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 מסמך א' 
 

 06/2021 'מסמכרז פומבי  

 

 פים תתמשוהוראות ל  מכרז האי  נת

 מהות המכרז  .1

לאספקת והתקנת    הצעותמזמינה בזה  "(  ן/ההמזמי"/    " התאגיד"  / "החברהן: " )להל   מ "בעקרית גת  מי   1.1

   "(.בודותעה"" ו הציוד" , בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: עדינים מגובים

 

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

 . אספקה לאתרהמיום לא יאוחר משבועיים מן ההתקנה הינו ז  ן.מיידי המז 

 

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

 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.    קשרות(תהלחוזה ה 'ב

 

  זתנאי סף  להשתתפות במכר  .2

 

להשתתף העובמ  רשאים  מציעים,  במכרז  מוע בם  מדיכרז  ההצעות  הגשת  המד  התנאים    צטברים בכל 

 המפורטים להלן: 

 

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

ה(  )דהיינו,  לציוד )כהגדרתו במכרז זמקצועיים  לת לספק שירותי התקנה ותחזוקה  וכיעל  הינו ב מציע ש 2.2

,  (יים לציוד המוצע על ידוייעודאשר   צוות שירות למתן השירות לציוד  וותרשאשר ב  ל בית מלאכהע בו הינ 

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

   ת, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.צעתו ערבות בנקאילה  צירף רמציע אש 2.3

 

  כולל,   במכרז,הדרושים    המסמכים או הנתונים  וכל,  בלבד  הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת
 .ין מפורשות אחרתכן צו א אם, אלוהערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבדבין השאר, הניסיון 

 
 

 רז מכה יסמכמ .3

 

 ים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא צורפו(: ז הם המסמכמכרמכי הסמ

 יו.שתתף והטפסים המצורפים אללמת תנאי המכרז והוראו   -מסמך א'  א.

 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.   -ב'  מסמך ב.

  ל כאו ב  דין   לכל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכ  ג.
 וא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.מסמכי המכרז שה ך מממס

 

ו  ם לצרפם לפי הוראות מסמכי המכרז, יהוניבלכל המסמכים הנ"ל על נספחיהם, לרבות המסמכים שעל הק

 , שייחתם בין הצדדים.מסמך ב'חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, 
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 מסמכי המכרז  .4

 . gat.co.il/-http://meiדעמוד בגיא תתר הבאיד יש להור את חוברת מסמכי המכרז להגשה 
 

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

 
)פר  את  ורסמרז לף במכלצורך קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתת  דוא"ל,  טיו  שם מלא, כתובת 

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

 

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

 ., תחולנה על המשתתףת במסמכי המכרזרשוהנדת ויערבו צאת הההוצאות הכרוכות בהו

 

 (:בחתימתו יםומעל המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חת .5

 

 לעיל.   2.1בסעיף  נקוב ה יוד להוכחת עמידה בתנאי סף ן הצמיצרשלו או בתוקף  ראישו 5.1

 

  לעיל.   2.2אישורים להוכחת עמידה בתנאי סף הנקוב בסעיף  5.2

לפ ת באישורים   5.3 תשל"ווקף  ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  מורשה,  ,1976-י  מפקיד 

כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ ם  רירואה חשבון, או יועץ מס כי המציע מנהל ספ

 . כחוק

 . כמפורט בתנאי המכרזבנקאית להצעה, ערבות  5.4

ה על ההצע חתימות  במציע, וכי ה   ימהזכויות החת "ח על  אישור מעודכן של עו"ד או רו 5.5

 3כטופס  בות את המציע. האישור יהיה בהתאם לנוסח המצורף לחוברת המכרז  ייחמ

 או בנוסח דומה שיצורף בנפרד.

ציבוריים, תשל"ולפי    ירתצה 5.6 גופים  על העדר הרשעה בעבירות ,  1976-חוק עסקאות 

-נים(, התשנ"אהוגטחת תנאים  ין והבלפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כד

, 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,  1987-נימום, התשמ"זימר  חוק שכ  או   1991

 .  4כטופס בנוסח המצורף 

ו/או העדכו  5.7 שישם  ני כל ההבהרות  ש ו/או השינויים  ככל  למציעים,  חתומים יהיו,  לחו 

 ציע. ל ידי המע

יצרף  ה 5.8 המחיר  להצ מציע  ועת  לטופס  נתונים  בהתאם  ממליצים   א6וטופס    6רשימת 

א כולל  עלהלן,  קשר  הנדרשפ  ל נשי  למזמין    י  בזאת  מאשר  המציע  הנ"ל,  במסמך 

   . את רמת שביעות הרצון של הממליצים וקבדלהתקשר ול

 מסמכים הנדרשים במפרט הטכני.ל הנתונים והכאת המציע יצרף  5.9

 

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

 

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


- 4 - 

 

 ההצעה הגשת  .6

    

כן  ו,  רזלהפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכ  עעל המצי 6.1

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

.  על המעטפה 0012:בשעה    2.20201.04מיום  הממוקמת במשרדי החברה לא יאוחר  

" מס'  יצוין:  פומבי  והתקנ  -  06/2021מכרז  מגוביםלאספקת  במט"ש   עדינים  ת 

 ".   קריית גת

   

בכ 6.2 או  בדואר  ההצעה  לע דרל  משלוח  כאמור  שלא  אחרת  אינ ך  עליל,  עונה  דרישות   ו 

   מכרז.ה

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  הספקמציע  בהתאם   ,תההתקשרולחוזה    'גנספח  ,  הצעת 

    .להוראות מסמכי המכרז

את  על 6.5 למלא  המציע  על  מח ה  הקבלן  המוצעים  לציוד  ירים  הכלולים ולעבודות  ידו 

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

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

נות וימצ את סכום הצעתו ביחס לאותו סעיף, לפי הכמויות ה  ן לחשבל בל" על הקהכ

לן לסכם את הסכום הכולל הקבות, על  ב הכמויבסוף כת   ה.ביחס לאותו פריט/עבוד

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

שצוינו אלכמויות  בתוכה  כוללת  הקבלן  הצעת  כי  יובהר  הע,  כלל  הנ ובת  דרשות דות 

 .  ו במט"ש קרית גתל עדה מלאה של הציוד במקום המיו להתקנה ולהפעל

ש בהתאם להוראות כאמור לעיל, לרבות תוגסול הצעה שלא  פ לא רשאית  החברה תה 6.6

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

 . כתב הכמויות

ים שהמציע יציין בסעיפים שבכתב סכומ בין ה  המ ו אי התאבמידה שתהא סתירה ו/א 6.7

עבור צע  ם שהוהוא הסכו  כום שיקבעסכומים הכוללים שיחושבו, הסה   יןהכמויות, לב 

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

  י יות או א טעויות חשבוניות שנפלו בהצעה, או לחילופין לפסול הצעה שנפלו בה טעו

 כאמור, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.  התאמות

כטופס    עלם  יחתוהמציע   6.8 המצורפת  משתתף  ה  1הצעת  המאלתנאי    ביןשרת,  מכרז, 

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

 עבודות נשוא המכרז.ה  והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע

ולחתום חתימה  על כל דף ממסמכי המכרזותמת  חו תיבות    לחתום בראשיעל המציע   6.9

בכל מסמכי  המכרועמי מלאה במקום ה  פיםהמצורסי החוזה  בות על טפז, לרד לכך 

 ז. למכר

 על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.   6.10

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

 , בדיו. הצעתו הכספית
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או הנתונים    יםמכ הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המס 6.12

נקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז הב   ערבותן השאר, הכולל, בי  הנדרשים במכרז,

 בלבד.

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

 לפסול את הצעתו על הסף. 

  

   :ביטוחי הקבלן 6.14

למ המציעים  לב    שומתת 6.14.1 ידידופנית  על  ביטוחים  לקיום  החברה  שיזכה  קבה  רישות  לן 

"ביטוח על    6" סעיף  ההתקשרותה  חוז "  2במסמך ב'    ם ם המפורטיבהתאם לתנאיבמכרז  

לרבות האמור  הספקידי   ד'"  ה "אי  בנספח  ביטוחי  )להלן: "ספקשור  " דרישות הביטוח" 

 .(בהתאמה ,"חהביטו הוראותו/או " " הביטוחים הנדרשיםו/או "
   

 . ןזה, לעיל ולהל 6.10ר בסעיף מוכאביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה   הקבלן 6.14.2

   

ואת    הוראות הביטוח ודרישות הביטוח  ביא לידיעת מבטחיו אתלה  הצעה מתחייבש ה מגי 6.14.3

בזאת   ומצהירבמלואן    המכרזלפי מסמכי  והשירותים )להלן: "העבודות"(  דות  מהות העבו

מ  קיבל  הנדרשים  תה  מבטחיוכי  הביטוחים  כל  את  עבורו  לערוך  ל  לעי  כמפורטחייבות 

 להלן. ו
   

מתחייב 6.14.4 ההצעה  בידי    ולהפקיד   המכרז  סמכימב  ם הנדרשי  יטוחיםב ה  את  לבצע  מגיש 

העבוד  החברה ביצוע  תחילת  ממועד  יאוחר  את  לא  לתחילתן,  וכתנאי  )נספח  ות    ( 1ד' 

 מבטח.ידי ה לע ום כדין )בנוסחו המקורי( כשהוא חת הספקאישור ביטוחי 

לדרישת החברה    כפוףכי ב  הספקמתחייב  ,  בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור 6.14.5

 . הנדרשות הביטוח  פוליסותמ  ימציא לה העתקיםב בכת
   

כי   6.14.6 במפורש  בזאת  ל מובהר  הסתייגות  ו/או  גבי  כל  הביטוח  יש  הוראות  הביטוח  דרישות 

המו  ובתוך  להבהרות  פניה  במסגרת  שנקבע להעלות  לא  עד  לא לכך.  ההצעה  הגשת  חר 

ל  הסתייגויות  התתקבלנה  ולטו ביהוראות  הביח  כי  טוחדרישות  מובהר,  שי .  רכו  יעככל 

)הם  כלששינויים   הביטוחים  קיום  לאישור  )נספח  ביחס  הביטוח,   ((1ד'  לדרישות    ו/או 

 החברה תתעלם מהם והנוסח שיחייב הוא הנוסח שצורף למסמכי המכרז. 
   

ן  די, חתום כהספקאישור ביטוחי  (  1ד' )נספח  כי אי המצאת  ,  הזמובהר ב  למען הסר ספק 6.14.7

י העל  מבטחי  המקורי(  מציעדי  )נספח    בותרל  ,)בנוסחו  הקבלן    (2ד'  פטור    -הצהרת 

ידי    מה, חתומנזקים על  למנוע ממנו    תהא רשאיתהחברה  ורי(,  )בנוסחו המק  הספקכדין 

   כנדרש. םשור החתועבודות בשל אי הצגת האיהאת מועד תחילת ביצוע 
   

ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   6.14.8 כי    ,יללע  6.10.7בנוסף  בזה,  אי המצאת במקרה של  מובהר 

)נספח  )  פק הס ביטוחי    אישורח  נספ בסעיף  ,  ((1ד'  תהא    6.10.7כאמור  החברה לעיל, 

 במכרז.  ספקהכמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של  ספקבת לראורשאית 
   

בשלב 6.14.9 כי  הה  יודגש  המבטחים  ות  עצ הגשת  ידי  על  ייחתמו  הביטוח  מסמכי  כי  דרישה  אין 

ם מבטחיו ואין להם  המציע כי בדק ע  ור, המהווים איש של המציעבחתימה וחותמת  א  אל

 ים הנדרשים. י הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחי הסתייגות לגב
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  מידע"  –  ןללה)  יםקי עס  או  מסחריים  סודות  הכוללים  חלקים  בהצעתו  קיימים   המציע  שלדעת  ככל 6.15

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

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

 . במלואה בהצעתו ןלעיי  םאיזכיהיו  אחרים מציעיםש לכך  הסכמתו את שנתן כמי  יחשב  כאמור נספח

  עיד המ  שסוג  לכך  מצידו   ורשת פמ   כהסכמה  הדבר   בשחי י,  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  מידע"  ההצעה  י כמבמס  יש  םהא  ההחלטה  כי  בזה   מובהר

 .זיםכרהמ ועדת של לעדיב ה דעתה

 

במשרדי החברה.  משתתפים שהגישו הצעה    1512:  עהבש  04.01.2022קיים ביום  תתפתיחת ההצעות   6.16

 ם להיות נוכחים בישיבת פתיחת ההצעות.  למכרז רשאי

 

 ערבות בנקאית להצעה  .7

חייב 7.1 במכרז  משתתף  בנקאית    ו תעלהצלצרף    כל  ב מותנית  בלתימקורית  ערבות  של  אוטונומית,    נק , 

ולבקשתו,  ת המלטוב  שראלי,י לטובת החברה, בסך של    2טופס  כ   רף המצו  בנוסח שתתף  לתנאי המכרז 

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

 

ה, על פי שיקול  ברחה בעה  קרז.  הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכ 7.2

לפסול    רשאית  הרתהיה החב ם לאמור לעיל,  בנקאית בהתאת  בודעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ער

 את אותה הצעה. 

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

 .  הערבות תוקף תא להאריך זהיהיה חייב במקרה כ  והמציע מעבר לכך, חודשים 

לקיום   7.4 כביטחון  תשמש  הבנקאית  המצע הההערבות  ידי  על  התחייבויה  כל  ולמילוי  כמפורט תו ציע    יו 

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

 יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. 

ימים  מיום שהמציע יחתום    10התקבלה תוך    אשר הצעתו  עבנקאית למצי החברה תשיב את הערבות ה 

אם המציע שהצעתו תתקבל לא ימלא    לתנאי החוזה.  םאאת המסמכים הנדרשים בהת  חוזה וימציאה  על

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

י  לובל המזמין, על נזקים שנגרמו לו בשל אי מי מראש שיק   ךרמוסכם ומוע  וסכום הערבות ייחשב כפיצוי

ניהול  התחייבויות   ו/או במהלך  הנתונה    כרז. זאת מבלימההמציע  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

 לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. ימים 60 -מ , ולא יאוחר במכרז

 

 הצעההף תוק .8

 

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

 ימים לפני פקיעת ההצעה.   10ודעה מוקדמת של החברה אל הקבלן  עד החברה, בה 
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   הבהרות ושינויים .9

 

   וא"ל ד, וזאת באמצעות  16:00בשעה    12.202119.ליום  עד  לחברה,    ת הבהרה בכתבול ניתן להפנות שא 9.1

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

 חוזר בדבר קבלת פנייתו. 

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

 הרה הבת שאלו מפרט טכני\סעיף חוזה מס"ד

   

 

בהרה של  לשאלות ה  -עד למועד האחרון להגשת הצעות    -לעדי, תענה   בהברה, על פי שיקול דעתה  חה 9.2

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

 ועד להגשת ההצעות.  להארכת מ 

רש 9.3 הצעות    -  ת יאהחברה  להגשת  האחרון  למועד  שינויים  כנלה  -עד  במסמכי  יס  המכרז,  ותיקונים 

 בה לשאלות המשתתפים.  וזמתה או בתשויב

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

 ה.   ילשציין הקבלן בטופס שהעביר א  המכרז, ישלחו בדוא"ל לכתובת הדוא"ל 

ועדכוני 9.5 הבהרות  תשובות,  ורק  ע שנ ם  אך  בכתב  יחי יתנו  לעיל  כאמור  החברה  הב י"י  החברה,  את  ם  ו 

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

 חתומים וממולאים, ככל הנדרש. 

 

 בחינת ההצעות  .10

   :כדלקמןיבחנו עות  צהובת המכרזים ה אות חוק חלהור בהתאם 

 .מהציון הסופי 40%יהווה   - העצהציון איכות ה    (1)

   .מהציון הסופי 60%וה יהו  - פיתה הכסעצציון לה (2)

הסף תיפסלנה. רק הצעותיהם    למען הסר ספק, יובהר כי הצעותיהם של מציעים שלא תעמודנה בכל תנאי 
 ת. ועהצל שקלול ה נה לשלב שף תעבור של מציעים העומדים בכל תנאי הס

 

   ציון איכות ההצעות  א110.

 .  מהציון הסופי 40% הווהההצעות י ות  יכא  ציון

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

ידו והן לאלו  צגו על לו שהואלציע, הן  מאי ללקוחותיו של המרשאי לפנות באופן עצ קצועית המהצוו .ב
 רות על ידי המציע.  בי אופן מתן השיגלמנת לשמוע חוות דעת   על זאת,  וידו  עלו שלא הוצג 

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

 

  ספיתציון להצעה הכ   א210.

 

 סופי.יון המהצ  60%  הו וציון ההצעה הכספית יה

קדו  מציעים האחרים ינונקודות וכל ה  100  תקבל  נמוכה ביותר כספית הההצעה המן:  לקהציון ייקבע כד 
 רך משולש".  לפי "ע  – להצעה הכספית הנמוכה ביותרבציון נמוך יותר ביחס  
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 הציון הסופי   א310.

 

 הציון הסופי יקבע באופן הבא:  

 ת עה הכספיהצל ציון*    60%+         ציון איכות     *  40%   =        פי ציון סו

 תיחשב כהצעה הטובה ביותר. ביותר  הגבוהסופי ההצעה שתזכה לציון ה

 

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

סבירים עלולים לגרום    ית ערכת ההצעה כדבעי. מחירים בללתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע ה 

 לת ההצעה. לפסי

ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי    לוי טעון מי מקום ה  מחיר ו/או אי השלמת  הצעתגשת  ה   יא 10.2

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

 . לגרום לפסילת ההצעה עלוליםאחרת,  בכל דרך 

 הזוכה.   הכל הצעה שהיא כהצע או   יותר ב ה ולחברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הז ה 10.3

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

תתף, חוסנו  על מנת לבחון את המש  , בין היתרלשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעותהשלמות  

מכים  הקבלן פרטים ו/או מסציא  א המל   ר.והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמו  קצועימה יסיונו  הכלכלי, נ 

 את הצעתו. כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול  חשבמור, ייכא

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

 . שתתףי המדי עלעת, ומערך השירות המוצע המערכת המוצ  ת, וכן את איכוצע ואת ניסיונוהחוזה המו

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

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

נטי  רלב  יקולשל  כ  אית לשקול ף, במקרה כזה תהא החברה רשסו ידי החברה.  לחילופין או בנ  שייקבע על 

 . ות על קיומו של הליך הגרלה בין המציעים ור להלרבות  ה עה הזוכנוסף בבחירת ההצ

 

 ות מדד איכ -שביעות רצון .11

הניקוד    לצורך 11.1 לרמת  והן  ידו  על  המוצג  הציוד  לאיכות  הן  הציוד,  ספק  של  עבודתו  שירות  איכות 

וחותיו  ימולא על ידי לק   ראש    6אטופס    ס שביעות רצון"לצרף להצעתו "טופ  ןתנת על ידו על הקבליהנ

 .כמו כן יצרף המציע את כלל הנתונים הנדרשים לצורך ניקוד איכות .צורף להצעת המציעיו

 המחיר למכרז.  לול הצעותקל פי המפורט בטבלת שבעל משקל ע ועות הרצון הנ שבי  טופס 11.2

, יחשב הדבר  ל ו/או לא יצרף את כלל הנתונים הנדרשים כנ"ל  יצרף טופס שביעות רצון שר לא קבלן א 11.3

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

 .  ליניממי  דהרצון יקבל הקבלן ניקו

הרצ  11.4 שביעות  עטופס  וחתם  ימולא  הכד יל  ון  לאחר  הטופס,  ממלא  הנדרי  הפרטים  כל  בו,  נסת  שים 

פסול, אין לשנות, למחוק, או לבצע שינוי כל שהוא בטופס    א ימולא במלואו יחשב כטופס ס אשר לפוט

 זה.

