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מכרז מס' 
01/2021 
 מסמך א'

ההזמנה להציע 
 הצעות

 

 למתן שירותי הפעלה ותחזוקה של  – 01/2021מכרז 

  מכון טיהור שפכים קולחי השרון
 

 כללי  .1
 

להפעלה צוע עבודות יבל"( מזמינה בזה הצעות מחיר חברהה)להלן: "חברת קולחי השרון בע"מ 
הכל כמפורט במסמכי המכרז לרבות ההסכם )מסמך ג'(  כים קולחי השרון,פמכון טיהור שותחזוקת 

 .  "(עבודותה)להלן: " הםפחיוהמפרט הטכני )מסמך ד'( על נס
 

 

  עיקרי ההתקשרות .2
 

והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד 
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור 

 .והמפורטת באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת
 

מסמך הסכם )וה( מסמך ד'ם להוראות המפרט הטכני )הזוכה במכרז יבצע את העבודות בהתא .2.1
 יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 14 וזאת בתוך(, ג'
 

הקולחים שיופקו במט"ש יהיו קולחים המיועדים להשקיה חקלאית בלא מוגבלות, כהגדרתה  .2.2
)להלן:  2010 -התש"ע כים, תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפ)תקנות בריאות העם ב

לרבות גינון, בלא השקיה למטרה חקלאית  -, קרי, על תיקונן מעת לעת"(העם בריאות תקנות
 .מגבלות על סוג הגידול המושקה

לשם כך, על הקבלן הזוכה לעמוד בערכים הקבועים בתקנות בריאות העם להשקיה חקלאית בלא 
 ;"(מטופלים שפכים)להלן: " מוגבלות, כאמור

 
הקבלן הזוכה  םחפיפה במסגרת רצופים ממועד צו התחלת עבודה, יהוו ימיימים ראשונים  14 .2.3

אלא ולא תחול עליו כל אחריות תפעולית בתקופה זו, לא יידרש לבצע עבודות תחזוקה והפעלה 
אשר ימשיך לתפעל ולתחזק את המט"ש עד  ,תקופת חפיפה עם הקבלן היוצא תקופה זו תהווה

יהיה זכאי לקבלת א צהקבלן היו"(. החפיפה תקופת)להלן: " הימים הראשונים כאמור 14לתום 
עד לתום  המט"שותחזוקת ועליו חלה אחריות מלאה לתפעול  ורה בגין תקופת החפיפהתמ

נדרש להעמיד במט"ש את כל צוות העבודה אשר יפעיל הזוכה . עם זאת הקבלן תקופת החפיפה
למען הסר ספק . למשך תקופת החפיפהממועד צו התחלת העבודה וזאת ללא תמורה את המט"ש 

ואילך ממועד צו  15-מהיום ההזוכה המט"ש תשולם לקבלן  יובהר כי התמורה בגין הפעלת
 התחלת העבודה.

 
 

והמתקנים  , הרכביםח האדם, החומרים, הציודואת כל כ, על חשבונו, הזוכה יידרש לספק .2.4
כי מלא  ,למען הסר ספק יובהר .להפעלת המט"ש ולתחזוקתו באופן שוטף ומלאהדרושים 

והמתקנים, ותוצרי הלוואי, תחול על הקבלן, והמזמין לא  , התשתיותהאחריות לתקינות הציוד
 יישא בשום עלות שהיא בעת הפעלת המט"ש. 

 
למפורט בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יהיה הזוכה זכאי לתמורה, בהתאם  .2.5

 להלן.   4.2כמפורט בסעיף  שפכים מטופלים,מ"ק ן , בגי(מסמך ג'בחוזה ההתקשרות )
 



 

 

___________________   3 

 חתימה+ חותמת המציע            

חודשים ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות )מסמך ג'( ולחברה  12ההתקשרות תהא לתקופת  .2.6
חודשים כל  12תקופות בנות  4-תהא אופציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את החוזה ב

 שנים. 5אחת. בסה"כ לא תעלה ההתקשרות הכוללת על 
 
 

 תנאים להשתתפות במכרז .3
 

רשאים להשתתף במכרז יחידים אזרחי ישראל או תאגידים המאוגדים בישראל, העומדים בדרישות 
 הבאות: המצטברות

 
 

מתוכם שלוש ועד למועד הגשת הצעות המחיר למכרז זה,  2015לפחות מינואר בעל ניסיון  .3.1
 באיכות להשקיה בלתי מוגבלת, לפחות, מט"ש אחדשנים רצופות, בהפעלה ואחזקה של  ( 3)

  .מק"י 5,000בספיקת תכן של לפחות 
פרטים בדבר ניסיונו הקודם  (1במסמך א)להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא 

 .  (2ואישורי מזמין בנוסח מסמך א) לניסיון המוצהר כמפורט שם וכן לצרף אסמכתאות
 

 
השנים שקדמו המציע ו/או בעלי השליטה* שלו ו/או מנהליו לא הורשעו בפלילים במהלך שבע  .3.2

למועד הגשת ההצעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או 
הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות הסביבה ו/או בעבירות הנוגעות לתחום 

 עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה.
 .1981  -נקאות )רישוי( התשמ"א * בעל שליטה כמשמעו בחוק הב

 (.5להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא תצהיר חתום בנוסח מסמך א)
 

שקלים חדשים( בהתאם להוראות  מאתים אלף)₪  200,000הגיש ערבות בנקאית, מקור, ע"ס של  .3.3
 להלן. 5.8סעיף  

 
 .5.8על המשתתף להגיש ערבות מקור כמפורט בסעיף 

 
 .8עובד מטעמו השתתף בסיור קבלנים כאמור בסעיף המשתתף או  .3.4
, בהתאם לרשימת המפעלים החיוניים של משרד העבודה והרווחה חיוני כמפעל החברה אישור .3.5

 אגף כ"א לשעת חירום –ם יוהשירותים החברתי
 

, מטעם זה בלבד ולפי שיקול חברהלא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית ה
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר דעתה 

 ., והכל בהתאם לסמכותה על פי דיןאיזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה
 
 ההצעה .4

 
" או המשתתףההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )המגיש יכונה לעיל ולהלן: " .4.1

הערבות הבנקאית, ו הנסיון כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל, "(המציע"
 יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 
נספח הצעת המחיר המחיר המוצע על ידו למ"ק שפכים מטופלים בהתאם להמציע ימלא את  .4.2

לטיפול מלא בשפכי המט"ש, הצעת הקבלן תכלול מחיר למ"ק שפכים מטופלים )קולחים באיכות 
הקבלן יפרט בהצעתו את  .המט"ש במוצא( לעיל 2.2, כהגדרתם בסעיף להשקיה בלתי מוגבלת

מ"ק שפכים \₪  XX.XXלדוגמא  ,נקודות עשרוניות 2עם  מטופלים מחיר הטיפול במ"ק שפכים
 מטופלים. 

 
ככל שתממש  יתעדכן פעם בשנה, במועד הארכת ההתקשרות, מחיר למ"ק שפכים מטופליםה .4.3

רים ילמדד המח האופציה העומדת לה. העדכון יערך באמצעות הצמדת התעריףהחברה את 
הידוע  אחרון)המדד ה 2021הארכת ההתקשרות , ביחס למדד ספטמבר הידוע במועד לצרכן 
 .(הגשת הצעות במכרזבמועד 

 
בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד מע"מ  .מע"מ יםכולל םאינ יםהמחירמודגש בזה, כי  .4.4

 יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.הרלוונטי, 
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 מסמכי ההצעה .5

  
 :  המסמכים שלהלן כלכל מציע יצרף להצעתו את        

 
בכתב )ככל שנשלחו(,  חברהסט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י ה .5.1

 כשהם חתומים ע"י המציע. 
 

מסמכים  וכן, תנאי הסףהמציע בלצורך בחינת עמידת  לעיל 3כלל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.2
 .הההצע איכות ניקוד לצורך, להלן 10 בסעיףואסמכתאות כנדרש 

 
 דהיינו:, 1976-התשל"ווק עסקאות גופים ציבוריים כל האישורים הנדרשים לפי ח .5.3

 
אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את  .5.3.1

פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 
חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד  -)להלן  1976התשל"ז 

 עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על 
 

 המצורף להזמנה להציע הצעות.  (4מסמך א), בנוסח בדבר קיום דיני עבודהתצהיר  .5.3.2
 

 .המצורף להזמנה להציע הצעות (5מסמך א)תצהיר בדבר העדר הרשעות  .5.3.3
 

  .חיוני כמפעל החברה אישור .5.3.4
מורשה )במקרה של העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק  .5.4

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף  –משתתף המדווח בתיק איחוד 
 נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.

 
 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף. .5.5

 
 יצורפו גם: תאגידככל שהמשתתף הינו  .5.6

 
 של המשתתף. העתק תעודת התאגדות .5.6.1
תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף  .5.6.2

 בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  .5.6.3

מחייבות את המשתתף לכל דבר וענין המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ו
וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך 
נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה 

 )מסמך ב'( או במסמך נפרד(.
 

)עוסק מורשה( יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור"  אדם פרטיהוגשה הצעה על ידי  .5.7
של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע )בשולי טופס 

 ההצהרה או בטופס נפרד(. 
 

ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית  .5.8
 1981-לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"אשבתאגידה רישיון 

וזאת   31.1.22 ובתוקף עד ליום₪  200,000, בסך של חברההלבקשת המשתתף במכרז, לפקודת 
 .בדיוק (3כמסמך א)להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב 

 
  :מובהר כי

 
והמציע יאריך את תוקף  ,לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת תהא רשאית חברהה

הארכת -. אי)הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה( הערבות עפ"י הדרישה
 הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.
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בתנאי מכרז עדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת ו

 .זה
 

יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים  חברההועדת המכרזים ו/או 
 :הבאים

 
כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות,  .5.8.1

 בכל דרך שהיא.
 .כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים .5.8.2
 ימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא כל א .5.8.3

 מדויק.
 כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות  .5.8.4

 .הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות
 

עקב מעשים כאמור  להלפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו  חברההוהכל מבלי לגרוע מזכות 
 .לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב

 
משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום 

 .(1במסמך א)לכתובת שיציין המציע 
 

רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, 
ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או 

 תישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאי
 בלעדי. ה הלהתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעת חברהה

לדרוש מהמציע  תרשאי חברהתהיה המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות 
לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע 

בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך  ושיעסק הו/או מי מטעמ חברההמתחייב לשתף פעולה עם 
 ידם, כאמור.-ש עלשיידר

 
 אופן הגשת ההצעה .6
 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש להפקיד במסירת אישית במעטפה סגורה הנושאת  .6.1
העצמאות ' חבר חברה)ללא סימני זיהוי אחרים( בתיבת המכרזים של ה 01/2021מכרז מס' ציון 

 12:00 בשעה 11/11/2021, חמישי עד ליום, וזאת )אצל מעיינות השרון בע"מ(ב' אבן יהודה  3
 .בדיוק

 
 

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, הצעה שלא תוגש עד  .6.2
 למועד האחרון כאמור לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

 
החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם  על מורשי .6.3

 ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן חתימה בראשי תיבות בשולי כל דף.
 

המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  .6.4
 .לעיל 5כל המסמכים המפורטים בסעיף עתו את תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצ

 
ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת  .6.5

רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או,  חברההפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה ה
לא העירה  חברהאם הלפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם 

וכפי  חברהלשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י ה
 שנמסר למציעים.

