הכנסה.  שור יא ספק ימציא ה חוק, אלא אםבהתאם ל

 
ם להנחיות רשות מקרקעי  בהתא  יהיה  לספקתשלום  .  (רמ"יממן )שהעבודות תמומנה על ידי גורם מ  ככל 7.14

ובתל )רמ"י(  בתשלישראל  מרמ"י,  לתאגיד  תשלום  לקבלת  ישירה  יתקבל  ות  ולא  במידה  גב,  אל  גב  ום 
יום ממועד מסירת    120עבור עבודתו עד    לן המזמין מתחייב לשלם לקב  ,למזמין מכל סיבה שהיא  תשלום

 .7.3ף ולאחר השלמת העבודות כאמור בסעי  חשבונית המס
 

 .2017-לספקים, תשע"ז חוק מוסר תשלומיםת להוראות  התשלום כפופותנאי  הוראות  7.15

 

 . וללא תקלותה יום עבודה רציפ  90במועד ערבות המציע תוחזר לידי הספק  7.16

 

סעיף    (מפרט הטכני)פח ב'  נסלכתוב ברישת משך האחריות בהתאם  לדבהתאם  סור תעודת אחריות  ימ  הספק 7.17
 ותהיה חתומה על ידו. ע של הקבלןצויהב  בותאת ערחליף ת זו ת, תעודת אחריוא'-8

 
 
 
   ותחריא .8
 

עמו,  טו/או למי מעובדיו ו/או לבאים מיהא אחראי לכל נזק, לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש, שייגרם לו    ספקה 8.1
תוצאה ממעשה  רם כוף אחרים )צדדי ג'(, שייגם מטעמה, ולכל אדם או ג בדיה ו/או לבאילעו  או למזמינה ו/

מ האו  של   קבלנים    ספקחדל  לרבות  מטעמו,  מי  ו/או  מעובדיו  מי  מהפרת   ו/או  הנובעים  משנה,  וקבלני 
 . התחייבויותיו  נשוא הסכם זה ו/או בקשר עמן

 
בדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים  ו/או עו  ספק י הל יד ע   שיעשו או יחדלו  םכל הפעולות, המעשים והמחדלי

כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו או יחדלו על ידו  , לרבות  ספקהמטעמו ו/או עבורו תוך כדי בצוע שרותי  
 עצמאי העובד על סיכונו ועל אחריותו.  ספקכ

 
לשלומם    ספקה 8.2 אחראי  היהיה  ו/או  עובדיו  כל  של  ומ ולביטחונם  ידו  על  בשרותו  הנ  וא/ ועסקים  מצאים 

דם אחר הנמצא  ד ו/או לכל אהוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין או הסכם לעובו
ה של  או    ספקבשרותו  מתאונה  מביצוע  כתוצאה  לרכוש,הנובעים  ו/או  לנפש  ו/או  לגוף  כלשהם,  נזק 
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עפ"  והוא התחייבויותיו  עמו,  בקשר  ו/או  זה  חוזה  המ  י  את  בזאת  עינה  זמפוטר  כלפי  ובדים  מאחריות 
חומרים   שירותים,  המספק  לאדם  שנגרם  נזק  לרבות  ידו,  על  קהמועסקים  מוצרים,  משנה  או  בלני 

אלא אם פעלה החברה ברשלנות    והן של קבלני משנה  ספקשל הועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן  
 .או בזדון

 
וג שהוא שיוטלו ו/או יחולו  צאה אחרת מכל סו הוא/וי ו/או תשלום וצישא בתשלום כל קנס ו/או פי  ספקה 8.3

או ניזוק כלשהו, והוא יהא חייב לפטור את  / פי המזמינה ואחראי לו כאמור לעיל, כל   ספקעקב כל נזק שה
 נה  מכל תביעה שתוגש נגדה בקשר לאמור לעיל. המזמי

 
ו תביעה שתוגש  ו/א  שה"ד חלוט עקב דרי סישפה את המזמינה בגין כל פ  ספקהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  

על קיום     ספק יע לשהמזמינה תוד, ובתנאי  ושנמצאת בגדר אחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין  הנגד
 להתגונן עד למתן פס"ד חלוט.   ספקר לדרישה ו/או תביעה כאמור ותאפש

 
ו/או  בסעיפים ש אין באמור   8.5 ידי הלעיל  אחריות  מ  פק סהכדי לשחרר את  ,  קספ בעצם עריכת ביטוחים על 

כם זה  בר לאמור בהסחובה נוספת מע   ל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על המזמינה כלשהי ע
 ו/או בדין. 

 
 שיפוי .9
 

פסק  ן כל  בגיהחברה  לפצות ולשפות את    ספק, מתחייב הפרק זהשאר התחייבויותיו על פי  בלי לפגוע במ  9.1
, כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק  קין )נוסח חדש(הנזית  ביעה על פי פקודתדין חלוט שיינתן עקב  

 וק אחר.שיבוא במקומה, או על פי כל ח
 

לשלמו  החברה  בגין כל סכום שתחויב  החברה  ת את  חייב לפצות ולשפו  ספקבנוסף לאמור לעיל, יהיה ה  9.2
לעיל האמורים  הנזקים  לעיל  מחמת  לאמור  ששילמובכפוף  קודם  אתהחברה    ה ,    סכוםה  בפועל 

ר כלשהו  תיאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחשהחברה  או עליה לשאת בו ובכל מקרה  /שהתחייבה בו ו
כאמור    בקשר הוצאה  ו/או  הפסד  ו/או  אובדן  ו/או  ה  -לנזק  כאמור    ספקמתחייב  תשלום  כל  לשלם 

והוצאות   וריבית  הצמדה  הפרשי  לכ שהחברה  בירות  סבתוספת  בקשר  בהן  הוצאות  ךעמדה  לרבות   ,
 דין והכנת עדים ומומחים.  עורךסבירים של כ"ט וש

 
 לפי הסכם זה או על פי כל דין. לחברה ים האחרים העומדאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים  9.3

 
ואולם, אם    ספקעל החריות הכוללת לביצוע העבודה לפי כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת  הא 9.4

ת  זאת  אף  על  ועל  מו  ו/אהחברה  טל  עמי  אחריות,  תש"ל  טעמה  )נ"ח(,  בעבודה  הבטיחות  פקודת    -"פ 
בקשר  , או ע"פ תקנות מכוח חיקוקים אלה  1951  -תשי"ד    ח על העבודה,, או ע"פ חוק ארגון הפיקו1970

בין "המזמין",  מדין  בין  בביצועה,  המועסקים  לעובדים  בקשר  או  מדין    לעבודה  בין  "תופש",  מדין 
"מחזי  , "מפקח" מדין  ובין במקוק  בין  העבודה"  ה  -אחרת    ם  מטעמה,  החברה  את    ספקיפצה  מי  ו/או 

 וצאה מכך וישפה אותם בגין כל חיוב שהוטל עליהם. שנגרם להם כתביחד ולחוד, בגין כל נזק 
 

בגין מעשה ו/או    ספקכלפי ה   ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהיהחברה  מוסכם ומוצהר בזה, כי   9.5
 ו/או מי מטעמה.   החברהאו של בעלי חוזה אחרים עם  ם ו/או מודד ו/כננימת כלשהם של מי מה למחד

 
ו/או    ספקבויות הזה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחיי  יומו של הסכםמובהר כי אין בס 9.6

או על פי    על פי הסכם זה  ספק וע מאחריות הזה כדי לגר  פרקזה וכן כי אין בהוראות    פרקאחריותו לפי  
 . כל דין

 
 
   החוזהערבות לקיום  .א9
 

התחייבו .א מילוי  למזמינה, ית יו להבטחת  הספק  ימציא  החוזה,  פי  על  החוזהחתי מועד    דע  ו    ערבות   ,מת 
צמומקורית  בנקאית   מותנית  בבלתי  מדד  שלדת  כנספח    00030,  סך  המצורף  בנוסח  לחוזה.הש"ח,   '   

לתום תקופת החוזההערבות  תהא   עד  לולרב   בתוקף  הציוד  התקנת  בתוספת  ,  רצון התאגיד  יעותשבת 
 חודשיים. 

 
ת לעיל,  כאמור  למזמינה,  הספק  ידי  על  שתימסר  השארהערבות  בין  להבטחת  הא,  ההוצאות  ,  תשלום 

 : והנזקים כמפורט להלן

 
מתנאי    מילוי תנאי כלשהו  ילמזמינה עקב או בקשר עם כל הפרה או א  םלהיגרל נזק או הפסד העלול  כ .1

 יות. חרלרבות בתקופת הא  ,החוזה
 
וזה זה, או  עם ח  בקשר ת והתשלומים שהמזמינה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהםכל ההוצאו .2

לביצוע העבודות או למעשה או   ה בדרך כל שהיא והקשור  קשר עם כל תביעת צד ג' שהמזמינה תתבע בה ב
   .הספקל  למחדל ש
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 .עמוד בהןל  שתדרעמדה או שהיא נ ה המזמינאשר , תיקונים, השלמות, כל הוצאות 3

 
או  בכל .ב כולו  הערבות  סכום  את  לגבות  רשאית  המזמינה  תהיה  כאמור  או   מקצתו,  מקרה  אחת    בפעם 

כלשהו, חייב הספק להשלים מיד את    רבות סכוםמהע   השתמשה המזמינה בזכותה לגבות.  במספר פעמים
ו/או    לגבותינה  זמה בלתי חוזרת למאהור  אתא עשה הספק כן, ניתנת בזהמקורי. ל  סכום הערבות לסכום

המגיעים לנכ התשלומים  מתוך  מסיבה  ות  ו/או  זה  לחוזה  בהתאם  כלשהי   לספק  השווה    אחרת  סכום 
 . ן סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעילדי. קדון בידהי לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו כפ

 
 בלבד.  קהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הספכל העלויות וההוצאות הכרוכות ב .ג

 
 "י הודעת המזמינה לבנק. יתנת להארכה עפיה נתההערבות  .ד

 
עת   .ה בכל  הבנקאית  הערבות  תוקף  את  יאריך  לעשותהספק  הספק    שיידרש  סירב  המזמינה.   ידי  על  כן 

נה עפ"י  ות הבנקאית, יוכל המזמין לחלטה, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה למזמילהאריך את הערב
 .ןהחוזה ו/או עפ"י כל די 

 
 . פק רק לאחר תשלום יתרת החוזה לספקזה, ישוחררו לס החו  וםהערבויות לקי .ו

 
ו/ .ז טענות  הועלו  ו/או  תביעה  כלהוגשה  דרישות  ו/או  או  ממעשה  הנובעות  לעבודות,  בקשר  המזמינה  פי 

יהיו בידה באותה  חדל של הספק, תהא המזמינה רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן הערבויות שמ
 ם בתביעות ו/או דרישות אלה.  ההליכים הקשורישל   לאיומם וסילוקם המסעת, וזאת עד ל

 
 

 והפרות סיום החוזה .10
 

זה, כולו או מקצתו לידי גמר    להביא חוזה  ו בכל עת ומכל סיבה שתראה ליד רשאי,  התאג  את, כי  מוסכם בז 10.1
היה  י  נקוב בהודעה אשרה ה כאמור, יסתיים החוזה בתאריך  . ניתנה הודע לספקעל ידי הודעה בכתב על כך  

 מיום מתן ההודעה.  ימים   14לפחות 
 

שכרו בעד אותו חלק    ספק, ישולם לספקי ההחוזה על יד   הובא החוזה לידי גמר בנסיבות שאינן עקב הפרת 10.2
לפי אסמכתאות  ואשר אושרו על ידי המזמינה עד להבאת החוזה לידי גמר,  בפועל  שהוא ביצע    מהעבודות

 זמינה. ן המצו, לשביעות רספקה  אשר יוצגו על ידי
 

  לאל נספחיו, והסכם זה, כול פי    על  ומהתחייבויותי הספק אחת או יותר    הפר בלי לגרוע מן האמור לעיל,  מ 10.3
יום )אלא אם כן מדובר בהפרת בטיחות    5  שלמנציג התאגיד    התראהאת ההפרה לאחר שקיבל על כך    ןתיק

מיידי(,  חוב  ישאשר   באופן  לתקנה  לבטל  השני  דצה  היהיה  כזה  כםהס  תא  רשאי  במקרה  ל.    ספק תגיע 
 . פסקת ההסכםשבוצעו על ידו עד ליום ה עבודותתמורה רק בגין אותה עבודה ו

 
זכאי   10.4 לו  בסעד  בשימוש  ל התאגיד  אין  כדי  דין  זה  פי  על  ו/או  זה  חוזה  פי  על  נוסף  סעד  לכל  מזכותו  גרוע 

 זה. בקשר  עם חוזה 
 

זה והפרת כל אחד מהם תחשב הפרה יסודית  עיקריים בחוזה  אים  תנהינם  לחוזה זה    11-ו   א'9,  2-9  סעיפים 10.5
אחר  בזכות לבטל את החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד    ו הופר החוזהשל חוזה זה, המזכה את הצד כלפי 

 לו הוא זכאי על פי דין ועל פי חוזה זה. 
 