 

 ודעה על תוצאות המכרז ה .12

 

 ר רשום. בדואאו / ו  ו/או בדוא"ל פקסימיליהה בודע זוכה במכרז תימסר הל 12.1
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עם    וד מצאה על יהערבות  שהו  .רשום  בכתב, בדואר  כך הודעה  לע תתקבל יקבל  צעתו לא  משתתף שה 12.2

במכרז מ  הצעתו  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  שהעתקו ין החברה ייחתם חוזה, לב  כרזבמ בין הזוכה 12.3

 ך. כלם שיידרש ימים מיו 7וזה תוך וכה במכרז יחתום על הח זה 12.4

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

בה שעליו להמציא  לתנאוהאישורים  ובכ   יתאם  קיובין    זה,לל  המכרז,  על  חים  ם הביטוהשאר,  אישור 

חתום    כי המכרז,מסמ, בנוסח הנדרש בלחוזה ההתקשרות(  (1ד' )  ספחי מסמכי המכרז )נהנדרשים על פ 

 , הצהרה על מתן פטור מאחריות. (2ד' ) הזוכה וכן את נספח ן על ידי מבטחי כדי

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

במ בהוהזכייה  למשתתף, כרז  בכתב  שייק  דעה  בתאריך  בהודעה   לע בע  החל  החברה  לוזא   ידי  אחר  ת 

את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך    תקןנדרש ל   ה בתף הודעה  שניתנה למשת

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

המכרז, תהא    י כמסמיותיו על פי יתר  עיל, או בהתחייבומורות ל, לא עמד המציע בדרישות האכןו  מכ 12.7

 בתור לאחריו.  שזכה, לרבות עם המציע הבא  ם הקבלןוקרם אחר במרה להתקשר עם כל גורשאית החב

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

בידי הח 12.1.1 כי המשכחות,  הו  ברהכשיש  נתתתף או  להנחת דעתה,  או הציע  אדם אחר מטעמו  ן 

 ה במכרז.  לשהי בקשר עם הזכיידורון או טובת הנאה כ  ,קמענשוחד, 

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  כזוכה  ל  ביעתו 

 במכרז.

הוטלב 12.1.3 במכרז  זכייה  לעה  להגייל,  כאמור  החברה  הבנק  שרשאית  הערבות  שביאת  דה  אית 

ל כל  י שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את החברה עהמכרז למ   את ביצוע  ה וכן למסורלגבי

 הפסד שיגרם לה בגין כך.   

 

 שמירת זכויות  .13

 

הכל  ,  ממנה  לקע את כל העבודות או חולבצנה,  לה או חלק ממ ההצעה כו לקבל את  רשאית  החברה   13.1

זכאיו,  רהתה הבלעדי של החבלפי שיקול דע יהיה  ו/או שיפוי  פי  לכל הזוכה לא  מחיר    תו/או תוספצוי 

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

 ן. לתביעת פיצוי מצד הקבל

 ת החברה. בהן כדי לחייב א ד, ואין צורך אמדן בלבמכרז הן לכי הבמסמ הכמויות המצוינות  13.2

רשאי 13.3 כל    ,תהחברה  לללא  נוסף,  שתהנימוק  הצעה  נמ פסול  גב יה  או  בצורההווכה  משמעותית    ה 

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

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

ל מועד שהוא,  בכ  ,שהיאהמכרז, מכל סיבה  ל זכותה לבטל את  שומרת עמבלי לפגוע באמור, החברה   13.5

 כך. ה ו/או תביעה כנגד החברה בשלתהא טענ  אלמציעים ללאחר הגשת הצעות, ו לרבות 

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

 .  לפי שיקול דעתהספיקים כישוריהם אינם מלדעת ש  וכחהו שנרצונה, א 
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מו ו/או עם ע  יון שליליאשר היה לה ניס ציע  של מות שלא לקבל הצעה  כזהחברה שומרת לה את ה  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 ממשלתחוות דעת שלילית ממשרד    ת לפסול מציע אם קיבלה רשאיברה  חה 13.8 ו/או    י ממשלתי 

שביצע המציע עבורם.  החברה רשאית לפנות   ת גבי עבודוים וביוב לאגיד מת  או ו/או רשות מקומית ו/

 לקבלת חוות דעת. 

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

כח    לן, מיומנותו,בקבכל הקשור לנסיונו של ה   , לרבות1993-זים, התשנ"גתקנות חובת המכרל  22קנה  בת

לרשו והציוד    האדם מצבו  העומד  אמינותו,  כהתו,  הקבלן ולכלי,  של  עמידתו  את  הנדרשים    כן  בתנאים 

 במסמכי המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

ש  כל שימו  היו רשאים לעשותהמשתתפים במכרז לא י  רה. רות לחבמכי המכרז שמויות במסכל הזכו  13.10

החברה, הם    לם רכושה שכי המכרז הזה. מסמ  עה במכרזהכנת והגשת הצ  ך המכרז אלא לצור  במסמכי

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

ע"י    אי, בין בעצמו וביןיע רשן המצי לא יגיש. אבין אם  ההצעה וכרז, בין אם יגיש את  להגשת ההצעות למ

 טרה אחרת.ו להשתמש בהם לכל מאו להעבירם לאחר א למםצלאחרים, להעתיקם או 

 

  הסתייגות .14

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

על ידי תוספת בגוף  ל הסתייגות לגביהם, בין  ל מין וסוג, או ככרז, מכ סמכי המי או תוספת שייעשו במ שינו 

ל   םיהמסמכ במכתב  עלולבכל  או    יוואובין  לגרום  דרך אחרת,  לחילופין, החברה תהא  פלים  ההצעה.  סילת 

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

 רה. החב

   ריםמחי .15

  וח,רווה ואת כל  ההוצאות  ודי צו/או ה  החומריםאת כל    תן,בשלמו  ל את כל העבודותולכתההצעה של המציע  

וציוד םי היטלפחת,  ,  מסיםלרבות   אחסון  הובלות,  העבודות,  שיידרשו    ו',וכ  ,  ביצוע  אםלשם  צוין     כן  אלא 

 . במסמכי המכרז אחרתבמפורש 

 הוצאות .16

יחולו על המשתתף    שתתפות במכרז,למכרז ובה  הכנת ההצעהב  , הכרוכותוסוג שהואכל ההוצאות, מכל מין   

 ל סיבה שהיא.  לו מכ ור ולא יוחז

 

 בכבוד רב,  

 מ "בע קרית גתמי                     
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 1טופס 

 
 לכבוד

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

 
 ג.א.נ.,

 
 

 06/2021מבי מס' הצעת משתתף למכרז פו  הנדון:  
 במט"ש קריית גת   יםעדינ קנת מגוביםלאספקת והת 

 
 

, עדינים  םיב קנת מגוספקת והתא ל  שבנדון  רזמכל מסמכי  בחינה זהירה את כ  קראנו בעיון ובחנו , לאחר שאנו הח"מ

מ שאינם  ובין  המצורפים  בזה בין  ומתחייבים  מצהירים  המכרז,  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  אך  צורפים 

 מן: כדלק

 
לתנא .1 מסכימים  המפורנו  ב אים  המכטים  כלמסמכי  על  עדכוני  רז,  לרבות  בהםנספחיו,  שנערכו  שינויים  ו/או    ם 

בכתב   לעת  ההצע"  -ביחד  )הנקראים  מעת  "מסמסמכי  או  המכרז כמה"  להוות  י  יחד  כולם  והעתידים  את "(, 
 החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז. 

ם, וכן כי כל הגורמים  טייתרים הרלבנסיירנו בא   מור במסמכי המכרז, כיננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האה .2
ן העבודות  תמהצעתנו ל לכך ביססנו את    תאם ועים ומוכרים לנו, ובהדיעל עלויות העבודות ואספקתם  שפיעים  המ

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

עומא .3 אנו  כי  בזה  מצהירים  הנדרשים  ידנו  התנאים  בכל  עבמם  הצעתנו  כי  על  כרז,  שבמסמכי ה  כלונה  דרישות 
היד  ברשותנו  הניסיוהמכרז,  גבוהה,    ןע,  וברמה  מקצועי  באופן  המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  כי  והיכולת  וכן 

  ות, ההספק וכוח האדם הדרושיםנת האיכמים לביצוע העבודות מבחי יהכלים המתא  ו כל הציוד,נמצאים ברשותנ
 . שובהתאם ללוח הזמנים שיידר זכרסמכי המ כרז, הכל כמפורט במלביצוע העבודות נשוא המ

מהננו   .4 פי  על  התחייבויותינו  כל  אחר  ולמלא  המכרז  מסמכי  הוראות  אחר  למלא  המכרז מתחייבים  סמכי 
תוךבמהימנות   קפדנ   ואמינות,  חוק. אנשמירה  כל  הוראות  על  כל  ו מצהירית  להעביר  איננו רשאים  כי  דע ימים 

במסגרת מכרז  ר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא  אח  ורם לשום ג ז זה  שתתפותנו במכרתנו כתוצאה מהשברשו
 זה.

לעיל,   .5 האמור  מכלליות  לגרוע  הה מבלי  את  לבצע  מתחייבים  במסמננו  המפורטים  בתמעבודות  המכרז,  ורה  כי 
בהצעתנו  לסכומי המפורטים  בהתאם  מלמכרז,  להוראות  כולל,  ם  המכרז,  ההי בסמכי  חוזה  השאר,   ת תקשרון 

 חת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש. ו לבצע את העבודות האמורים להנמנצעעל   קבליםגרתו, והננו מבמס
את אישור   בידיכםד  קירז ולהפשים במסמכי המכצע את הביטוחים הנדרבל  ככל שהצעתנו תזכה,אנו מתחייבים   .6

 ח ו הביט  חברתדי  חתום כדין על י  לחוזה ההתקשרות((  1ד' )  רז )נספחהספק כנדרש במסמכי המכ  עריכת ביטוחי
יאוחר  )ב לא  עד  מצהירים  נוסחו המקורי(,  הננו  לגרוע,  ומבלי  בנוסף  חתימת ההסכם.  ידיעת  ל   באנו הכי  ממועד 

הורמבטח את  הביטוחינו  במכרז  אות  מהות  הנכללות  וקיבהעבודו  ואת  במלואן  המכרז  לפי  ממבטחינו  ת  לנו 
תנו כהצעה הזוכה נעמוד  הצע  רתיבח  ה בוקררשים על ידכם. במכל הביטוחים הנד  נו את רוערוך עבהתחייבות ל

פעל  אם לא נ עד אחר,  דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מזכותכם לכל ס  במלוא
כלפינו    לפעול  וא ביצוע העבודות ו/  את מועד תחילתלמנוע מאיתנו    תהיו רשאים    כי    סכימים ו מאנ  –לעיל  אמור  כ

 ייתנו במכרז.פר את החוזה ו/או לבטל את זכשה ימבנו כאות לר  ר את החוזה ו/אוכמי שהפ
זו ה .7 לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו  הובא  כי  ל  ננו מצהירים בזאת  כדי  לכם  ו/או כאו בהגשתה  די  חייב אתכם 

בהצעתנו  ייבים, לראות  אך לא ח  ,םתהיו זכאי  הצעתנו. אנו מסכימים כי שהי של  ת קיבול על ידכם בדרך כללהוו 
ע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך  ייב בינינו לביניכם. ידוזה מחוח ל ידכם  ע  קבלתהזו וב

ת אחר הגשבכל מועד שהוא, לרבות ל   ת המכרזהיו רשאים לבטל אקנות. כן ידוע לנו שתשענינו הגשת הצעות מתו
 .ודותבעההצעות ועד למועד מתן צו התחלת  

  4ף ומחייבת אותנו לתקופה של  בתוקאו תיקון ועומדת    שינוי  ,לנת לביטו תה נילתי חוזרת, אינ צעתנו זו היא בה .8
חודשים,   רבעה()א  4זמן נוסף של    תוקף ההצעה יוארך לפרק)ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה.  

הח דרישת  בהודעפ"י  בכתב  ברה  מוקדמת  פקיעת    10עה  לפני  רצעהההימים  תהיו  זה  במקרה  לדרוש .   שאים 
 ות בהתאם.  ף הערבקוהארכת ת  תמאתנו א 

ונתקבלהיד עם קבמ .9 נבחרה  כי הצעתנו  כל,  לת אשורכם בכתב  על  נספחיה, חוזה   יהיו התנאים המפורטים בה, 
, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקיד ייבים לבוא למשרדכםבל, הננו מתחקם הצעתנו תתא  אותנוהמחייב  

דרש במסמכי החוזה  אשור המבטח בנוסח הנ, את  זרמכי המכמסב  צוע החוזה, כנדרשכם ערבות בנקאית לבידייב
על   המצאה  הטעונים  הנוספים  המסמכים  כל  ואת  מקור(  פי  )עותק  ועל  המכרז  מסמכי  כן  פי  וכמו  דרישתכם, 

 מסמכי המכרז .ווה חלק מם על  מסמכי החוזה המהולחת
  ידכם. על  קבעת בתאריך שיבודוע העתתקבל, נתחיל בבצו ותחייבים כי אם הצעתנ מ אנו .10
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בנקא .11 ערבות  בזאת  כטופס  מצורפת  שצורף  )בנוסח  המכרז  במסמכי  כנדרש  לפקודתכם  ערוכה  במסמכי    2ית 
 ז(. המכר

לעיל או אם נחזור בנו בדרך כלשהי  מהתחייבויותינו המפורטות  ת  בוייפר התחדוע לנו כי אם ננו מצהירים כי יא .12
ת תאתנו,  מהצע לפם  מבלי  זכאים,  זכויהיו  ביתר  לחלותיכםגוע  את ,  כפ סכו  ט  הבנקאית  הערבות  קבוע ם  יצוי 

הפרת חוזה ו/או  תחייבויותינו ו/או בשל  ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת ה
 ל המכרז. הו ניבמהלך 

את    לגלות ולמנוענו מתחייבים לא  א רים וחאקשר ו/או תיאום עם מציעים    צעה זו מוגשת ללא אנו מצהירים כי ה .13
 קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז.עד למועד   נו לאחריםתעצי הוי פרטגל

מסמכי   .14 כל  את  הבנו  כי  מצהירים  וכאנו  פרטיהם,  כל  על  המשפהמכרז  האחרים  הגורמים  עלל   הוצאות   יעים 
 כרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. ומות ידועים  העבודו

בי כתב הכמויות והצעת הספק, ז, על גי המכרכמסלהוראות מז זה, בהתאם  ו למכרו מגישים בזאת את הצעתננא .15
 . ' לחוזה ההתקשרותגנספח 

 כי המכרז.  סים הדרושים, עפ"י מסמאו הטפים כל הנספחים ו/להצעתנו זו מצורפ .16
  בין   ן הזוכה, תשקול החברה,ל בים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקלנו וכי אנו מסכימ  אנו מאשרים כי ידוע  .17

כן את עמידתו של הקבלן  ו,  1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גל  22בתקנה  עו  בקהמידה שנ   היתר, את אמות 
 החברה.שיקול דעתה הבלעדי של  ים במסמכי המכרז על פי בתנאים הנדרש

מו מוגשת ההצעה, וכי  שבכויות הקבועות במסמכי התאגיד שהינה בגדר המטרות והסמ  רים, כי הצעתנומצהיאנו   .18
  י אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. זו, וכ  הצעה ל התאגיד ע זכאים לחתום בשםנו א

 

 

 

 בכבוד רב, 

_____________                       _____________________ 

                                                                  אריך ת            הקבלן

 ( ןלחותמת הקבמת מורשי חתימה ו תיח *   )

 

                                        ותיות דפוס( לן )בא שם הקב

                                          שמות מורשי החתימה

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

          כתובת 

          מס' טלפון 

          פקס  'מס

          ק מורשה  מספר עוס 

          ים לנ ברשם הקב מס' רישום
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 2טופס 

 
 

 צעהרבות בנקאית להח ענוס
 לתנאי המכרז 7בהתאם לסעיף 

 
 

 לכבוד

 מ "בע קרית גתמי 

 

 ג.א.נ.,

 .                                                בנקאית מספר הנדון: ערבות הנדון: 
 

 

מזה__________________   שת קבפי    על מס'   _________________ )_ה  "לה ______  אנו  המבקשים לן:   )"
זאת בקשר עם השתתפותם ש"ח(,    שלושים אלף:   ם₪ )במילי  30,000סכום עד לסך  כל    ק וזה כלפיכם לסילערבים ב
י המכרז, מכ סמפי    , ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם עלעדינים  יםלאספקת והתקנת מגוב   06/2021  'מסבמכרז  

   תו.רגת במסההתקשרובין השאר, חוזה כולל, 
 

 ם הראשונה בכתבום קבלת דרישתכימים מי  14ל תוך  סכומים עד לסך הנ"שלם לכם כל סכום או  ייבים לאנו מתח 
או באופן כלשהו, או לדרוש את   לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהושתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או  

תח בתביעה  ת  אמילה  הסכום  דהמבקשים  בכל  או  אחרתמשפטית  ומברך  כלפיכםלט  יל,  כלשהי    עון  הגנה  טענת 
 ם. לחיוב כלשהו כלפיכמוד למבקשים בקשר שיכולה לע

 
תהיו   לדראתם  אורשאים  אחת  בפעם  הנ"ל  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  מהן    וש  אחת  שכל  דרישות,  במספר 

 . הסך הכולל הנ"ל  תיכם לא יעלה עלשו ירסך ד תייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שמ
 

 טול. ביובלתי תלויה ולא ניתנת ל  נה בלתי חוזרתי ה ת זו ערבו
 

 ועד בכלל.  28.04.2022עד שאר בתוקפה ערבות זו תי
 לא תענה.  28.04.2022דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ה ומבוטלת. זו בטל ערבותנו 28.04.2022לאחר יום 
 

 ה שהיא. ולהסבה בכל צור רהבעת להערבות זו אינה ניתנ
 

 רבות זה.רישה לעניין כתב ערוני ו/או במברק לא תחשב כדעי אלקטצמליה ו/או בא דרישה בפקסימי 
 
 

 בכבוד רב,     
 

 _____ ____ בנק 
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  3טופס 
 

 
 06/2021מכרז   –וסח אישור זכויות חתימה במציע נ

 

 

 לכבוד

                                                      מ"בע קרית גתמי  רתחב
 קרית גת 

 

 תימה ות חיוישור זכא נדון:ה

 

 

_________א הח"מ,  רוע________________  ני   / כעו"ד  המשמש  רו"ח*,   / המציע ו"ד  של  : "ח* 

__________________  _______ תאגיד  __________,  __מספר  ה"ה  כי  בזה  _________________, מאשר 

זהע  םיחתומ_________________   שאישורי  ההצעה  חתימ  ל  וכי  לה  _________   ת מצורף  _  _____ _ה"ה 

וטבעת הכוללת את שם _, בתוספת חותמת מ_____________עם חתימת ___  ותר()יש למחוק את המיביחד/או  

 ניין. לכל דבר וע את המציע  המציע כאמור לעיל, מחייבת 

 

      

 ____ _ _______________     _________________ : ___תאריך

 "ח רו  /  דימת וחותמת עו"חת                                  

 

 

 

    נא מחקו את המיותר. * 
 

 המאשר.  דומה על גבי נייר המכתבים של עו"ד או רו"ח נוסח דלעיל או בנוסחצרף אישור בערה: ניתן לה
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 תצהיר 4טופס 

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וחוק לפי 
 2/2011ם וזר מנכ"ל משרד הפניח יולפ

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי  ________________  _ת.ז.  _________________    'מרח  __ ______________  אני הח"מ

 מצהיר כלהלן:  עים בחוק אם לא אעשה כן,אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבולומר את ה
 
נציג   .1 כהכמאני    ,("המשתתף "  :)להלן  ___________________אני  ואני  במשתתף,    ________________ן 