 



 

 

___________________   6 

 חתימה+ חותמת המציע            

מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  ימים)תשעים(  90 כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של .6.6
והמציע  פים)שלושים( ימים נוס 30למשך תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה  חברהה

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  
 

, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול חברהלא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה ה .6.7
את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו 

ירף המציע ולראות את הצעתו כאילו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצ
 הוגשה ללא הסתייגות כאמור. 

 
 המכרז והוצאות מסמכי קבלת .7

 
למען הסר ספק לאחר המועד הקבוע בסעיף  .בסיור מציעים לקבליהיה את חוברת המכרז ניתן  .7.1

 זה לא ימסרו מסמכי המכרז.
 הגשת הצעות המציעים תותר רק על גבי ניירת המכרז אשר נמסרה לקבלן. .7.2

 
כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  .7.3

 זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 
 
 מציעים, הבהרות ושינויים  סיור .8

 
למתן הבהרות למכרז.  מציעיםוסיור ייערך מפגש  11:00בשעה  2120-11-1-ה  שניביום  .8.1

 מכון טיהור השפכים "קולחי השרון".המפגש יתקיים ב. חובההשתתפות במפגש 
 
תוכל, לפי שיקול דעתה לערוך מפגשים וסיורים נוספים לקבוצות מציעים ו/או ליחידים  חברהה

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. ,ו/או לכלל המציעים
 

בפורמט    Ziv@khasharon.co.il: יבדואר אלקטרונ, מר זיו בקפייןלידי  שאלות הבהרה תוגשנה .8.2
WORD 12:00לא יאוחר מהשעה  11/2021/70 עד ליום, בלבד. 

 
 על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא:

 
 פירוט השאלה הסעיף בחוברת המכרז בחוברת המכרז מספר עמוד מס"ד

    

 
הגשת הצעות אחרון לימים לפני מועד  שבעה -כל שאלות ההבהרה יקבלו מענה במועד אחד .8.3

המכרז, כאשר הנ"ל  למסמכי, החברההמחיר, על המציע לצרף את כל שאלות ההבהרה ומענה 
 חתומים על ידו.

 
רכשו את יישלח למשתתפים אשר  -נוסח מסמך שינויים והבהרות ביחס למכרז ככל שייערך  .8.4

 .חברהוכן יפורסם באתר ה חוברת המכרז
 

על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות,  .8.5
סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי 

דלעיל.  8.2ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף  חברהלהתאמה אחרת, עליו לפנות 
משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל 

 טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
 

תשובות פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.6
 .חברהתחייבנה את ה –בכתב 

 
עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  .8.7

הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. משתתף שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע 
 מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

 

mailto:Ziv@khasharon.co.il
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לשנות ו/או להבהיר נושאים במכרז לפי  חברהה תלמועד האחרון להגשת הצעות במכרז רשאיעד  .8.8
ו/או בעקבות שאלות ההבהרה, השינויים וההבהרות כאמור יהוו חלק בלתי נפרד  השיקול דעת

 מתנאי המכרז.
 
 שמירת זכויות .9

 
שות כל , והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעחברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .9.1

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 
 

 תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז. חברהה .9.2
 

 בחינת ההצעות .10
 

והיא רשאית שלא לבחור בהצעה  החברה תבחר בהצעה המיטבית בהתאם לשיקלול שלהלן .10.1
 כלשהי, בהתאם לסמכותה על פי כל דין:

 
ההצעה הכשרה הזולה ביותר תקבל את הניקוד  .מניקוד ההצעה 60%יהווה  -מחיר מדד .10.1.1

 המירבי ושאר ההצעות ינוקדו ביחס אליה. 
 : מניקוד ההצעה לפי הפרמטרים שלהלן 40%יהווה  -איכות מדד .10.1.2

 

)לפי  מירביניקוד  מדד איכות מס"ד
 100מקסימום 

נקודות, המהוות 
מכלל שקלול  40%

 ההצעה(

 הערות

לצורך בחינת סעיף זה יצרף  10 שביעות רצון מזמיני עבודה   .1
הקבלן המלצות בנוסח 

 כמסמךהשאלון המצורף 
יחושב ללא שינויים.  (2)א

 2ממוצע הציונים של 
המזמינים עם הניקוד 

 הגבוה ביותר
בהפעלה ותחזוקה של  למציע נסיון •  .2

מכוני טיהור שפכים בתהליך  2לפחות 
אינטנסיבי בספיקה יומית של לפחות 

המופעלים על ידי הקבלן  ,מק"י 5000
השנים  5מתוך לפחות שנים  3במהלך 

 האחרונות
טיהור  ןהפעלת מכולמציע נסיון ב •

שפכים בתהליך אינטנסיבי בספיקה 
 – לפחות מק"י 18,000יומית של 

 נק' 5 -מתחת לשנתייםהפעלה של 
 נק' 10 -הפעלה מעל שנתיים

10 
 
 
 
 
 
 

10 

לצורך בחינת סעיף זה יצרף 
הקבלן אסמכתאות כגון 
חוזה התקשרות/המלצות 

 מבעלי המט"ש. 

 ונסיון מקצועי הפעלההתאמת צוות   .3
 5של מנהל מט"ש בעל ניסיון  .1

בתפעול מכון טיהור שנים לפחות 
 באיכות שלישוניתשפכים 

צוות טכני בעל נסיון במכוני  .2
חודשים  24במשך  -טיהור שפכים

 לפחות.

 
15 
 
 
5 
 
 

לצורך בחינת סעיף זה יצרף 
הקבלן קורות חיים של 
מנהל המט"ש המוצע, 
לרבות ציון מט"ש אחד 
לפחות שניהל באיכות 
שלישונית )כולל פרטי איש 
קשר במט"ש(. כן יצרף 
המציע רשימה שמית של 
הצוות הטכני שייועד 
להפעלת המט"ש תוך ציון 
שנות הנסיון של כל אחד 
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מאנשי הצוות בהפעלה 
 מט"ש.  ובתחזוקת

כנת תחזוקה פעילה וישומית ולחברה ת  .4
או תחנות \לתפעול מכוני טיהור שפכים ו

אשר נגישה באופן מלא למזמין  שאיבה
 העבודה

תכנת  של אפיוןצרף המציע י 10
הפעלה, אופן יישום 

 ודוגמאות ליישום התכנה

ראיון עם המציע ומנהל המט"ש המוצע   .5
מטעמו. מזמין העבודה ינקד סעיף זה בין 
השאר על פי התרשמותו בראיון מהמציע, 
מנהל המט"ש המוצע, נסיונם אצל מזמיני 
עבודה אחרים ואצל המזמין ככל שהיה 

 10.7וכן כל שיקול אחר כמפורט בסעיף 
 להלן.

40  

 
 

שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל  .10.2
ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 
עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה 

 אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 

מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה אי הגשת  .10.3
 או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

 
למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית  .10.4

 הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה.  ועדת המכרזים להתנות את
 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או  .10.5
לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי 

במתכוון או על ידי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו 
תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות 

 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  .10.6
ספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר לדרוש מהמשתתפים פרטים נו

פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, 
 דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים.

 
עדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, ו .10.7

ושל גופים אחרים עם המציע החברה הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של כישוריו, יכולתו 
לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים החברה בעבר. לצורך כך, תהא רשאית 

 , ככל שיידרש.החברהלדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם 
 

 
 הודעה על זכייה וההתקשרות .11

 
 לזוכה.  חברהכך העם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על  .11.1

 
על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל  חברהעד המועד שיהיה נקוב בהודעת ה .11.2

המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע 
 ואישור על עריכת ביטוחים. 
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תוך התקופה האמורה שם לעיל,  11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .11.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 

לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר  חברהמהצעתו, תהא רשאית ה
ות הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכ

 חברהו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית ה
המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל  מושאבמקרה זה להתקשר ב

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-על חברהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה
 

רוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה מבלי לג .11.4
זכאית  חברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא החברהכאמור וה
( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור קלים חדשים)אלף ש 1,000₪לסך של 

דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד  11.2מתום המועד הנקוב בסעיף 
 המצאת כל האישורים. 

 
תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות  חברהה .11.5

 המכרז.
 

 .  חברהידי ה-ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .11.6
 

 אישור תקציבי  .12
 

, חברהבמובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים  .12.1
 לבטל את המכרז. חברההלמכרז, רשאית  חברההובמידה וההצעה גבוהה מתקציב 

 
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היקף השירותים עד להיקף  חברהה תהיהכן  .12.2

 התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז. 
 

ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי  למציע .12.3
 בזכויותיה אלו.   חברההבשל שימוש  חברהה

 

 ביטול המכרז .13
 

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש  חברהה .13.1
, ביחס לאומדן )חסוי( מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות

או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב 
 וכיוצא באלה. 

 
 -אך לא חייבת  –תהא רשאית  חברההבנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי  .13.2

 המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  אתלבטל 
 

ה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך הן במחיר נמוך או גבו שהוגשוההצעות  .13.2.1
  .כמחיר הוגן וסביר לשירותים חברהלו/או מהמחיר שנראה 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .13.2.2
לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או 

מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או שהושמטו נתונים / דרישות 
 בלתי שלמים.

 
סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון  בסיסיש  .13.2.3

 ליצור הסדר כובל.
 

על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי  חברהה החליטה .13.3
 ו/או כלפי מי מטעמה. חברהההמכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 
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 הוראות כלליות .14
 

, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר חברהלהתברר  .14.1
 חברההגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית במס חברהההמציע כלפי  שהציג

 לבטל את הזכייה. –לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה 
 

, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. חברההמסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של  .14.2
 לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות. אין

 
הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  השיפוטסמכות  .14.3

 למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
 

 בכבוד רב, 
 

 יגאל גדרון  
 מנכ"ל מעינות השרון בע"מ

 השרון בע"מחברה מנהלת קולחי 
 
 

  



 

 

___________________   11 

 חתימה+ חותמת המציע            

מכרז מס' 
01/2021 
 (1מסמך א')

 פרטי המשתתף
 

 פרטי המשתתף
 

 פרטים על המשתתף .1
 

           שם המשתתף:

            מס' הזיהוי:

          מען המשתתף )כולל מיקוד(:

         שם איש הקשר אצל המשתתף: 

           תפקיד איש הקשר: 

            טלפונים:

            פקסימיליה:

           דואר אלקטרוני: 

 

 (.13ניסיון )עמידה בתנאי סף הקבוע בסעיף  .2
 

שנים רצופות,  ( 3מתוכם שלוש )ועד למועד הגשת הצעות המחיר למכרז זה,  2015לפחות מינואר בעל ניסיון 
 5,000בספיקת תכן של לפחות מט"ש אחד לפחות, באיכות להשקיה בלתי מוגבלת, בהפעלה ואחזקה של 

  .מק"י
 

 :מט"ש

 _________________________________________________________ :המזמין הגוףשם 

 _______: ______________________________________________________שם המט"ש

 תקופת הפעלה ואחזקה:_____________________________________________________

 _________________________________________________  המט"ש:ספיקת תכן של 

 ___________________________________________________טכנולוגיית טיפול במט"ש: 

 : ________________________________________מצד מזמין העבודה איש קשרשם ותפקיד 

 ___________________             -משרד________________________-ניידטלפון איש קשר: 
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ו/או הסכמים המעידים על ביצוע העבודות  (2בנוסח המצ"ב כמסמך א) הגוף* יש לצרף אישור 

 .במועדים כמפורט

בדבר היקף ספיקת המט"ש לעמידה בתנאי הסף כגון תכן סניטרי שעבורו תוכנן * יש לצרף אישור *

 המט"ש.