כנגד   10.6 ניתן  בדים  מי מהצדאם  נכסים או הוגשה  כינוס  עי וטשה לפירוקו או ה קצו  מנל  על איזה  כסיו,  קול 
, וזאת מבלי לגרוע מכל  א רשאי לבטלוהי  צד השניהפרה יסודית, וה   וייחשב הדבר כאילו הופר החוזה על יד

 פי דין ועל פי חוזה זה. א זכאי על  וסעד אחר לו ה 
 

 איסור הסבה .11
 

כולן    ו על פי החוזה, יותיבוויותיו או התחייכלהמחות ו/או להעביר לאחר את ז  רשאי להסב ו/או  ספק אין ה 11.1
את זכויותיו על פי חוזה    , ו/או לשעבדאו חלקן, או כל טובת הנאה על פיהן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה

למען  אם קיבל לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב, ובתנאים שתקבע החברה.    זה, כולן או חלקן, אלא
בשהס לחברה  הסבה  או  המחאה  ספק,  חלר  ו/או  הספק  בשבריטת  השליה  בעלת  ו/או  ליטת  בספק  טה 

 .בחברה קשורה לספק, לא תיחשב להעברה על פי סעיף זה 
 

ה 11.2 ללא  ספקהמחה  החוזה,  עפ"י  התחייבויותיו  ו/או  זכויותיו  ימשיך    את  ובכתב,  מראש  החברה  הסכמת 
עפ"י הסכם  ספקה החברה  כלפי  ייגרם    להיות אחראי  נזק אשר  בכל  ויישא  שלישי  ע זה,  צד  ידי  מי    אול 

 מטעמו. 
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ששכרם  העסקת  בין  לכ  עובדים,  בה  אין  אחרת,  בדרך  ובין  העבודה  שעות  לפי  משום  משתלם  שעצמה 
 העבודות, או של חלק מהן לאחר. סירת ביצוען שלמ

 
בל את אישור החברה מראש  וכאשר יק  משנה רק אם  ספקיעביר את ביצוע העבודה או חלק ממנה ל  ספקה 11.3

המשנה, ובכפוף לתנאים שבאישור זה.    ספקזהותו של  משנה ול  ספק ( לחלקהו  העברת העבודה )א ל ובכתב  
לא יהא    משנה, הוא  ספק ור לביצוע חלק מן העבודה באמצעות  של החברה כאמאת אישורה    ספקקיבל ה 

 רה. המשנה הנ"ל, אלא באישורה מראש ובכתב של החב  ספקרשאי להחליף את 
 

מט  11.4 כאמור  הסכמה  להעסיק  עבמתן  החברה  לפטמש  ק ספם  כדי  אין  אתנה  מאחריותו    ספקה  ור 
של מבצעי העבודות )לרבות    לכל מעשה  מלאה  באחריותישא    ספקוהתחייבויותיו לפי חוזה זה ולפי דין, וה

 אשר זהותם אושרה על ידי החברה(, באי כוחם ועובדיהם. קבלני משנה 
 

, אשר  פקס ו כל עובד של  ה, א שנמ  ספקודה של כל  בת בכל עת לדרוש הרחקתו משטח העהמזמינה רשאי 11.5
יר בהתחשב בנסיבות  ך פרק זמן סב להחליפו באחר תו  ספק לפי ראות עיניה אינו מתאים לתפקידו ועל ה

עובד אותו  של  ובתפקידו  תוך    ספק /הענין  מאשר  יאוחר  ולא  תעשה    7משנה,  הנ"ל  ההחלפה  ימים. 
 ה בעניין זה. זמינהמענה כלשהי כלפי  טלא תהא  ספקועל חשבונו, ול  ספקבאחריותו של ה

 
 שונות .12
 

א 12.1 במסירה  תינתן  זה  חוזה  לפי  ליתן  צריך  שצד  הודעה  בדואכל  או  המצוינת  ישית  הכתובת  לפי  רשום  ר 
הודעה זה.  חוזה  בתום    בראש  הנמען  ידי  על  שנתקבלה  כהודעה  תחשב  רשום  בדואר  שעות    72שנשלחה 

 עד משלוחה. ממו
 

בידי החברה.  כמו כן, כל הזכויות מכל  ליהן הינן  א הזכויות בקשר  כל  ו,  בעבודותהבעלות    ימובהר בזאת כ  12.2
בקשר ו/או    ספקה  היוצרים בכל המסמכים שיוכנו ו/או יסופקו על ידירבות זכויות  מין ו/או סוג שהוא, ל

ובתה של  טמוותר בזאת ל  ספקל המזמינה, וה"(, הנם רכושה וקניינה שהמסמכיםעל פי חוזה זה )להלן: "
כל הזכמעביו  המזמינה לה את  היוצרים, והמזמינה תהיה רשאית  ר  זכויות  ויות במסמכים הנ"ל, לרבות 

 "ל.  ש במסמכים הנ להשתמ
 

כות עכבון כלשהי על מסמכים ו/או מידע ו/או נתונים ו/או רכוש  לא תהא ז  ספקלמרות האמור בכל דין, ל 12.3
כלשהו   ו/או אחר  מסמכים  לרבות  המזמינה,  על    של  שהוכנו  הידמידע  ע  פקס י  ו/או  זה,  בקשר  חוזה  פ"י 

 יד עם דרישתה כי יעשה כן. י המזמינה מי מתחייב להעביר את כל המסמכים ו/או המידע הנ"ל ליד  ספקוה
 

וב ובין  כל סכום המגיע לו ממנה, בין שהינו קצ  ספקאית לקזז מן הסכומים המגיעים להמזמינה תהא רש 12.4
 שאינו קצוב.  

 
מתחייבת בהח 12.5 אינה  בהיקהזמיל  רה  שירותים  שלא  ן  או  להזמין  רשאית  תהא  והיא  הספק,  מן  כלשהו  ף 

 י שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט.  פי הצורך ולפלהזמין את העבודות, ל

מרכיביו, וכל מידע    מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל  ספקה 12.6
, ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא  ועו של חוזה זהביצ  קביגיע לידיעתו ע   ואשר הגיע א 

 זה. לצורך ביצוע של חוזה

 
 באו הצדדים על החתום:  ולראיה

 
 
 

 ____________________ _______   ___________________________ 
 ספקה        המזמינה 
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 נספח א' 
 
 

 תאריך:__________ 

 

 לכב'

 _______ _____________ 

 

 ,א.נ.ג.

 ילת עבודה צו תח הנדון:

 

 

 .ת למט"ש קרית גגסים בגריפה אחרוית  מגובים 2 לספק ולהתקיןהנכם מתבקשים   .1

 . , ועל פי הוראות המזמיןותמסמכי ההתקשר העבודות תבוצענה על ידכם על פי  .2

 

 בכבוד רב,          

 "מ בע קרית גתמי          

 

  

 

 לת עבודה זה. ח הננו מאשרים קבלת צו הת

 

_ ____________________ ___ 

 ספק ה               
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 נספח ב' 

 

 גסים מט"ש קריית גת ם והתקנת מגובימפרט טכני לאספקה 

 

 .קריית גתלמט"ש   ,בגריפה אחורית גסיםהתקנת שני מגובים להלן מפרט טכני לאספקה ו 

 

וח סינון  חורית בעלי מרו פה א רימגובים גסים בג  י מחיר לאספקה והתקנה מלאים לשנ  יספק הספק הצעת  .1
רכיבים אשר יוכיח    בדמל  316פלב"מ  מ"מ מעבר חופשי, כאשר כל מכלולי המגוב הנם מ  12שלא יעלה על  

כולל משטח שירות עליון לחלקים    .ר לו בכתב על ידי המזמין שלא נדרש כנ"להקבלן שלא נדרש כנ"ל ויאוש
מגוב   יח'  לכל  וסולם  למגע  בהמקועיליים  אחד  כל  ב  ומצד  לרצפה  שני  חם,  ומצד  בגילוון  מגולוון  הנ"ל 

 חדשים הכל קומפ'.ב  ימים והחלפתםאספקה והתקנה בכללם כוללים פירוק מגובים קי

מלא למערכת המוצעת כחלק אינטגרלי מהצעת המחיר לבחינת המערכת  תפ"מ    יספק המציעעם הצעתו   .2
ידו במידה ויזכה  וג לתפ"מ המוצע על  דרששינוי, עדכון,  ל דרישת  ק מודע ומקבל מראש כי כ, הספהמוצעת

   נו.במכרז יהיה על חשבונו ויהיה מחויב לבצעו ככתבו וכלשו

יע .3 בתוך  ביהספק  העבודה  מביצוע  כחלק  ימים  ר  עבודהשבוע  התחלת  צו  מפורטות  ,  מקבלת  תוכניות 
למסוע  המכאניים,  החשמללמגובים  ללוחות  המסופולכל    ,  תהציוד  ידו  על  לאיכנוק  מפורטות  ר  שויות 

 ולבקרה(.   לא יאושר הציוד )תוכניות לציוד לחשמל לפיקודעל כל התוכניות ת המזמין המזמין, ללא חתימ

ביאי .4 בתוך  צשור  לאישור  יום    7וע,  להלן  הסעיפים  את  למזמין  הספק  יספק  עבודה  התחלת  צו  מקבלת 
 ביצוע: 

וכן    DWGמט  ור טות של הציוד בפור כניות מפותלאחר זכייתו  לספק    הספק שהצעתו תזכה מתחייב .א

התPDFבפורמט   כן  כמו  מלאו ,  התקנה  מפרט  יכללו  במט"ש  כניות  העבודה  לשטח    המתאים 
 . במדיה מגנטית ובמדיה קשיחה מלאה ,קי חילוף(חל )רשימת  ורטפה מלא ומומפרט תחזוק

 התאמה למפרט הטכני. וכחה לחומרי מבנה מלאים לכלל המפרטים המוצעים על ידו, וה .ב

המגובים  הפ עם   .5 מהמציע  ק  יספעלת  תכנה  המגובים,  גיבוי  לבקרת  קשיחה  ובמדיה  מגנטית  במדיה  לא 
 ידי מזמין הציוד .  עלדרשים כאלו נבמידה ו  ולה לשינוייםובאופן שהתכנה איננה נע

 י הפירוט להלן:, על פועל חשבונו ספק תחייב להחזיק חלקי חילוף לציוד המסופק על ידו במחסן המ הספק  .6

)גומיו לוחלקי חי  .א מחלקים, כבלי הרמה,  , גלגלי הנעה,  כל שישכ  אטימה, פסי שחיקה ת  ף מתכלים 
 ידית.  ף ובזמינות מ על המד -וכדו'( חיישני קרבה,

שא לח .ב חילוף  סינון,  ינקי  )רשת  מתכלים  גריפהם  מברשת  נעה,  עד    -(מגרפה  של  ימי    14אספקה 
 עסקים מיום קבלת הזמנת רכש.