 את המפורט להלן.  ,המשתתףם מטע ביולהתחי להצהיר   מוסמך
 
ב)א( לחוק עסקאות גופים  2)כהגדרתו בסעיף    ו בעל זיקה אלימכרז, המשתתף וון להגשת הצעות בעד למועד האחר .2

ציבוריים"  :)להלן  1976-התשל"ו   ,ציבוריים גופים  עסקאות  הורשעו    (("חוק  חלוט  ספב לא  דין  משק  תי  ביותר 
ע   תעבירו חוק  זריםלפי  כדין והבטחת תנאים  הע ר  וס)אי  ובדים  חוק "  :)להלן  1991-הוגנים(, התשנ"אסקה שלא 

 "(. ינימוםחוק שכר מ)להלן: " 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז ("עובדים זרים
 
עד   .3 להגלחילופין,  האחרון  ולמועד  המשתתף  במכרז,  הצעות  אלי ל  עבשת  לחוק  ב)א2בסעיף  )כהגדרתו    וזיקה   )

ר או לפי חוק שכעובדים זרים    חוק   לפי  תי עבירות ר משביות הורשעו בפסק דין חלוט    יים( ר וקאות גופים ציבעס
 נה.  לם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו מינימום, או 

 
כן   .4 "חוק    –)להלן    1998-מוגבלות, התשנ"ח  עם  לחוק שוויון זכויות לאנשים  9ף  י הוראות סעיאני מצהיר, כ כמו 

  9ף  ל שהוראות סעיתתף. לחילופין, ככת, לא חלות על המשיצוג הולם לאנשים עם מוגבלו בר ידביון זכויות"(,  שוו
 תר כמפורט להלן: אותן, בין הייר כי הוא מקיים הרי שהנני מצה – לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף

ה  הרווח   של משרד העבודהלפנות למנהל הכללי    פחות, המשתתף מתחייבל  םעובדי  100ם המשתתף מעסיק  א •
לשם    –ת, ובמידת הצורך  שוויון זכויו  לחוק   9ו לפי סעיף  חינת יישום חובותי והשירותים החברתיים לשם ב

 ר ליישומן;קבלת הנחיות בקש

יים כאמור  תר ברותים החהכללי של משרד העבודה הרווחה והשי  התחייב בעבר לפנות למנהלשתתף  אם המ •
נה כנדרש ממנו,  ל, המשתתף מצהיר בזאת, כי פלעי  רוביה התחייב כאמשתה אתו התקשרות שלגלעיל, ונע

 פעל ליישומן;לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9פי סעיף שום חובותיו לם קיבל הנחיות לייוא

מהתצה   תתףהמש • העתק  להעביר  הכללימתחייב  למנהל  זה  סעיף  לפי  שמסר  ה  יר  משרד  הרווחה  ובעשל  דה 
 ככל שתהיה.  רות,שקימים ממועד ההת 30החברתיים, בתוך  והשירותים

 
וביצוע העבודות נשוא פנייה    צורך , ל  על ידי המשתתף לא יועסקו   .5 זאת בין זו, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, 

כל גורם אחר עמו    או  תתף  ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנהל ידי המשן בעקיפין, בין אם עבמישרין ובי 
 קשר.את

 
סכם אי עמידה בתנאי ה   רת תצהיר זה תהווהזרים בניגוד להתחייבות במסגבדים  ועף , כי העסקת  ידוע למשתת .6

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

ה,  ודה, שומרון וחבל עז ה יב בי האוטונומיה  ם, למעט עובדים זרים שהם תושעובדים זרים: עובדים זרי 7.1
היתר תעס חהתעסו   וקה תקף משירותשברשותם  ושעליהם  בישראל,  לעבוד  יישקה  לחוק  ו'  פרק  ום  ל 

רצו בדבר  ואזור  ההסכם  עזה  שונות(  עת  והוראות  כלכליים  )הסדרים  -תשנ"ה)תיקוני חקיקה(,  יריחו 
1994 . 

 
 מו לגביו כל אלה: תושב חוץ שנתקיימומחה חוץ:  7.2

כדי לתת שירות לאותו    אדם,  חדם או מתווך כו אל שאינו קבלן כוח אזמן על ידי תושב ישרהו 7.2.1    
 יות ייחודית.ש לתושב החוץ מומח ישראל בתחום שבו יתושב 

 שוהה בישראל כדין.  7.2.2 
 יחודית. אל הוא עסק בתחום מומחיותו היבכל תקופת שהייתו בישר 7.2.3 

עיסוקו בתחום מומחיותו ת 7.2.4 לו הכנסה חודשית אלושבעד  נופלת מפעמ ם  יים השכר  שר איננה 
 הלשכה לסטטיסטיקה. למשרת שכיר, כמפורסם באתר    במשק עהממוצ

 
 _________________________ 

 ה ימחת
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 אישור עו"ד

 
 
 

ביום   כי  בזה  מאשר  בפני_______ הנני  הופיע  שברח'  במשרדי    ,_________ _____עו"ד    ,_____ 
מר  __ __________________  ע"י    _______________  עצמו  זיהה  לי  /_______ __________ת.ז.  אשר  המוכר 

וכי יהיה צפוי לע הצהיר את  כי עליו להזהרתיו  ולאחר ש   ,אישית ונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר  האמת 
הצהרתו   עליהנכונות  וחתם  כ  . הנ"ל  לאשר  ___________ הריני  מי  ולהתחייב  להצהיר  מוסמך  המשתתף   םעט____ 
 יל. ___________כאמור לע ___________ 

 
 ____________ חותמת _______   __________ ______ עו"ד ____
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 טופס 5
 

 תנאים כלליים  -06/2021 'מסם למכרז  ריכמויות ומחי
 

חירים בכל התנאים המפורטים במכרז  עת הממכרז זה כאילו התחשב בהצרואים את הקבלן המשתתף ב .1
 כיו. מסמזה על כל 

המשתתף   הקבלן  ההוכוללת  הצעת  כל  הכרו את  במילו צאות  במפרט התנאים   יכות    , יותתכנ ב  , הנזכרים 
 . זהבמכרז הכלולים  ובכל המסמכים  בכתב הכמויות

         בות בו.חשהת  או מאיבמכרז  תנאי כלשהו ת או טעות בהבנהנובעת מאי הבנת    טענהלא תכיר בכל  החברה
 

האמו  .2 מכלליות  לגרוע  במל  רמבלי  צוין  כן  אם  ואלא  באיזהעיל,  אחרת  המכרז,    פורש    ר מחיממסמכי 
 את ערך:  לככול ה ייחשב על ידי הקבלן העבוד

 
וחומה  כל .א לסוגיהם  המוצרים  או חומרים,  בעבודה  הנכללים  העזר  והפחת    רי  בה,  הקשורים 

 שלהם.
  

 זה.  העבודות נשוא מכרזהשלם של  ן עכל העבודה הדרושה לשם ביצו     .ב
 

 .  'ד , וכבדרכים זמניות במכונות, בציוד,בכלי עבודה, במכשירים,  שומ השי     .ג
 

 . בהתאם למסמכי המכרז עבודהשים לצורך ביצוע הכל אמצעי הזהירות הדרו  .ד
 

וכן הובלת  החזרתם    ,תםשמיראחסונם,  פריקתם,  ,  כל הנ"ל למקום העבודה, העמסתםלת  הוב .ה
 לאתר העבודה וממנו. עובדים

 
ם  אתן בה ר יתווסף לחשבומס ערך מוסף אש  ם, דמי ביטוח וכד' )למעטה ינ והאגרות למי  המסים     .ו

 המכרז(.   להוראות בעניין זה במסמכי
 

  ידרשו.מדידה, הסימון והתכנון שיודות העב     .ז
 

והשגת  .ח דין,  עפ"י  המוסמכות  הרשויות  כל  עם  והרשיו  תיאום  ההיתרים  האישורים,  נות  כל 
 הדרושים לצורך ביצוע העבודות.  

 
 לה, שבת וחג. ת הנדרשות בגין עבודת ליואצכל ההו .ט

 
 ו.  לוק פסולת ועודפים ממניס ניקוי אתר העבודה ו  .י

 
 העבודות.  תכניות לכל סוגי  ההוצאות בגין הכנת .יא

 
 ל פי המכרז.  הוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים עה כל .יב

 
 ן.  ים, חשמל וטלפואספקת וצריכת מ . יג

 
 י מסמכי המכרז.  וגי הבדיקות הנדרשות עפ"ס  לדמי בדיקות, דגימות, וכ .יד

 
הכלליכל   .טו הישי  תוההוצאות  הקבלן,  והעקיפושל  הוצאו רות  זה  ובכלל    המוקדמות  תיו ת, 

וכ אח הוצא  ן והמקריות  תנאי  ות  אשר  שהוא,  סוג  מאיזה  שיידרשו  ו/או  רות    מסמכיו המכרז 
אותן זמחייבים  ובכלל  התקו,  כל  המימוןה  הוצאות  לרבות  הקבלן,  של  בין  וה  רה  ערבויות, 

 . שהן תיוודענה להם בעתיד ןיעות עתה לצדדים, וב אמורות כולן ידושההוצאות ה
 

  הצעת אך    -במהלך העבודה    הן עשויות להשתנותיות הן אומדן בלבד, ו בכתב הכמו  כל הכמויות  כמויות .3
 לשינוי. ןובלתי ניתופית  המציע הינה ס

ם  המוצעיוד  דה וצי או יחי   שראלי על כל פריטהי  לדרוש בדיקה של מכון התקנים  תרשאיחברה  ה  ותבדיק .4
 נים.  מכון התק הבדיקה ל את הוצאותעל חשבונו   ן ישלםלב . הקדי הקבלןעל י
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 6טופס 
 

 שקלול איכות 
 
 

כות  טבלת האי ומשקל  היחסי,ומשקלו   המוצע על ידה  הציודאשר שקלול מחיר תבחר החברה בהצעה  .1.1
 יותר.  ב להלן הנו הגבוה 

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

 

אחוז מתוך   מדד איכות  מס"ד 

100% 

 הערות 

בארץ   עדינים\מגובים גסים מספר התקנות  1

 שנים האחרונות  5-במהלך ה

 נק'   5  25-ל  1בין  30

 נק'   10 -25-50בין 

 נק'   20 מגובים 50מעל 

בהתאם 2 עבודה  מזמיני  רצון  לטבלת    שביעות 

על    למילוי  'א6  ספחנלהלן  מצורפת    ןורצ   ביעותש

מזיד עבודה  י  שינוי)אין  מיני  בטופס    יםלבצע 

 המצורף( 

מציע   30 לכל  ממוצע  ביחס  יחושב 

של   עם המ  2הציונים  זמינים 

ביות הגבוה  אם תבה   ר הניקוד 

 ' א6ח פנסל

המציע 5 עם  העבודה,  ראיון  ז  מזמין  סעיף  ה  ינקד 

בראיון   התרשמותו  פי  על  השאר    ע,  מהמציבין 

ע  המלצות אחריםמזמיני  אצל  ון  יס ני  ,בודה 

שהיה ככל  הציוד    ,המזמין  של  הנדסית  בחינה 

אח  ,המוצע שיקול  כל  ידי    על   שקל יאשר  ר  וכן 

 . המזמין

40  

  100 100%מקסימום  -שקלול ציון 
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 א 6טופס 
 

    עות רצוןביס שטופ
 
 

 לכבוד 
 תאגיד מי קרית גת בע"מ 

 
 ודותוע עבל ביצע  אישורהנדון:  

 
 

__ הח"מ  ב____________ ___אני  כ______________  המשמש   , ________________________  וג ___  ף 

"( ביצע המשתתף________________ )להלן: "זאת כי _________________ ח.פ __אשר ב"(, מהגוף)להלן: "

הגעב של    ור  עבודות  מגובים מכאניים     וף  )___ _________  עדיניםהתקנת  ם השני בין  ם המט"ש(,  ש_______ 

 ____ ועד ______________. _____

 

 במועד _________________            __________________________  : פק והותקן עבוריאשר סוהציוד 

 

 מין העבודה. מצ"ב מענה לשאלון איכות למילוי על ידי מז

 * ותאיכון יצ ד שביעות רצון דמ מס"ד 

מגוב  .1 סיפק  גסיםהספק  המלא    ונ וצרעות  לשבי  ים 

   עבודהה  ןיזממ של

 

ע  .2 התחייב  הספק  אליהם  הזמנים  בלוחות  מד 

 לאספקת הציוד המוצע על ידו

 

    לותלא תקל יףורצתקין   בד באופןיוד עוהצ  .3

ו  הספקשל    העובדים  ותצו  .4 מקצועי  צוות  בעל  הנו 

 ע המוצבהתקנה, ובתחזוקה של הציוד  ניסיון 

 

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

  בתקלות ציוד  לטיפול  הספקתגובת  ת וריהמ  .6

  שביעות רצון המזמין ממחיר השירות    .7

המסופק  חלקי    זמינות   .8 לציוד  ספק  חילוף  ידי  על 

 הציוד 

 

 

     ה ביעות רצון מלא ש 10-יעות רצון מלאה, ומשמעו חוסר שב 1ון כאשר צי 1-10*ציון 

__ ________________ 

           

 חתימה + חותמת   

 

 הגוף. גו של נייר לושור על עלות את האי הש ל** י

  

 

 



- 20 - 

 ב'  מךמס
 התקשרות  חוזה

 
 

 2022בשנת  בחודש______  ____  ביוםשנערך ונחתם 
 
 

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

 ("התאגיד או " "החברהאו " "המזמינה: " לן )לה
  

 ____________ , ח.פ. __________________  ל ב י ן :  
 ______ _________מרח' ____ 

 ("הקבלן או " "קספה)להלן :"  
 
 
  -" והמכרז: "הלן)ל  עדינים  םמגובילאספקת והתקנת  לקבלת הצעות    06/2021  ז מס'  והמזמינה ערכה מכר ואיל ה

 (; בהתאמה "העבודות" אוהשירותים" "
 

 ה;  וכקבלן הזנבחר כוהספק   :והואיל
 

הוהמזמינה   יל:והוא כי  וא  קיספ  ספקמעוניינת  הציוד  המפור,  העבודות  תאיבצע  ת  בתנאים  במסוהכל  מכי  טים 
 קשרות; ההת

 
שיונות  יההיתרים ו/או הר כח האדם,  ון,  הניסייב כי יש לו את כל הכישורים, הידע,  ומתחי   מצהיר  ספקוה והואיל

העבודו  הדרושים חולביצוע  פי  על  בת,  והוא  זה,  כי  דקזה  ב  ובירר  העובדתייםמצויים  הנתונים  כל    , ידו 
 ע העבודות; רך ביצולו לצו  לחוזה ואשר דרושיםם סיהמתייח  והאחריםהמשפטיים 

 
את העבודות, בהתאם  לבצע  ל עצמו  בל עים לקלאחר שבדק את הנחיות ודרישות המזמינה, מסכ,  ספקוה והואיל

 וזה זה; להוראות ח 
 

 קשרותו בחוזה זה;תהחוזה ו/או מניעה אחרת ל וי דין ו/א ניעה על פ מ  כי אין כליר, מצה ספקוה והואיל
 

 
 כדלהלן: הצדדים ם והותנה בין הוסכ  לפיכך,

 
 כללי  .1
 

טים המצוינים  ת והמפרי ההתקשרו מסמכלא(,  אם מצורפים בפועל ובין אם  , הנספחים )בין  המבוא לחוזה 1.1
 בלתי נפרד הימנו. ווים חלק דים בו מה צדא(, והצהרות הל ם מצורפים בפועל ובין אםבהם )בין א

 
 ן: ינם כדלקמרפים לחוזה ההמצו םהנספחי

 
 ה לת עבוד 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 

 ה החוז לקיום  ות ערב -נספח ה'
 

המסמכ  המפורכל  לרבות  ים  לעיל,  לטים  א'  המכמסמך  יכונו רזמסמכי  ו  ,  "ם  לשלהלן  מסמכי  הקיצור 
 . "מסמכי המכרזאו " "מסמכי החוזהאו "" קשרותההת

 
כמשלימים    בקשר לחוזה זה,  ספקאשר יימסר ל  וכל מסמך  חיו,, נספמובהר בזה, כי יש לראות את חוזה זה 1.2

את והתיא   זה  הכלול  זה,  בא  אחבכל  ור  מהם  אוד  הכלולים  כהשלמה  לתיאורים  לפי    כתמצית  באחרים, 
 ן.  העניי

 
 פרשנות הוראות החוזה. ולא יעשה בהן שימוש לצורך   ות בלבדשם הנוחכותרות הסעיפים הן ל 1.3

 
 שמעות כמוגדר להלן:אים המם הב מונחיבחוזה זה תהא ל 1.4
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מורשיו,  יורשיו,    , קספה  נציגיו שללחוזה זה, לרבות,  ו במבוא  כהגדרת " ספקה"
  ביצוע עלבשבילו ב  הפועל בשמו או  ספק  ולרבות כל  המוסמכים  ליחיוש

 להוראות החוזה. ובכפוף החוזה, פי הוראות  

 
ידי החברה לפקחשימ   מי " המפקח"   דות העבו  צועיב  על  ונה מזמן לזמן בכתב על 

 או כל חלק מהן. 
 
לבצע בהתאם    ספק ל היבויות שעחיוההתהפעולות    כל העבודות, לרבות " בודותעה" או "העבודה"

ההתקשרות השאר,  למסמכי  בין  כולל,  זה,  ,  חחוזה  כל  מהן,  ו/או  לק 
 עבודה ארעית.  רבות כלול

 
שלביצ " ביצוע העבודה" בהתאם  וע  ארעית  עבודה  כל  לרבות  כי  למסמ  העבודות 

ההתקשרות,  ה השאר,  בין  החוזה,כולל,  עבודה    וראות  כל  לרבות 
 החברה או המפקח. על ידי   לאישורה  דע בודההשלמת הע הנדרשת לשם

 
ו/א  " רעיתעבודה א" בקשר    דה אובוהע  יצוע באורח ארעי לב  ידרשוו מבנה שיכל עבודה 

 אליה. 

 
לביצחוזה   " החוזה" עלזה  בו,  הכלולים  והתנאים  העבודות  נ  וע  בין  ספחי כל  ו, 

מסמך    כמויות וכלתוכניות, כתבי    מצורפים, לרבות  ורפו ובין שאינםשצ
 יהם. ל מסמכי ההתקשרות על נספח , לרבות כוזה בעתידלח ורף שיצ

 
 ספקהתחייבויות ההצהרות ו ההתקשרות, .2
 

ז   ת ביצוע העבודות מקבל על עצמו א  ספקוה  ספקסרת לה מוהחבר 2.1  ה  הכל בכפוף ובהתאם לחוזה 
 .  פחיוונס

 
ל 2.2  החברה  תשלם  העבודות  חש  ספק תמורת  לפי  יתקבל  אשר  הסכום  שיואת  אושרו  ויכנו  בונות 

  ספק רה לום התמוונות ותשל. אופן הגשת החשבפקלהצעת הסחוזה זה, ובהתאם  אם לתנאי  בהת
 חוזה זה. להוראותבהתאם   יהיו

 
וב  מתחיי  ספקה 2.3  גבה מקברמ  ,בנאמנות  העבודותלבצע את  לספק את הציוד  והה ולשביעות  צועית 

במיו וביעילות,רצון המזמינה,  על  מנות  חוזה    במועדים  ובבמ,  זהפי  והומחיות    וא אחראי זהירות 
על ידו או    שהועסק  י כל מישבוצעו על ידו או ע"   עבודותה  יבשים ולמחדלים ולט מכל הבחינות למע

 מטעמו. 
 