 

                                                                                         ____________ 
 חתימת המשתתף
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מכרז מס' 
01/2021 
 (2מסמך א')

 אישור ביצוע עבודות
 

 
 לכבוד

 קולחי השרון בע"מ
 

 אישור על ביצוע עבודותהנדון: 
 
 

, המשמש כ______________ בגוף אני הח"מ ____________________ 

"(, מאשר בזאת כי _________________ ח.פ הגוף________________________ )להלן: "

הפעלה ותחזוקת מכון טיהור הגוף עבודות של "( ביצע עבור המשתתף__________________ )להלן: "

 המט"ש(, בין השנים _________ ועד ______________.שפכים ___________________ )שם 

 

 _____________________________________________  :ש"המט של תכן ספיקת

 (המיותר את מחק) אקסטנסיבי+  חלקי אינטנסיבי \ מלא אינטנסיבי: ש"במט טיפול טכנולוגיית

 

 .איכות למילוי על ידי מזמין העבודהמצ"ב מענה לשאלון 

 ציון איכות מדד שביעות רצון מס"ד

  הקבלן מפעיל את המט"ש לשביעות רצונה המלא של מזמין העבודה 1

צוות התפעול של המט"ש הנו צוות מקצועי ובעל ניסיון בתפעול מכון  2

 טיהור שפכים

 

  רציפות עמידת המט"ש באיכות קולחים נדרשת 3

  בזמן אמת רמת דיווח אירועים למזמין ולרשויות 4

  איכות ויעילות הטיפול באירועי חירום 5

   שביעות רצון מלאה 10-משמעו חוסר שביעות רצון מלאה, ו 1כאשר ציון  1-10*ציון 

    

__________________ 

 חתימה + חותמת            

 

      -טלפון נייד של הממליץ     
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מכרז מס' 
01/2021 
 (3מסמך א')

 נוסח ערבות מכרז
 לכבוד

 קולחי השרון בע"מ
 
 

 ערבות בנקאית:  הנדון
 

"( אנו ערבים בזה המבקש________________ )להלן: " ח.פעל פי בקשת _________________   
( וזאת בקשר עם השתתפות שקלים חדשים )מאתיים אלף ₪  200,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 ע"פ תנאי המכרז. התחייבויות המבקשבטחת מילוי כל לה 01/2021מכרז מס' ב המבקש
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע 
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את 

אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך 
 שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  מאתנואתם תהיו רשאים לדרוש 

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ"ל.
 

 זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות 
 
 

 .31.1.2022 ליוםתישאר בתוקפה עד ערבות זו 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 

 בכבוד רב,       
 -בנק-           
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מכרז מס' 
01/2021 
 (4מסמך א')

תצהיר קיום דיני 
 עבודה

 

 עבודהבדבר קיום דיני תצהיר 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים  ___________ת.ז.  ____________אני הח"מ 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ )להלן  .1

"(. אני מצהיר/ה כי המכרז" - )להלן 01/2021מכרז מס' ( בעקבות פרסום "חברהה)להלן: " "מקולחי השרון בע

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

ב לחוק עסקאות גופים 2" כהגדרתם בסעיף עבירה"-" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי".  – קיום דיני עבודההכותרת ""(, תחת החוק" -)להלן  1976 -ציבוריים, התשל"ו 

 אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט 2עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף הנני מצהיר בזאת כי  .3

או לפי חוק שכר מינימום,  1991-התשנ"א ,עפ"י חוק עובדים זריםעבירה  -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

ב 2( או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -התשמ"ז

-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א -לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, אולם במועד האחרון להגשת 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991

 הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 

כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב הריני לאשר, 

____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

 ם עליו בפני.יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחת

         

  ____________________ 

 חתימת עורך הדין
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 מכרז מס' 
01/2021 
 (5מסמך א')

 
 תצהיר העדר הרשעות          

 לכבוד:  קולחי השרון  
                         

                                                                                  

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות הנדון:

 

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

 .תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שהנני מגיש. 1

יני מצהיר כי לא הורשעתי בפלילים במהלך השבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות בעבירות שיש . הר2
עמן קלון ו/או עבירות שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות 

 ים נשוא מכרז זה.הסביבה ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירות

 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

 "(.המציע.הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________, )להלן: " 1

 .תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה. 2

ו/או מנהליו לא הורשעו בפלילים במהלך השבע השנים  .הנני מצהיר כי המציע ו/או בעלי השליטה* שלו 3
שקדמו למועד הגשת ההצעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים 
עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות הסביבה ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן 

 ם נשוא מכרז זה.שירותים מסוג השירותי

 

 . 1981.4  -* בעל שליטה כמשמעו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 

 

 ______________   _____________ 

 חתימת המצהיר          תאריך 

 

 אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני 
שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו ___________המוכר/ת לי אישית/

מורשה החתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי 
 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

______________________ 
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 חתימת וחותמת עורך דין

 
מכרז מס' 

01/2021 
 מסמך ב'

 הצהרת המשתתף
 הצהרת המשתתף

 

           לכבוד
 "(חברהה)להלן: " קולחי השרון בע"מ

 
 

 מכון טיהור שפכים קולחי השרון  תחזוקת הפעלה ועבודות  צועיבל 01/2021מספר מכרז הנדון: 
 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו
 

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את כל  .1
 . ןו/או העלולים להשפיע עליה העבודותהגורמים הקשורים בביצוע 

 
סמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במ .2

ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים 
המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו 

ו/או עובדיו  חברהבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי הבהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או ה
ו/או מי מטעמו, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל 
האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו 

 . מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור
 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות  .3
 המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז. מושא

 
אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .4

המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או 
רזים עדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכואישור מן המפורטים דלעיל, 

שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר 
יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. 

ניה ואף לפסול כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עי אם נסרב למסור מידע או מסמך
 את ההצעה. 

 
 אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.   .5

 
יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על  .6

ו מתחייבים לעשות כן אם מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנ
 נזכה במכרז.  

 
 מושאתתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות  חברההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז וה .7

המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים 
 .חברהבהצעתנו להלן, לשביעות רצון ה

 
כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא כן ידוע לנו כי  .8

 הוזכרה במפורש במסמך זה.
 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .9
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( יום תשעים) 90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .10
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה,  חברהמהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי ה

וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או 
 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על-על חברהתרופה אחרים להם זכאית ה

 
נו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים היה והצעתנו תתקבל, א .11

והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע 
 והאישור על עריכת ביטוחים. 

 

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים לבצע את העבודות  .12
שפכים מ"ק  ₪/ ___ __.__ ___ לסך כולל מלא וסופי שלמושא המכרז בתמורה 

 .מטופלים
 

להשקייה לחקלאות בלא מוגבלות מטופלים" משמעם קולחים העומדים באיכות  שפכיםלעניין זה "
 .להזמנה )מסמך א' לעיל( 2.2 כמפורט בסעיף על פי תקנות בריאות העם

 
 

 כל תתקבל לא, היוצא הקבלן עם חפיפה ימי יהוו אשר לעבודתנו ניםהראשו ימים 14-ב כי לנו מובהר .13
 .להזמנה )מסמך א' לעיל( 2.3 , כאמור בסעיףבידינו שהיא תמורה

 
אשר יחולו בעתיד על ביצוע כן מובהר לנו כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או  .14

מהסכומים שיגיעו לנו  חברההעבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עלינו וישולמו על ידינו. לצורך כך, תנכה ה
  כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו.

 
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .15

פי דין או הסכם -ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על
 לחתימתנו על הצעה זו. 

 
סעד כספי,  מהווה אינו, אשר חברהאנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד ה .16

ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי 
 ו/או צו משפטי, מלבד סעד כספי. 

 
 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: .17

 
 

 ________שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____

 כתובת )כולל מיקוד(: _________________ טל: ______________ פקס: _______________

 איש קשר: _______________ טל' נייד : ____________________ דוא"ל: ______________________ 

 

 
 

 חתימה:______________________  תאריך ________ 
  

 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 

ח.פ.         עו"ד של    אני הח"מ
___________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו 

בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים       ה"ה 
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המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  וכי חתימת הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של 
 ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

__________________  _____________________
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך             

 

 

 להגשת הצעה ע"י יחיד  -אישור עו"ד 

אני הח"מ ___________________ עו"ד של ________________ ת.ז. ________________ )להלן: 
 "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו. 

 
__________________  _____________________

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך             
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 הסכם
 

 2021 ________חודש  ______ביום  _________שנערך ונחתם ב
    

 
 קולחי השרון בע"מ בין:   
 "("המזמינה או" חברהה)להלן: "    
     
 מצד אחד;            
 ______________________________ לבין:   
    ______________________________ 
  "(הקבלן)להלן: "    
 מצד שני;             

 
 מכון טיהור שפכים קולחי השרון, קבלת שירותי הפעלה ותחזוקה של מעוניינת ב חברהוה  הואיל

 (;העבודות"בהתאם להוראות הסכם זה  )להלן: "
 

"( והקבלן הגיש המכרזלביצוע העבודות )להלן: " 01/2021מכרז מס' פרסמה את  חברהוה  והואיל
 את הצעתו למכרז;

 
, בהסתמך על הצהרות והצעת הקבלן במסגרת השתתפותו חברהוועדת המכרזים של ה  והואיל

הקבלן כזוכה במכרז הכל בתנאי לבחור בהצעת ביום ____________  החליטהכרז, במ
 הסכם זה.

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן: 
 

 תוכן עניינים

 22 .................................................................................................................. מבוא .1

 22 .................................................................................................. הגדרות ופרשנות .2

 23 .................................................................................................... הצהרות הקבלן .3

 24 ................................................................. מתן רשות לשימוש במכון ובציוד המכון .4

 25 ...................................................................................................... ודהביצוע העב .5

 25 ................................................................................................... סמכויות המנהל .6

 26 .................................................................................... ה ולוחות זמניםסדרי עבוד .7

 26 .................................................................................... החשת קצב ביצוע העבודה .8

 27 ................................................................................ ת ובמועדי ישראלעבודה בשב .9

 27 ........................................................................ זכות הגישה למזמינה ולמי מטעמה .10

 27 ............................................................................ וד, מתקנים וחומריםאספקת צי .11

 28 .................................................................... סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .12

 מכרז מס'
01/2021 
 מסמך ג'

 ההסכם

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488485
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488486
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488491
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488492
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488493
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488494
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488495
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488498
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488499
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488500
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488501
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488502


 

 

___________________   21 

 חתימה+ חותמת המציע            

 28 ................................................................................. רעה והסדרי תנועהמניעת הפ .13

 29 .................................................................................................. בטיחות ושמירה .14

 29 ............................................................................... "קבלן עצמאי" -מעמד הקבלן  .15

 30 ............................................................................................................... עובדים .16

 31 ................................................................................ קבלני משנה, יצרנים וספקים .17

 31 ........................................................................................ ויות וחיוביםהמחאת זכ .18

 32 .................................................................................................. הוראות והנחיות .19

 32 ......................................................................................................... דהנזק לעבו .20

 32 .................................................................................................. נזק לגוף ולרכוש .21

 33 ............................................................................................. ידי הקבלן ביטוח על .22