   -המחיר תכלולהצעת  .7

, לוחות חשמל פיקוד  ם על כל מכלוליהםבימגוה לאה ושלימה של  מ  וד הנדרש להתקנהציאת כלל ה .א
ובה לכל מגוב(, לוח מגוב  ג  המגובים )מד  להפעלת ם  אולטראסוניה  , מדי גוב)לוח לכל מגוב(  ובקרה

ליד   מקומי  חשמלי  מפסק  הנדרש,  המפרט  פי  על  מפוקד  בקר  מגוב,  לכל    -להפעלההמגוב  ייעודי 
ורר המגוב למצב ידני, אטימת כלל  "ל רק לאחר העברת בהנן קפיץ(, הפסקה  חצאחורה ל \)קדימה

בצי פסולת  מעבר  למניעת  המגובים  המגובים,תעלות  המ  די  לתעלותגהתאמת  קיימות  ה  ובים 
   להתקנה מושלמת.

 העבודה. מזמין והוצאתם ממבנה המגובים למקום אשר יוגדר על ידי פירוק המגובים הקיימים,  .ב

לא  .ג הציוד  והתקנה  תראספקת  פריקה  ההציוד  של,  כי  יובהר  ולא  ,  בטור  תבוצע  המגובים  תקנת 
עד ראשון  למגוב  מלאה  התקנה  כלומר  ור  מבקביל  עלהפעלתו,  לאחר  מושלמת  ב ק  מגוב    שלודה 

 אחד ביצוע מגוב שני על המציע לקחת זאת בחשבון עלויות הביצוע 

הנם בגריפה  ם  ים המותקנים כיוובו השני של המגובים )המגן לצידהעתקת מסוע פינוי הגבבה לדחס .ד
 . (נדרש להעתיק ולהתאים את המסוע למגוב בגריפה אחוריתקדמית, 

 גובים. המשלמת התקנת הרש לאחר ה למיקום הנדהעתקת דחסן הגבב .ה

לבקרת   .ו מחוברים  הקיימים  המגובים  המט"ש,  למערכות  וכן  למגוב  ובקרה  פיקוד  חשמל  חיבורי 
והקבהמט"ש מל,  באופן  אחראי  יהיה  החיא  לן  כלל  את  להשיב  בולבצע  הנדרשים  מצב  רים  את 

רצונו   לשביעות  עד  הקודם  למצבם  ובקרתית  חשמלית  בבחינה  מזמהמערכות  של  ין  המלאה 
 . ההעבוד

 ם קיימים ופינויים מהאתר, על פי דרישת המזמין. ביפירוק מגו .ז

 אחריות:   .8
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למשך   .א תהיה  הציוד  על  מיו  18אחריות  הפעלחודש  מסירת  )ילמזמין    הציוד   ומסירת  ת ם  כי  ובהר 
 . ימי עבודה רצופים ללא תקלות של הציוד(  30 וד למזמין הנה לאחרציה

 כונה. המעל פי מפרט    לת הציודהתקנה, והפע ר עבואחריות תכלול אחריות   .ב

 .שבועות מיום קבלת הזמנת רכש 12עד   לאתר זמן אספקה .9

 אתר. קה ל זמן התקנה לא יאוחר משבועיים מיום אספ .10

 

 מגוב מכאני: 

 לליים: ים כנתונ

תבצע מ"מ, התקנה ת 12במרווח סינון  בגריפה אחורית  גסמושלמת של מגוב מכאני  יספק ויתקין יחידה ד  ספק הציו

בבבמ הטיהור,נה  במכון  ינפלס  מגובים  הציוד  ת תק  העבודה ונו  מזמין  את  יחייבו  לא  אשר  הקדם  מבנה  כניות 

על ספובהתאמת הת  הצ כניות לשטח,  ולק  לבחון  ובאחריותו  ת  בדוקיוד  ואחריותלק כניות  והתאמת  ובשטח,  ו  יים 

 המלאה של ספק הציוד לספק ציוד המתאים לשטח ההתקנה. 

ל ספק המגובים לפתוח ולסגור את גג  שותו המלאה י , באחרפתח בגג מבנה במגובים יוד הנה דרך הכנסת והתקנת הצ 

 המבנה באופן מושלם לאחר סיום התקנת במגובים. 

 במהלך פעולת הציוד. ים העשויים להיווצרנאשרת במאמצים ובתים לחלקי המגוב יהיו מתוכננ כל 

ים, ללא רקשיחים אח ם וחפצי  נים, תחבושות, אבנים,י, כולל מגבוסוג הנוזל יהיה ביוב גולמי מעורב עירוני ותעשיית 

 . יפול מקדים לשפכיםכל טיובהר המט"ש מקבל שפכיו בצינור גרביטציוני ללא , שיקוע חול לפני המגוב

 1240י תעלות מקבילות הקיימות במט"ש בחתך של תעלה ברוחב  , ויותקן בשתאחוריתה  בגריפ ו  אנכיהיה  וב י המג

רשת הסינון מעל רצפת   המ"מ, גוב  1300מרבי מעל רצפת התעלה עד  , גובה הזרימה המ"מ לערך  1600מ"מ ובעומק  

המגוב  מ"מ,    1400התעלה   מתחתית  גובה  כל הפרש  העבודה  אבצידי   מ.מ"  1600-משטח  תבוצע  מה טיהמגובים 

גומ ידי  על  לציודמלאה  בע יות אטימה המותאמות  יתקפלו  לא  כאלו אשר  יהיו  גומיות האטימה  זרימ,  עליית  ה  ת 

ד אחת לפחות בתוכו בכל החתך של הגומי, הגומי יחובר  בובעל שכבת    מ"מ לפחות  6יהיה בעובד של  , הגומי  בתעלה

א מצד  לקחלמגוב  שני  ומצד  פלח  ע"י  התעלה  ד  כאשר יר  פלח  ידי  שאב  על  תושאר  הפלחים  מנת ין  על  גומי  רית 

 . לאפשר גמישות

הנ מגוב  תעלת  לכל  המתוכננת  השיא  ספיקה  מק"ש    4000ה  ספיקת   ,מק"ש  3000של  למגוב  ממוצעת  )שפכים(, 

יהיו    100ימאלית של  נ וספיקה מי ת   12מק"ש, מרווחי הסינון  ורשת הסינון    או  BAR-SCREANמסוג  יה  המ"מ, 

REC-SCREAN . 

 מגלש חיבור  התאמת  דחסן ולמ"מ, באחריות המציע התאמת מסוע    1500-2000על רצפה תפעולית  מ  גובה השפיכה

מערכת מלאים לאישור המזמין    יעביר שרטוט ה, באחריות המציע ל הגבבהוע  בין מס עם המגובלב אשר יסופק  המגו

כל ציוד של על ידי המ  אלפני קבלת אישור אספקה,  יהיהיאושר בכתב  ל, ולמזמין תהיה כלכאילו לא אושר    זמין 

 . הציוד  המלאה של ספק, יובהר כי כל ההתאמות כנ"ל הנן באחריותו כות לדרוש החלפתו בציוד אחרהז

 

 המגוב:תיאור 

מ"מ, המותקן בתחתית   12במרווח סינון של    .REC-SCREANאו    BAR-SCREANן מסוג  והמגוב כולל רשת סינ 

ידי  המגובים,    מלוחות י  רלתהיה חלק אינטג  ס למגובים עלת המגובים, בקרת מפל ת  Ultrasonicבקרת מפלס על 

W.L.   לס )כאשר פד, וגיבוי טיימר לכל יח' מידי מזמין הציו  אשר יאושר עלהמקושר לבקרת המגוב ומפעיל אותו ו

 לס ההפעלה נקבע על ידי המפעיל(, יח' הפעלה לכל מגוב בנפרד. פמ

ה למגוב, במגוב, וביציאה מהמגוב, מהירות זרימה בכניסו  ים לגובה הנוזל,הידראולי  פק הציוד לחשב חישוביםסעל  

 נימאלית. מי וספיקה ממוצעת , ספיקהלספיקת שיא

יסופק   לכל מגוב  עצמ  יח'  ובקרה  פיקוד  חשמל  יכלו   יאלוח  להפעלה   לאשר  הנדרשים  החיבורים  כל  את  בתוכו 

הגב מסוע  של  מלאה  הקייםבעצמאית  מערכת  ה  הכולל  של,  ובקרה   מושלמת  לפיקוד  דל   וח,  בעל  יהיה  ת החשמל 

יו הרכיבים הדלת הפנימית יהדלת, על גבי  כפולה, דלת חיצונית שקופה, ודלת פנימית עם מפסקים ומנורות על גבי ה



- 37 - 

מ  )לפחות(  ומנורת עבודהלורות תקלה  נלהלן  מ-כל תקלה המצויה במגוב, מנורת תקלה אדומה  סק תלת  פירוקה, 

עם צג   בקר מתוכנת   -אופציונאליפסק קפיצי,  חצן איפוס תקלות, מל  ן הפעלה מוקדמת, ידני, לחצ-0-מצבי, אוטו'

 או. וה מושלמת והפעלת הציוד במל וכל הדרוש להתקנ, ()בעברית( מפעיל מלא לכלל מצבי המערכת

  ואשר תהיהר תוגדר על ידי הספק,  שסן יופעל באופן אוטו' בהתאמה לכל יח' מגוב על פי תכנית עבודה אחמסוע ד 

 פעיל המט"ש.  נוי זמנים על ידי משי פתוחה לתפעול ו

לחלוטין,   אוטומטי  מתקן  יהיה  יסופק  כולו  המתקן אשר  זה מבנה המו  316Lפלב"מ  עשוי  , מסגרותגובים,  בכלל 

ד נלווה המהווה חלק  ו, משפך למסוע דחסן, מנגנוני גריפה ונקוי, פסי שחיקה וכל צי ותיכ מוקבועים, ת  חלקים נעים

 . .מגובמה

הגריפה, ומונע על ידי כך   מברשתשל  וך קפיץ המשמש להגנת עומס יתר  ון אלקטרו מכאני דרגנגוב יסופק עם מנהמ

יציאו  למגוב. המגובנזק   עם  להוצאת  יסופק  נדרשות  כגון  ל תקהמגוב  ת  והתראככלל  ת  נדרש  רכיב חשמלי  לכל  ה 

 . וכדו'רת המט"ש, הצגתה בבקל תקלה הקיימת במגוב ל כ ומנועים, מפלס, זרם יתר, חוסר מתח 

מה  או קדי מעלה,  באופן בו לא יוכל להחליק, או לזוז ממקומו הן לצדדים והן מטה ו  ולרצפה לתעלה  עוגן  יהמגוב  

  M12ר המגוב לרצפת הבטון יהיה על ידי אוגנים כימיים  ולפחות, חיב   316מפלב"מ    יהיוהמגוב    ות  תמיכואחורה,  

 ת. כוגוב לאישור התמיל יצרן המ פק הציוד יספק שרטוט שספחות, כל ל

 

 רטים טכניים:חומרי מבנה ומפ

משפך למסוע דחסן, ,  ותמיכתבועים,  לקים נעים וק, חמסגרותובכלל זה מבנה המגובים,    316Lעשוי כולו פלב"מ  

 פסי שחיקה וכל ציוד נלווה המהווה חלק מהמגוב או ממסוע דחסן. ,ריפה ונקויגמנגנוני 

עים מתחת למפלס הנוזל, טיפולים יו חלקים נעים מקוב יהחלק נע אחר, לא  סב או כל  חתית המגוב לא יהיה מי תב

כ והדחסן  המגובים  תחזוקת  לצורך  שנדרשים  גירוז,  רקגון  יבוצעו  וה  ימון,  המגוב  של  העליון  מעל ד בחלקו  חסן, 

 פת התפעול, ללא צורך בירידה לתעלת השפכים.  צר

וולט, רמת   HZ,  400  50,  הכולל ברקס  ין, מנוע תלת פאז ידי היצר   די מנוע גיר המסופק עלימערכת הנעה הנה על  

 . IP65אטימות  

מב יהיו מחומר  לציוד המסופק  פוליאסטר  לוחות החשמל  ברמת אטנה  יי IP65ימות  משוריין  הציוד  לוחות  צרו ו , 

ע לפ  לבארץ  ייוצר  עצמו  הלוח  זה,  מסוג  לוחות  שייצר  מוכר  לוחות  יצרן  מידור    61439תקן    יידי  לוח 2Bרמת   ,

. מערכת הפיקוד תענה לכל יורכבו רכיבי החשמלעל הדלת הפנימית  פה ו כפולה חיצונית שקו   לתחשמל יהיה בעל דה

לוח החשמל יהיה כדוגמת לוח בזק   ,ספק מתחייב לכל, ויאושר על ידי המזמיןפ"מ של היצרן וה ות היצרן ולתדריש