ו  פקהס 2.4  הציוד  את  בכפוף  יספק  העבודות  את  לפי  לת  תחי צו    לקבלתיבצע  המזמינה,  מן  עבודה 
המצור כהנוסח  א'ף  זה.    נספח  שמהמוהחל  להסכם  הבודה,  עהתחילת  ו  בצקבע  יעד    ספקיהיה 

 ת שתימסרנה לו. ראו בהתאם להובצוע העבודה יוד ולספק את הצאחראי ל 
 

  תרים ו ההישורים ו/אי העבודות, כי יש בידו את כל האימצהיר כי ידוע לו היטב טיב ואופ  קפסה 2.6 
כי יש לו  ן  , וכי חוזה זהביצוע העבודות עפ"ולהציוד  אספקת  ו/או הרשיונות הנדרשים עפ"י דין ל

ת  ברמה מקצועי  העבודותלבצע את    המקצועי  ם וכח האדםות, האמצעיהיכולת, המיומנ את הידע,  
 . גבוהה

 
  חוזה  אותרום להבהתא  עבור המזמינה את העבודות  לבצע  ל עצמומצהיר, כי הוא מקבל ע  ספקה 2.7 

ו/או   לתוכניות  ובהתאם  ונספחיו,  נמזה  הוראות אשר  ו/או  ע"   סרו מפרטים  הינהזמי המ לו    ספק . 
 מינה.  נחיות המזילוי כל האם לכל דין, ותוך ממתחייב לבצע את העבודה בכפוף ובהת

 
ים  קשור  ו/או אשר  ספקכיוב' מסמכים שהוכנו על ידי הי המזמינה של תכניות, מפרטים ור ע"אישו 2.8 

ה ב המזמי   ספקשרותי  ידי  על  הוראות  מתן  לו/או  ה  ספקנה  את  משחרר  ו  מאחריות  קספ אינו 
אתוהבלעדי  ה לאהמ על המזמינה  להטיל  כדי  בו  ואין  ל,  בקשר  כלשהי  ו/או    ק פסשירותי החריות 

 הם. הנובע מ הקשור בהם ו
 

המ  ספקה 2.9  בכל  לשאת  והתשמתחייב  ההוצאות  היסים,  בביצוע  הכרוכים  למעבודולומים  זמינה  ת 
  על פי   ספקה  ובדיתשלום לע   הכנסה, ביטוח לאומי ולרבותחוזה זה, לרבות תשלומי מס ה ור בכאמ

 כל דין.   ליו על פיתשלום אחר המוטל ע ן, תשלום לקבלני משנה וכן כלכל די
 

חלק בלתי נפרד מחוזה זה    סמכים המהווים כי ברשותו המ  ספקהיר בזאת הספק, מציעת כל  למנ 2.10 
א)לר שבות  צורפו(לה  קרא  לא  כי  תוכנם,  ,  את  הבין  אשאותם,  ההסברים  כל  את  ביקיבל  קש,  ר 

 פי כל האמור בהם.  העבודה עללבצע את  יבמתחי והוא  
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אי התחשבות בו על ידו לא  ו  א  ספקה  ל ידיוזה עמתנאי הח  נאי כלשהוטעות בהבנת ת   נת אואי הב
ל תביעות או דרישות  יהיו לו כולא  הוא,  זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג ש  ק פסתקנה ל

 בעניין זה. לפי החברה כ
 

 המזמינה.  קיום קשר מתמיד ויעיל עם  יאום ותוךבודות  בת הע את   ב לבצעחיימת  ספקה 2.11 
 
 
 מעביד -בדעו ר יחסיהעד .3
 

ו  ו בינ עצמאי, וכי אין ולא יהי  ספק ינה יהא כמעמד  ו בכל הקשור ביחסיו עם המזמכי מעמד מצהיר,    ספקה 3.1
ידי    נהאו בין המזמי  -ו/או מי מטעמה    הין המזמינלב   -העבודות  ע  ביצולשם    ספקה לבין מי שיועסק על 

  חסי עובד מעביד. י
 

זמינה עקב תביעה ו/או  גרמו למצאה שייאו הוזק ו/בגין כל נהמזמינה    פות ולפצות אתיב לשמתחי  ספקה 3.2
ה  דרישה לבין  המזמינה  בין  לפיה  טענה  על  מעוו  א/ו  ספקהמתבססת  ה מי  מטעמו    ספקבדי  מי  ו/או 

 מינה.   נה של המזשוהרא  עם דרישתהמעביד, וזאת מיד -חסי עובד התקיימו  י
 

האמור, 3.3 מן  לגרוע  ייקבע  מבלי  בו  מקרה  על    בכל  בית  אחרת  מוסמך,ידי  לפצות    ספקה  מתחייב  משפט 
ידי  -ין חלוט שניתן עלק ד ן פסה בגיו/או מי מטעמ  ן כל תשלום בו תחויב המזמינה ולשפות את המזמינה בגי 

 וסמך כאמור.אותו בית משפט מ 
 

בוליהם  תשלום שכרם ו/או תקן ו/או חוזה ו/או נוהג לילפי כל ד   וטלת עליו המיות  האחר   בכל  ישא  ספקה 3.4
וע העבודות, לרבות תשלום  לביצ  בקשר  ספקכל הוצאותיו של ה   זה זה.  יצוע חועל ידו בב  המועסקים  של

 גינם.  המזמינה לא תחוב בכל דרך שהיא בעל ידו, ולמו , ישוספקלעובדי ה

 
 ספקצוות ה .4
 

בכל  להייב  מתח  ספקה 4.1 העעסיק  ובעל  הנחוץ  בהיקף  עובדים  צוות  לת  המתאימים  ביצוכישורים  ע  צורך 
 . העבודות

 
יצוע  עמוד בקשר ישיר עם המזמינה לצורך ב ומי שי  למזמינה  ספקהעבודות מטעם ה  ת ביצועשירכז א מי   4.2

פיהעבו על  הוא  דות  זה,  ה  __, מר _____________  חוזה  ידי  על  יוחלף  לא  א  ספקאשר  כןאלא  יתן  נ  ם 
 . ום שיימסר קים סביריאלא מנימותן אישורו ימנע מליאשר לא   תב ומראש על ידי המזמין בכ אישור

 
 ותקופת אחריותת זמנים חולו .5
 

 לחוזה זה.  'בנספח  מפרט, ם בגדרים המו בלוחות הזמנייבצע את העבודות  ת הציוד וק איספהספק 
 

 זה. לחוזה  ב'ח נספ רט הטכני,ות, כמפורט במפחריות לעבוד הספק ישא בא
 
 
   ספקעל 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    חוזהמתן השירותים נשוא  פת  קובמשך כל תנו  חשבו  ל עולקיים  לערוך    ,)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 ק  ח כלביטו 16.1.

 .פרק א' ביטוח העבודות .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  במ   ר מטעמו  משמשים  העבודות  ו/או  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  וקה  תחזוה ביצוע  בתקופת  ה שם  ל הנדרשות  מקורו  התחייבויות   ספק קיום 
 . כאמור נזק או אבדן בקשר עם  החברהכלפי 
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 .יום 60בת   הרצהתקופת   יעל פי פרק זה, ח יטוב הכמו כן יכלול 

זה   ל  יכלולפרק  זכות תחל   חפיו מוותר המבטתנאי מפורש,  כל  כלפי  יבוב  או ש/ו  וףעל 
מ ועובדיההחברה,  ו/או  ו/א  נהליה  מנהל  ה ו   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

או עובדיו  /ו   ספק ת אחריותם על פי דין של הבטח אשי המלי 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 האמורע מכלליולגרוו/או כל גוף שהוא מבלי    כל אדם  לגופו ו/או לרכושו של 

 .םקח העבודות מטעמפמלמנהל ו/או  ל ו/או  נהליה ועובדיהחברה, 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 וכלפבגי  ספקכב, חבות הנה של כלי רוטעי   , פריקהד חפירהה, 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 

ומי  יטוח לא מוסד לב ן תביעות תחלוף מצד הה וכ או משק  רעלה וכל דבר מזיק במאכלה
 .לאומי( לם בגינם דמי ביטוח חייב לש   ספקבדים שהעוי 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

פי  רך  הנעוח  ביטה את  לשפ  ורחבי  זהפרק  על  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 המבוטחעבור כל אחד מיח בנפרד  ביטוח לפיו נערך ה ת צולבת ף אחריו 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  קבלנקבלנים  בביצוע  ו,  משנה  והעובדיהאו  /י  )במידה   ייחשב  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 לובמ  ע וירא , לתובעל  (₪מיליון    עשרים)  ₪  20,000,000ת  וחרי הא   ות גבול
 . הביטוח

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

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

פקח העבודות  מ  אומנהל ו/ ו/או    נהליה ועובדיה מ  רה, החבאת    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   היו מוופלתנאי מפורש,    יכלולפרק  ו/או  ל  ע  מבטחתר  זכות תחלוף  כלפי  כל  שיבוב 
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,    בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית

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 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ושבנדון,    חוזהות בקשר עם הבוד עה
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 . נהליה ועובדיהחברה, מ ל

 . 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/על מי מהם עקב מעשה    תוטלבגין אחריות אשר    ובדיהליה ועהנ 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  וחביטקרה  ות  כמו  בגין  הפוליסה  תכלול  ,  חבות הרחבות 

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  קטיבי  ואטרולה 
  העבודות על פי הסכם זה. ן שלתחילת 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  וי  ניק כיס חלופי המע  טוח בי  ספקהנערך ע"י  לא    י כי נאבת

זול  חת המבוט פוליסה  בזה  .  פי  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 המתחייב  בכתב,    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

המ ביטוח   א  וצרחבות  שלת  המבטח  האחוח   פי  לע  ספק ה  אחריותו  למוצריםק   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 לגרמו  ו הוף כלשו/או ג אדם  לכל  ,  "(רצוהמן: " ל ה)לחוזה  השר עם  קבם  תיוריהש

 .  נהליה ועובדיהחברה, מל 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 הת פוליס
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  ים לאחר תום דשחו(  שישה)  6תקופת גילוי של    ביטוחיסת הול 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  זוהביטוחי  על י  רחבה  ורק  אך  חול 

 . בתקופת הגילוילו לראשונה נתג ר  שאוח ויטהב תקופתפני תום  תם 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 כאשה הדרי
 

 :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  יוכבמקרה  גבוללב,  ה  פל  וב האחריות  זה  ביטוח  בסעיף  פח סנמפורט 
 ם. אישור קיום הביטוחי
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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 

  ספקהנזק ו/או אבדן אשר    כל  פנילעת ב  וא ערכם מעתעבודות, במלה  יצועך 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)בביטו  נה מש  י בלנקבלנים  ות  ח 

את    פותלש  ספקהביטוחי  עובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו  חשבו 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 עם  ישהנדר ם  טוחיף את כל הבילהחזיק בתוק  מתחייב  ספקה 6.4
  על צר  ומוחבות העית  מקצות  י אחריו ביטוח  . עם זאת, אתזה בתוקף  הסכם כל  התקופה בה יהיה  

פ  יןדהי  פל  ע  אחריות  ספקלקיימת    דעו  לכוקף  תבלהחזיק    ספקה ידו  לות  י עלכל  אשר נעשתה על 
 . פחיוזה על נס הסכםשר עם בק

, יכלול  בביטוח העבודות הקבלניות  )פרק א' העבודות(  ללעיא'(  )  6.1.1  סעיףי  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

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

  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    שתוטלאחריות  
 (. (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 הע)א'( לעיל בפרק א' ביטו   6.1.1ף  התאם לסעישנערך ב  יטוחי הבפ  לעטח  בו  לא

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

  ספקה  ם פועליות בהוש ר  או/ם ולי קרקע ו/או בעלי מבניבע  שרכו  ימוסכם ומוצהר כ  ספק  סר כלן ה עמל 6.9
 . לעיל וראמ בכפוף לשב גם כן כרכוש צד שלישי,  מסגרת 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'פח  סנ)  ספק הביטוחי  ר  שויא חתוצורבנוסח  כשהוא  הביטוחכדין  ם  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  מכתב    הסכם   וא העבודות  לפטור ה זה,    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  מור לערוע מהאנוסף 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 הורמבלי  לעניי   הסכםת  מהוראואה  מכל  הזה  הסבת  העהסכםן  בו  ובמקרה  נשוא  ,  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   קבלני  ידי    לוצעו עאשר 

ו/או  המשנה, והוא יהיה אחראי ל כל אובדן ו/או    בגין  נהליה ועובדיההחברה, מ  צות אתלפשפות 
,  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 יחימת   ספקה 6.15 את ם  פדרישכל    ייקנות  כמפורט    ספקהביטוחי  וליסות  ות  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 שאם, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידהועובדי נהליה  החברה, מ

 . ספקהאינטרס של ה
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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

כי נציג חברת    אוג ת האירוע ולדיע לה על קרווח ולהוד חברת הבטל  הביטוחתנאי  ל  התאםר וב סבי
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  דמותו המצב 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  ספ ה  עןסכום  מובסר  כי  ק  בכל    יישא  ספקההר 

מעבההו לסכום  צאות  שר  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, בגין  (ביטוח העבודות)  ותהעבודות הקבלנייטוח  סה לבלי 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  מטת  הביטוחעוסמך  חברת  קיבל  ם  שטרם  או  עבור      החברהמ ,  תשלום 
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   6ף  בסעיות  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  מ  זכויות  כויותיו  נהליה  החברה, 
יהא  ועובדיה לנזק  ספקה,  שיגראחראי  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    המטעמודות  עבו/או  ון  תיק בדבר 
שאמבו  נזקים ה טחים  במהלך  דתו  עבודותירעו  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  יביטוחיסוי כ  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   על  ר ותמו  ספקהוכי  ו/טע  כלים  דרישנה  ו/או  או  ש ה  בדבר  בתביעה    , החברהחי  יטויתוף 

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  טויב  אישורנספח  ב לרבות כמפורט    לעיל 
מ תנא יכללו    ( (1)   ד'נספח  )  ספקה המפורי  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
אותו    לערוך  ספקהיב  מתחי   ,לעיל  6.25יף  סע ב  רו, כאממבוטלאו  ו/ ולהמציא  את  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 דיהועוב נהליה מ החברה, כנגד ה תביעמצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או    ספקה 6.27
ז לשיפונזק שהוא  זכאי  כאי  או שהיה  בגינו,  פיניג ב  פוי לשיי  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 אתא בזר  וטה והוא פז  הסכםב  ש דרלנבהתאם  ות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או  הפוליסמ
ועובדיהמ לנזק    נהליה  אחריות  מכל  בגבור לכאמור  מה  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 כלן  עלמ.  נהליה ועובדיההחברה, מריות כלפי  מאחטור  פ  רבדב
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ה  6 ידי  על  נוש  זה(  ספק)ביטוח  העבודות  בביצוע  הנעוצים  לנזקים  ידי    הסכםא  מתייחס  על  זה 
 ו/או כל מי שבא מטעמו. ספקה

אחריות    יל להט  כדי  ,ייםשינוב  ו המצאתם ו/א  ,ספקהביטוחי  עריכת  מוסכם בזה במפורש, כי אין ב 6.29
על   מטעמ ו/   החברהכלשהי  מי  על  להוו  האו  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,    תוקף הביטוחיםבגין 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    ספקה 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  סףבנו  זאת ו  זה,  הסכםנשוא  עבודות  ה ביצוע  ו/או  סעד  כל 

ה    לחברה ה   הסכםעפ"י  ששלח  דיןאו  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 מאחגרוע  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  ב, לרבות, ומחיועל נספ  זה  הסכםי  פ-על   ספקהשל    ותורי חמאע  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  יאין  על  הנ"ל  י  ד וחים 
 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,  תמיד  שקי  מלואף  של    את  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    ,ספקהימאלית המוטלת על  הינם דרישה מינ ,  (1)ספח 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 הביטוחמטעמם    ו מיו/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  עש  שיידר מנת להתאימם     החברהל  יד  ביטוח(  6) בסעיף    כאמור  ספקהת  יו להתחייבועל  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  )  קספהוחי  טיאישור בן  ול תיק ע  להורותק ולבדו  ם אישורי הבטוח וזכותהביטוח )הפוליסות(  

כל    החברהם  מטע או על מי  / ו   החברה, אינה מטילה על  ספקה ו/או פוליסות    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  מלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידל  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  נשוא    ךנה  העבודות  תקופת  התחייב  הסכםכל  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 נהליה ועובדיההחברה, 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  במים  וחלערוך  או  להחלטת  לואם  תחתי  החברה  )בהתאם  ו (  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 
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וע בזכויות  לפג  לילחילופין ומב  ה.ראשונה וישת י דרעל פ  הדרישהעבודה מהיום בו נמסרה ימי עשר( 
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 ביצבי  לעיל, בכל של  (ספקהעל ידי    ביטוחה )( ז 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  בביצוע העבוד  שיועסקושליחיו  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 זמני  מקר
 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  כבי האש  מוראות  ה וכן את כל ה והתקנות בדבר בטיחות בעבוד
 . דותועבם באתר ה ש לקייי ותםאם מניעת נזקיזהירות וכל רשות אחרת בדבר אמצעי 

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

 ק.רובה לנזיבה הקהסנו יה או האישור/רישוי ולמעט במקרה בו העדר ה. המתאימים

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

 טבע.

נאו  ספקה 6.45 שמירה  לקיים  על מתחייב  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  בהברות  ם  קעין 

נשוא   ולהשיג את  הסכםמתבצעות העבודות  ה  לרבות  ותבוד עה  ורם לביצועאיש  זה  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  וההשתתפוי ספקה י  על  נזק  קרכל מ ב  תות העצמיו(  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  שר לביטבק  (  ספקהי  על  וח אינה באה 
ם  סעיפים אחריביגרמו כאמור  ם  נזקים באל  ספקהשל  ותו  ריבדבר אח  כםהסמכוחם 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  מהתמ על  לזכמו העורה  ח(  הק  ספקהות  דת  שור  בכל 

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

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

  לגרוע   באה  האינ  וחלביט  בקשר  זה  ,ספקהי  על יד  ביטוח  זה(  6)  סעיףב  הוראה  לכ  כי,  בזאת  הרבמו 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  סעיות  אכי הפרת הורבזה    הר ם ומוצלעיל מוסכבאמור    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  םהסכלפי    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  ומילוי כל התחייבויותיו על    העבודות   ביצועקת הציוד ואספר  ובע  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  מסוגת  הכרוכותשכל  יות  העבודות,  יצוע  בב  הו 

עלויו ולרבות  מיסים  הובלה,  ציוד,  חומרים,  ו   אגרות,ת  ואישורים  התיאומים  בהתאם    ספקהוצאות 
 וכיוצ"ב. קבלני משנה ו/או ך עם יועציםלהתקשרויות שער

 
דתם  חודש ימים מהפעלת המגובים ולאחר עבוולאחר  ות  חשבון אחד, בסוף כל העבוד  יגיש למזמינה  ספקה 7.3

 "(, לבדיקה ואישור של המזמינה.   ןבוהחש)להלן: "  כל העבודות חשבון שלינו , שהלותבאופן רציף וללא תק 
  

ועד הגשתו, ותקבע  ימים ממ  30חשבון, תוך  שורה של המזמינה.  המזמינה תבדוק את ההחשבון יועבר לאי 7.4
 עד למועד אליו מתייחס החשבון.   ספקאת התשלום המגיע ל

 
 צון המזמינה. לשביעות ר נווזה יתק  ספקל חזר החשבון על ידי המזמינה, יו  לקובון כולו או ח חששר ה לא או 7.5

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

 היא להוסיפם לחשבון.  
 