 33 .................................................................................................................. שיפוי .23

 34 ......................................................................... שלימות וקבלנים אחריםעבודות מ .24

 34 ..................................................................................... פגמים וחקירת סיבותיהם .25

 35 ..................................................................................................... ודההפסקת עב .26

 35 ........................................... סילוק יד הקבלן ממקום העבודה וביצוע במקום הקבלן .27

 37 ........................................................................ פשרות המשכת ביצוע העבודהאי א .28

 37 .............................................................................................................. התמורה .29

 38 ........................................................................... תקופת ההסכם ואפשרויות הארכתו .30

 39 ......................................................................................................... התייקרויות .31

 39 ............................................................................................... חשבונות חודשיים. .32

 40 ............................................................................................. עקב טעותתשלומים  .33

 40 ............................................................................ עבודת לילה או במועדים חריגים .34

 41 ................................................................................... םעוסק מורשה וניהול ספרי .35

 41 ................................................................................................................. מסים .36

 41 ................................................................................................................סודיות .37

 41 ........................................................................................................ ייניםניגוד ענ .38

 42 ..................................................................................................... הפרות וסעדים .39

 44 ................................................................................................................. שונות .40

 44 ............................................................................................................... הודעות .41

 

 
 

  

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488503
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488504
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488505
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488506
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488507
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488508
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488509
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488510
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488511
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488512
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488513
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488514
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488515
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488516
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488517
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488518
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488519
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488520
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488525
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488526
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488529
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488530
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488531
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488532
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488533
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488534
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488535
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488536
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1TXI59XA/0000019%20-%20הסכם%20שרקון%20משנת%202015.doc%23_Toc408488537


 

 

___________________   22 

 חתימה+ חותמת המציע            

 

 מבוא .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

 כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפירוש ההסכם. 1.2

 הגדרות ופרשנות .2

המשמעות הרשומה לצידם, זולת אם עולה כוונה בהסכם זה תהא למילים ולמונחים הבאים  2.1
 אחרת מהקשר הדברים:

 הסכם זה על כל נספחיו;  "ההסכם"

מנכ"ל החברה המנהלת של המזמינה מנכ"ל המזמינה ו/או  "המנהל"
מי מטעמו כפי שיימסר לקבלן בכתב על ידי המזמינה ו/או 

 מעת לעת;

, יורשיו ומורשיו הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו "הקבלן"
המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או עבורו 

 ו/או מטעמו בביצוע העבודה או כל חלק ממנה;

כל העבודות שיש לבצע בהתאם להסכם זה ונספחיו בקשר  " השירותים/"העבודה
לתפעולו ותחזוקתו של המכון, לרבות כל עבודה שתוטל על 

ידי המנהל ו/או מי מטעמו  הקבלן על ידי המזמינה ו/או על
ולרבות המצאת החומרים, כוח האדם, הכלים, הציוד, 
המכונות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם 
 ביצוע העבודה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן על פי הסכם זה;

בכל תחום השטח של מכון טיהור שפכים קולחי השרון,  "המכון"
רבות המקרקעין אשר בהם להגדר ההיקפית של המט"ש,

ו/או דרכם ו/או מתחתם ו/או מעליהם תבוצע העבודה,  
לרבות כל מקרקעין אחרים הנחוצים לקבלן לצורך ביצוע 

 העבודה ועמידה בהסכם;

 שיקום/"שדרוג
 המכון"

עבודות שהמזמינה עתידה לבצע באמצעות קבלן אחר שאינו 
יבחר הקבלן, במהלך תקופת ההסכם, אשר במסגרתן 

לרבות  ו/או חלקים ממנו, מכוןהמזמין לבצע עבודות ב
 תשתיות המכון, הציוד שבו, מבני המכון וכיוצ"ב;   

חומרים שסופקו ו/או יסופקו על ידי הקבלן למקום  "חומרים"
העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אבזרים, 

וכן ציוד  -בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  -מוצרים 
 ומתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה;

הוראה בכתב לקבלן מאת המזמינה  המורה לקבלן להתחיל  "צו התחלת עבודה"
 בביצוע העבודה;

"יום תחילת ביצוע 
 העבודה"

 התאריך הקבוע בצו התחלת העבודה;
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מלחמה מוכרזת, פלישת אויב או אסון טבע. למען הסר  כוח עליון""
ם, רוחות חזקות, גיוס למילואים, ספק, מובהר כי ימי גש

מגפה אירוע טרור, אינתיפאדה, שביתות והשבתות, 
מחסור בכוח אדם ואי קבלת עובדים זרים אינם )קורונה(, 

נחשבים ככוח עליון לצורך הסכם זה, וכך גם אירועים 
הנובעים ו/או הקשורים עם השטחים המוחזקים על ידי 

תוצאה של אירוע  צה"ל ו/או הרשות הפלשתינאית או שהינו
 כזה;

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה  "המדד"
המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא 

 במקומו;

החקיקה הראשית והמשנית של מדינת ישראל, לרבות  "דין"
חקיקת התברואה וחקיקת הבטיחות, פסקי דין וצווים של 

השיפוטיים של מדינת ישראל, וכן כל הוראה  הטריבונלים
 והנחיה של רשות מוסמכת, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

רשות "
 "מוסמכת

שלטונית, לרבות אך מבלי למעט -כל רשות שלטונית או מעין
ועדות מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, רשויות 
מקומיות ועירוניות, וכל רשות או תאגיד אחר הנוגעים 

 ניין.לע

   

ביטוי שהוגדר באחד המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, לרבות הנספחים  2.2
להסכם, תהא לו אותה משמעות במסמכיו האחרים של ההסכם, זולת אם הקשר הדברים 

 מחייב פירוש שונה.

התאמה ו/או כל שאלה לגבי פירושם ו/או משמעותם ו/או דרך הפעלתם -כל סתירה ו/או אי 2.3
ביטויים ו/או הוראות ו/או מסמכים טכניים ו/או מכאניים ו/או הנדסיים, תובא להכרעת של 

 המנהל. הכרעת המנהל, כאמור, תהיה סופית ותינתן בכתב.

במקרה של העדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיו, ימולא החסר ו/או יפורש הספק על  2.4
 סחו.פי התנאים המקובלים בשוק ובכל מקרה לא יפורש כנגד מנ

 הצהרות הקבלן .3

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי:

תשתיותיו, מתקניו, וכל הציוד הוא ביקר במכון ובסביבותיו, בדק את טיבו וצורתו, שטחו,  3.1
מיקומו הגיאוגרפי, מבנהו והתאמתו לביצוע העבודה, בדק את כמויותיהם וטיבם המצוי בו, 

מיקום נקודת מדידת השפכים בדק את של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, 
וביצע כל בדיקה אחרת העשויה להשפיע על התמורה, לרבות כל בדיקה ובדיקה המטופלים 

והוא מצהיר כי אין לו טענות והשגות בכל העניינים הנ"ל  ,המכון לתפעולאחרת המתייחסת 
השפכים  ואיכות לרבות ביחס לתנאים הסביבתיים, לגיל המכון, לבלאי הציוד במכון, לכמויות

אסורים(, לשדרוג המכון וכל עבודה אחרת  חורגים או המוזרמות למכון )לרבות שפכים
וכי לא תהינה לו טענות ותביעות מכל סוג שהוא כלפי  למתקני המכון,שתבוצע בהקשר 

 המזמינה או הפועלים מטעמה לעניין זה וכל הנובע הימנו.

שתיות, המערכות, המתקנים והציוד הקבלן מצהיר, כי ערך בדיקה פרטנית ודקדקנית של הת 3.2
הנתונים, אשר  כלהקיימים ו/או מותקנים ו/או פועלים במסגרת המכון, וכן כי בדק ואימת את 
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מודגש ומובהר בזה, כי אין נמסרו )אם וככל שנמסרו( על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה. 
המזמינה ו/או מי  במסירת נתונים כלשהם, על ידי המזמינה ו/או מי מטעמו, כדי להטיל  על

מטעמו אחריות כלשהיא לגבי נכונות ו/או דיוק הנתונים ואין המזמינה ו/או מי מטעמה 
 .אחראים ביחס לכל תחזית הצפויה לעתיד

מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה לעיל ולהלן, מודגש ומובהר בזה, כי אין במסירת נתונים  3.3
במסגרת הדו"חות התפעוליים ודו"חות  כלשהם, על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה ובכלל זה

התחזוקה של המכון, כדי להטיל על המזמינה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהיא לגבי נכונות 
ו/או דיוק הנתונים הנ"ל, ואלו ניתנים בגדר הערכה בלבד, ולקבלן לא תהא כל זכות לחזור בו 

כים הנכנסים למכון מהצעתו ו/או להעלות טענות כלשהן בקשר לכמויות ו/או לאיכות השפ
 .ו/או לדרוש תשלומים נוספים מעבר להצעתו לביצוע השירותים נשוא הסכם זה

או  פרויקט לשדרוג המכון ו/או הרחבת המכוןכי ככל שתבחר החברה לבצע  הקבלן מצהיר,  3.4
ייתכן שאלה יבוצעו  ידוע לקבלן כי, ו/או לבצע עבודות שיקום ו/או עבודות בינוי במכון חלקיו

לתקופת ההסכם, והקבלן מתחייב לבצע את השירותים באותה רמה מקצועית  במקביל
במקביל לעבודות השדרוג, מבלי לפגוע באיכות השירותים, אשר  -מעולה, כמפורט בהסכם זה 

על המציע לספק בהתאם להוראות הסכם זה, ומבלי שתהא לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או 
או הקבלן מבצע עבודות השדרוג בקשר לעבודות /תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה ו

 השדרוג ו/או להפרעות ו/או לקשיים בביצוע השירותים. 

מערכת כלשהי במהלך תקופת ב נוספותיובהר בזאת כי במידה ותבחר החברה לבצע עבודות  3.5
עבודות על תפעול המט"ש ותפקודו, יבוצעו  אשר יש בהן כדי להשפיעהפעלתו את המט"ש, 

לא תעמוד לקבלן טענת פגיעה עקב עבודות כנ"ל אשר יהיו ו, עם הקבלןמלא בתיאום אלה 
, והוא ישתף פעולה עם כל קבלן אחר שיבחר על ידי החברה לביצועןכאמור בתיאום מלא עמו 

 . ככל וידרש לכך על ידי המזמין ללא כל תוספת תשלום שהיא

 ם ומסכים להם.הוא קרא את תנאי ההסכם, על כל המסמכים המרכיבים אותו, הבינ 3.6

הוא מומחה במקצועו ובעל ניסיון בביצוע וביכולתו להשיג את כל הציוד, המכשירים והכלים,  3.7
 החומרים והעובדים הדרושים לביצועה הנכון והשלם של העבודה, בהתאם להסכם.

ותמורה זו מהווה  29על יסוד בדיקותיו כמפורט לעיל, תשולם לו התמורה הקבועה בסעיף  3.8
 תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי ההסכם.

הקבלן מתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או חלק ממנה  3.9
 להסכם זה להלן. 17אלא בכפוף להוראות סעיף 

תחייב הקבלן לפעול בהתאם להוראות הדין והתקנות ובהתאם להנחיות בעת ביצוע העבודה מ 3.10
 הרשויות המתאימות.

 מתן רשות לשימוש במכון ובציוד המכון  .4

המזמינה תעמיד לרשות הקבלן את המכון, או את אותו חלק ממנו, הדרוש לדעת המנהל  4.1
 .ולמשך תקופת ההסכם לביצוע העבודה

תקנה לו כל זכות לגבי המכון ו/או מתקנים ו/או  מתן רשות השימוש במכון לידי הקבלן לא 4.2
 מבנים הנמצאים בו. 

מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לפטור ו/או לגרוע בכל צורה שהיא מאחריות הקבלן 
 על פי הסכם זה, לרבות לכל נזק שהוא שייגרם למכון.

הרשות להימצאותו במכון, ניתנת לקבלן לצורך ביצוע העבודה על פי הסכם זה בלבד, והקבלן 
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מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את המקום מיד עם תום 
 ההסכם ו/או ביטולו ו/או על פי הוראות המזמינה.

 ביצוע העבודה  .5

מפרט  ולנספח א'הקבלן יבצע את העבודה בהתאמה מלאה ומדויקת להוראות ההסכם  5.1
 העבודות, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל.

משרד הבריאות או  , כמו כן, הקבלן יקפיד הקפדה יתרה בכל הנוגע לדרישות איכות הסביבה 5.2
ש בחומרים מיוחדים ו/או לסילוק בין אם הן נוגעות לעבודה ו/או לשימוגוף רגולטורי אחר, כל 

חומרים עודפים או חומרים מזהמים מהמכון ו/או לכל גורם אחר הרלוונטי לעניין איכות 
 הסביבה וזאת לכל אורך ביצוע העבודה ולשביעות רצון המזמינה.

 , כמוגדר בהסכם.מהן, וכל חלק ושלב יבצע את העבודותהקבלן  5.3

מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, לפי הצורך, רשאי להמציא לקבלן,  או בא כוחו המנהל 5.4
הוראות שונות לביצוע העבודה. הוראות המנהל מחייבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף 

 קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בהסכם זה להלן.

מוצהר בזאת כי אין תפקיד המנהל אינו אלא לצרכי ביקורת, וכי קיומו של המנהל  לא ישחרר  5.5
התחייבויותיו כלפי המזמינה, למילוי כל תנאי ההסכם, וכי הקבלן יהיה אחראי את הקבלן מ

לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המחדלים והמגרעות שנעשו, אם נגרמו על ידו ו/או על 
 ידי מי מטעמו.

 סמכויות המנהל  .6

המנהל רשאי להמציא לקבלן מעת לעת, במהלך ביצוע העבודה, הוראות לביצועה, והוראות  6.1
 אמור תחייבנה את הקבלן לכל דבר ועניין.כ

הקבלן יאפשר למנהל לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  6.2
לבדוק את טיב החומרים, המכונות והציוד בהם משתמשים לביצוע העבודה לרבות בבתי 

טות הנקוטות המלאכה או מקומות הייצור של חומרים, חפצים או מכונות כאמור, את השי
 לשם ביצוע העבודה ואת מהלך וקצב ביצוע העבודה.

הקבלן ימסור למנהל דוחות על כמות החומרים בהם השתמש, כמות העבודה שהושקעה,  6.3
 הציוד ושיטות העבודה שהופעלו בביצוע העבודה, או כל חלק ממנה בהתאם לדרישת המנהל.

העבודה, יענה על כל שאלותיו.  הקבלן ימסור למנהל הסברים ופרטים אחרים בקשר לביצוע 6.4
הקבלן יעמוד לרשות המנהל בכל עת ומקום סבירים שיידרש, לצורך מסירת ידיעות והסברים 
בכל הנוגע לביצוע העבודה על ידו. המנהל רשאי לדרוש מאת הקבלן להגיש דוחות וידיעות 

 כאמור, לעיתים מזומנות וקבועות מראש, והקבלן יפעל בהתאם.

ל הוסמך לפי הוראת הסכם זה לקבוע, להחליט, להכריע, לאשר או לתת בכל מקרה שהמנה 6.5
תעודה לגבי עניין או שאלה כלשהי, קביעתו, החלטתו, הכרעתו, אישורו ותעודתו לגבי אותו 
עניין או אותה שאלה, יהיו סופיים, בלתי ניתנים לערעור ומחייבים את הצדדים, כאילו 

 הוסכמו על ידם.

עותיו, הוראותיו ודרישותיו והאישורים שניתנו על ידו לא ישחררו ההחלטות של המנהל, קבי 6.6
את הקבלן מאחריותו המוחלטת לטיב החומרים והעבודה, התאמתה להוראות המנהל וליתר 

 ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה.
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המנהל רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ו/או שינוי של העבודה אשר לא בוצעה בהתאם להוראות  6.7
-הסכם או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המנהל תוך התקופה שתקבע עלה

 ידי המנהל וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן.

המנהל יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים  6.8
 ויות הקבלן על פי ההסכם. אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם להוראותיו ו/או התחייב

 סדרי עבודה ולוחות זמנים  .7

 הקבלן יתחיל בביצוע העבודה ביום תחילת ביצוע העבודה הנקוב בצו התחלת העבודה. 7.1

הקבלן יבצע את העבודה באופן שוטף ובקצב הראוי וינקוט בכל שיטות העבודה וישתמש בציוד  7.2
חלק ושלב הימנה, זולת אם קיבל  ובחומרים, אשר יבטיחו באופן מרבי את ביצוע העבודה וכל

 הקבלן הוראה אחרת מהמנהל.

המנהל יהיה רשאי לקבוע לוחות זמנים לביצוע העבודה ו/או לביצוע משימות מיוחדות  7.3
שתוטלנה על הקבלן. אי עמידה בלוחות הזמנים שקבע המנהל תהווה הפרה יסודית של הסכם 

להם היא זכאית עקב כך כחוק, לרבות זכותה  זה ע"י הקבלן ותקנה למזמינה את כל הסעדים
 של המזמינה לעכב אישור ותשלום חשבונות הקבלן.

כמו כן מובא לתשומת ליבו של הקבלן שכל בקשה מצדו לגבי הארכת זמן ו/או לחריגה מלוחות  7.4
, חייבת להיות מוגשת או שנקבעו על פי הסכם זה ו/או המפרט הטכני הזמנים שקבע המנהל

 מזמינה הזכות לסרב לדון בבקשה זו, שלא תהיה מבוססת על נתונים סבירים.למנהל בכתב. ל

מי  זה, ייקבעו כל סדרי העבודה )השירותים(, על ידי המנהל או 7מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  7.5
שימונה על ידו לעניין זה, וככל שניתן בתיאום עם הקבלן. המנהל רשאי להודיע לקבלן בכל עת 
ובכל שלב של ביצוע העבודה על החלטתו לקבוע עדיפות של כל חלק מהעבודה לגבי חלקי 
שירותים אחרים, והקבלן יהיה חייב לבצע את אותו שירות בהתאם לסדר העדיפות שייקבע 

 זאת בין אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל.על ידי המנהל, ו

 היה והמנהל בדעה, כי הקבלן מבצע את העבודה או כל חלק ממנה שלא בהתאם להוראות 7.6
הסכם זה ו/או שלא בקצב הראוי ו/או שלא בהתאם להוראות המנהל, לרבות לעניין לוחות 
הזמנים, יהיה המנהל רשאי אך לא חייב להעמיד את הקבלן על כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות, 
בין באופן כללי ובין בצירוף כל ו/או חלק מהאמצעים שעל הקבלן לנקוט כדי לתקן את המצב 

הקבלן לפעול באופן דחוף כשהדבר נדרש לדעת המנהל והקבלן מתחייב למלא ו/או כדי לחייב 
 פה.-אחר דרישות המנהל במלואן ובמועדן, וזאת אף אם ניתנה ההוראה בעל

אי הגשת לוח הזמנים כאמור ו/או עדכונים ללוח הזמנים, במועדים שנקבעו ובדרגת פרוט  7.7
קנה למזמינה את כל הסעדים להם נדרשת, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה ע"י הקבלן ות

 היא זכאית עקב כך כחוק, לרבות זכותה של המזמינה לעכב אישור ותשלום חשבונות הקבלן.

בהתאם, ולמען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב ביצוע עבודה  7.8
העבודה  במועדים דחופים שנקבעו על ידי המנהל ו/או בגין הארכת מועד להשלמת ביצוע

 שביקש הקבלן ואושרה על ידי המנהל, אשר אינה נובעת מנסיבות התלויות במזמינה. 

 החשת קצב ביצוע העבודה .8

אם המנהל סבור, כי קצב העבודה איטי מהדרוש כדי להבטיח עבודה תקינה של המכון או כל  8.1
ות חלק או שלב הימנה, בין אם באופן שוטף ובין אם בהתאם להוראות המנהל ו/או הורא

הסכם זה, רשאי המנהל להודיע לקבלן בכתב ולהורות לו או לבקש ממנו לציין באלו צעדים 
ואמצעים ינקוט כדי להבטיח ביצוע העבודה או חלקה תוך המועד הקבוע ו/או הנדרש לכך. 
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הקבלן ינקוט מיד בכל הצעדים ובאמצעים כפי שנדרשו על ידי המנהל או הוצעו על ידי הקבלן, 
 שעות מדרישתו, אלו צעדים ואמצעים נקט. 3מנהל  תוך ויודיע בכתב ל

המנהל רשאי להורות לקבלן להחיש את קצב ביצוע העבודה, מעבר למועדי ביצוע העבודה  8.2
לעיל,  7הנדרשים מעצם טיבה ואופיה של העבודה ו/או מעבר למועדי הביצוע שקבע על פי סעיף 

והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש, ולמלא את הוראות 
 המנהל בכל הנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה, לשיטות העבודה ולהיקפה.

לעיל, ונגרמו לו לדעת המנהל  הוצאות נוספות  8.2מילא הקבלן את התחייבותו כאמור בסעיף  8.3
על אלו הכרוכות בביצוע העבודה, לפי הקצב והמועדים הנדרשים,  תהא רשאית  המזמינה 

 בע על ידי המנהל.לשלם לקבלן את הוצאותיו הנוספות בשיעור שייק

 עבודה בשבת ובמועדי ישראל .9

ובכל ימות השנה באופן יובהר בזאת כי כל העבודות נשואות מכרז זה יבוצעו בכל ימות השבוע  9.1
אחראי לקבלת כל האישורים הנדרשים לביצוע עבודה בכל הקבלן  רציף ומלא ככל ויידרש.

 כל האישורים הנדרשים על פי החוק.ו ימות השבוע

חלות על עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או  9.1סעיף  אין הוראות 9.2
לן מניעת פגיעה באיכות הסביבה או לביטחון העבודה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקב

 להודיע על כך למנהל מראש.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה הקבלן יהיה האחראי הבלעדי להשגת ההיתרים  9.3
הדרושים על פי הדין מהרשויות המוסמכות לביצוע עבודה בימי שבת ובמועדי ישראל והוא 

 ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהשגתם.

 זכות הגישה למזמינה ולמי מטעמה .10

מזמינה ו/או למי מטעמם, תהא תדיר זכות כניסה לכל מקום שבו נעשית העבודה, או למנהל ו/או ל
מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ההסכם. הקבלן מתחייב להבטיח להם זכות 

 גישה זו.

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .11

הציוד, המתקנים, הקבלן מתחייב לספק ללא תמורה נוספת על זו הקבועה בהסכם זה, את כל  11.1
החומרים, האבזרים וכל הדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב 
 הדרוש, בהתאם להוראות הסכם זה או על פיו.

לשם כך הקבלן יבטיח עוד לפני תחילת ביצוע העבודה אספקה סדירה של כל החומרים והציוד 
אספקה סדירה של ציוד וחומרים  הדרושים, ויוכיח למנהל, על פי בקשתו, כי אכן הבטיח

 כנדרש.