 . פרפר בנעילת ידית ציר ולא בעל סגירה על ידי

המגו בלוח  יותקן  בב  החשמל  חדר  המגומבתוך  מלוח  הקדם,  וכבל נה  כוח  כבלי  התקנת  לבצע  נדרש  המגוב  אל  ב 

 מגובים. הכולת מכרז זה ובאחריותו המלאה של ספק  , כל זה כלול בתתית לפי צורךפיקוד למגוב, כולל הכנת תש 

 : לפחות  כל לוח מגוב יכלול את הרכיבים הבאים

סן, ותוכנת ממשק עם לת המגוב ומסוע הדחפעבקר מתוכנת להז  עם בקר א  במידה ויסופק   ,ספק מתח  מפסק ראשי,

תקלות מצבי עבודה ורת הגעים יבשים להעבעלת המגוב, מהמותקן בת  .Ultrasonic W.Lחיווי תקלות. בקר גובה  

 .של המט"ש ישללוח הבקרה הרא

יציאה לבק  הגוב תהימכל תקלה אשר תדרש להצגה במחשב הבקרה של המט"ש מכל   יהיה  ר, הקבלן  לה  מחויב 

 ללוח הפיקוד המצוי בחדר החשמל במבנה הקדם. על פי דרישת הזמין ה לחבר

 

 :תכולת העבודה ללוחות חשמל

 או בתעלות פלב"מ   316מפלב"מ  ורות מגן  נהאלמנטים כולל כבלים בחתך מתאים, בצי  לת חיווט בין כל העבודה כול

המ  316 להנחית  ו(ןזמי)בהתאם  כניסה  איטום  כולל  וסי,  כבליםמ יציאה  תוואון  יהיהי  ,  רצפה  ע"ג  בצינור   חשמל 

 . לפחות, בחתך בהתאם לכמות הכבלים העוברים בו 10דרג   316פלב"מ 
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ולכל תקלה,  \נורות מצב לכל מנוע, עבודה  -פנימית את כל התצוגות להלן לכל הפחותעל הדלת היכלול  לוח החשמל  

 . מופסק \חוקמר\ח להפעלה מקומיתלוורר ידני ע"ג ה בוכן יתר,  ירידת יתר, זרם  \ת יתרי מצב של כל תקלה כגון עלי

 הפנימית.  מלעל דלת לוח החשצג מד גובה אולטראסוני לקריאת מפלס יותקן  

)לא יאושר ם קלנדרים מקבלת צו תחילת  יו  21בתוך  מ  "ר את פירטי הלוח סכימות חד קווית, ותפהספק יגיש לאישו

שורו וייצורו לעכב את הגשת לוח החשמל, איב   יובהר כי אין  (.של המזמיןבחתימתו  אישור מקדים    אור לל צ ליי  לוח

לאתר המגובים  אספקת  ה,  מועד  לבצעיחומגוב  ספק  בל   יב  שינוי  בהתאם  כל  החשמל  המוח  מי  להנחיית  או  זמין 

 .אישה  תנתן כל תוספת תשלוםמזמין, עבור שינויים אלו לא שות ה ימטעמו בהתאם לדר 

 . MOD BASSאו   PROFI BASSצעות טוקול תקשורת יקבע באמופר

מת רבק זה יהיה  , מפסי להפעלה קדימה ואחורה של המגוב שיותקן בקופסה נפרדת סמוך למגוביסופק בורר קפיצ

 . לפחות  IP-68אטימות  

 

קן תחייב את תת המגוב לשמירה ותקינות הציוד המוידי מזמין העבודה או נציגו בעת התקנכל שינוי אשר יידרש על 

 הנו בתחום העבודה המסופקת במכרז זה. י הנדרש נדרש ובלבד שהשינו ה י מחיר עבור השינו ספת כל תוהספק ללא 

 

ידי המפעיל, על ספק המערכת לאשר וכדו' יהיה  דה,  סי עבולב, מפזמני עבודת המגו  -שינוי זמין וברור לביצוע על 

 וב. גפקת המס לק מאישור אח יהווה אופן ביצוע כנ"ל מול המזמין 

 

 וב:תפעול המג

 י תפ"מ היצרן. פ המגוב תיעשה על   הפעלת

חרונה, הראשון  עלה הא פן מהה, או על פי הפרש זמהשפכים במעלהעליית מפלס    ית הפעלת המגוב תבוצע עפ"תחיל

  , כמו כן המפעיל על ידי לחצן הפעלה מוקדמת  ביניהם. כמו כן הפנל המקומי יאפשר הפעלת המגוב ביוזמת מפעילמ

אחורה   שר יאפשר הפעלה קדימה או ל ידי מפסק מקומי אע  מית בצמוד למגוב ידנית מקויוכל להפעיל את המגוב  

 . בעת לחית על הבורר

וזאת   במעלה, המגוב יעבור לפעולה רציפה על פי תפ"מ היצרן  ירידת מפלס המיםגרום לתב לא  במידה והפעלת המגו

 . עד לירידת מפלס השפכים

"יתק המגוב  בו  או  עבמקרה  זר,  מגוף  כתוצאה  תז"  בצריכתסתימה,  עליה  שיופע ה  והה  המנוע  של  אוטו', זרם  ל 

ורף להצעת יצרן המגוב שיצ  לתפ"מ  םבהתא  , הכלות כנ"לותצא הודעת תקל   + תקלת זרם יתר  ב תוגדר תקלת מגו

 המחיר. 

 

תקלת חשמל כללית   ,עליית יתר, ירידת יתר, זרם יתר, מפלס גבוהה, חוסר תקשורת, תקלת מנוע  -תקלות לדוגמא

הנ"ל   , ללוח למח  כל  תקלה  ו   שבישדרו  המט"ש,  של  איפ הבקרה  תקלה,  שידור  מצב וידוא  תקלה,  ס 

גוב להעביר את כל הנתונים הנ"ל לבקר באחריות ספק המ  -שב הבקרהחבמעבודה/מנוחה/תקלה של כל מנוע יוצג  

 המט"ש דרך חדר החשמל בטיפול הקדם. 

 

 היקף אספקה והתקנה: 

ל כ רור, פריקה טעינה או  עלויות השילוח, שח  כל, ותכלול את  גת  קרייתכים  ב תהיה למכון טיהור שפ ואספקת המג 

 עלות אחרת הנכללת בהבאת הציוד למכון הטיהור.  

וכל . המחיר יכלול את המגובים,  והמלא  ציוד שיסופק בהתאם למפרט הטכני הנדרש  הציוד ישולם לפילום עבור  שת

גם את טכני והמחיר יכלול ה , כמפורט במפרטהעלתם המלא ד קיים, התקנת חדש והפ והעבודות הכלולות בפירוק צי

ע הדחסן, של המגובים ומסוה מושלמת  נתקיקוד, כל החומרים והאביזרים הנלווים הנדרשים לה פלוחות החשמל וה 

 כולל כל הנדרש עבור בדיקות ההרכבה, והרצת כל הציוד באופן מלא לשביעות רצון המזמין. 
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 :הבמסוע גב

 נתונים כלליים: 

 

יספק מהס כסוע סרט  פק  מ   לפינוימ'    8-באורך  המסוע  המגוב הגבבה  המגובים יותקן  ים המכאניים,  שפיכת   מצד 

עבודת כל מגוב ומגוב, המסוע יעבוד למשך זמן  ן נדרש עם סיום  ויעבוד למשך זמ  , ט עליון(ר )סמ' לערך    1.6בגובה  

 מוגדר על ידי המפעיל. 

  SKFהיו מסוג  , מיסבים י דרשים בוהנכל החיבורים  לל  במלואו כו  316פלדה פלב"מ  ממבנה    בנוי  מסוע הסרט יהיה

  316נה שאינו פלב"מ  חומר מבמסוע כל  במבנה הר  שאוי, לא  316מפלב"מ  גלגלות יהיו  או שווה ערך ושווה איכות,  

 או חומרה פלסטי.  

אופן בו  ן למסוע ביהיו ברגי מתיחה וכיוו   , בקצה המסוע)לא יאושר סרט אינסופי(  'רץ' ט המסוע יהיה סרט ריצסר

ללא   , צולפני בילהגיש תכנון מפורט למסוע לאישור  רש  הקבלן יידסרט וכן לכוונו.  למתוח ולשחרר את ה  יה ניתן יה 

 . לאשר את כלל חומרי המבנה למסועת המסוע לא יאושר לאספקה, כמו כן יידרש הספק ית חתומה ומאושרתוכנ

 

 אופן עבודת המסוע: 

והגעה   רידה ועליהי)מחזור מלא  סיום עבודת המגוב    חרכלומר, מיד לא,  המגובים  תעבודהמסוע הנה על פי    תעבוד

י עליונה(  זמן  לה  כנס המסוע לעבודלנקודת עצירה  יד  XXXמשך  על  ו המוגדר  עובדים י המפעיל. במידה  המגובים 

 להפסקת עבודת המגובים. רציף המסוע יעבוד רציף על  

 

ות תקלתבמידה  קלי  דחסן  תקבל  תאפשר  לא  הגבבה  אשר  יטת  המסוע  כיו הפמהמסוע,  את  עבודתווך  מנת   ון  על 

, הפיכת ןסקלה בדחיקון התחסן עד לתדה  שני שלהגבבה תשפך על הרצפה בצידו ה,  גוביםלהמשיך את עבודת המ

 יוון המסוע תהיה רק לאחר קבלת תקלת דחסן אשר נמשכת זמן מוגדר )על ידי טיימר בלוח(. כ

 

 :לדחסן וד ובקרהקפילוח 

לוח החדסן יחובר פיקודית לשני  ,  ובכל משך עבודת   סןדחומי אשר יפעיל את הק מידי לוח עצמאי    יוזן עלן  הדחסו 

 . פי התפ"מ לעיל שות עבודות עלדרהפעלות הנה ל לכ  ת המגוביםלוחו 

יהיה מסוג   יובהלוח החשמל  לוחות החשמל של המגובים המכאניים,  לוחות  בהתאם לדרישת  כי  יוגשו הר  חשמל 

 ן הקבלן באופן מלא. יה מחייבת ועל חשבותהכל דרישת מתכנן  י ייצור ו לאישור לפנ 

 תכנן החשמל. ות מהנחי בהתאם ל ות החשמל חלולקבלן לא תעמוד כל זכות לדרישת תשלום נוספת עבור 

מה, מצב ימצב מנוחה, מצב עבודה קד  -ע כגון תקלה של המסו \ב העבודהמצמנוע המסוע ישדר לבקרת המט"ש את  

מנועעבודה אחורה,   ה   תקלת  הספוכדו',  כל הק  על  כי  כנ"ל    והיציאותת  כניסולוודא  נמצאות לשליחת ההתראות 

 מלוח המגובים הגסים.וי אופן בלתי תלב תקלותל עח אפשר דיוו דחסן באופן המבלוח ה

על , או על ידי טיימר או  ותובאופן עבוד  ותעבודכל מדד הפעלה למסוע יהיה ניתן לשינוי על ידי המפעיל בתדירות  

 ר מקומי. ידי בק

 

 : גבבה חסןד העתקת

הדחסן    להעתיק את  רשבבה המשרת את מסוע הקיים למגובים המכאניים, ספק המגובים יידגים דחסן  במט"ש קי

ובקרהלמיקומו   פיקוד  חשמל  העתקת  כגון,  כך  לשם  יידרשו  אשר  השינויים  כל  כולל  הדחסן  החדש  הגבהת   ,

וז לדחסן הקיים פה, כולל יצירת ניק רצכולל קיבועו ל  ,316פלב"מ  ש כולל תושבות חדשות מ דלהתאמה למסוע הח

 הדחסן.  דת הצורך לניקוזחדשה במי  הוק, כולל יצירת עעלת המגובים הגסים לכלל ניקוזי הדחסןלת
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 ספר מכונות: 

ות , גיבוי תכנ ם ומפורטיםימפרטי ציוד וחלקי חילוף מלא  ם בתוכ  יםהכולל   יםטמכונה מפור  יספק הציוד יספק ספר