 די המזמינה.  ל י ע בכתבשאושר  כלו, כהגשתממועד  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  ביו ריכמו כן, למען הסר ספק, מובהר כי לסכום הנקוב בחשבון לא יתווספו הפרשים כלשהם ו/א   7.9

 .  למעט שינוי מחירון הספק,  להתשלום בפועועד למועד  דה מיום הגשת החשבון הצמהפרשי 
 

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

 
ה  7.11 שיגיש  יתווסף  ספקלחשבון  החוזה,  פי  על  לתשלום  פי  ערמס    ושיאושר  על  מוסף  שיהיה    דין ך  בשיעור 

 .  עלוע 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 

 
הכנסה במקור  מס  נה תנכה ממנו  מיוהמז,  ספקבגין התמורה ישולם על ידי ה  ספקמס ההכנסה שיחול על ה 7.13

 בדבר פטור ממס הכנסה.  שור אי 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
במי גב,  אל  גב  בתשלום  מרמ"י,  לתאגיד  תשלום  לקבלת  ישירה  ובתלות  )רמ"י(  וישראל  יתקבל  דה  לא 

יום ממועד מסירת    120המזמין מתחייב לשלם לקבלן עבור עבודתו עד    ,מין מכל סיבה שהיאתשלום למז
 .7.3ף ולאחר השלמת העבודות כאמור בסעי  חשבונית המס

 
 .2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זת להוראות  התשלום כפופותנאי  הוראות  7.15

 

 . לא תקלותוליום עבודה רציפה   90 במועדערבות המציע תוחזר לידי הספק  7.16

 

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

 
 
 
   אחריות .8
 

טעמו,  למי מעובדיו ו/או לבאים מ  וש, שייגרם לו ו/אולרכ   , לגוף ו/או לנפש ו/אואי לכל נזקיהא אחר  ספקה 8.1
גרם כתוצאה ממעשה  בדיה ו/או לבאים מטעמה, ולכל אדם או גוף אחרים )צדדי ג'(, שיי למזמינה ו/או לעו

מ האו  של   קבלנים    ספקחדל  לרבות  מטעמו,  מי  ו/או  מעובדיו  מי  הנובעיוו/או  משנה,  מהפרת   קבלני  ם 
 ו/או בקשר עמן.  ם זהתחייבויותיו  נשוא הסכה

 
ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים    ספק י הם שיעשו או יחדלו על יד ל הפעולות, המעשים והמחדליכ

, לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו או יחדלו על ידו  ספקהו תוך כדי בצוע שרותי  מטעמו ו/או עבור 
 ל אחריותו. סיכונו וע  עצמאי העובד על ספקכ

 
ולבי  יהיה  ספקה 8.2 לשלומם  האחראי  ו/או  עובדיו  כל  של  ו/אוטחונם  ידו  על  בשרותו  הנ  מועסקים  מצאים 

ד ו/או לכל אדם אחר הנמצא  ל פי דין או הסכם לעובוהוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ע
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ה של  או    ספקבשרותו  מתאונה  ו/אנכתוצאה  לגוף  כלשהם,  ו/א זק  לנפש  מביצוו  לרכוש,הנובעים  ע  ו 
חוהת עפ"י  והוא חייבויותיו  עמו,  בקשר  ו/או  זה  המזמינה    זה  את  בזאת  עובדים  פוטר  כלפי  מאחריות 

ה לאדם  שנגרם  נזק  לרבות  ידו,  על  חומרים  המועסקים  שירותים,  משנה  מספק  קבלני  מוצרים,  או 
ת  אם פעלה החברה ברשלנו   אלא  י משנהוהן של קבלנ  ספקל השועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן  

 .בזדון או
 

צאה אחרת מכל סוג שהוא שיוטלו ו/או יחולו  צוי ו/או תשלום ו/או הוישא בתשלום כל קנס ו/או פי  ספקה 8.3
פי המזמינה ו/או ניזוק כלשהו, והוא יהא חייב לפטור את  ראי לו כאמור לעיל, כל אח  ספקעקב כל נזק שה

 לאמור לעיל.   נגדה בקשר ה  מכל תביעה שתוגשנ המזמי
 

ו תביעה שתוגש  ס"ד חלוט עקב דרישה ו/אישפה את המזמינה בגין כל פ  ספקהמהאמור לעיל,  רוע  מבלי לג
על קיום     ספק שהמזמינה תודיע ל, ובתנאי  על פי כל דיןושנמצאת בגדר אחריותו על פי חוזה זה ו/או    הנגד

 לוט. מתן פס"ד חלהתגונן עד ל   ספקל רדרישה ו/או תביעה כאמור ותאפש
 

ידי ה  לעיל ו/או בעצםים ש סעיפבאין באמור   8.5 אחריות  מ  ספק כדי לשחרר את ה,  קספ עריכת ביטוחים על 
בר לאמור בהסכם זה  חובה נוספת מע   המזמינה כלשהי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על  

 ו/או בדין. 
 
 שיפוי .9
 

פסק    בגין כלהחברה  ת את  לשפולפצות ו   ספק, מתחייב הפרק זהפי    אר התחייבויותיו עלשבלי לפגוע במ  9.1
קין )נוסח חדש(, כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק  תביעה על פי פקודת הנזידין חלוט שיינתן עקב  

 וק אחר.במקומה, או על פי כל חשיבוא 
 

לשלמו  החברה  ב  סכום שתחויבגין כל  החברה  את    תחייב לפצות ולשפו  ספקבנוסף לאמור לעיל, יהיה ה  9.2
הנ לעיל  זקיםמחמת  לעילובכפ   האמורים  לאמור  ששילמוף  קודם  הסכוםהחברה  ה  ,  את    בפועל 

ר כלשהו  פיצויים ו/או תשלום אחתיאלץ לשלם  שהחברה  שהתחייבה בו ו/או עליה לשאת בו ובכל מקרה  
כאמור   הוצאה  ו/או  הפסד  ו/או  אובדן  ו/או  לנזק  ה  -בקשר  כ  ספקמתחייב  כאלשלם  תשלום  מור  ל 

הצמד הפרשי  ור בתוספת  והוצאות  ה  לכ שהחברה  ת  סבירויבית  בקשר  בהן  הוצאות  עמדה  לרבות  ך, 
 עורך דין והכנת עדים ומומחים. סבירים של ושכ"ט 

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

 
ואולם, אם    ספקבכל דין מוטלת על הבעו  י כללי הבטיחות אשר נקהעבודה לפ  ריות הכוללת לביצועחהא 9.4

ת  זאת  אף  על  על  מהחברה  וטל  מי  תש"ל  ו/או  )נ"ח(,  בעבודה  הבטיחות  פקודת  ע"פ  אחריות,    -טעמה 
קשר  ב, או ע"פ תקנות מכוח חיקוקים אלה  1951  -ח על העבודה, תשי"ד  ו ע"פ חוק ארגון הפיקו, א 1970

בקשר או  ה  לעבודה  בין  לעובדים  בביצועה,  מדי   מדיןמועסקים  בין  מדין  "המזמין",  בין  "תופש",  ן 
במקו"מפקח" "מחזיק  מדין  בין  אחרת  ,  ובין  העבודה"  ה  -ם  מטעמה,  החברה  את    ספקיפצה  מי  ו/או 

 שנגרם להם כתוצאה מכך וישפה אותם בגין כל חיוב שהוטל עליהם. ד ולחוד, בגין כל נזק ביח
 

בגין מעשה ו/או    ספקי ה באחריות כלשהי כלפ  ישאוו/או מי מטעמה לא  ברה  הח בזה, כי  מוסכם ומוצהר   9.5
 ו/או מי מטעמה.   החברהם ו/או מודד ו/או של בעלי חוזה אחרים עם  ל כלשהם של מי מהמתכננימחד

 
ו/או    ספקויות הביומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחיימובהר כי אין בס 9.6

או על פי    על פי הסכם זה  ספק אחריות הזה כדי לגרוע מ   פרקאות  זה וכן כי אין בהור  רקפיותו לפי  אחר
 כל דין. 

 
 
   ערבות לקיום החוזה .א9
 

התחייבו .א מילוי  החוזהית יו להבטחת  פי  על  למזמינה, ו  הספק  ימציא  החוזהמועד    דע  ,    ערבות   ,חתימת 
צמומקורית  בנקאית   מותנית  בדבלתי  מדד  שלת  בנו  0,0030  סך  כנספח  ש"ח,  המצורף  לחהסח     וזה.' 

  90)לפחות    רצון התאגיד  ות התקנת הציוד לשביעותלרב  ף עד לתום תקופת החוזהבתוקהערבות  תהא  
 חודשיים.  , בתוספת (עבודה רציפה וללא תקלות מיי

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

 : ט להלןזקים כמפורוהנ

 
מתנאי    מילוי תנאי כלשהו  ימינה עקב או בקשר עם כל הפרה או אלמז  םלהיגרד העלול  הפס  ל נזק אוכ .1

 לרבות בתקופת האחריות.   ,החוזה
 



- 31 - 

וזה זה, או  עם ח  בקשר ומים שהמזמינה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהםכל ההוצאות והתשל .2
מעשה או  ביצוע העבודות או ל ל יא בדרך כל שה הוהקשור  בה מינה תתבע בקשר עם כל תביעת צד ג' שהמז

   .הספקל  למחדל ש
 
 .עמוד בהןל  עמדה או שהיא נדרשתה המזמינאשר כל הוצאות, תיקונים, השלמות,  3

 
כ .ב מקרה  אובכל  כולו  הערבות  סכום  את  לגבות  רשאית  המזמינה  תהיה  או   מקצתו,  אמור  אחת    בפעם 

מיד את  חייב הספק להשלים    שהו,כל  בות סכוםרמהע   לגבותנה בזכותה  השתמשה המזמי.  במספר פעמים
ו/או    לגבותאה בלתי חוזרת למזמינה  הור  אתהמקורי. לא עשה הספק כן, ניתנת בז  סכום הערבות לסכום

מתוך המגיעים   לנכות  מסיבה  התשלומים  ו/או  זה  לחוזה  בהתאם  כלשהי   לספק  השווה    אחרת  סכום 
 . ילין הערבות כנזכר לעא כדסכום זה יה ןדי. בידה קדון י קו כפלסכום שגבתה מהערבות ולהחזי

 
 ק בלבד. כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הספ .ג

 
 ת המזמינה לבנק. יתנת להארכה עפ"י הודעהערבות תהיה נ .ד

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

י לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה למזמינה עפ"י  המזמין לחלטה, מבל  יוכלת הבנקאית, וך את הערבלהארי
 ן.החוזה ו/או עפ"י כל די 

 
 . אחר תשלום יתרת החוזה לספקזה, ישוחררו לספק רק להערבויות לקיום החו .ו

 
ו/ .ז טענות  הועלו  ו/או  תביעה  ההוגשה  לעבודות,  בקשר  המזמינה  כלפי  דרישות  ממעאו  ו/או  נובעות  שה 

ריך את תוקפן של איזו מן הערבויות שיהיו בידה באותה  המזמינה רשאית להא  תהא  דל של הספק,חמ
 ות ו/או דרישות אלה.  ההליכים הקשורים בתביעסיומם וסילוקם המלא של  עת, וזאת עד ל

 
 

 והפרות סיום החוזה .10
 

תו לידי גמר  מקצ  זה, כולו או  הביא חוזהל  ו שתראה לבכל עת ומכל סיבה  התאגיד רשאי,    את, כי  מוסכם בז 10.1
הנקוב בהודעה אשר יהיה  . ניתנה הודעה כאמור, יסתיים החוזה בתאריך  לספקהודעה בכתב על כך    על ידי

 ן ההודעה.  ימים מיום מת   14לפחות 
 

  ד אותו חלק שכרו בע  ספק, ישולם לספקהחוזה על ידי ה  הובא החוזה לידי גמר בנסיבות שאינן עקב הפרת 10.2
המזמינה עד להבאת החוזה לידי גמר, לפי אסמכתאות    ואשר אושרו על ידי  פועלבשהוא ביצע    מהעבודות

 זמינה. , לשביעות רצון המספקה  אשר יוצגו על ידי
 

  לאהסכם זה, כולל נספחיו, ופי    על  ומהתחייבויותי הספק אחת או יותר    הפר וע מן האמור לעיל,  מבלי לגר 10.3
ם כן מדובר בהפרת בטיחות  יום )אלא א  5  שליד  התאגמנציג    תראההבל על כך  ה לאחר שקי את ההפר  ןתיק

מיידי(,    ישאשר   באופן  לתקנה  השניצה  היהיחובה  לבטל    ד  לכםהס  אתרשאי  תגיע  כזה  במקרה    פק ס . 
 . פסקת ההסכםשבוצעו על ידו עד ליום ה עבודותתמורה רק בגין אותה עבודה ו

 
ז 10.4 לו  בסעד  בשימוש  ל   התאגיד כאי  אין  כדי  מזכותו  גזה  חוזלכל  רוע  פי  על  נוסף  דין  סעד  פי  על  ו/או  זה  ה 

 בקשר  עם חוזה זה. 
 

ת כל אחד מהם תחשב הפרה יסודית  עיקריים בחוזה זה והפרהינם תנאים  לחוזה זה    11-ו   א'9,  2-9  סעיפים 10.5
חר  א מכל סעד    מבלי לגרועו הופר החוזה בזכות לבטל את החוזה וזאת  של חוזה זה, המזכה את הצד כלפי 

 וזה זה. על פי דין ועל פי חכאי  לו הוא ז
 

כנגד   10.6 ניתן  במי מהצדדים  אם  נכסים או הוגשה  כינוס  עי צו  מנכסיו,  קשה לפירוקו או הוטל  על איזה  קול 
א רשאי לבטלו, וזאת מבלי לגרוע מכל  הי  צד השניהפרה יסודית, וה   ויחשב הדבר כאילו הופר החוזה על ידי

 זה זה. י חוי דין ועל פ פזכאי על   אואחר לו ה סעד 
 

 הסבהאיסור  .11
 

ו על פי החוזה, כולן  כויותיו או התחייבויותירשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר לאחר את ז  ספק אין ה 11.1
, ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה  ו חלקן, או כל טובת הנאה על פיהן, בין בתמורה ובין שלא בתמורהא

למען  בכתב, ובתנאים שתקבע החברה.  הסכמת החברה מראש ואת    אם קיבל לכך  חלקן, אלא, כולן או  זה
בש לחברה  הסבה  או  המחאה  ספק,  בשהסר  חברה  ו/או  הספק  בספקליטת  השליטה  בעלת  ו/או    ליטת 

 .בחברה קשורה לספק, לא תיחשב להעברה על פי סעיף זה 
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ה 11.2 התחייבויו   ספקהמחה  ו/או  זכויותיו  האת  עפ"י  ללאתיו  החברה  חוזה,  ימשיך  מרא  הסכמת  ובכתב,  ש 
ייגרם    קספה נזק אשר  בכל  ויישא  זה,  עפ"י הסכם  החברה  כלפי  מי  להיות אחראי  או  שלישי  צד  ידי  על 

 מטעמו. 
 

עובדים  ששכרםהעסקת  בין  לכ  ,  בה  אין  אחרת,  בדרך  ובין  העבודה  שעות  לפי  משום  משתלם  שעצמה 
 ן לאחר.של חלק מה  העבודות, או מסירת ביצוען של

 
וכאשר יקבל את אישור החברה מראש    משנה רק אם  ספקחלק ממנה ל  את ביצוע העבודה אוביר  יע  ספקה 11.3

המשנה, ובכפוף לתנאים שבאישור זה.    ספקל  משנה ולזהותו ש  ספק ( ללהעברת העבודה )או חלקהובכתב  
לא יהא    משנה, הוא  ספק מצעות  של החברה כאמור לביצוע חלק מן העבודה באאת אישורה    ספקקיבל ה 

 נ"ל, אלא באישורה מראש ובכתב של החברה. המשנה ה   ספקליף את להח רשאי
 

מט  11.4 כאמור  הסכמה  להעסיק  במתן  החברה  אתמש  ספק עם  לפטור  כדי  אין  מאחריותו    ספקה  נה 
)לרבות    של מבצעי העבודות  מלאה לכל מעשה  באחריותישא    ספקוהתחייבויותיו לפי חוזה זה ולפי דין, וה

 כוחם ועובדיהם.  על ידי החברה(, באישרה שר זהותם או אלני משנה קב
 

  , אשר ספקו כל עובד של  משנה, א   ספקבודה של כל  המזמינה רשאית בכל עת לדרוש הרחקתו משטח הע 11.5
ך פרק זמן סביר בהתחשב בנסיבות  להחליפו באחר תו  ספק לפי ראות עיניה אינו מתאים לתפקידו ועל ה

וב  של  הענין  עובדתפקידו  ו  ספק /אותו  ימשנה,  תוך  לא  מאשר  תעשה  ימ   7אוחר  הנ"ל  ההחלפה  ים. 
 ה בעניין זה. טענה כלשהי כלפי המזמינלא תהא  ספקועל חשבונו, ול  ספקבאחריותו של ה

 
 נותשו .12
 

א 12.1 במסירה  תינתן  זה  חוזה  לפי  ליתן  צריך  שצד  הודעה  המצוינת  כל  הכתובת  לפי  רשום  בדואר  או  ישית 
חוזה   הודעהבראש  בדוא  זה.  רששנשלחה  שנתר  כהודעה  תחשב  בתום  ום  הנמען  ידי  על  שעות    72קבלה 

 ממועד משלוחה. 
 

בידי החברה.  כמו כן, כל הזכויות מכל  נן  אליהן היהזכויות בקשר  כל  בעבודות, וי הבעלות  מובהר בזאת כ  12.2
או  /בקשר ו  ספקה  קו על ידיו/או יסופ  רבות זכויות היוצרים בכל המסמכים שיוכנומין ו/או סוג שהוא, ל

טובתה של  מוותר בזאת ל  ספק"(, הנם רכושה וקניינה של המזמינה, וההמסמכיםן: "על פי חוזה זה )להל
כל הזכויות במהמזמינה ומעבי לה את  היוצרים, והמזמינה תהיה רשאית  ר  זכויות  סמכים הנ"ל, לרבות 

 ש במסמכים הנ"ל.  להשתמ
 

ע ו/או נתונים ו/או רכוש  על מסמכים ו/או מידשהי  ות עכבון כלכלא תהא ז  ספקדין, ל  למרות האמור בכל 12.3
ו/או  מסמכים  לרבות  המזמינה,  של  כלשהו  ה  אחר  ידי  על  שהוכנו  חוז  פקס מידע  עפ"י  ו/או  זה,  בקשר  ה 

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

ל סכום המגיע לו ממנה, בין שהינו קצוב ובין  כ  ספקמים המגיעים להסכוית לקזז מן  אנה תהא רשהמזמי 12.4
 שאינו קצוב.  

 
להזמיהח 12.5 מתחייבת  אינה  כלשהו ברה  בהיקף  שירותים  שלא    ן  או  להזמין  רשאית  תהא  והיא  הספק,  מן 

 והמוחלט.  פי הצורך ולפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי להזמין את העבודות, ל

ידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו, וכל מידע  זה לשמור בסוד כל מ יב במסכים ומתחי  ספקה 12.6
גלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא  ועו של חוזה זה, ולא לו יגיע לידיעתו עקב ביצאשר הגיע א 

 זה. לצורך ביצוע של חוזה

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 
 

_ __________ __________ ______   _________________________ __ 
 ספקה        המזמינה 
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 נספח א' 
 
 

 תאריך:__________ 

 

 לכב'

 ______ ______________ 

 

 ,ג.א.נ.