הקבלן מתחייב על פי הוראות המנהל, כפי שינתנו מעת לעת, לאגור באתר ולהחזיק בו חומרים  11.2
וציוד בכמות ובסוגים, שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים או על 

 פי הוראות המנהל.

והציוד לסוגיהם שעל הקבלן להחזיק לפי  המנהל רשאי לקבוע בכל מקרה את כמות החומרים 11.3
 לעיל. 11.1האמור בסעיף 

כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה, יהיו חדשים ושלמים,  11.4
ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות ההסכם ולדרישות התקנים הישראליים 
המעודכנים ובהעדרם לתקנים הבינלאומיים. בהעדר תקנים ו/או מפרטים לחומרים ולמוצרים 
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וצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו על ידי המנהל. חובת יהיו אלה חומרים ומ -כלשהם 
 ההוכחה על ההתאמה כאמור לעיל, חלה על הקבלן.

הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה ביותר מתוך הסוגים  11.5
השונים שמתירים התקנים הישראלים ו/או המפרט ו/או התקנים הבינלאומיים, והכל כאמור 

יתאימו החומרים לסוג המובחר  -מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים בהסכם זה. אם 
 של החומר, פרט אם נקבע בהסכם סוג אחר מתוך התקן המתאים. 

מותנה ומובהר במפורש, כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו  11.6
בדיקות התקנים בחומרים, במוצרים ובאביזרים שהשתמש לביצוע העבודה אף אם עמדו הם ב

 הישראליים ואושרו על ידי המנהל.

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות  11.7
הכרוכות בהבאת החומרים למקום העבודה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת 

ודה אחרת במכון ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לעב
 לרבות עבודת שדרוג המכון. 

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך  11.8
להסכם, רשאית המזמינה  27ביצוע ההסכם, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 

להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה 
 כאמור. 27כפופה לזכויות המזמינה על פי סעיף 

מובהר כי עיכובים שינבעו מאי הזמנת חומרים, מוצרים ואביזרים במועד יהיו באחריות ועל  11.9
 חשבון הקבלן.

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המנהל לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם,  11.10
ם ו/או אביזרים והמנהל רשאי לפסלם בכל עת. כמו כן למען הסר ספק יובהר כי אישור חומרי

על ידי המנהל ו/או על ידי המזמינה אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב 
החומרים והמוצרים והאביזרים המסופקים על ידי הקבלן, כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או 

 בתקנים הרלוונטיים.   

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .12

לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה, על סילוק חומרים כלשהם המנהל יהיה רשאי להורות  12.1
ממקום העבודה, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים 
לדרישות ההסכם ו/או גורמים להפרעה כלשהי, ועל הבאת חומרים אחרים התואמים 

 לדרישות ההסכם.

תו חומר, ציוד או עבודה נבדקו ו/או אושרו על המנהל יהיה רשאי להורות כאמור על אף שאו 12.2
 ידו לפני כן.

לא מילא הקבלן אחר הוראות המנהל לפי סעיף זה לעיל, המזמינה תהיה רשאית לבצע את  12.3
תקורה. הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות  15%הוראת המנהל על חשבון הקבלן ובתוספת 

לה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת בביצוע ההוראה והמזמינה תהיה רשאית לנכות הוצאות א
 או לגבותן מהקבלן בדרך אחרת.

 מניעת הפרעה והסדרי תנועה .13

הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודה, בנוחיות באי ועובדי  13.1
לרבות עבודות לשדרוג המכון ו/או  ,המכון ו/או קבלנים אחרים שיעסקו בעבודות אחרון במכון
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ת השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה בזכו
 ברכוש המכון.

 בטיחות ושמירה  .14

מבלי לגרוע מיתר הוראותיו של הסכם זה, מצהיר בזאת הקבלן, גם לצורכי סעיף זה )בטיחות  14.1
ת פקודת וא 1954 -ושמירה( כי הוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה           תשי"ד

והתקנות על פיהם, וכי הוא מקבל על עצמו את  1970-הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל
, מנהל העבודה והמעביד לפי חוקים אלה ולפי כל דין העבודהכל החובות המוטלים על מבצע 

אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם ו/או 
חם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות ו/או שיפורסמו מכו
 שייכללו בהם. 

הקבלן משחרר את המזמינה ואת הבאים מטעמו מאחריות וחובה מכל סוג שהוא שיהיו  14.2
מוטלים בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל, ומבלי לפגוע 

אחרות בחוזה זה, מתחייב הקבלן לפצות ו/או לשפות את  באחריות הקבלן לפי הוראות
המזמינה ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או תשלום שיידרשו ממנו ו/או 

 שיוצאו על ידו לכיסוי כל האמור לעיל.

במקרה של הליך פלילי נדרש הקבלן להודיע לבית המשפט בכתב שהוא בלבד אחראי לכשל  14.3
הגורמים במזמינה ו/או מי מהפועלים מטעמם ו/או המנהל, אינם שייכים להליך  וכי כל יתר

 זה.

 "קבלן עצמאי" -מעמד הקבלן  .15

הקבלן מצהיר ומאשר שהסכם זה הינו הסכם לביצוע עבודה קבלנית וכי הוא קבלן עצמאי.  15.1
הקבלן או עובדיו או בעלי מניותיו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של 

ינה. להסיר ספק מובהר בזאת במפורש, כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסים של מעביד המזמ
ועובד בין המזמינה לבין הקבלן, או בין המזמינה לבין מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו ו/או 
בעלי מניותיו ו/או כל אדם הפועל עבורו, בשמו או טעמו בקשר להסכם זה בפועל, כסוכן, 

מד אחר, ואין בכל זכות של המזמינה ו/או המהנדס ו/או המנהל להורות, כקבלן או בכל מע
לפקח, או להדריך את הקבלן ו/או את עובדיו ו/או את קבלני המשנה שלו בביצוע הסכם זה 

 כדי ליצור יחסי עובד מעביד. 

, כמעסיק ותשלומי החובה האחרים המוטלים עליו הקבלן מתחייב לשלם את כל המיסים 15.2
 י לפגוע בכלליות האמור לעיל, מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.לרבות אך מבל

הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו  15.3
 על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל היה ויקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו כי למרות האמור  15.4
לעיל בכל זאת התקיימו בין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו ו/או  15.1עיף בס

מעביד, תחשב התמורה הקבועה בהסכם זה ככוללת כל -בעלי מניותיו למזמינה יחסי עובד
ו/או הסכם ו/או הסדר ו/או נוהג ו/או מנהג  תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין

בין עובד לבין מעביד ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים 
ותגמולים, דמי הבראה, נסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"ב והמזמינה לא תשא בכל תשלום 

 נוסף בגין אלו.

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן ישפה את המזמינה בגין כל חבות כאמור לעיל, לרבות הוצאה ו/או  15.5
נזק שיגרמו לה כתוצאה מניהול הליך ו/או תביעה שתוגש על ידי מי מעובדיו ו/או בעלי מניותיו 
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ו/או מי מקבלני המשנה של הקבלן ו/או עובדיהם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, 
ידי המזמינה בהקשר ולצורך תביעה/הליך כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת כי שיוצאו על 

המזמינה תהיה זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה לקבלן על פי הסכם זה או 
 לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

 עובדים .16

ש לביצוע העבודה, את ההשגחה על הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרו 16.1
כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנה, וכל דבר אחר הכרוך 

 בכך.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך  16.2
לפי כל דין,  התקופה שנקבעה בהסכם, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר

חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב 
כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות -הקבלן לדאוג לכך שבא

 העבודה.

, 1959 -לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  16.3
ו על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את חוקי א

העבודה על תקנותיהם ו/או כל חקיקת משנה הקשורה להם, וכן את ההסכמים הקיבוציים 
 הכלליים החלים עליהם, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פיהם, ועל פי כל דין.

ידו בביצוע העבודה מסים לקרנות ביטוח  הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על 16.4
סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל 

 דין.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא  16.5
 שה חוקית.אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין ו/או דרי

, כפי 1968 -הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ח  16.6
שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה, 

 אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.
ן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות הנאמר בסעיף קט

 על המזמינה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

המזמינה תהיה רשאית בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם  16.7
ביצוען של  מועסקים עובדי הקבלן ו/או קבלן המשנה בביצוע העבודה, וזאת כדי לוודא את

 זה. 16הוראות סעיף 

על הקבלן לדאוג כי עובדיו וקבלני המשנה המופעלים על ידו ישתמשו בכל עת בבגדי עבודה  16.8
ם מבצעים, בהתאם להוראות המנהל ועל פי כל ובציוד עזר המתאים לאופי העבודה אותה ה

 דין.

על פי דרישה בכתב מאת המנהל, יחליף הקבלן עובד מעובדיו, אם לדעת המנהל  אין הם  16.9
ממלאים את תפקידם כראוי. במקרה של הרחקת או דרישה להחלפת מי מאלה, ימונה בעל 

תפקיד ובין בעלי ימי עבודה ממועד קבלת ההוראה על החלפת בעל ה 5תפקיד מחליף בתוך 
 התפקיד המתחלפים תתקיים תקופת חפיפה של שבוע.

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל ו/או המנהל להרחיק ממקום העבודה כל אדם  16.10
המועסק על ידו ו/או על ידי קבלן משנה שלו במקום העבודה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו 
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או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו 
יובהר כי החברה תוכל לדרוש הרחקת כל עובד מעובדי הקבלן ללא כל מתן הבהרות  .תפקידיו

במידה ויידרש הקבלן להרחיק מי מעובדיו,  .לסיבותיה ולקבלן לא תעמוד זכות הערעור על כך
בעל האחרון יורחק באופן מידי מהאתר והקבלן יהיה אחראי להחליפו באופן מידי על ידי עובד 

לא יחזור הקבלן  -. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לעובד שהורחק מהאתר נסיון דומה
 .הובאתר החבר להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בביצוע העבודה

ליום ₪  1000אי מילוי הוראות סעיף קטן זה, יחייב את הקבלן בפיצויים מוערכים מראש בסך 
מהסכום שנקבע עבור יום עבודות רגיל של  150% -לכל פועל, בעל מלאכה, או עובד אחר, או ב

אדם מאותו סיווג מקצועי, לפי הגבוה מביניהם, לכל אדם אשר יעסיקו הקבלן בניגוד להוראות 
 טן זה.סעיף ק

הקבלן מתחייב כי קבלני המשנה מטעמו ימלאו את הוראות סעיף זה להלן כאילו היו הם  16.11
 הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו כלפי המזמינה לקיום הוראות הסעיף.

זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות לטובת עובדי הקבלן  16אין בהוראות סעיף  16.12
 ו/או עובדי קבלני משנה שלו.

 קבלני משנה, יצרנים וספקים .17

קבלני המשנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו קבלנים בעלי ניסיון ומיומנות לביצוע העבודות  17.1
שתימסרנה להם. סמכות המנהל הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה, 

פסל  .אשר יועסק על ידי הקבלן ויעבור על הוראות הבטיחות בעבודהו/או יצרן, ו/או ספק 
פסילה זאת לא תהווה  "ל לא יורשה לחזור לעבודה בשטח מהט"ש,המנהל את קבלן המשנה הנ

 עילה לדרישות כספיות, מצד הקבלן. 