הב  ופתוח לכל  נגיש  פ )   קרים  בשני  נעול(  מפורטותשאינו  ציוד  ותכניות  העמדה  תכניות  ומגנטי,  קשיח  , ורמטים 

תחזו והוראות  מפהקה  לכפעלה  בעברית  ומכונה,  ורטים  מכונה  המגובים ל  למסירת  התנאי  הנה  זה  ספר  מסירת 

 ואישור התשלום עבורם. 
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 המחיר   מסמך הצעת   –ת  ו לחוזה ההתקשר   -'  ג נספח  

 

 בע"מ    קרית גת עבור:  מי

 מכרז לאספקת והתקנת מגובים  2021/50ז פומבי מכר צעת מחיר עבור:ה

 

מציע   נוסף   מגובים   ן התקי ול   לספק   בזאת הריני  המכרז כמ   , וציוד  במסמכי  ובמחירים  פורט  בכמויות   ,
 שלהלן:  

כל    של  מלא  ביצוע  כוללת  להלן,  כמפורט  שתחושב  כפי  השיר   התמורה  מיכה  הת תים,  ו העבודות, 

 ראות המפרט הטכני. בהו י המכרז, לרבות  מכ במס   מפורט כ ריות  והאח 

 

 

 

 

 

 

                     ______________________  שם המציע:  

 

 _ ____________________ _ :  ע חתימת המצי 

 

 ______________________    :  אריך ת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 סה"כ עלות יחידה  סוג הציוד כמות

   ממ" 12 סגגוב מאספקה והתקנת  2

   ינוי מגוב גס קייםפירוק ופ 2

מסוע סרט אספקה והתקנת  1
 מ' 8-כס"מ באורך  60ברוחב 

  

כולל   קת דחסן למיקום חדשהעת 1
 ואה התקנה במל

  

  ולל מע"מ: סה"כ לא כ

  כולל מע"מ:כ סה"
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 הספק.  אישור עריכת ביטוחי -(  1)  ד'נספח 

 _____________  ר תאריך הנפקת האישו ביטוח עבודות קבלניות   -וחים  אישור קיום ביט

ישנה   שלמבוטח  לכך  אסמכתא  מהווה  זה  ביטוח  תנאי  אישור  כל  את  כולל  אינו  זה  באישור  המפורט  המידע  בה.  המפורט  למידע  בהתאם  בתוקף,  ביטוח  פוליסת 
יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט  ח ם באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטי

 ב עם מבקש האישור. במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי
מען הנכס המבוטח / כתובת   המבוטח מבקש האישור*

 ביצוע העבודות* 
 מעמד מבקש האישור* 

 תים רושיה נותן   שם:  מ "ית גת בעימי קרשם: 
   .05/2021מכרז   
 אספקה והתקנת    

 מגובים "גסים"         
 במט"ש קריית גת.        

 . שירותיםה   מזמין  
 תאגיד מים וביוב.   
 . חברה עירונית  
 . אחר ________  

 __________ ת.ז./ח.פ.:  __________ ת.ז./ח.פ.: 

 :למכתבים מען
 , קריית גת 5/1שד' לכיש 

  

  מען: 

 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה 

 ים כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריג
 כיסוי בהתאם לנספח ד' יש לציין קוד  

 מטבע  ם סכו

 העבודות  –פרק א' 
עבודות   הסיכונים  כל 
בהתאם  הרחבות  קבלניות 

 לפרקי הפוליסה: 

    
 _____________ 

 
 ₪ 

 
 
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש - 309

 האישור.          
 כיסוי בגין נזקי טבע. - 313
 ד. כיסוי גניבה, פריצה ושו - 314

 כיסוי רעידת אדמה. - 316
 ש האישור.בקמבוטח נוסף מ - 318

 מוטב לתגמולי ביטוח מבקש - 324
 האישור.          

 ראשוניות.  – 328

    ופריצה  גניבה
 

 

הביטוח,    10%עד      רכוש עליו עובדים  מסכום 
 ₪  100,000מינימום 

הביטוח,    10%עד      רכוש סמוך  מסכום 
 ₪  100,000מינימום 

הנזק,   10%עד      פינוי הריסות מגובה 
 ₪  100,000מינימום 

מתכננים  שכ"ט  הוצאות 
ומומחים  אדריכלים 

 אחרים
העבודות   10%עד      משווי 

 ₪  100,000מינימום 

כתוצאה מתכנון   ישירנזק  
או  לקויים  חומרים  לקוי 

 עבודה לקויה 
העבודות   10%עד      משווי 

 ₪  250,000מינימום 

אה מתכנון  כתוצ  עקיףנזק  
או  לקויים  חומרים  לקוי 

 עבודה לקויה 
 מלוא סכום הביטוח   

 חודשים  24    תקופת תחזוקה מורחבת 

תחזוקה   תקופת  מתוכם 
 חודשים  12    מורחבת

ותיקונים  עבודה  הוצאות 
 ₪  100,000    זמניים לאחר נזק

 שלישי צד פרק ב' 
לפרקי  בהתאם  הרחבות 

 הפוליסה: 

   
5,000,000  ₪ 

 אחריות צולבת  - 302

 ני משנה. בלהרחבת צד ג' קבלנים וק - 307

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש - 309

 האישור.          

 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש - 312

 בצמ"ה.            

 כיסוי לתביעות המל"ל. - 315

 מבקש האישור. -מבוטח נוסף  - 318

 מבקש האישור מוגדר כצד ג'. - 322

 שוניות. רא – 328

 האישור ייחשב כצד ג'.  רכוש מבקש - 329

 .עט רכוש עליו פועל המבוטח במישריןלמ
 

נזקי גוף הנובעים משימוש  
בציוד מכני הנדסי שהינו 

כלי רכב מנועי ושאין חובה 
 לבטחו בביטוח חובה

   1,000,000 ₪ 

מפגיעה   ישירנזק 
במתקנים, צינורות 

 וכבלים תת קרקעיים
גבול      מלוא 

  חריותהא

מפגיעה  תוצאתינזק 
במתקנים, צינורות 

 לים תת קרקעייםכבו
   250,000  ₪ 

 ₪  500,000    רעד והחלשת משען 
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   6,000,000    מעבידים פרק ג' חבות 

 לתובע 

20,000,000 
לתקופת  במצטבר 

 הביטוח. 

₪ 

 

 ₪ 

 קבלנים וקבלני משנה.  - 307

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש - 309

 האישור.          

 לתביעות המל"ל.כיסוי  - 315

 היה וייחשב  –נוסף   טחמבו  - 319

 כמעבידם של מי מעובדי המבוטח.            

 ראשוניות  – 328
 

 אחריות מקצועית 
 

 

 רטרואקטיבי 
 

 ____________ 

    
5,000,000 

ולתקופת   לאירוע 
 הביטוח

 
 

 

 
₪ 

 אבדן מסמכים. - 301

 רע.דיבה, השמצה והוצאת לשון ה - 303

 לטובת מבקש ויתור על תחלוף  - 309

 האישור.           

מחדלי    -  321 או  מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 
 מבקש האישור.  -המבוטח 

 מרמה ואי יושר עובדים.  - 325

 פגיעה בפרטיות.  - 326

 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח. - 327

 ראשוניות.  – 328

 חודשים(. 6) –תקופת גילוי  - 332

 חבות המוצר 
 

 רטרואקטיבי 

 
 __________ 

    
5,000,000 

תקופת  וללאירוע  
 הביטוח

 

 
 

 
₪ 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  - 309

 האישור.          

 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי   - 321

 מבקש האישור .  -המבוטח          

 ראשוניות  – 328

 חודשים.  6 -תקופת גילוי  - 332

 

 (*:ג' , יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ורלשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישפירוט השירותים )בכפוף, 

 תקנה במכון לטיהור שפכים. ה( עבודות 097)( אספקה והתקנת ציוד ומכונות 046)

 ביטול/שינוי הפוליסה*  

ייכנ לא  ביטוח,  פוליסת  של  ביטול  או  לרעת מבקש האישור  לתוקף אלא  שינוי  האי  יום  30ס  למבקש  הודעה  בדבר  שולאחר משלוח  ר 
 השינוי או הביטול. 

 מהדורת הפוליסה :

  הערות __________  ביט מהדורה   __________  חברה

 חתימת האישור

 המבטח:

 אלה כשדות שאינם בתוקף.ניתן לסמן שדות באישור ביטוח כללי * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 44 - 

 ( 2)-ד' נספח 

 ל מתן פטור מאחריות לנזקים הצהרה ע 

 ______ __ __ תאריך :          

 לכבוד 
 "( החברה)להלן: "  מ"ית גת בעי מי קר

 5/1שד' לכיש 
 . קריית גת

 

 א.ג.נ.,

 פטור מאחריות לנזקים  הצהרת הנדון: 

 . 2021/05חוזה התקשרות מס' מכרז ו

 . ו "החוזה"("העבודות" ו/א להלן :)   אספקה והתקנת מגובים "גסים" במט"ש קריית גת

בודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או ציוד חפירה, בבעלותנו  בעהננו מצהירים בזאת כי אנו משתמשים   .א
ו/או מתקנים ו/או רכ ציוד  וש אחר המשמשים אותנו  ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל 

 "(. הציודבביצוע העבודות שבנדון )להלן: "

 בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:על אף האמור  .ב

אחריות  , מכל החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהרים את וטהננו פ  .1
העבודותו/או   לאתר  מובא  אשר  לעיל  האמור  לציוד  נזק  או  אובדן  בגין  מי    חבות  ידי  על  ו/או  ידנו  על 

 . וןוע העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדמטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בביצ

מכל אחריות    החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמההננו פוטרים את   .2
תרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי  לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה לרבות של הציוד המפורט לעיל ומוו

כזה כל זאת למעט  ש   במקרה  ובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמההחברה ו/או מנהליה ו/או ע
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה. 

אחריות  מכל  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  הננו פוטרים את   .3
של קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב השימוש  חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או של מי מטעמנו ו/או  ו

פעילותנו  האבציוד   לשם  או  עבורי  או  מי מטעמי  ידי  על  ו/או  ידנו  על  לאתר העבודות  לעיל המובא  מור 
 באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

דרי  .4 ו/או  טענה  ותעלה  יד היה  על  המועסקים  משנה  קבלני  מצד  ו/או  מצדנו  תביעה  ו/או  בניגוד  שה  נו, 
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או  ו מתחייבים לשפות את  ננלאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, ה

מטעמה העבודות  מפקח  ו/או  הוצאות    מנהל  לרבות  בה  יישא  מהם  שמי  הוצאה  ו/או  תשלום  בכל 
 משפטיות. 

כי   .5 בזה  מצהירים  הפוליסהננו  את  ונחזיק  מקצועית   ותנערוך  אחריות  המוצר  לביטוח  כאמור  וחבות   ,
( עריכת הביטוח  פי החוזה שנחתם  ((1)  ' ד  נספחבאישור  על  לנו אחריות  , במשך כל התקופה בה קיימת 

 בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון  ועל פי כל דין. 

 

 ולראיה באנו על החתום. 

 בכבוד רב, 

 

 תם( )תפקיד החו  )שם החותם(   ( הקבלן)חותמת   ( הקבלן  )חתימת 
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 ( 3)-ד' נספח 

 הצהרת הקבלן עבודות בחום

 __________ תאריך :          

 לכבוד 
 "( החברה)להלן: "  מ"ית גת בעי מי קר

 5/1שד' לכיש 
 . קריית גת

 

 א.ג.נ., 

 הנדון:  הצהרת עבודות בחום

 . 2021/05חוזה התקשרות מס' מכרז ו

 . העבודות" ו/או "החוזה"(" להלן :)   אספקה והתקנת מגובים "גסים" במט"ש קריית גת

 וע עבודות כמוגדר בהסכם על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל שלהלן:יצכי ב ,אנו מאשרים בזאת

בחום"המונח   .1 עבודות    "עבודות  ורכה,  קשה  הלחמה  בריתוך,  הכרוכות  כלשהן  עבודות  ביצוע  פירושו: 

כל  ו  בודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומריםבאמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, ע

 או להבות. ו/עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

( שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה  י""האחרא  -  )להלן   נומנה אחראי מטעמנ  , בצע "עבודות בחום"נככל ש .2

 עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה. 