 דה צו תחילת עבו הנדון:

 

 

 .תלמט"ש קרית ג  עדינים מגובים 2 לספק ולהתקיןהנכם מתבקשים   .1

 . וראות המזמיןועל פי ה ,ותההתקשר   מסמכיהעבודות תבוצענה על ידכם על פי  .2

 

 בכבוד רב,          

 בע"מ  קרית גתמי          

 

  

 

 חלת עבודה זה. הננו מאשרים קבלת צו הת

 

_______ ____________ _____ 

 ספק ה               
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 נספח ב' 

 

 מט"ש קריית גת   עדיניםם והתקנת מגובימפרט טכני לאספקה 

 

 . קריית גתמט"ש ל  ,םעדינימגובים  תקנת שני הו  לאספקה  להלן מפרט טכני

 

 מ"מ( 6עדין )מרווח סינון וב מכאני מג

 

 נתונים כלליים  (1)

 

מכאנ מגוב  של  מושלמת  יחידה  יספק  )הספק  קדמי  בניקוי  מגוב(.יחיד   2י  במבנה  ההתק  ות  תתבצע  נה 

בגג פתח  דרך  להנח   ,המגוב,  היצרןבהתאם  יובהר  יית  יהיה    ,  ו  קוי בנימשופע  המגוב  בתקדמי  וך  יותקנו 

   מעלות. 80ל ית שתעלה בזוו

 

ח מתוכננים  כל  יהיו  המגוב  בעומסים  לקי  וובתנאים  לעמוד  לעיל  במהלך  המפורטים  להיווצר  העשויים 

 ולת הציוד.פע

ללא  עם כל המשתמע מכך,  וני  מקו גרביטצי ולמי הכולל מגבונים, תחבושות וכד',  ביוב עירוני ג   הנוזל יהיה

 ני המגוב. שיקוע חול לפ

 

, גובה מוטות  ס"מ  200עד  תעלה  מה המרבי מעל רצפת הס"מ. גובה הזרי  110וחב  תקן בתעלה ברהמגוב יו

 ס"מ.   300סינון מעל רצפת התעלה יהיה 

 

)עד    300מק התעלה  עו   ק"ש, מ  4000  -ספיקת השיא המתוכננת בתעלת המגוב היא כריצפת הבטון(.  ס"מ 

ממוצעת   מינ  1500ספיקה  ספיקה  סינון  מר  מק"ש,  300ימאלית  מק"ש,  בין    ,מ"מ  6ווחי  הגובה  הפרש 

 . ס"מ 300תפעולי  טח חתית תעלת המגוב למשת

 

  סן. גובה ת המסועים והדחע ועל פי דרישות מערכוגובה השפיכה מעל רצפה תפעולית יהיה באחריות המצי 

 מ'.  1.50-2.0מגוב יהיה בין שפיכה מה

 

כחלק  מלא למערכת המתפ"מ    יספק המציעעם הצעתו   נת המערכת  לבחימהצעת המחיר  אינטגרלי  וצעת 

שדרוג לתפ"מ המוצע על ידו במידה ויזכה  ל דרישת שינוי, עדכון,  הספק מודע ומקבל מראש כי כ,  המוצעת

   עו ככתבו וכלשונו.יהיה מחויב לבצמכרז יהיה על חשבונו וב

 

יעבי העהספק  מביצוע  כחלק  בתוך  ר  ימים  בודה  עבושבוע  התחלת  צו  מפורטות תוכניו,  דהמקבלת    ת 

המכ למסוע אניילמגובים  הם,  ללוחות  ולכל  ,  המסופחשמל  תהציוד  ידו  על  לאישור  וק  מפורטות  כניות 

 וד לחשמל לפיקוד ולבקרה(. ד )תוכניות לצילא יאושר הציותוכניות על כל ההמזמין, ללא חתימת המזמין 

 

בי בתוך  צאישור  למיום    7וע,  הספק  יספק  עבודה  התחלת  צו  הסמקבלת  את  להל זמין  לאישור  עיפים  ן 

 וע: ביצ
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וכן בפורמט    DWGורטות של הציוד בפורמט כניות מפ ות לאחר זכייתו תחייב לספק הספק שהצעתו תזכה מ

PDF ומפרט תחזוקה מלא    שטח העבודה במט"ש המתאים ל  ה מלאכניות יכללו מפרט התקנ ו, כמו כן הת

 . יחה מלאהבמדיה מגנטית ובמדיה קש ,קי חילוף(חלמת )רשי ורט פומ

 התאמה למפרט הטכני. ו, והוכחה לרטים המוצעים על ידהמפ  ה מלאים לכללחומרי מבנ

המגובים  עם   המציע  הפעלת  מגנטיתיספק  במדיה  מלא  תכנה  ה  גיבוי  לבקרת  קשיחה  מגובים,  ובמדיה 

 ידי מזמין הציוד .  עללו דרשים כאנשהתכנה איננה נעולה לשינויים במידה ו  ובאופן

 

 י הפירוט להלן:חשבונו, על פועל  ספק דו במחסן העל יציוד המסופק י חילוף ללהחזיק חלק תחייב מ הספק 

)גומיות אטימה, פסי שחיקהחלקי חי גלגלי  ככל שיש  לוף מתכלים  חיישני  מה,  מחלקים, כבלי הרהנעה,  , 

 על המדף ובזמינות מידית.   -וכדו'( ה,קרב

קים מיום  י עסימ   14של עד    אספקה  -( המברשת גריפמגרפה נעה,  ם מתכלים )רשת סינון,  ינף שאקי חילולח

 ת רכש. קבלת הזמנ

 

 המחיר תכלול הצעת 

  ובקרה   , לוחות חשמל פיקודיהםם על כל מכלולמגוביהציוד הנדרש להתקנה מלאה ושלימה של  את כלל ה

ל מגוב,  ובה לכל מגוב(, לוח מגוב ייעודי לכג  )מדהמגובים  להפעלת אולטראסונים  , מדי גובה  ל מגוב()לוח לכ

ע בק מפוקד  הר  המפרט  פי  מקומינדרשל  חשמלי  מפסק  המגוב    ,  אטימות    להפעלהליד    -(IP-68)בדרגת 

ידני, אטימת כלל תעלות  עברת בורר המגוב למצב  חצן קפיץ(, הפסקה הנ"ל רק לאחר ה אחורה ל\)קדימה

   ה מושלמת.קיימות להתקנ ה  ובים לתעלותגהתאמת המ ים,ת מעבר פסולת בצידי המגוב המגובים למניע

 העבודה. מזמין על ידי   ידרש, וכל אשר יידרשים ככל שו לאחר התקנת המגובחזרתסוע הקיים והפירוק המ

לא הציוד  הצ אספקת  של  והתקנה  פריקה  היודתר,  התקנת  כי  יובהר  ולא  ,  בטור  תבוצע  קביל  מ במגובים 

ני  וע מגוב שוב אחד ביצמג   שלודה מושלמת  בד להפעלתו, ורק לאחר עה למגוב ראשון עכלומר התקנה מלא 

המציע   בחשבון    לקחתעל  הביצועעלויו בזאת  לאת  המט"ש    ,  ביצוע,  באופני  עיכובים  עילת  לספק  תעמוד 

 נהל המט"ש. על ידי מדר והכל כמוגאם לניתן פעיל והתקנת המגובים תהיה בהת

 . ככל ויידרש של המגוביםו השני העתקת מסוע פינוי הגבבה לדחסן לציד

 ובים. ג המ שלמת התקנתה נדרש לאחרה למיקום הבבהעתקת דחסן הג

לבקרת המט"ש,  חיבורי חשמל   למערכות המט"ש, המגובים הקיימים מחוברים  וכן  למגוב  ובקרה  פיקוד 

יהיהוהקב מל  לן  באופן  לבצעאחראי  בבחינה    א  המערכות  מצב  את  להשיב  הנדרשים  החיבורים  כלל  את 

 . הד זמין העבוהמלאה של מו ובקרתית למצבם הקודם עד לשביעות רצונ   חשמלית

גבבה ללוחות המגובים, באופן בו כל  ן מלא ובלעדי לחיבור מהוע פינוי האחראי באופלן יהיה  הקב  יובהר כי

יכנ עבודתו  לאחר  כמגוב  כמו  לעבודה,  המסוע  הגבבהן  ס  לדחסן  כנ"ל  יכללוחיבור  אלו  חיבורים  חיבור    . 

הב במערכלמערכת  לראות  יהיה  שניתן  כך  המט"ש  של  אתקרה  הבקרה  מנוע   ת  למכלל  המערכות  צב  י 

המגוב השני, תקלה בדחסן  קלה במגוב אחד לא תשבית את המסוע והדחסן עבור  , תקלהת\מנוחה\בודהע

 במכרז זה. ופקים  ל יופעל מלוחות המגובים המס, כל הנ"קלהעת המסוע עד לאיפוס הת תהפוך את כיוון נסי 

 

 ת אחריו

למשך   תהיה  הציוד  על  מי   18אחריות  הפעלחודש  הציוד    ובהר)ילמזמין    ודהצי  מסירתו  ת ום  מסירת  כי 

 . ימי עבודה רצופים ללא תקלות של הציוד(  30זמין הנה לאחר למ

 כונה. הממפרט  על פי   , והפעלת הציודהתקנה ר בועאחריות תכלול אחריות  

 

 .כששבועות מיום קבלת הזמנת ר 12עד   לאתר זמן אספקה

 אתר. ספקה ל זמן התקנה לא יאוחר משבועיים מיום א
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שתופעל באופן אוטומטי ותסית את הגבבה אל    (ה, )מסותבדלתית, קלפיצויד    מסועלבבה מהמגוב  משפך הג

או הדחסן  מערך המסועים    בו  על במצבהדלתית תופ  ,ותקן דחסןגובים לא יבמ.  בהלמסוע הגבלמגוב    עברמ

 .  המזמיןשור  בתקלה. תכנון הדלתית ע"י היצרן יוגש לאישלאחריו נמצאים בתחזוקה או 

 

וב מעל רצפת  גירוז ושימון יבוצעו בחלקו העליון של המג  תחזוקת המגוב כגון צורךים הנדרשים לטיפול

 כים. תעלות השפל התפעול ללא צורך בירידה  

 

המגוב, בכל  שיבטיח קיום מהירויות הזרימה דרך  מורד שומר מפלסגם פק וב יסוכחלק מאספקת המג 

הבטיח  מתחתית התעלה כדי לס"מ  10מגובה של יהיה החל ומר המפלס טווח הספיקות וכנקוב מעלה. ש

, בהתאם  סל יוד יגיש תחשיב הידראולי של שומר המפ הסעה של החול שבתחתית התעלה. ספק הצ

 המשך. למהירות כפי שיפורטו ב 

 

 (  תאור המגוב 2)

 

( מוטות  כולל רשת  תחתית המוטות (  BAR SCREENהמגוב  התעלה כאשר  בתחתית  מעוגלת    המותקנת 

צקים ברשת המוטות  ועקב כך לעלית המפלס במעלה  ללכידת המו הגורמת תים,ניעת שטחים מ( למJורת )צ

דיפרנציונלי וגיבוי בטיימר )כאשר    Ultrasonic W.Lמסוג  ש מפלס  רגהזרם. עלית מפלס הנוזל מזוהה ע"י  

חוברות   שאליהן מ  אין סופיותיל( שמפעיל את המנוע המניע שתי שרשראות  מרווחי הפעולה נקבע ע"י המפע

מ' לכל היותר, עוקבות הנכנסות לרשת המוטות ומפנות את הגבבה   2.0יהיה ין המגרפות המרחק ב ות, מגרפ

ני   התחתון  קההלכודה מחל  לנקודת  עד  מברשות  של הרשת  )ניקוי באמצעות  להב  המגרפה באמצעות  קוי 

 לזוני.בה למסוע חתאושר( ללא צורך בשטיפה המפילה את הגבא ומערכת מתזים ל

 

תצ המוטות  משהיה  ורת  החלופות:באחת  )צורת    תי  הידרודינאמי  בחתך  מוטות  מלבני,  בחתך  מוטות 

 דמעה(. 

 

בחתך מוטות  בעל  לאמ   במגוב  מהירות    לבני  מעל  זרימה  תתאפשר  במגוב    0.9מקסימאלית  לשנייה  מ' 

 בספיקת שיא במים נקיים.

 

תתאב לא  הידרודינאמי  בחתך  מוטות  בעל  מהירותמגוב  מק  פשר   סימאלית  זרימה 

 בספיקת שיא במים נקיים.נייה במגוב מ' לש  1.25 מעל

 

יציאה  כניסה למגוב, במגוב וב זרימה בת על היצרן לספק חישובים הידראוליים לגובה נוזל ומהירויו

 נימאלית.  לספיקת שיא ממוצעת מי

 

אוטומט מתקן  הינו  פלב"מ  המתקן  כולו  עשוי  לחלוטין  ז   L316י  המגובכלל  מבנה  הכולל  ה  מסגרת  וף 

תוך כדי עבודת המגוב ולאורך זמן, רשת סינון מוטות בתחתית ,משטח    חות הנוצריםידה לכו העמ   מסיבית 

 ן גריפת גבבה בראש המגוב. רות אין סופיות ומנגנותי שרש ש ,הובלה עד למשפך

ו פיקוד  כולל מערכת מושלמת של  וכל    ,בקרה הכולל מפסק קפיציהמתקן  נה  הדרוש להתקבקר מתוכנת 

 .מתקן והפעלה של ה מושלמת

 

ק  מנגנון אלקטרו מכני דרוך קפיץ המשמש להגנת עומס יתר על הגורפים ומונע ע"י כך נזיסופק עם    המגוב

 הגורפים.מערכת ל
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המגרפות לפרק זמן שיקבע  תר יתריע מנגנון עומס יתר לבקר ויגרום לכיוון תנועה הפוכה של  במצב עומס י

הספק א  ע"י  כיוו )תוך  ידי  פשרות  על  ל  המפעיל(ן  כי שחרועד  והפיכת  המגרפה  נוספת  ר  פעם  הסיבוב  וון 

לעומסלה הגורם  פעמים .  סרת  שלוש  תתבצע  זו  ופע   ,פעולה  אלו  במידה  הגורם ולות  לשחרור  יגרמו    לא 

המפעיללעו של  התקלות   הודעת  למערכת  תקלה  הודעת  תישלח  תתאלמפ   ,מס  המט"ש  שליטה    פשרעיל 

 . באופן מלא ןאו ביטולר הפעולות ה בקביעת מספמלא

 

 טכניים  חומרי מבנה ופרטים א. 

שינים    ם וגלגלישרת ומסביכולל השרשרת, גלגלי )רולרים( השר  316Lכל חלקי המגוב יהיו עשויים פלב"מ  

שונים(.   עיליים מבנה  מחומרי  שרשרת  הכולל  מגוב  יאושר  )לא   ותחתיים 

 

ת המ מסבים  תחיל  בי ערכת  עם  יהיו  אשר  מפלחתונים  מיסב  ציר  ת  וב"מ,  פלדה  -מ  תותביציקת 

SILICIUM-carbide     של ולאורך  בשחיקה  מירבית  לפחות.  4,500לעמידות  עבודה   שעות 

 

 ו דורש טיפול. אמי ואינ ו מיסב קרהמיסב התחתון הינ 

 גירוז. עם פיות  SKFהמיסב העליון יהיה מיסב כדור סגור כדוגמת תוצרת 

 .תחתית התעלהאל   צורך בירידה רשרת יהיהקת מתיחת שתחתון, ו/או בדיפת מיסב עבור החל

 

פלב"מלאור מבנה  מחומרי  מכסים  יותקנו  המגוב  כל  ובטיחות  316  ך  הגבבה  נפילת  המפעיל,    למניעת 

וניתניהמכס נגישים  יהיו  מפלב"מ  ים  אומים  באמצעות  בקלות  להסרה  אח316ם  טכני  פתרון  כל  או  ר  , 

 מהנדס. שיאושר ע"י ה

ברו על ידי  קיימים ויחוים ודחסן  )מסוע  ולה למכ   וממנו  ןס לדח  בילההמו  םמסועילמע'  גבבת המגוב תישפך  

 .הספק ללוחות המכונה(

 

או    NORDאו     BAUERצרת חב'  תווע יהיה  היצרן, המנ  מערכת ההנעה הינה ע"י מנוע גיר המסופקת ע"י 

במבנה   ערך  אטימות    400הרץ,    50פאזות,    BEVEL    ,3שווה  רמת   .  IP 65וולט, 

תה  כל מוגנת  המערכת  ברמת  פיציה  יה ה  .DIV 2 CLASS 1וץ  תנועת  מנוע  תתאפשר  לא  אשר  כזה  יה 

 פועל. השרשרת בעת בה המנוע אינו 

 

 . 112KN -ת מכח הקריעה של השרשרת לא יפח

 א יהוו חלק ממנו. ( באמצעות ברגים ולRAKE( יהיו ניתנים לפירוק מגוף המגוב )COMBהמסרקים )

 מגוף המנגנון.  חלק לפה ולא יהיהניתן להח סרקים יהיההגורף הנגדי לניקוי המ

 

מומנט    מתארך כפונקציה שלן גוף הממסרה )גיר( וגוף המגוב והוא  גוב יסופק עם מנגנון הקפיץ יהיה ביהמ

חש  המ וכך  יתר.בממסרה  עומס  להגנת  המשמש  חשמלי  מנגנון  או  גבוה,   ומנט 

 

 חשמל  ב.  לוח

ה  פרד( יהיהמגובים בנרכת פרד ועבור מעל מגוב בנח עבור כ לוע"י ספק המגוב ) לוח החשמל המסופק 

  בחדר חשמל נפרד הנמצא, לוח החשמל יותקן IP65י מבנה פוליאסטר משוריין ברמת אטימות מחומר

ח החשמל ייוצר  . לויםדורש מוגן התפוצצות ובאיזור קורוזבי בתוך מבנה המגוב ר שבאיזובמבנה המגובים, 

   וג זה בעבר. לוחות מס   מוכר שייצרבארץ באמצעות יצרן לוחות  

 .2Bרמת מידור   61439תקן  ר לפי וח עצמו ייוצהל

 זמין. יב לכך, ויאושר ע"י המדרישות היצרן ולתפ"מ של היצרן והספק מתחי מערכת הפיקוד תענה לכל
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באופן הכולל לכל  ת הבקרה של המט"ש ספק את כלל נתוני המגוב למערכמערכת הפיקוד של המגובים ת

 מסועים והדחסן., וכן למנוע הבנפרדגוב כל מתקלה של ה, מנוחה  צב עבודמ -הפחות 

תפוקד  לה זו , פעודחסןעירום הפסולת על גבי ההפוך למניעת של תקלה בדחסן יופעל מסוע הגבבה  במקרה

 ל לוח מגוב בפני עצמו. מכמגובים, דרך לוח ה

 

 : לפחות רכיבים הבאיםכל לוח יכלול את ה

 מפסק ראשי. 

 . ספק מתח

מתוכ על  הכולל  נת  בקר  דלצג  הגבי  ווח  ל ת  המערכת  תקלותלהפעלת  חיווי  עם  ממשק  למערכת    תוכנת 

, ממשק זה  פעולונוח לת דם מכונה ברור  , תוכנת ההפעלה תהיה בעברית בעלת ממשק אהבקרה של המט"ש

 . המגוביםויהווה תנאי לקבלת  יאושר על ידי המזמין  

 הראשי.   געים יבשים להעברת התקלות ללוח הבקרהמ

 

ב לכל שינוי שיידרש על ידי  הספק מחוי,  המתכנןשור  החשמל לאיש את לוח  יגי  העבודה הספק  פני תחילתל

 . ף(תוספת תשלום נוס  ללא)המזמין בלוח החשמל 

 

לאישור יגיש  פי   הספק  יסואת  שלא  לוח  יאושר  )לא  ותפ"מ  קווית,  חד  סכימות  הלוח  ספק  רטי  ע"י  פק 

 המגוב(. 

 

 החשמל:תכולת העבודה ללוח 

בחתך מתאים בצינורות מגן או בתעלות כולל איטום  כולל כבלים  למנטים  ל האחיווט בין כ   ודה כוללת העב

ושלמת  מבה מלאה ו הנדרשת להרכפריסת התשתיות  את כלל  ספק הציוד להכיר  , על  כבליםכניסות, סימון  

 . נה מלאה של המגוביםתקבים הנדרשים להי, לוחות החשמל וכל הרכ של המגובים

 

הלוח יעמדו בדרישות המפרט ויהיו זהים   של מרכיביית החיצונית והתכולה הפנימל זיוודי ישור של כלא .1
 נן. המתקן שאושרו ע"י המתכ למרכיבי לוחות החשמל והתקשורת של שאר מרכיבי ציוד 

 

  ו ולדרישותתכנן החשמל ובכפוף להנחיות של, מידותיו וכל פרטיו יאושרו אך ורק ע"י ממבנה הלוח וסוגו .2
נטגרלי ממנה גם אם המכונה מגיעה  כונה חלק אילוח מ)" של  תקבל כל טענהוחד ולא תהמפרט המי

 (  "מיצרן שנמצא מעבר לגבולות!!
 