מסמכותו הבלעדית והמוחלטת של המנהל, לסלק ממקום ביצוע העבודה כל קבלן משנה, יצרן,  17.2
. הבטיחות בעבודהוספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות 

משנה, יצרן, או ספק, או הקטנת היקף פעולתו, באם תחויב ע"י המנהל, לא יהווה  סילוק קבלן
 .עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן

הקבלן מתחייב כי יקבע בהסכמים בינו לבין קבלני המשנה, כי הוראות הסכם זה יחולו על  17.3
הקבלן קבלני המשנה בכל הנוגע לביצוע העבודה על ידם, וזאת מבלי שהדבר יגרע מאחריות 

 לביצוע העבודה כולה כלפי המזמינה.

מובהר בזאת כי מסירת עבודות לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו 
ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה, והקבלן יהיה אחראי כלפי המזמינה לכל הפעולות, השגיאות, 

עובדיו ומי מטעמו או  המגרעות, המחדלים והנזקים שנעשו על ידי קבלן המשנה, באי כוחו,
 שנגרמו כתוצאה מעבודתו, ויהא דינם כאילו נעשו על ידי הקבלן עצמו או נגרמו על ידו.

למען הסר ספק, מובהר ומוצהר בזאת כי הקבלן, והוא בלבד, יהא אחראי כלפי קבלני המשנה  17.4
 בגין תמורת עבודתם, וכי אין לראות בהסכם זה חוזה לטובת צד שלישי. 

שאי להתנות את אישורו להעסקתו של כל קבלן כקבלן משנה בקביעת זהותו המנהל יהיה ר 17.5
 של האחראי מטעם אותו קבלן על ביצוע העבודות שאותו קבלן יבצע.

 המחאת זכויות וחיובים  .18

המזמינה תהיה רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה, או כל  18.1
בכלל זאת הסבת ההסכם או כל חלק ממנו, לרבות חלק מהן, לפי שיקול דעתה המוחלט, ו
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שיכנס בנעלי חברה לצורך  ו/או לכל גורם אחר לבעלי המניות של החברהלרשות מוסמכת, 
 .הסכם זה

הקבלן לא יהיה רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, כן אין הוא רשאי להעביר  18.2
 ה מראש ובכתב.ו/או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם, ללא הסכמת המזמינ

 הוראות והנחיות .19

 .לעיל, המנהל בלבד מוסמך ליתן הוראות המחייבות את הקבלן 7 -ו 6בכפוף לאמור בסעיפים 

או \, והקשורה להפעלתו ולתחזוקתו השוטפת הקבלן מחויב לבצע כל עבודה שהיא במט"ש כמו כן
ל המט"ש מכוח שינויים ועדכון שינויים נדרשים אשר יחולו בהתאם להוראות כל דין עדכניות ע

מכח דרישות רגולטוריות כל שהן, ומובהר בזאת כי לא תינתן בתקנות, בתנאים לרישיון העסק, או 
לקבלן כל תמורה עבור כל השינויים אשר יידרשו ואשר יבוצעו על ידו. על הקבלן תחול החובה לבצע 

תו זו ואשר יוגדרו על ידי הגוף את כל האמור לעיל בהתאם ללוחות הזמנים אשר יהוו חלק מחוב
 המחייב.

 נזק לעבודה .20

הקבלן  מיום התחלת ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, ועד לתומה ו/או להפסקתה, ישא 20.1
באחריות המלאה לשלמות העבודה והעבודות הארעיות שנעשו בקשר אליה, ובכל מקרה של 
נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן לעבודה או לחלק הימנה ו/או לעבודות ארעיות כלשהן, הנובע מכל 
סיבה שהיא, לרבות שיטפונות, רוחות סערה וכיוצא באלה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הנזק 

הוא בהקדם האפשרי, באופן שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודה במצב תקין על חשבונו 
 ומתאים בכל פרטיו לדרישות הסכם זה ולהוראות המנהל.

לעיל גם על כל נזק ו/או פגיעה  20.1מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תחולנה הוראות סעיף  20.2
ו/או אובדן, שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון, שבוצעו על ידו, לשם מילוי 

 התחייבויותיו בהתאם להסכם זה.

למרות האמור לעיל, לא יהיה הקבלן אחראי לנזקים שנגרמו מחמת קרבות או מלחמה. בכל  20.3
 ב לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, במידה שיידרש על ידי המנהל.מקרה כזה יהא הקבלן חיי

 נזק לגוף ולרכוש .21

באחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שנגרמו לעובדיו ופועליו או לקבלני  הקבלן ישא 21.1
המשנה ועובדיהם או לרכוש המזמינה ו/או עובדיה ו/או לצד שלישי כל שהוא או לרכוש כל 
שהוא, ואשר נגרמו תוך כדי ביצוע העבודה, ובקשר לכך, בין שהעבודה מבוצעת על ידי עובדיו 

העבודה מבוצעת על ידי קבלני המשנה או עובדיהם, בין שהנזק או ופועליו של הקבלן ובין ש
ההפסד נגרם בעקבות ביצוע העבודה או בגלל החומרים, הציוד, המכשירים והכלים 
שהשתמשו בהם בביצוע העבודה או בגלל תאונה. כמו כן הקבלן ישא באחריות לכל נזק ו/או 

קיום כל דין ו/או אי קיום ההסכם  אובדן ו/או הפסד, כאמור לעיל, אשר נגרם כתוצאה מאי
 ו/או הוראות המנהל.

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להקנות לצד שלישי כל זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית לו על 
 פי דין.

הקבלן יתמוך, יחזיק ויגן במהלך כל בצוע עבודותיו את כל המבנים, המערכות והמתקנים  21.2
מים, ביוב, חשמל, טלפון, כבלים, רמזורים  קרקעיים, התשתיות )לרבות-העיליים והתת

וכיו"ב(, הקירות, הבתים, הגדרות, המדרכות, הדרכים, השבילים והכבישים העלולים להינזק 
העבודה, על חשבונו, מיום תחילת ביצוע העבודה ועד תום תקופת הבדק. הקבלן  בעת ביצוע
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ידו, -ידי הקבלן או יפוצה על-, יתוקן עלבמט"ש יהיה אחראי כלפי המזמינה כי כל נזק שאירע 
 זאת לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.

, מתחייב הקבלן להימנע מכל גרימת נזק ו/או 21 - 20מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים  21.3
מראש ובין באקראי, למתקנים המצויים במכון ו/או  אובדן ו/או פגיעה ו/או חסר, בין צפוי

  לשירותים אותם מעניק המכון.

זק לעיל, מובהר בזאת כי הקבלן אחראי שכל נ 21.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  21.4
בין קרקעיות, ולתשתיות למיניהן, -קרקעיות והעל-שייגרם למתקנים, לרבות המערכות התת

אם תוך כדי ביצוע עבודה יזומה, ובין אם עקב מצב הציוד, השפעות סביבתיות או כל גורם 
, יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל אחר בתוך תחום אחריותו

הקבלן יפעל ו רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים. ושל כל אדם א
הפעלת קבלני משנה, ציוד חירום וכל הנדרש למנוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כולל 

פגיעה ונזק לסביבה, כל נזק אשר יגרם לסביבה עקב תקלה במט"ש ומתקניו יהיה באחריותו 
 המלאה של הקבלן על כל המשתמע מכך.

יפעל הקבלן ככל יכלותו למנוע פגיעה בסביבה יעשה זאת המזמין תוך גביית כל הפעולות  לא 21.5
הנדרשות לשם ביצוע העבודה, יובהר כי כל עלויות אשר יושקעו על ידי החברה למניעת פגיעה 

 תקורות.  15%בסביבה יחולו על חשבון הקבלן בתוספת 

 ן על פי כל דין.לעיל כדי לגרוע מאחריות הקבל 21 - 20אין בהוראות בסעיפים  21.6

 ביטוח על ידי הקבלן .22

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה או לפי כל דין, הוראות הביטוח שיחולו על הקבלן  22.1
וימציא אישור בדבר עריכת ביטוחים  כנספח ג'יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם 

סעיף זה מהווה תנאי מתלה לקיום החוזה, והעברת תשלומים  .2-ג'-ו 1-ג' יםבנספחכנדרש 
 לספק בגין עבודתו.

 שיפוי .23

הקבלן ישפה את המזמינה ו/או מי מטעמה בגין כל סכום ששולם ו/או שיידרשו לשלמו, בקשר  23.1
עם ביצוע העבודה על ידו, לרבות הוצאות, שכר טרחת עורך דין, והכנת עדים ומומחים, וזאת 

בלת הודעת המזמינה על תשלום סכום כאמור, או על דרישת תשלום ימים לאחר ק 7תוך 
 כאמור.

 הסכומים שיפורטו בהודעת המזמינה יראו כמוסכמים על הצדדים.

האמור לעיל לא יחול במקרה בו הודיעה המזמינה לקבלן על הגשת התביעה ו/או הדרישה  23.2
עד קבלת הודעתה, כי ימים ממו 7בסמוך למועד קבלתה כאמור, והקבלן הודיע למזמינה תוך 

הוא מקבל את כל הטיפול והאחריות עליו וכי הוא יכסה את כל ההוצאות, לרבות שכר טרחת 
עורך דין, והכנת עדים ומומחים, וימציא בטחונות מתאימים להיקף הסיכון כפי שייקבע על 
 ידי עוה"ד של המזמינה. במקרה כזה תנוהל התביעה בתיאום ותוך עדכון שוטף של המזמינה

ויועציה המשפטיים. אין בהוראות סעיף זה משום הטלת חובה על המזמינה להודיע לקבלן על 
 הגשת דרישה או תביעה כאמור.

להבטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את המזמינה, כמפורט לעיל, רשאית  23.3
זהה,  המזמינה לנכות ו/או לעכב מהסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לקבלן, סכומים בשיעור

להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות, וזאת על פי חוות דעת היועצים המשפטיים של המזמינה. 
 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות המזמינה.
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 , ומבלי לגרוע מהם, תחולנה ההוראות הבאות:22 -21בכפוף להוראות סעיפים  23.4

הקבלן יידע בכתב את המזמינה אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו, בגין כל  23.4.1
אירוע במכון, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות 

 העצמית, ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור מייד עם קבלת הדרישה.

המזמינה תיידע בכתב את הקבלן בדבר כל דרישה כספית שתוגש לה, בגין נזקים  23.4.2
בלן מתחייב, תוך שאירעו, על פי טענת המתלונן בעת פעילותו של הקבלן במכון. הק

יום ממועד שיגור המכתב אליו למסור למזמינה כתב ויתור או סילוק  21תקופה של 
מצד המתלונן או להעביר למזמינה הודעה בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט 

 מדויק של טענותיו כנגדה.

הקבלן מסמיך בזאת את המזמינה לסלק כל תביעה בדרך של פשרה או הסדר עד  23.4.3
תתפות העצמית כלפי המבטח, וזאת על חשבון הקבלן ועל פי שיקולי לגובה ההש

המזמינה, ובלבד ששוגרה אליו הודעה על הדרישה והוא לא פעל כמפורט בסעיף 
 לעיל. 23.4.2

המזמינה תהיה רשאית לחייב את חשבון הקבלן בכל עת, אשר יהיה חייב לפרוע  23.4.4
 ימים ממועד קבלת הדרישה.  7את הסכום, תוך 

 עבודות משלימות וקבלנים אחרים .24

המזמינה רשאית לבצע בעצמה או באמצעות קבלנים אחרים, עבודות קשורות או משלימות  24.1
 פיו. לעבודה, ואשר אינן כלולות במפורש בהסכם או על

לעיל, הקבלן יאפשר פעולה נאותה, ללא תמורה נוספת, לקבלן  3.4מבלי לגרוע מהוראת סעיף  24.2
המשנה של קבלן זה.  שייבחר על ידי המזמינה לביצוע עבודות שדרוג המכון לרבות קבלני

הקבלן ישתף ויתאם פעולה עם הגוף קבלן שדרוג המכון וקבלני המשנה שלו, יאפשר לו שימוש 
הכל בהתאם להוראות המנהל, ומבלי  –סביר בשירותים ובמתקני המכון ויבצע כל דבר אחר 

 שיהא בדבר כדי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה. 