ביצ .3 תחילת  האו בטרם  יסייר  בחום,  העבודות  הרחקת  ע  ויוודא  העבודות  לביצוע  המיועד  בשטח  חראי 

ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים  לפחות  מטר    10מרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של  חו

 יקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב. שלא ניתן להרח

)להל .4 אש  כצופה  ישמש  אשר  אדם  ימנה  אש"  -  ןהאחראי  מתאימים  "צופה  כיבוי  באמצעי  המצויד   ,)

 ימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.ישו

להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים  ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו   .5

 לכלל שריפה. 

י  כ   דקות מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא  30ה, לפחות  על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבוד .6

 לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת. 

הם הננו מחויבים על פי כל דין ועל פי וכל תנאי בטיחות נוספים ל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי  ,מובהר

 כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל. פוליסת ביטוח שערכנו

 ידו על ביצוע נוהל זה. קפדא וערב לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמי יהננו מתחייבים לוו

 
 

 ולראיה באנו על החתום 
 

 בכבוד רב, 

 

 )תפקיד החותם(   החותם( )שם   ( הקבלן)חותמת   ( הקבלן)חתימת   
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 ' הח פסנ
 לביצוע  תאי סח ערבות בנקונ

 

 לכבוד

 בע"מ  קרית גתמי  

 

 ג.א.נ.,

 __________ _ מספר בנקאית  ערבות: הנדון

 

 

)  מזהה '  מס_  ______ ________________ _____  בקשת   פי  על "להלן______________    נוא"(  המבקשים : 

  פותם תהשת  עם  בקשר  אתז(,  ח "ש  ףאל  ארבעים:  במילים)  ₪  40,000  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים

מס'   מגובים  05/2021במכרז  והתקנת  "המכרז"(    לאספקת   בהתאם   התחייבויותיהם  כל   ביצוע  ולהבטחת )להלן 

 . במסגרתו  קשרותההת  חוזהל  התאםוב  להצעתכם במכרז 

 

 בכתב  נהאשו הר  דרישתכם  קבלת  מיום  ימים  14  תוך  ל"הנ  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  אנו

 את  לדרוש   או,  כלשהו  באופן   או  כלשהו  בתהליך   דרישתכם  את   לנמק  או   לבסס   עליכם  להטיל  י למב,  אלינו  תגיעש

  כלשהי   הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי,  אחרת  דרך  בכל  וא  יתפט מש  בתביעה  מבקשיםה  מאת  תחילה  הסכום

 . כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למבקשים לעמוד שיכולה 

 

  מהן   אחת  שכל,  דרישות  במספר  או  אחת  בפעם  ל" הנ  הסכום  של  ותשלומ   את  ומאתנ  דרושל  םרשאי  תהיו  אתם

 . ל" הנ ללהכו סךה  על יעלה   לא יכםדרישות שסך בתנאי, בלבד ל"הנ  םמהסכו לחלק מתייחסת

 
 

 . לביטול  ניתנת ולא  יהתלו ובלתי  חוזרת בלתי הינה זו  ערבות

 

 . בכלל ועד _________ עד  בתוקפה  תישאר זו  ערבות

 .תענה לא ______ ____ __   יאחר  אלינו שתגיע ישהדר

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו______________ יום לאחר

 

 . יאשה  צורה בכל  ולהסבה להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

 

 .זה ערבות כתב לעניין כדרישה תחשב לא מברק ב או/ ו אלקטרוני באמצעי או/ו  סימיליהבפק דרישה

 , רב בכבוד    

 

 ___ ______ בנק
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 נספח איכות והגנת הסביבה  נספח ו'
 תאריך _______________                                                                                                                                      

          לכבוד 

  

 

 

 
 

 א.ג.נ.,

 ת הסביבה מדיניות איכואישור על ביצוע עבודות בהתאם להנדון: 
 

ושמירת הב .1 הסביבה  הגנת  מדיניות  טופס  ועיוני  לידיעתי  הובא  כי  )הרצ"ב(,  אני הח"מ מאשר  בעבודה  טיחות 

 "(. תהמדיניולהלן: ")  התאגיד קיבל על עצמואשר 

ביצוע הע .2 במהלך  כי  להצהיר,  ביד  הנני  לסייע  עצמה,    התאגידבודות, אפעל  על  המדיניות שקיבלה  ליישם את 

 אוודא כי: לל זה אפקח וובכ

אווי  .2.1 זיהום  למניעת  שיידרש  )ככל  וטיפול  בדיקה  יעברו  המכאניים  העבודה  כלי  משרד  כל  תקן  פי  על  ר 

 רי בדיקות וטיפולים אלו לידי התאגיד. יש להעביר אישו .התחבורה והמשרד להגנת הסביבה(

יעודי המטפל  יפונה לאתר יאורגני אחר שיתקבל כתוצאה מעבודה בשטח    כל פסולת מסוג גזם ו/או חומר .2.2

 בפסולת מסוג זה. 

מה(, תתועד ביומן  יהן, פלסטיק, זכוכית וכדוכל פסולת הניתנת למיחזור )פסולת בניין, נייר, מתכות למינ  .2.3

 .מיחזור ייעודייםויופנו לאתרי  דה העבו

 טמנה מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. למיחזור תפונה לאתר ה ה ניתנתכל פסולת אחרת שאינ  .2.4

ואספלט וחלקי צנרת שלא נעשה בהם שימוש באתר, ייחשבו כפסולת בניין שתופנה לאתר  שאריות בטון   .2.5

 ייעודי. 

ו/או להפרת המדיניות, יש להיוועץ עם  לזיהום הסביבה  ם  מוסכם כי בכל מקרה בו ביצוע העבודות עלול לגרו .3

 ופן ביצועה. עבודה ו/או אלת ביצוע העבודה, בקשר עם שינוי תכנית ההמפקח מטעם המזמין, קודם לתחי

 הגנה על עצים וצמחיה  .4

ה באתר  טבעית  צמחיה  או  עצים  יעקור  ולא  יפגע  לא  לצורכי  הקבלן  הדבר  דרוש  אם  אלא  ובסביבתו  עבודה 

 בכתב ומראש לעשות כן.המפקח התיר לו ו העבודה 

  מירה על חוקיתבוצע תוך ש  יב לפקח ולדאוג לכך שעבודתושטח קבלן משנה נוסף, אני מתחיבמקרה שאפעיל ב .5

 הסביבה ומסמכי המכרז הרואים בי כאחראי בלעדי. 

 

 כבוד רב,ב                                   

 

                         _____________ ____ 

  תמת המציע חתימה+חו                                     
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 ת פח ז' נספח בטיחונס

 
 טח המפעל   ן ועובדיו בשהסכם בטיחות  וכללי התנהגות לקבל

 

 –כללי התנהגות לקבלן ועובדיו בשטח המפעל  .א 
 ודה .  עבים את הקבלן ולשלוח לממונה הבטיחות לפני תחילת מתן ההדרכה באחריות המזמין להחת .ב

 שי של . יציאה מהאתר רק דרך השער הראכניסה ו .1
 . למעט הפינות עישון מוגדרות ומשולטות  –אין לעשן בשטח האתר  .2
 ס כלי נשק. אין להכני .3
בציוא .4 להשתמש  החברה  לעובד  אישור  ואין  העבודה.  מזמין  אישור  ללא  האתר  של  בציוד  להשתמש  ד  ין 

 הקבלן. 
   ומה ללא אישור מזמין העבודה.ונות צילום וכדמכאין להשתמש בציוד משרדי כמו טלפונים,  .5
בכלעבודת   .6 מטעמו  נציג  או  המזמין  בהמצאות  תותנה  עובדיו  ו/או  העבודה  קבלן  המפעל    זמן  או  בשטח 

 הימצאותו בקרבת מקום כאשר הקשר בינכם ידוע.
לשעות   .7 עובדיו מעבר  ו/או  עבודת קבלן  עם  כל  עובד תחייב תאום מראש  הוא  מין  מזהפעילות באתר שבה 

לא  בשטח    העבודה.  עובדיו  או  קבלן  כאשר יישאר  כנציג    לבד  שישמש  מראש  מוסכם  קשר  איש  ללא  הוא 
קבלן ו/או עובדיו יודעים למי להתקשר כאשר יש להם בעיה,  מותנה בזה שה משך העבודה  מזמין העבודה. ה

 סלולרי(. ל'ש בידיהם את כל האמצעים להתקשרות )מס' טלפון וטאו תקלה או כל אירוע בטיחות וי
ע המתרחש במהלך העבודה או על הימצאות סכנה אפשרית  כל אירו  חובת דיווח למזמין העבודה עלחלה   .8

 נזק לאדם, לציוד או לסביבה.   ירוע בטיחות,לה לגרום לא אשר עלו
כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור    הקבלן או בא כוחו, יבטיח העברת מידע למזמין העבודה, בדבר .9

ובדיו. אין בהודעה כנ"ל מלשחרר את  ן ו/או עשטח המפעל, בהם מעורבים הקבלונה"( שאירעו ב תא)"כמעט  
 חוק.משרד התמ"ת כבת הדיווח להקבלן ו/או בא כוחו מחו

זמין העבודה  מטרים, לרבות עבודה על גגות ואו עבודה חמה , תתואם אישית עם מ  2עבודה בגובה מעל   .10
 . ות לעבודה בגובה ועבודה חמה פי תקנות הבטיחל ורק עם ציוד מתאים ואישורי הדרכה ע

 
 בטיחות בסיסיים לקבלן ועובדיו בשטח המפעלכללי  .ג

 אתר. ות הקיימות בבודה והבטיחהשמע להוראות הע .1
 ציית לשילוט המוצב באזורים השונים באתר.  .2
 בדרכים המקובלות ללא קיצורי דרך. את דרכך מהכניסה למקום העבודה יש לעשות  .3
ה. עליך להיות בטוח כי הבנת  לת העבודל עליך הממונה עליך לפני תחיעבודות אשר הטיה   ורק אתעשה אך   .4

 ת. את ההוראות ואתה יודע בדיוק מה עליך לעשו
ל  .5 בעבודות  בהופעתך  אישי  מגן  בציוד  להשתמש  יש  מתאימים.  עבודה  בגדי  עם  להתייצב  עלייך  עבודה 

 לסיכונים (.ות וכו' בהתאם פפובה .כת שימוש כזה )נעלי בטיחות, אפוד זוהר . חהדורשו
 ך תקינים וכל ציוד הנדרש בדיקה תקופתית שברשותך יהיה תקף לשימוש. ם שברשותוודא כי כל הכלי .6
 מכל מעשה העלול לסכן את עצמך ו/או אנשים אחרים באתר.  נע ככל האפשרהימ .7
  גומים/ מכשולים פ  מכונותגע מסוכן בו נתקלת, כגון כלים/ מכשירים/  הודע מיד לממונה עלייך על כל מפ .8

 וכו'. 
 ך.ן בעבודתשמור על הסדר והניקיו  .9

 ם לכך. יש לשמור על מעברים נקיים ממכשולים. עליך ללכת רק במעברים המיועדי .10
 ידיעת דרכי הכניסה והיציאה כולל יציאות החירום במקומות שבמפעל בהם אתה עובד. וודא   .11
 יום אזור הניקוי. לקה בתחילה ובסהחהירות וע עבודות הניקיון יש להציב שלטי אזהרה זלפני ביצ .12
 בעת הרמה או שינוע ציוד. ת חפצים הזהר מפגיע .13
 אין לבצע עבודה שאינה בתחום עבודתך.  .14
פתיחת                    אין לבצע עבודות תחת מתח. רק ע"י חשמלאים מוסמכים,    חשמל תבוצענה עבודות   .15

 אסורה לעובד שאינו מוסמך לכך.   לוחות חשמל
 שונה באתר. ערכות עזרה רא ותממוקמ   וודא היכן .16
 ת חומרים דליקים. אש בסביבחל איסור להבעיר   .17
 בד.הכר את מיקום ציוד כיבוי האש הפזור במפעל בו אתה עו  .18
מילוט  על  שמור   .19 דרכי  על  שמור  אש(.  כיבוי  ארונות  )?מטפים,  כגון  האש  כיבוי  ציוד  אל  חופשית  גישה 

 יציאות חירום פנויות ממכשולים. ו
 זרה.ה לכבותה בעזרת מטפה וקרא לעל בקור רוח, נס פעבמקרה של שריפה  .20
 ות. נטינות הרלוופי התק -דה ואתה משתמש בפיגומים ו/או סולמות, הם יהיו בנויים כנדרש עלבמי .21
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 יש לגדר אזורי הרמה כדי שעובדים שאינם עוסקים בהרמה לא יכנסו לאזור הסכנה.  .22
נה עזרה ראשונה ראשוני  שיכולים לתת מעה  קיימים ערכות עזרה ראשונה וגם מגישי עזרה ראשונבמפעל   .23

 ל תאונה. במקרה ש ומידי 
 ן בצירוף מסמכי זיהוי. קבלנוסף של הבמקרה של פינוי בעקבות תאונת עבודה, הוא יבוצע בליווי עובד  .24

 
 כללי בטיחות לעבודה באש גלויה . ד

רות מקורות אש  וצהכוללת חיתוך, ריתוך, השחזה או עבודות אחרות הי עבודה באש גלויה מוגדרת כעבודה   .1
 גלויה/ ניצוצות. 