ואשר מסופק יחד וכחלק בלתי נפרד מהלוח וכל    ומבקר את פעולת המכונהסוג הבקר המתוכנת שמנהל   .3
מהסוג שאישר  כו' יהיו ומתאמים ו , מחבריםספקים ,וים כדוגמת כרטיסי הרחבהזיוודי הבקרה הנלו 

 מת הציוד שאושר בכלל המתקנים מטעמי אחידות וסטנדרטיזציה. בלבד בכתב וכדוג נן תכהמ
 

בדרישות ובתקנות של חללים בעלי דרגת  ) מיקור חוץ ( יעמדו   כל הציודים המסופקים ע"י הקבלן .4
בתקנות   וסף יעמדו ימית  ובנ  גולמיים, אווירהגמת תחנות שאיבה לשפכים קרוזיביות גבוהה מאוד כדו

 "י יועץ הבטיחות וכחלק בלתי נפרד ממסגרת העבודה.  ה במידה ונדרש עפיצנ  רהאווי
 

לקה ייעודית לתוחלת חיים מותאמת   ע, ווסת וכו' יצופו עםכל הכרטיסים האלקטרוניים של הבקר, מתנ  .5
 י הצבירה יצופו בבדיל. לתנאי ההתקנה הקשה ובנוסף פס

 

 היתר: יכלול בין לוח של המכונה   .6
 

חיווים לכלל פעולות ותקלות של משטר פעולת   יבשים עבור העברת  םמגעירגל מהדקים לס 6.1
 .   המכונה . ) כל המפסקים, מגענים, ממסרים וכו' (
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הלוח   פורטים אופטיים לפחות עבור חיבור כל תכולת 2פורטים נחושת  ו  4מתג מנוהל מסוג  6.2
לי של שאר  ל הכ רתמערך התקשוה וכו עם תמרי אנרגי , בקר, ממסך נגיעה  הפנימית כדוגמת

 .  CAT7 #50mע"י סיב אופטי או לחילופין  SCADAהמתקנים 

י שירות שגודלם  כ"ס ולמפסק  5ספקם מעל סליל הפלה לכל מפסקי המשאבות והמנועים שה  6.3
. אשר יחוברו לבקרת גילוי וכיבוי  ה ולמפסק הראשי בנוסף למפסק במעלה הזינ    63Aמעל 

 .  י ומ המקשל הבקר  רי יציאותבנוסף לממסהאש ו
 

 , מגענים וממסרים לדיווח על חיווי פעולה/ תקלה.  לכלל המפסקים התקנת מגעי עזר 6.4
 

  REALYסוג בקר בעל יציאות שלא מ ממסר בלבד ! לא יאושר  כל הכניסות והיציאות מסוג  6.5
 ניסה מלוח המכונה.  ביציאה ובכלד יחווטו למהדקי 

 

 וד. פיקה נה וכבלי הזירון לכלל מסוג אנטיגהתקני כניסה יציאה  6.6
 

יוזנו אך ורק לאחר שנאי מבדל  שיותקן בלוח וכחלק בלתי נפרד ממנו שהספקו  מעגלי הפיקוד   6.7
אל פסק לבין שנאי   בורר המאפשר בחירה ביןים המופעלים .ע"י פרט יתאים לכלל הציוד 

 הוכן ע"י המתכנן.   מבדל לפי פרט פיקוד ש
 

 .  יפאז יטור תלתות מתח לנפאזות ותקלממסר חוסר ואי סדר  6.8
 

 .   CLASS B+Cג מגיני מתח יתר מסו 6.9
 

מצופים , עם הגנות נתיכים לכלל הזנות ציודים בשטח כדוגמת  לפחות 5Aספק כח חיצוני  6.10
 ברזים וכו'.  

 

 ורר הפעלה ידני /אוטמטי.  פעולה/תקלה לכל מנוע בנוסף לפרט מפסק ב מנורות סימון לחיווי 6.11
 

 מהירות כנדרש.   ך דיגטלי ו/או ווסתע רנ א מתכ"ס לל  5ספקו מעל עת מנוע שה לא תאושר התנ 6.12
 

 כללי. כל הווסתים / מתנעים יחוברו בתקשורת למתג המקומי וממנו למערך התקשורת ה 6.13
 

בור  ת רגיסטרים עבור העברת כל המידע שמתנהל בבקר המקומי ויאפשר חיהיצרן יכין טבל 6.14
 .   ול השוניםלערכי התפע וכתיבה וקריאה  SCADAמלא עם מערך ה 

מנוחה, כמו כן  \תקלה\למצב עבודה  שמליחיווי לכל רכיב חלוח יותקנו מנורות לת ה גבי דעל  6.15
אחורה של המגוב,  \דימהפסק קפיץ לעבודה קמת, לחצן הפעלה מוקדמת, לחצן שחרור תקלו

 . לה ידנית לדחסן הגבבה, לחצן הפע הפעלה ידנית למסוע הגבבה  לחתן
 

 עותקים. עול ואחזקה בשלושה ת תפביצוע והוראויות לאחר יחד עם תכנ מכונה  ש ספר יוג 6.16
 

מקומי ידני,  המגוב באופן עבודת הפסקה של ו  האחור \קדימה ליד כל מגוב יותקן מפסק קפיץ להפעלה .7
הבקר על מנת  פקודת יעקוף את  פסקאו השבתת המגוב, מ אחורה\האפשר הפעלה קדימימפסק זה  

בחדר  ללוח המכונה הנמצא לכת ש ללא צורך ל ככל ונדר ציוד ומית למקבצע בדיקה לאפשר למפעיל ל
ן מפסק  כונה יותק תכנן, לכל מ, ויוגש לאישור המלפחות  IP-68פסק זה יהיה ברמת אטימות  החשמל. מ

 שלה. מעצמאי 

  ות ,סטנדים להתקנת ציודים ,בכוונתו להשתמש , תעל פק יגיש תכנית העמדה של כלל הציודים בהן  הס .8
פרט המיוחד ובאומדן  המתכנן ומופיעה במ  אישרמת הציודים שכפוף לרשיי מתכת  ובסולמות וחלק

 ע המתקן ובכפוף להנחיות מתכנן החשמל.לאישור טרם ביצו
 

לפחות בהתאם   IP67אטומים, להתקנה חיצונית רמת אטימות   וד יהיו אוריגינליים, כל אביזרי הפיק .9
ניות גם  בתוכנים מהמפורט פיקוד השורו אביזרי זאת שלא יאושוהאפיון של המתכנן. מודגש בלתכנון 

 ם שווה ערך. אם הוכח שה
 

גבה עבורו כל מחיר  דרש ע"י המתכנן הינו חלק אינטגרלי ממחיר המכונה ולא יכל הנדרש לעיל ואשר יי .10
 ף  . נוס

 

 ג.  תפעול המגוב
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 עולות הבאות:התפ"מ יכיל את כל הפ יצרן.  תפ"מ שיוכן ע"י הספק/המגוב יופעל עפ"י  

 

כים במורד המגוב ובמעלה המגוב, או  ת שינוי במפלסי השפמדידתבוצע עפ"י  עלת המגובתחילת הפ (1)
 ם.ילופין עפ"י הפרש זמן מההפעלה האחרונה הראשון מביניהלח

 

רציפה ו/או   המגוב יעבור לפעולה ב לא תגרום לירידת מפלס המים במעלה המגוב,במידה והפעלת המגו (2)
 מ היצרן. הכל לפי תפ" להגברת מהירות,

 

וטומטית,  עליה בצריכת הזרם של המנוע שיופעל א צאה מגוף זר, תזוההכתו המגוב "יתקע"במקרה בו   (3)
 היפוך תנועה של המגרפות לפינוי הגוף הזר.

 

ל לפי  בשיטה זו ורק לאחר מכן יוציא הודעת תקלה, הכ  סיונותנ 3תאפשר   מערכת ההפעלה של המגוב (4)
 צעה.תפ"מ היצרן שיצורף לה

 
הן מהמפסק  המגוב ושל  לוח החשמל , הן מי ע"י המפעילידנ המכני באופן את המגוב  היה להפעילניתן י (5)

 מגוב.ליד ה מיקוהמ
 

  

 היקף אספקה והתקנה 

 "ש. המכאני תהייה לאתר המטהאספקה של המגוב 

 

כלול את המגוב  י  וספיקת המגוב. המחירה  התשלום עבור המגוב ישולם לפי יחידות מסווג לפי רוחב התעל 

 חשמל כלול גם את לוחות היר יט הטכני והמחפורט במפרקומפלט, כמכ

המגוב,   של  מושלמת  להתקנה  הנדרשים  הנלווים  והאביזרים  החומרים  כל   והפיקוד, 

 בה של המגוב הרצה וכד'.  נדרש עבור בדיקות ההרככולל כל ה

 

 אשר יסופקו עם הציוד: חלקי חילוף. ד

 : ןיספק הספק את חלקי החילוף להלעם המגוב  .1

 (. שראותג שרפ' למגוב )זוזרבית קומ רשרשרת  .א

 יח'.  2  -במגרפה למגו .ב

 יח'. 6 -לשרשרת תפס למגרפה .ג

ד, עם  שוטף בציו אים לטיפולתל הציוד המ, חולץ מפתחות וכיםה ייעודיים לטיפול במגובכלי עבוד .2

 זכייתו ישלח הספק רשימת כלי עבודה לאישור. 

 
 

תחייב את  תקן קינות הציוד המוה ותהמגוב לשמיר   תבעת התקנאו נציגו  ידי מזמין העבודהכל שינוי אשר יידרש על 

 דה המסופקת במכרז זה. ו בתחום העבוהננדרש ובלבד שהשינוי הנדרש ספת מחיר עבור השינוי ה כל תוהספק ללא 

 

ק המערכת , על ספבקרבצג ה ר לביצוע על ידי המפעילזמין וברווכדו' יהיה סי עבודה,  לזמני עבודת המגוב, מפ -שינוי

 וב. ג ספקת המישור אלק מאחיהווה מזמין ול הביצוע כנ"ל מ אשר אופן ל

 

 וב:תפעול המג

 הפעלת המגוב תיעשה על פי תפ"מ היצרן. 

עלה האחרונה, הראשון  פ, או על פי הפרש זמן מהההשפכים במעלהס  עליית מפל  יתבוצע עפ"  גובתחילת הפעלת המ

  המפעיל , כמו כן  לה מוקדמתהפע  על ידי לחצן  זמת מפעילהמגוב ביו  ביניהם. כמו כן הפנל המקומי יאפשר הפעלתמ

אחורה   ה קדימה או פעלידנית מקומית בצמוד למגוב על ידי מפסק מקומי אשר יאפשר היוכל להפעיל את המגוב  

 . לחית על הבוררבעת 
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וזאת   ןתפ"מ היצר  במעלה, המגוב יעבור לפעולה רציפה על פי  גרום לירידת מפלס המיםתבמידה והפעלת המגוב לא  

 . כיםהשפ לירידת מפלס עד

המגו בו  "יתקבמקרה  או  ב  זר,  מגוף  כתוצאה  אוטו', ע"  שיופעל  המנוע  של  הזרם  בצריכת  עליה  תזוהה  סתימה, 

ורף להצעת לתפ"מ יצרן המגוב שיצ  ם, הכל בהתאות כנ"לותצא הודעת תקל   ם יתר+ תקלת זר  ב ר תקלת מגווגדת

 המחיר. 

 

קלה במסוע, תקלה ת,  ת מנוע, חוסר תקשורת, תקל בוההיתר, מפלס ג  יתר, זרם  יתר, ירידתעליית    -תקלות לדוגמא

ס ו תקלה, איפ  של המט"ש, וידוא שידורכל הנ"ל ישדרו תקלה למחשב הבקרה    ,תקלת חשמל כללית ללוח,  בדחסן

 כל הנתוניםגוב להעביר את  באחריות ספק המ  -שב הבקרהח תקלה, מצב עבודה/מנוחה/תקלה של כל מנוע יוצג במ 

 החשמל בטיפול הקדם. חדר ר המט"ש דרך הנ"ל לבק

 

 היקף אספקה והתקנה: 

ל כ טעינה או    השילוח, שחרור, פריקה  , ותכלול את כל עלויותקריית גתכים  וב תהיה למכון טיהור שפ אספקת המג 

 עלות אחרת הנכללת בהבאת הציוד למכון הטיהור.  

וכל   יכלול את המגובים,  מחיר. הוהמלא  דרשהטכני הנ  התאם למפרטציוד שיסופק ב  לום עבור הציוד ישולם לפישת

מחיר יכלול גם את , כמפורט במפרט הטכני וה עלתם המלאהוד קיים, התקנת חדש והפ העבודות הכלולות בפירוק צי

ע הדחסן, ה מושלמת של המגובים ומסוניקוד, כל החומרים והאביזרים הנלווים הנדרשים להתקפת החשמל וה לוחו 

 לשביעות רצון המזמין.  כל הציוד באופן מלארצת ת ההרכבה, והבור בדיקו כל הנדרש עכולל 

 

 :גבבה דחסןמסוע והעתקת 

קיים   ובמט"ש  חלזוני  המשרתגדחסן  מסוע  המכאנייהאת    ים בבה  יידרשמגובים  המגובים  ספק  את  ם,   להעתיק 

נויים אשר לל כל השיכו,  על ידועקב מבנה המגובים המסופקים    ל וידרש לכךככהחדש    םלמיקומהדחסן  המסוע ו 

העתק  דרשויי כגון,  כך  ובקרהלשם  פיקוד  חשמל  מלאה  ,  ת  המסופ  למסועהתאמה  למגובים  כולל    קיםולדחסן 

חדשות וי  תושבות  לכךככל  קיבוע   ,316פלב"מ  מ  ידרש  ניקוז    כולל  יצירת  כולל  לת לרצפה,  הקיים  עלת  לדחסן 

 ן. הדחס  צורך לניקוזה במידת החדש  הת עוק, כולל יצירלכלל ניקוזי הדחסן  העדיניםם המגובי

 

 ספר מכונות: 

ות גיבוי תכנ ,  ים ומפורטיםמפרטי ציוד וחלקי חילוף מלא  ם בתוכ  יםהכולל   יםטמכונה מפור  יק הציוד יספק ספרספ

הבקרי בלכל  נעול(  )שאינו  ופתוח  נגיש  תכניות  ם  ומגנטי,  קשיח  פורמטים  מפורטותשני  ציוד  ותכניות  , העמדה 

תחז והוראות  לכמפורטים    פעלההוקה  מבעברית  ספרומכונה,    כונה ל  המגובים   מסירת  למסירת  התנאי  הנה  זה 

 ואישור התשלום עבורם. 
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 המחיר   ת מסמך הצע   –ות  לחוזה ההתקשר   -'  ג נספח  

 

 בע"מ    ית גתקרעבור:  מי 

 דינים ע והתקנת מגובים מכרז לאספקת /202101מכרז פומבי  :הצעת מחיר עבור

 

מציע   המכרז כמ   , נוסף   וציוד   מגובים   ן קי להת ו   לספק   בזאת הריני  במסמכי  ובמחירים    , פורט  בכמויות 
 שלהלן:  

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

 בהוראות המפרט הטכני. ת  במסמכי המכרז, לרבו   מפורט כ ת  והאחריו 

 

 

 

 

 

 

                     ______________________   שם המציע:  

 

 _ _____________________ :  חתימת המציע 

 

 _______________ _______   :  אריך ת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סה"כ עלות יחידה  הציודסוג  כמות

 6  עדיןב מגואספקה והתקנת  2
מיקום למסוע  נויילל שי, כומ"מ

 הכל קומפ' , ודחסן

  

  סה"כ לא כולל מע"מ: 

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

 _____________  תאריך הנפקת האישור  ביטוח עבודות קבלניות   -ם  וחיאישור 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 
אישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט  ם בהפוליסה 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* 

 ים תרושיה נותן   שם:  מ "ית גת בעימי קרשם: 
   .06/2021מכרז   

והתקנת       אספקת 
 מגובים עדינים 

 . 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 דיש לציין קוד  

 מטבע  סכום 

 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

 וטח נוסף מבקש האישור.מב - 318

 מוטב לתגמולי ביטוח מבקש - 324

 האישור.          
 ראשוניות.  – 328

    ופריצה  גניבה
 

 

    רכוש עליו עובדים 
הביטוח,    10%עד   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 

 דה לקויה עבו
 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

 קבלנים וקבלני משנה.   הרחבת צד ג' - 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

 ב כצד ג'. האישור ייחש רכוש מבקש - 329

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 
צינורות  במתקנים,

   250,000  ₪ 
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 .למעט רכוש עליו פועל המבוטח במישרין וכבלים תת קרקעיים
 

 ₪  500,000    רעד והחלשת משען 

   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  –מבוטח נוסף  - 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 מבקשויתור 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 

ולתקופת   לאירוע 
 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' למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח פירוט 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  הודעה  יום  30ס  בדבר    לאחר משלוח  למבקש האישור 
 השינוי או הביטול. 

 מהדורת הפוליסה :

  הערות __________  ביט מהדורה   __________  חברה

 חתימת האישור

 המבטח:

 אלה כשדות שאינם בתוקף.ניתן לסמן שדות באישור ביטוח כללי * 
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 ( 2)-ד' נספח 

 ל מתן פטור מאחריות לנזקים הצהרה ע 

 __________ ריך : תא         

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

 5/1שד' לכיש 
 . קריית גת

 

 א.ג.נ.,

 פטור מאחריות לנזקים  הצהרת הנדון: 

 . 2021/06חוזה התקשרות מס' מכרז ו

 . ו "החוזה"("העבודות" ו/א  להלן :)  מכרז לאספקת והתקנת מגובים עדינים

בודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או ציוד חפירה, בבעלותנו  הננו מצהירים בזאת כי אנו משתמשים בע .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 הננו פוט .1
העבודותו/או   לאתר  מובא  אשר  לעיל  האמור  לציוד  נזק  או  אובדן  בגין  מי    חבות  ידי  על  ו/או  ידנו  על 

 . וע העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןמטעמנו 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  במקרה ש   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  בציוד הא 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  לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננ

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)  ' דנספח  באישור  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

 . 2021/06חוזה התקשרות מס' מכרז ו

 . העבודות" ו/או "החוזה"("  להלן :)  מכרז לאספקת והתקנת מגובים עדינים

 כמוגדר בהסכם על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל שלהלן:כי ביצוע עבודות  ,אנו מאשרים בזאת

בחום"המונח   .1 עבודות    "עבודות  ורכה,  קשה  הלחמה  בריתוך,  הכרוכות  כלשהן  עבודות  ביצוע  פירושו: 

בודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל  באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, ע

 או להבות. ו/כרוכה בפליטת גיצים עבודה ה

( 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    10ם מכל סוג, ברדיוס של  חומרים דליקי

 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   ,)

 חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.וישימים לסוג 

להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים  ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו   .5

 לכלל שריפה. 