עבודה  גלויה בשטח המפעל, למעט במקומות המיועדים לעבודה באש גלויה. יש לבצע  ודה באש  לבצע עב אין   .2
 ויה אך ורק במקומות המיועדים לכך ומאושרים ע"י מנהל האתר. באש גל

גלויה .3 באש  עבודה  ביצוע  החיר  לפני  ציוד  כל  ומקום  העבודה  אזור  את  להכיר  צ   וםחובה  )טלפון,  יוד  שבו 
 ( עזרה ראשונה וכד'

 של אדם נוסף אחד לפחות באזור העבודה.] צופה אש [ הימצאות וודא  .4
 כיבוי שריפה )מטפים, שמיכות(.  הציוד לצורך יש לוודא הימצאות כל .5
נעל  .6 הנדרשים:  האישיים  ההגנה  אמצעי  כל  הימצאות  לוודא  ריתוך  יש  מסכת  אישי,  מגן  לבוש  בטיחות,  י 

 וכד'.
ציוד הר לויש   .7 כי  צודא  כל  והחיתוך או  ויש    שבשימוש  יוד אחריתוך  ווסתים, ברזים, כבלים(,  )כולל  תקין 

 יוד הרלוונטי )שסתום אל חוזר, בולם להבה(. ה הנדרשים בצלוודא הימצאות כל אמצעי ההגנ 
 ר או קשורים בתוך עגלה ייעודית. יש לוודא כי גלילי הגז מעוגנים בשרשרות לקי .8
 וע עבודה באש גלויה. לפני ביצ נפיצים  ווצר אדים דליקים או  בו עלולים להי לליש לאוורר כל ח .9

 ה ביריעות עמידות אש.ו פתחים ברצפאם נדרש, חובה לכסות פתחים כגון דלתות וחלונות א  .10
י. יש להפריד ביצוע עבודה באש  אם ניתן, יש להרחיק את כל החומרים הדליקים ממקום האש והאזור הנק .11

 מטרים.  11פלסטיק וכו' לפחות  , אריזותייר, עץגון נוזלים דליקים, נ ים או נפיצים כיקגלויה מחומרים דל
)וילון   .12 מחיצה  להתקין  חובה  ניתן,  לא  חסין  אם  בסביבה  מיוחד,  חיתוך,   / הריתוך  לאזור  מסביב  אש( 

 המכילה חומרים דליקים. 
דקות    15  קה נוספת תיערך די ה יש לוודא שהאזור נקי ובטוח מסכנת פריצת אש. בבסוף עבודה עם אש גלוי .13

א שאין התחדשות של אש במקום. במקרים מיוחדים, תידרש בדיקה לאחר  כדי לוודעבודות  לאחר סיום ה 
 "פ החלטת מנהל האתר. ע –רוך יותר זמן א

 

 כללי בטיחות בסיסיים לעבודה בחשמל  .ה
 חשמלאי עם רישיון בתוקף. עבודות חשמל יתבצעו רק על ידי .1
יחות במתקני חשמל  כללי הבטק חלים  ים שמותר ואפשר להארים וחלקי המכשירריעל כל המתקנים, המכשי .2

 המוגדרים בחוק החשמל ותקנותיו. 
 צאים במפעל יענו על דרישות התקן הישראלי. החשמליים הנמכל הציוד והמכשירים   .3
 י או בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו. העבודות החשמליות תבוצענה בהתאם לתקן הישראל  .4
 באות:שמלי תעשנה הפעולות הירוק של מתקן חפ לפני תיקון או .5

 ייתלה שלט "אין להפעיל מתקן זה" ל המתקן ע -

 למתח יינעל במצב מנותק.  חבר את המתקןתנותק אספקת המתח אל המתקן והמפסק המ -

 העבודה.  רק האחראי לתיקון או לפירוק רשאי לחבר את המתקן למתח עם סיום -

 ה.דוש ההזנ תאריך וההנחיה למי לפנות לחיתקן תג בציון ההמהתיקון נמשך ימים אחדים, ייקבע על  אם  -
 בעבודה עם כבלי חשמל מאריכים יוקפד על מילוי הוראות אלה: .6

 לים על הרצפה. ע מגרירת הכביש להימנ -

 לגזות וכו'.יש להגן על הכבלים המונחים על הרצפה מפני פגיעה על ידי עוברים ושבים, מ -

 לק, שמן וכו'. מרים מאכלים, דחו יש למנוע מגע בין בידוד הכבל לבין  -

 ת רטובים או בחללים רוויי אדי מים.ו במקומוכבלים לא יונח -

 מכשול על הרצפה.  כדי שלא יהווכבלי החשמל יהיו קצרים ככל האפשר  -
 עם כלים חשמליים מטלטלים יוקפד על מילוי הוראות אלה:בעבודה  .7

זר - באמצעות  הזנת  רק  להיות  מחייבת  הכלים  להפעלת  החשמל  המופעלמפ ם  מגן  דלףסקי  בזרם  -ים 
 נגד התחשמלות. מפסקים  –ממסרי זרם פחת 

 לי. שסופקו עם הכיש לוודא כי לכלי יש בידוד כפול. אין להסיר את המגנים   -

 ים לעבודה בגובהה. כללי בטיחות בסיסי 



- 50 - 

  מוסמך לעבודה בגובה וברשותם אישור הדרכה בתוקף, רק עובדים שעברו הכשרה והסמכה על ידי מדריך   .1
 ההדרכה.  פי אישורק בתחומים בהם הם הוסמכו על עבדו בגובה, ורי

צע במקום על ידי מנהל  ת כללית שתתב כל עבודה במפעל, לרבות עבודה בגובה, תתבצע אחרי הדרכת בטיחו .2
 פוף לתקנות. ודה של הקבלן ותכלול הנחיות ספציפיות לעבודה בגובה במקום ובכהעב

המגן  .3 ציוד  עם  תתבצע  בגובה  עבודה  לאוה  כל  הנדרש  מגאישי  כובע  כולל  העבודה,  סוג  ו תו  תקני  נעלי  ן 
 בטיחות. 

קת  ת תקן, תוקף ותקינות. בדיותכלול בדיק  בדיקת הציוד תיעשה על ידי העובד עצמו לפני תחילת העבודה .4
פגמים וחתכים, חבל הקשירה שלם ללא  תקינות הציוד על ידי העובד תכלול בדיקה שהרתמה שלמה וללא  

אביזר  תקינים  י  חתכים,  אנהחיבור  וסופג  ופגמים  עיוותים  אםללא  תקין    רגיה,  שלם,  הצורך,  פי  על  נדרש 
 וסגור עם שרוול כיווץ. 

תמ .5 בגובה  עובדבעבודה  יהיה  ע  יד  עין  בקשר  הקרקע  על  עזרה  אחד  להזעיק  שמתפקידו  בגובה  העובדים  ם 
 ירום.ולעזור בחילוץ במקרה ח

חזקה   .6 עיגון  לנקודת  להיקשר  העובד  גב ואבאחריות  בנקודה  פיגיתנה  על  בעבודה  האפשר  ככל  נייד, והה    ום 
 נייח או על סולם. 

ריסון  במת הרמה תתבצע עם מערכת  זה, או מתוך  מ', או מתוך סל הרמה במלג  6-עבודה בגובה של פחות מ  .7
-כל מקרה שלא יאפשר נפילה חופשית של יותר מחבל קשירה קצר ככל שניתן וללא סופג אנרגיה, וב  –נפילה  

 . מ' 1
 באמצעות סל הרמה במלגזה בלבד.  שה מידית ל ותלוי על רתמת הבטיחות ייעחילוץ עובד שנפ  .8

 מאשר בחתימתי שקראתי והבנתי   .9

 

 

 

 חתימה  תאריך  מחלקה  "ז ת משפחה  בלן שם הק
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 ין העבודה . נושאי תדריך בטיחות ע"י מזמ .1.1

 

 . לן. הגדרת האזור בו אמור לעבוד הקב1 .1.2

 . בו רשאים עובדי הקבלן להימצאור . הגדרת האז2
גורמי.  3 כימיים,  חומרים  העבודה:  בסביבת  להימצא  העלולים  מיוחדים  ביולוגיים,סיכונים  פסולת    ם 

 ל.מסוכנת, סיכוני אש )חומרים דליקים, קרטונים וכד'(, מכשירים חשמליים או לוח חשמ
 זהירות יתר וניקיון. בת , לגביהם מתחייות. מתן הסבר על ציוד יקר ותהליכים בעלי חשיב 4
מר  עובד, שפך חום )הודעה בלובי ואזעקת ראש צוות החירום( במקרה של אירוע חריג: פציעת  חירו  . נוהל 5

 וט.  כימי, התלקחות אש וכד', וכן מיקום ציוד חירום כגון מקלחת ומשתפת עיניים. נתיבי מיל
ירות  ר לציוד המגן האישי הנדרש ישמעבת, משקפי מגן,  פו . הגדרת הצורך בשימוש בציוד מגן אישי: כפ6

 לביצוע העבודה 
חומרים מסוכנים, ברחבי המפעל  , פעולות עם  . הגדרת איסורים: אסור לבצע ריתוך, עבודות בחשמל "חי"7

 . מהחברה ר  אלא לאחר קבלת היתר מיוחד, מותאם למועד ספציפי, מאיש הקש
 ן.  ת עם ציוד( ולהקפיד על ניקיוונום מעברים ומסדרסו. דרישה לעבוד באופן מסודר )לא לח8
 .  החברה . השלכת פסולת רק למקומות המיועדים לכך, לפי הסיכום עם 9
 

 יפים הבאים עם הקבלן בטרם תחילת ביצוע העבודה:לעבור על הסעיש 

 

נושאים 

 בטיחותיים 

 

 

  ם התחלת עבודה הדגשים לביצוע בטר

 

 חתימת מלווה באתר לאחר מתן 

 יםגשההד

   תוקף מאישור הדרכה ב יש לצלם עותק   ה הדרכות גוב 

   יש לצלם עותק מרישיון חשמלאי מוסמך   רישיון חשמל 

   ___________________________מיקום: ___  עמדת כיבוי אש 

לוודא    בגדי עבודה  וחולצה(ניש  )מכנסיים  ארוכים  בטיחות,  בגדים  עלי 

 .  אפוד זוהר כפפות בטרם ביצוע העבודה

  

   באתר  קלטיםיש להנחות ליציאות חירום ולמ  םיציאת חירו

מוגדר    רעש מזיק  בהם  במקומות  אוזניים  באטמי  שימוש  לוודא  יש 

 ר. רעש מזיק באת

  

הקבלן עם הצמ"א הנדרש , תקין ובעל תקינות  יש לוודא כי    ציוד מגן אישי 

 בודה באתר. לביצוע הע

  

ובעל תקינות  ין  מ"א הנדרש , תקהציש לוודא כי הקבלן עם    אבק מזיק

 אתר. לביצוע העבודה ב 

  

מחדר    שתייה  מלבד  באתר,  כלשהו  מים  מקור  מכל  לשתות  אסור 

 רדים. קם בקומת המשהאוכל הממו

  

יד  שטיפת ידיים לשטוף  או  יש  שתייה   , אכילה  כל  לפני  וסבון  במים  יים 

 ו ביציאה מהמפעל עישון / א

  

 

 נספחים/טפסים .2
 טיחות ב : הסכם2נספח  

 ור קבלת הדרכהאיש: 3נספח  

 בשטח החברה   עבודה: התר ל 4נספח  

 : עבודה באש גלויה 5נספח  

 

 

 



- 52 - 

 

 

 

 נספח א'

 חות : הסכם בטי2נספח 

ההוראות  הקבל  .1 לרבות  בעבודה  הבטיחות  לנוהלי  הנוגע  דין  כל  של  הוראותיו  את  לקיים  מתחייב  ן 

חדש( תש"ל  הקב )נוסח  בעבודה  הבטיחות  בפקודת  כן מתחייב  ות  ובתקנות הבטיח   1970ועות  בעבודה. 

  שמר מפנית עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם והדרכים בהן יש לפעול על מנת להיריך אהקבלן להד

 כונים על מנת למנוע תאונות ואירועי בטיחות. הסי

 הקבלן לעמוד ולקיים את הדרישות להלן:  . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב2

פקת, וכי יסלק מהחברה כל ציוד או  ות מסלים וחומרים מטיב מעולה ובכמ ם כד לרשות העובדי מי. להע2.1

 חומר פגום השייך לו. 

אך2.2 להעסיק  עוב  .  נדרש  דים  ורק  שהדבר  ככל  מיוחדים,  כישורים  בעלי  עובדים  זה  ובכלל  מיומנים, 

יטומן  ם בריסה, עבודות עה  עפ"י הדין, ובפרט בעבודות הבאות: חפירה, עבודותבנסיבות העניין ו/או  

ד הרמה וכיוצא באלה. כן מתחייב הקבלן להעסיק רק אנשים מורשים  ת ציוחם, עבודות חשמל, הפעל

 ל אימת שנדרשת הסמכה ו/או הרשאה עפ"י הדין. ין כסמכים כדו/או מו

מוש שלא  שי, יהיו תקינים, יהיו בעלי רישוי תקף ויעשה בהם  . כל כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו'2.3

ובדיו כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל  לן לעראות היצרן. כמו כן יספק הקבמהו יחרוג  

 תקינות בתוקף. יקת אישור בדשמתאימים לתקנים, עם 

לה2.4 ימשיך  המזמין,  מאת  גמר  אישור  נתקבל  ולא  מלאכתו  נשלמה  לא  עוד  כל  לבטיחות  .  אחראי  יות 

 אותה ביצע.ה המתקן ו/או המבנה ו/או העבוד

נזק ישיר שייגרם לאדם או רכוש כתוצאה מעבודתו בחברה,    ת לכלקבלן מתחייב בזה לשאת באחריו. ה2.5

 שים העובדים מטעמו )כולל עובדים וקבלני משנה(. ל אנחדליהם ש כולל מעשיהם ומ

עבודות  ב   גן אישי תקין, מתאים לכל סוגי הסיכונים הכרוכים. הקבלן מתחייב לספק לעובדים ציוד מ2.6

הו מאותן  באמצא  ובין  באמצעותו  בין  אבצע,  כנדרש  עות  ציוד  עובד  או  מבקר  לכל  לספק  וכן  חרים, 

 . 1997יחות בעבודה )ציוד מגן אישי( תשמ"ט הבט  ה בתקנותבהוראות כל דין, ובכלל ז

 יל את האחריות המוטלת על  הקבלן לפי כל דין. . אין ברשימת החובות שנמנו לעיל כדי להגב2.7

של אנשים העובדים מטעמו )כולל עובדים    דליהםבאופן בלעדי לכל מעשיהם ומח   ראי הקבלן יהיה אח  .2.8

 וקבלני משנה(.

 יה, יורחב סעיף זה כדי לתת מענה לנושאים הרלוונטיים.ת בננה עבודו*    בעת שתתבצע 

מזמין          ה ש בכל ציוד, מכונה או כלי השייך לאתר ללא אישורהקבלן מתחייב כי הוא לא ישתמ 2.9
 ם החברה.מטע
עובד חדש למקום ביצוע העבודות בטרם הוא הדריך אותו הדרכת  כניס לההקבלן מתחייב לא   2.10

 חתים אותו על פנקס ההדרכה. י נוהל זה והבטיחות על פ

 יפול והנמצא במקום העבודות. הקבלן מתחייב לכסות ו/או לגדר כל בור או פתח שלתוכו ניתן ל 2.11
בתחום האתר            לגזה,מ אשר ינהג בכלי רכב, לרבות שלו כך כי כל עובד ל הקבלן מתחייב לגרום 2.12

 האזהרה ולחוקי התנועה. לטי התנועה ויהיה בעל רישיון בתוקף לאותו כלי רכב ויציית לש
ידע בדבר הסיכונים    אני החתום מטה מצהיר כי קראתי והבנתי את הסכם העבודה, קיבלתי מ 2.13

 למנוע תאונות עבודה.  ע"מ   החברה  י כלליפ בעבודה אותה אבצע ואנהג על
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 חתימה  תאריך  חברה ת"ז  משפחה  ן בלהקשם 

      

  

 

 

 

 לן כה לעובדי קב: אישור קבלת הדר3נספח 

 אישורי הדרכה 

 שם המדריך וחתימתו:  תאריך ההדרכה: 

מ כללי החברה" ע"י  ידע בדבר הסיכונים בעבודה אותה אבצע ואנהג על פהחתום מטה מצהיר כי קיבלתי מאני  

 ע תאונות עבודה.למנו

 חתימה  תפקיד חברה \שם הקבלן "זת שם העובד
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 : התר לעבודה בשטח החברה 4נספח 

 שם הקבלן: ________     __ תאריך:_________ היתר עבודה מס'____________ 

 __________  __אתר העבודה:_________

 _________________________________________ __ודה: ______________________ ור העב תא

________________________ ____________ __________ _____________________________ 

 הוראות בטיחות בעבודה  גורמי סיכון

  

  

  

 

 אישור הכנסת ציוד מכני הנדסי לשטח החברה 

 הערות  מפעיל מוסמך  דק מוסמך בו טוח בי רישוי  הציוד ג סו

      

      

 

 אישורים או אשרות מהגורמים הבאים נדרשים 

 ערות ה חתימה  שם ר האישו הגורם  

במבנה/   קונסטרוקטור  לשינוי  אישור 

 קונסטרוקציה 

    

או   מהנדס חשמל  לשינוי  בניית  אישור 

 תשתית חשמל 

    

ח ממונה בטיחות  עם  רים  ומעבודה 

 כימיים 

    

      

כת ר בזה כי אני מצוי בכל פרטי העבודה וכי וידאתי שהקבלן המבצע קיבל הדרהיאני מצ:  הצהרת מעניק ההיתר

 אימה ואישר בחתימתו את הסכם הבטיחות. בטיחות מת

 חתימה                                       שם:                              תפקיד בחברה: 

 חתימה  שעה             עד שעה: מ         עד יום:                   תר עבודה מיום:הי

 הארכה ראשונה  

 חתימה       ום:         מיום:            עד י

 הארכה שנייה  

 מיום:        עד יום:          חתימה 

 לוונטיים אישור בעלי תפקידים ר
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 גלויה  באש : עבודה5נספח 

 

 .העבודה וממזמין טיחותהב מתאים מממונה אישור לקבל יש באש העבוד ועחלת ביצ הת לפני  .1

 .חתום עבודה היתר ללא בעבודה להתחיל אין .2

 כל נקיטת תוך זו להוראת עבודה בהתאם העבודה ביצוע את לוודא תפקידו אשר מטעמו אחראי ימנה הקבלן .3

 .טיחותהב אמצעי

 :ובאחריות  .האתר את ויבדוק האחראי יסייר העבודה תחילת לפני  .4

 .העבודה ממקום מטר 10 של  לרדיוס ברמע דליקים ומריםח  הרחקת לוודא 4.1

 .דליק בלתי  במעטה יכוסו הלהזז ניתנים אינם אשר קבועים דליקים חפצים 4.2

 .ניצוצות בריחת  למניעת ודלתות פתחים איטום 4.3

  כצופה אש. שישמש םאד מינוי  4.4

  .העבודה ביצוע מקום בסיבת צאיםהנמ הדליקים לחומרים  מתאימים אש בויכי באמצעי יצויד האש צופה  4.5

  .העבודה ת ביצועבע מקומית ותהתלקח של לכיבוי לפעול מידית האש צופה של תפקידו 4.6

 שעות  3 מכן. לאחר  ת לאחרלפחו דקות 30 תום ועד מתחילתה העבודה ביצוע במקום יהיה האש צופה  4.7

 .ותהתלקח מקורות כל מקוםב נותרו לא  כי דאלוו פות, עליונוס     

 מתאימים.  כיבוי אמצעי וללא צופה אש צע עבודה באש ללא נוכחות מתמדת של אסור לב 4.8
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 נספח ג'

 

 היתר עבודה באש גלויה 

 ות  ואמצעי הכיבוי הנדרשיםכל אמצעי הבטיח יש לוודא שקיימיםלפני עבודה באש גלויה 
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 ידי:וצעת על מבעבודה באש גלויה  

 

   עובדי החברה 

   ני משנה קבל 

   עי הכיבוי זמינים לפעולה אמצ 

 

 תאריך: __________________________________

 

 _______________________________מיקום:  __

 

 ________מועד ביצוע העבודה:  _______________

 

                     עובד/ים המבצעים את העבודה / צופי האש  שם ה

                 ___________________                    

__      ______                                                          

 תנאים נוספים לביצוע העבודה והערות: 

 

____________________________________________

__________ 

 

____________________________________________

__________ 

 

____________________________________________

__________ 

 

 

 

 _______________תאריך האישור:  ____________

 

 __________________________פרטי המאשר/ים:  

 

 ________חתימה/ות:  ______________________

 

 היתר זה בתוקף ליום אחד בלבד! 

 

 בודה: ל סיום עע אישור

 

 ______________________תאריך:   ___________

 

 פרטי המאשר:  ____________________________

 

 ____________________________חתימה:  _____

 

 מת תיוג לבדיקה: רשי

 

    .אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה 

   ה באש גלויה תקין. ציוד העבוד 

   ואבק,  , נוזליםיםחומרים דליקים, כולל מוצק         

 ם.מטרי 11-מעבר להורחקו       

  .באזור אין אווירה נפיצה/דליקה 

   .הרצפה נקייה 

  "כוסתה בחול או ביריעות   ו/או הורטבה  רצפה "בעירה 

 עמידות באש.     

 ת  חומרים בעירים אחרים פונו או כוסו ביריעו 

 עמידות אש.     

  יריעות    מו ע"יתקרה נחס וב כל הפתחים ברצפה, בקירות 

 אש.עמידות       

   חומרים בעירים הנמצאים מעבר למחיצות.  הורחקו 

   לט  יש לש - אם נחסמו יציאות עקב העבודה 

 יציאות חילופיות.       

    מיכלים וצינורות שהכילו חומרים דליקים נשטפו 

 .  ונוטרלו      

  כלהוא יימצא במקום לאורך  -אם שולב צופה אש   

 עה לאחר סיום   כולל ההפסקות, וחצי ש משמרת, ה      

 העבודה.       

    לצופה האש יש ציוד כיבוי מתאים ואמצעי התראה על 

 פה. שרי      

  קיים אישור עבודה   -אם העבודה מבוצעת במקום מוקף 

 מתאים גם לכך.       

   קף" מוגן ע"י מערכת לגילוי אש ועשן. ה"מקום המו 

   כן אוורור מתאים. עשן ו  כת שאיבת ערקיימת מ 

  של הדממה, נעילה ושילוט מערכות,   וצע הליך מסודריב 

 אם נדרש.      

 

בודה,  אני מאשר שבדקתי את תנאי ביצוע הע

הבטיחות והסיכונים הנלווים האחרים,  כללי

ל רשימת התיוג, ועל סמך עמידה בדרישות כול

רתי ביצוע עבודה באש גלויה. התהבטיחות 

 טופס זה. בכפוף לתנאים הרשומים ב הכול

 