דקות מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא כי    30ה, לפחות  על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבוד .6

 כל מקורות להתלקחות חוזרת.  לא נותרו

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

 וע נוהל זה. דא וערב לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמי יקפידו על ביצהננו מתחייבים לוו

 
 

 ולראיה באנו על החתום 
 

 בכבוד רב, 

 

 )תפקיד החותם(   החותם( )שם   ( הקבלן)חותמת   ( הקבלן)חתימת   
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 ' הח פסנ
 

 לביצוע   תאיוסח ערבות בנקנ

 

 לכבוד

 בע"מ  קרית גתמי  

 

 ג.א.נ.,

 ____ _______ מספר אית בנק ערבות: הנדון

 

 

)  מזהה '  סמ _  ___________________________  בקשת   פי  על   אנו"(  המבקשים "  :להלן______________ 

  פותם תהשת  עם  בקשר  זאת(,  ח "ש  ףאלארבעים  :  במילים)  ₪  40,000  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים

מגובים  06/2021  במכרז מס' והתקנת  להצעתכם   בהתאם   תיהם התחייבויו  כל  ביצוע  חת ולהבט  עדינים  לאספקת 

 .  במסגרתו שרותההתק חוזהל  ובהתאם במכרז 

 

 בכתב  נההראשו   דרישתכם  קבלת  מיום  ימים  14  תוך  ל"הנ  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  תחייביםמ  אנו

 את  וש לדר  או,  כלשהו  באופן   או  כלשהו  בתהליך   דרישתכם  את   לנמק  או   סס לב  עליכם  להטיל  י למב,  אלינו  שתגיע

  כלשהי   הגנה  טענת  כםכלפי  לטעון  ומבלי,  חרתא  דרך  בכל  וא  משפטית  בתביעה  מבקשיםה  מאת  חילהת  הסכום

 . כלפיכם כלשהו לחיוב שרבק למבקשים לעמוד שיכולה 

 

  מהן   אחת  שכל,  דרישות  במספר  או  אחת  בפעם  ל" הנ  הסכום  של  ותשלומ   את  מאתנו  דרושל  רשאים  תהיו  אתם

 . ל" הנ ללהכו הסך  על יעלה   לא יכםדרישות שסך בתנאי, בלבד ל"הנ  כוםמהס לחלק סתמתייח 

 
 

 . לביטול  ניתנת ולא  תלויה ובלתי  זרתחו בלתי הינה זו  ערבות

 

 . בכלל ועד _________  עד  בתוקפה  תישאר ו ז ערבות

 .נהתע לא ______ ____ __   יאחר  אלינו שתגיע ישהדר

 .תומבוטל  בטלה זו ערבותנו______________ יום לאחר

 

 . שהיא צורה בכל  ולהסבה העברהל נת נית אינה זו  תערבו

 

 .זה ערבות בכת לעניין כדרישה תחשב לא במברק  או/ ו קטרוניאל באמצעי או/ו  ימיליהבפקס  דרישה

 , רב בכבוד    

 

 _________  בנק
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 נספח איכות והגנת הסביבה נספח ו' 
 תאריך _______________                                                                                                                                       

          לכבוד 

  

 

 

 
 

 א.ג.נ.,

 על ביצוע עבודות בהתאם למדיניות איכות הסביבה אישור הנדון: 
 

ה  אני הח"מ מאשר .1 מדיניות  טופס  ועיוני  לידיעתי  הובא  הסביבה  כי  בעבודהגנת  צ"ב(,  )הר  ושמירת הבטיחות 

 "(. תמדיניוה )להלן: "  התאגיד קיבל על עצמואשר 

ביצוע הע .2 במהלך  כי  להצהיר,  ביד  הנני  לסייע  המדינ  התאגידבודות, אפעל  עצמה,  ליישם את  על  יות שקיבלה 

 ובכלל זה אפקח ואוודא כי: 

העבודה .2.1 כלי  שייד  כל  )ככל  וטיפול  בדיקה  יעברו  ז המכאניים  למניעת  תקן  רש  פי  על  אוויר    משרד יהום 

 רי בדיקות וטיפולים אלו לידי התאגיד. ר אישויש להעבי התחבורה והמשרד להגנת הסביבה(.

קבל כתוצאה מעבודה בשטח יפונה לאתר ייעודי המטפל  אורגני אחר שית  ו חומרכל פסולת מסוג גזם ו/א .2.2

 זה. בפסולת מסוג 

מה(, תתועד ביומן  כית וכדוזכו  תכות למיניהן, פלסטיק,ין, נייר, מכל פסולת הניתנת למיחזור )פסולת בני .2.3

 .מיחזור ייעודייםלאתרי העבודה ויופנו 

 די המשרד להגנת הסביבה. טמנה מאושר על ילאתר הלמיחזור תפונה  ה ניתנתכל פסולת אחרת שאינ  .2.4

ר  שתופנה לאת   שה בהם שימוש באתר, ייחשבו כפסולת בנייןשאריות בטון ואספלט וחלקי צנרת שלא נע .2.5

 ייעודי. 

ו/או להפרת המדיניות, יש להיוועץ עם  סביבה  רה בו ביצוע העבודות עלול לגרום לזיהום הל מקמוסכם כי בכ .3

 , בקשר עם שינוי תכנית העבודה ו/או אופן ביצועה. לת ביצוע העבודהם לתחיהמפקח מטעם המזמין, קוד 

 וצמחיה  הגנה על עצים .4

א עצים  יעקור  ולא  יפגע  לא  טבעהקבלן  צמחיה  ובסביב ו  העבודה  באתר  אית  לצורכי  תו  הדבר  דרוש  אם  לא 

 בכתב ומראש לעשות כן.יר לו העבודה והמפקח הת

תבוצע תוך שמירה על חוקי    לכך שעבודתויב לפקח ולדאוג  י מתחישטח קבלן משנה נוסף, אנבמקרה שאפעיל ב .5

 אים בי כאחראי בלעדי. הסביבה ומסמכי המכרז הרו 

 

 בכבוד רב,                                   

 

                         __ _______________ 

  תמת המציע חתימה+חו                                     
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 ת ספח בטיחופח ז' ננס

 
 חות  וכללי התנהגות לקבלן ועובדיו בשטח המפעל   הסכם בטי

 

 –לקבלן ועובדיו בשטח המפעל   כללי התנהגות .א 
 וח לממונה הבטיחות לפני תחילת עבודה .  ולשלזמין להחתים את הקבלן באחריות המ מתן ההדרכה .ב

 שי של . יציאה מהאתר רק דרך השער הראניסה וכ .1
 . רות ומשולטותמעט הפינות עישון מוגדל  –אין לעשן בשטח האתר  .2
 אין להכניס כלי נשק.  .3
האתר   .4 של  בציוד  להשתמש  לעואין  אישור  ואין  העבודה.  מזמין  אישור  להללא  החברה  בציוד  בד  שתמש 

 הקבלן. 
   ומה ללא אישור מזמין העבודה.ום וכדתמש בציוד משרדי כמו טלפונים, מכונות ציללהש אין .5
תותנה עבודת   .6 עובדיו  ו/או  נצ  קבלן  או  המזמין  בכלבהמצאות  מטעמו  או    יג  המפעל  בשטח  העבודה  זמן 

 אשר הקשר בינכם ידוע.הימצאותו בקרבת מקום כ
ו/א  .7 עבודת קבלן  עובדיו מעכל  לשעות הפעילות באתרו  מזמין    שבה  בר  עם  עובד תחייב תאום מראש  הוא 

לא העבו בשטח    דה.  עובדיו  או  קבלן  כאשר יישאר  מוסכם   לבד  קשר  איש  ללא  כנציג    הוא  שישמש  מראש 
למי להתקשר כאשר יש להם בעיה,  משך העבודה מותנה בזה שהקבלן ו/או עובדיו יודעים  ין העבודה. המזמ

 .אמצעים להתקשרות )מס' טלפון וטל' סלולרי(כל הבטיחות ויש בידיהם את ו כל אירוע או תקלה א
שרית  או על הימצאות סכנה אפע המתרחש במהלך העבודה  כל אירו  חובת דיווח למזמין העבודה עלחלה   .8

 בה. לה לגרום לאירוע בטיחות, נזק לאדם, לציוד או לסביאשר עלו
ו/או מקרה מסוכן וחמור  ודה  ודה, בדבר כל תאונת עבלמזמין העב  הקבלן או בא כוחו, יבטיח העברת מידע .9

מלשחרר את    ובדיו. אין בהודעה כנ"לן ו/או עשטח המפעל, בהם מעורבים הקבלירעו ב )"כמעט תאונה"( שא
 בת הדיווח למשרד התמ"ת כחוק.בא כוחו מחו הקבלן ו/או 

ישית עם מזמין העבודה  ה , תתואם א טרים, לרבות עבודה על גגות ואו עבודה חממ  2עבודה בגובה מעל   .10
 . ות לעבודה בגובה ועבודה חמה הבטיח  עם ציוד מתאים ואישורי הדרכה על פי תקנותורק 

 
 עובדיו בשטח המפעלבטיחות בסיסיים לקבלן וכללי  .ג

 בודה והבטיחות הקיימות באתר. ע להוראות העהשמ .1
 אזורים השונים באתר. ציית לשילוט המוצב ב .2
 ללא קיצורי דרך. לות יש לעשות בדרכים המקובקום העבודה את דרכך מהכניסה למ .3
הבנת  ה. עליך להיות בטוח כי  לת העבודל עליך הממונה עליך לפני תחישר הטיורק את העבודות א עשה אך   .4

 יודע בדיוק מה עליך לעשות. את ההוראות ואתה  
ב .5 עם  להתייצב  עלייך  לעבודה  מגןבהופעתך  בציוד  להשתמש  יש  מתאימים.  עבודה  בעבוד   גדי  ות  אישי 

 לסיכונים (.בהתאם ובה .כפפות וכו' י בטיחות, אפוד זוהר . ח)נעלהדורשות שימוש כזה 
 תך יהיה תקף לשימוש. ש בדיקה תקופתית שברשוך תקינים וכל ציוד הנדרם שברשותוודא כי כל הכלי .6
 עצמך ו/או אנשים אחרים באתר. הימנע ככל האפשר מכל מעשה העלול לסכן את   .7
  כשולים מכונות פגומים/ מת, כגון כלים/ מכשירים/  נתקלעל כל מפגע מסוכן בו    ממונה עלייך הודע מיד ל .8

 וכו'. 
 ך.ן בעבודתשמור על הסדר והניקיו  .9

 ללכת רק במעברים המיועדים לכך. נקיים ממכשולים. עליך  יש לשמור על מעברים  .10
 ם אתה עובד. ה כולל יציאות החירום במקומות שבמפעל בהוודא ידיעת דרכי הכניסה והיציא .11
 יום אזור הניקוי. לה ובסהירות החלקה בתחין יש להציב שלטי אזהרה זיקיו לפני ביצוע עבודות הנ .12
 . בעת הרמה או שינוע ציודת חפצים הזהר מפגיע .13
 ה בתחום עבודתך. אין לבצע עבודה שאינ .14
פתיחת                     אין לבצע עבודות תחת מתח.   עבודות חשמל תבוצענה רק ע"י חשמלאים מוסמכים,  .15

 נו מוסמך לכך. שאי  וחות חשמל אסורה לעובדל
 שונה באתר. זרה ראממוקמות ערכות ע  וודא היכן .16
 ת חומרים דליקים. אש בסביבחל איסור להבעיר   .17
 ש הפזור במפעל בו אתה עובד.ת מיקום ציוד כיבוי האהכר א .18
כיבושמור   .19 ציוד  אל  חופשית  גישה  אש(.  על  כיבוי  ארונות  )?מטפים,  כגון  האש  דרכי  על  מילוט  שמור  י 

 יות ממכשולים. פנו  ויציאות חירום
 זרה.ה לכבותה בעזרת מטפה וקרא לעוח, נס של שריפה פעל בקור רבמקרה  .20
 נטיות. פי התקנות הרלוו-בנויים כנדרש על  ו/או סולמות, הם יהיו דה ואתה משתמש בפיגומיםבמי .21
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 ה. לאזור הסכנ   די שעובדים שאינם עוסקים בהרמה לא יכנסויש לגדר אזורי הרמה כ .22
נה עזרה ראשונה ראשוני  לתת מעה ראשונה וגם מגישי עזרה ראשונה שיכולים  עזר   במפעל קיימים ערכות .23

 ל תאונה. במקרה ש ומידי 
 קבלן בצירוף מסמכי זיהוי. הוא יבוצע בליווי עובד נוסף של ה  י בעקבות תאונת עבודה,במקרה של פינו .24

 
 ללי בטיחות לעבודה באש גלויהכ . ד

ות אש  תוך, השחזה או עבודות אחרות היוצרות מקור, רית כעבודה הכוללת חיתוךגלויה מוגדרעבודה באש   .1
 גלויה/ ניצוצות. 

ודה באש גלויה. יש לבצע עבודה  במקומות המיועדים לעב  גלויה בשטח המפעל, למעטודה באש  לבצע עב אין   .2
 דים לכך ומאושרים ע"י מנהל האתר. באש גלויה אך ורק במקומות המיוע

ב .3 עבודה  לפני  להכיר  יצוע  חובה  גלויה  אבאש  )טלאת  שבו  החירום  ציוד  כל  ומקום  העבודה  צ זור  יוד  פון, 
 ( עזרה ראשונה וכד'

 ש [ באזור העבודה.] צופה אשל אדם נוסף אחד לפחות הימצאות וודא  .4
 כות(. יש לוודא הימצאות כל הציוד לצורך כיבוי שריפה )מטפים, שמי .5
ההגנה   .6 אמצעי  כל  הימצאות  לוודא  הנדיש  לב האישיים  בטיחות,  נעלי  מ רשים:  ריתוך  וש  מסכת  אישי,  גן 

 וכד'.
כי צ .7 לוודא  ציוד הר יש  כל  והחיתוך או  בר  שבשימוש  יוד אחריתוך  ווסתים,  )כולל  ויש  תקין  זים, כבלים(, 

 וזר, בולם להבה(. א הימצאות כל אמצעי ההגנה הנדרשים בציוד הרלוונטי )שסתום אל חלווד
 עגלה ייעודית.  בתוךרשרות לקיר או קשורים מעוגנים בש יש לוודא כי גלילי הגז .8
 וע עבודה באש גלויה. לפני ביצ נפיצים  ווצר אדים דליקים או  ים להייש לאוורר כל חלל בו עלול  .9

 ים כגון דלתות וחלונות או פתחים ברצפה ביריעות עמידות אש.נדרש, חובה לכסות פתח  אם .10
וע עבודה באש  ביצ  האזור הנקי. יש להפרידממקום האש וניתן, יש להרחיק את כל החומרים הדליקים  אם   .11

 מטרים.  11פלסטיק וכו' לפחות  , אריזותייר, עץגון נוזלים דליקים, נ יצים כגלויה מחומרים דליקים או נפ
חו .12 ניתן,  לא  /אם  הריתוך  לאזור  מסביב  אש(  חסין  מיוחד,  )וילון  מחיצה  להתקין  בסביבה    בה  חיתוך, 

 המכילה חומרים דליקים. 
דקות    15  תיערך   ר נקי ובטוח מסכנת פריצת אש. בדיקה נוספתהאזום אש גלויה יש לוודא שסוף עבודה עב .13

תידרש בדיקה לאחר    מקום. במקרים מיוחדים, א שאין התחדשות של אש בכדי לוודעבודות  לאחר סיום ה 
 ע"פ החלטת מנהל האתר.  –זמן ארוך יותר 

 

 י בטיחות בסיסיים לעבודה בחשמל כלל .ה
 ן בתוקף.ישיורק על ידי חשמלאי עם רשמל יתבצעו עבודות ח .1
יחות במתקני חשמל  כללי הבטק חלים  ים שמותר ואפשר להאריהמכשירעל כל המתקנים, המכשירים וחלקי   .2

 יו. רים בחוק החשמל ותקנותהמוגד
 ת התקן הישראלי. כל הציוד והמכשירים החשמליים הנמצאים במפעל יענו על דרישו .3
 החשמל ותקנותיו. חוק  קן הישראלי או בהתאם ל נה בהתאם לת העבודות החשמליות תבוצע  .4
 באות:שמלי תעשנה הפעולות המתקן חלפני תיקון או פירוק של  .5

 מתקן זה" ייתלה שלט "אין להפעיל ל המתקן ע -

 המתח אל המתקן והמפסק המחבר את המתקן למתח יינעל במצב מנותק. תנותק אספקת  -

 ח עם סיום העבודה. ת המתקן למתרק האחראי לתיקון או לפירוק רשאי לחבר א -

 ה.דוש ההזנ תאריך וההנחיה למי לפנות לחיציון הון נמשך ימים אחדים, ייקבע על המתקן תג בהתיק אם  -
 וי הוראות אלה:מאריכים יוקפד על מיל בעבודה עם כבלי חשמל .6

 יש להימנע מגרירת הכבלים על הרצפה.  -

 ושבים, מלגזות וכו'.  ידי עוברים  הכבלים המונחים על הרצפה מפני פגיעה על יש להגן על  -

 לק, שמן וכו'. לים, דמנוע מגע בין בידוד הכבל לבין חומרים מאכ יש ל -

 יי אדי מים.ת רטובים או בחללים רווו במקומוכבלים לא יונח -

 ל יהיו קצרים ככל האפשר כדי שלא יהוו מכשול על הרצפה. כבלי החשמ -
 :הוראות אלה עם כלים חשמליים מטלטלים יוקפד על מילויבעבודה  .7

להפע - החשמל  זרם  ההזנת  מגן  לת  מפסקי  באמצעות  רק  להיות  מחייבת  דלףהמופעלכלים  בזרם  -ים 
 נגד התחשמלות. מפסקים  –ממסרי זרם פחת 

 ל. אין להסיר את המגנים שסופקו עם הכלי. כי לכלי יש בידוד כפו יש לוודא -

 ים לעבודה בגובהה. כללי בטיחות בסיסי 
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בה וברשותם אישור הדרכה בתוקף,  בגו  די מדריך מוסמך לעבודהוהסמכה על ירק עובדים שעברו הכשרה   .1
 ההדרכה.  פי אישורק בתחומים בהם הם הוסמכו על בה, וריעבדו בגו

תתבצע אחרי הדרכת בטיחות כללית שתתבצע במקום על ידי מנהל    ל, לרבות עבודה בגובה,כל עבודה במפע .2
 במקום ובכפוף לתקנות. בודה בגובה ודה של הקבלן ותכלול הנחיות ספציפיות לעהעב

ע .3 הנדכל  האישי  המגן  ציוד  עם  תתבצע  בגובה  לאובודה  מגרש  כובע  כולל  העבודה,  סוג  ו תו  תקני  נעלי  ן 
 בטיחות. 

קת  עצמו לפני תחילת העבודה ותכלול בדיקת תקן, תוקף ותקינות. בדי  וד תיעשה על ידי העובדבדיקת הצי  .4
ל הקשירה שלם ללא  , חבלמה וללא פגמים וחתכיםקה שהרתמה שתקינות הציוד על ידי העובד תכלול בדי

ת החיבור  אביזרי  אנקינים  חתכים,  וסופג  ופגמים  עיוותים  אםללא  שלם  רגיה,  הצורך,  פי  על  תקין  נדרש   ,
 כיווץ.  וסגור עם שרוול

ע .5 עין  בקשר  הקרקע  על  אחד  עובד  יהיה  תמיד  בגובה  עזרה  בעבודה  להזעיק  שמתפקידו  בגובה  העובדים  ם 
 ץ במקרה חירום.לעזור בחילוו

העבאחריו .6 בנקת  ואיתנה  חזקה  עיגון  לנקודת  להיקשר  גב ובד  פיגודה  על  בעבודה  האפשר  ככל  נייד, והה    ום 
 נייח או על סולם. 

ריסון  ', או מתוך סל הרמה במלגזה, או מתוך במת הרמה תתבצע עם מערכת  מ  6-ה בגובה של פחות מ עבוד .7
-ר נפילה חופשית של יותר מיאפשנרגיה, ובכל מקרה שלא  וללא סופג אחבל קשירה קצר ככל שניתן    –נפילה  

 מ'.  1
 ה בלבד. באמצעות סל הרמה במלגז  שה מידית ל ותלוי על רתמת הבטיחות ייעבד שנפ חילוץ עו .8

 שקראתי והבנתי  מאשר בחתימתי  .9

 

 

 

 חתימה  תאריך  מחלקה  ת"ז  משפחה  שם הקבלן 

      

 

 

 

 

 