ולה נאותה, ללא תמורה נוספת לכל גוף ציבורי או גוף הפועל מכוח בנוסף, הקבלן יאפשר פע 24.3
הגוף סמכות שבדין, כדוגמת חברת החשמל, מקורות, בזק, וכיוצא באלה )להלן בסעיף זה: "

 "(.הציבורי

המנהל  יקבע את סדר עבודת הקבלנים, ו/או את צורת התאום ושיתוף הפעולה ביניהם, במידה  24.4
 ת במכון.זמני-ויהיה צורך בעבודה בו

 הקבלן לא יהא זכאי לתמורה נוספת כלשהי בשל עבודתם של קבלנים אחרים במכון.  24.5

 פגמים וחקירת סיבותיהם .25

נתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המנהל לדרוש מהקבלן שיחקור אחר  25.1
סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל. הייתה אי 

יחולו הוצאות החקירה  –התאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי ההסכם ה
והתיקון על המזמינה; הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי ההסכם 

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה  –
ך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן ו/או הפגם וכל הכרוך בכ

 חייב בתשלום פיצויים למזמינה.
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 הפסקת עבודה  .26

רשאית את עבודת הקבלן על פי הוראות חוזה זה,  הפסיקל המזמינה מסמכות לגרוע מבלי 26.1
, אם וככל שיוחלט על ביטול המט"ש ההסכםהמזמינה להפסיק את עבודת הקבלן בתוך תקופת 

כאמור  במקרהוסגירתו, והקבלן מתחייב להמשיך ולתת את השירותים עד לסגירת המט"ש. 
אין ולא יהיו לקבלן טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המזמינה, למעט דרישה לקבלת 

ש על ידי "המט"ש או פינוי המטהתמורה המגיעה לקבלן על פי חוזה זה עד למועד סגירת 
 .מביניהםהקבלן, לפי המוקדם 

 סילוק יד הקבלן ממקום העבודה וביצוע במקום הקבלן .27

המזמינה תהיה רשאית לבצע ולקיים כל חיוב של הקבלן על פי הסכם זה שהקבלן לא מילא,  27.1
לרבות חיוב לבצע פעולה או לתשלום כספים, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, וזאת על 

כזה, בין אם סולק הקבלן מן המכון ובין אם לאו, יחולו הוראות סעיף  חשבון הקבלן. במקרה
 להלן. 27.3

המזמינה, באמצעות המנהל, תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן ממקום העבודה ולתפוס  27.2
בכל  –בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  –את החזקה בה ולהשלים אותה 
 אחד מהמקרים המנויים להלן:

התחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק  הקבלן לא 27.2.1
או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר  -ימים  2את ביצועה, ולא ציית תוך 
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע  -שנקבעה בהוראת המנהל 

 העבודה, או שהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת.

וכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את העבודה בהתאם יש בידי המנהל ה 27.2.2
 להסכם, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות.

הקבלן לא מילא אחרי התחייבויותיו לביצוע תיקונים בהתאם להוראות הסכם זה,  27.2.3
 שעות. 24וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

בלי הסכמת המזמינה מראש  -ממנו, לאחר  הקבלן הסב את ההסכם, כולו או חלק 27.2.4
 ובכתב.

הקבלן העסיק קבלן משנה, ולא נענה להוראת המנהל לסלק את קבלן המשנה  27.2.5
 מביצוע העבודה.

הקבלן פשט את הרגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או שעשה סידור עם או לטובת  27.2.6
סול עסקים אלא פרט לפירוק ללא חי -נושיו ובגוף מאוגד, או שנכנס להליכי פירוק 

לשם יצירת גוף מאוגד אחר ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק, או שהוטל עיקול 
ימים מהחלתם או שהתברר  7על נכס מנכסיו ואלו לא הוסרו או בוטלו תוך 

 שהקבלן חדל פירעון. 

הקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות ההסכם, שעל פי אישור המנהל  אינה ניתנת  27.2.7
במועד שנדרש לכך בהודעה שקיבל בכתב מהמנהל, או  לתיקון או לא תוקנה

 ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור. 2במקרה ולא נקבע מועד בדרישה, תוך 

 הקבלן זנח את ביצוע העבודה ו/או הסתלק מביצועה. 27.2.8
 ימים קלנדאריים. 2אי ביצוע העבודה במשך  –בסעיף זה "זניחה" 
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ו אדם אחר בשמו של הקבלן נתן יש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן א 27.2.9
או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם 
או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם, ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע 

 טענותיו בפני המנהל.

הקבלן הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי  27.2.10
 סכם.הה

סולקה ידו של הקבלן ממקום העבודה, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאית המזמינה  27.3
 לנהוג כדלהלן:

לתפוש את הציוד, המתקנים, הכלים והחומרים הנמצאים בו, והשייכים לקבלן  27.3.1
 ו/או הנמצאים בחזקתו.

לפנות את הקבלן מהמכון, דרך קבע או באופן ארעי, לרבות אגב שימוש בכוח, בין  27.3.2
 מה ובין באמצעות אחרים מטעמה.בעצ

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום  27.3.3
העבודה לצורך השלמת העבודה, ואף למכור אותם או כל חלק מהם לצורך גביית 

 המגיע למזמינה מהקבלן על פי הוראות הסכם זה.

ם העבודה את כל לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקו 27.3.4
 3החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 

ימים, רשאית המזמינה לסלקם ממקום העבודה לכל מקום שיראה בעיניה, על 
 חשבון הקבלן, והמזמינה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרמו לקבלן.

יצוע העבודה כולה או חלקה ו/או להכניס למכון קבלן אחר, על מנת להשלים את ב 27.3.5
 לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או באופן ארעי.

 ביצעה המזמינה את העבודה במקום הקבלן, יחולו ההוראות שלהלן: 27.4

הוצאות השלמת העבודה כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף  27.4.1
 מהן כתמורה להוצאות הנהלה. 15%להוצאות האמורות בתוספת של 

להסכם. בהתאם להוראות  32הקבלן יגיש חשבון חודשי עליו יחולו הוראות סעיף  27.4.2
כמו כן חשבון יוגש עם דוח  סעיף זה ייקבע אילו תשלומים מגיעים בפועל לצדדים.

שהוגש מיום קבלת ככזה חשבון יחשב  .תפעול חודשי כמפורט במפרט )מסמך ד'(
ד להגשת הדוח לעיל. הגשת דוח חודשי הנו תנאי הדוח לעיל ולא ייבדק החשבון ע

 מתלה להגשת חשבון.

המזמינה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלני  27.4.3
משנה מטעמו ו/או לעובדיהם, לרבות לרכושם, עקב סילוק ידו של הקבלן והמשך 

 ביצוע העבודה על ידי המזמינה. 

, אין בהם משום ביטול 27.1ו של הקבלן ממנו, לפי סעיף תפיסת מקום העבודה וסילוק יד 27.5
ההסכם על ידי המזמינה ואין בהם כדי להוות ויתור לקבלן על חובתו לבצע את התחייבויותיו 

 על פי ההסכם.

המנהל רשאי להורות לקבלן להפסיק את עבודתו, כאמור לעיל, הן לאלתר והן לאחר תקופת  27.6
 זמן שתאפשר למזמינה להתארגן להמשך ביצוע העבודה.
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הקבלן ישפה את המזמינה בגין כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו כנגדה בגין פעולתה בהתאם  27.7
וראות סעיף זה, וכן בגין כל להוראות סעיף זה ואשר המזמינה אינה אחראית להם בהתאם לה

 נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מכך. 

הקבלן יפצה את המזמינה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או אובדן שייגרמו לה עקב הפרת  27.8
לרבות עיכוב בביצוע העבודות המבוצעות ו/או המתוכננות על ידי  -ההסכם על ידו. "נזק" 

הסכם זה, וההוצאות הנגרמות עקב עיכוב זה, כגון: עלית המזמינה, ואשר אינן העבודה נשוא 
 מחירי השוק וייקורן של העבודות האחרות, כאמור.

 27.3.4 -ו 27.3.2המזמינה רשאית לגבות מהקבלן את הוצאותיה בגין פעולות על פי סעיפים  27.9
 לרבות עקב ביטוח הנכסים, הוצאתם מהמכון, הובלתם, החסנתם ומכירתם.

 להסכם ולא לגרוע מהן. 10ף הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמינה לפי סעי 27.10

 ביצוע העבודה להמשךאי אפשרות  .28

אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה, כולה או מקצתה, מפאת מלחמה  28.1
שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמינה והמזמינה תיתן לקבלן  או כל סיבה אחרת

אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה, כולה או מקצתה, והקבלן ימלא 
 אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודה כאמור.

יהיה  28.1לפי סעיף  הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה 28.2
 להסכם. 26ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור כאמור בסעיף 

תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות  28.3
 פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע העבודה כאמור.

ם והקבלן לא סילקם הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום העבודה חומרים, ציוד ומתקנים אחרי 28.4
, רשאית המזמינה לבצע 28.1או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המהנדס לפי סעיף 

את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות 
 מהן כתמורה להוצאות הנהלה. 15%הכרוכות בכך, בתוספת של 

 התמורה .29

כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, תשלם המזמינה לקבלן תמורת ביצוען המלא של  29.1
הקולחים י מדידת "פע מטופליםשפכים  ק"מלוק, בתוספת מע"מ כח₪  ________סך של 

 "(.התמורה)להלן: " במוצא המט"ש

חקלאית בלא מטופלים" משמעם קולחים העומדים באיכות להשקייה  שפכיםלעניין זה "
 כים, תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפ)תקנות בריאות העם כהגדרתה במוגבלות 

השקיה למטרה  -, קרי, על תיקונן מעת לעת"(העם בריאות תקנות)להלן:  2010 -התש"ע
 .חקלאית לרבות גינון, בלא מגבלות על סוג הגידול המושקה

 

זה ממצה את כל התשלומים,  29הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי התמורה על פי סעיף  29.2
מכל מין וסוג, להם זכאי הקבלן מהמזמינה בגין קיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, 
לרבות בגין הוצאות כלשהן, והקבלן לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום אחר מהמזמינה, 

 אלא אם פורט במפורש בהסכם זה.

מצהיר הקבלן ומאשר כי התמורה על פי סעיף זה ממצה את  29.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  29.3
כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות הקבלן, מכל מן וסוג שהוא  המתיחסות לכל תקופת 

 זמינה, ככל שישנן. עבודתו של הקבלן במכון ו/או עבור המ
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מצהיר הקבלן כי התמורה ממצה את כל תביעות  29.3 -ו 29.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  29.4
ו/או דרישות ו/או טענות הקבלן, מכל מן וסוג שהוא ביחס לנזקים שנגרמו ו/או יגרמו, ככל 
שנגרמו ו/או יגרמו לקבלן, עקב ו/או כתוצאה מכניסת שפכים מזהמים למכון ו/או עקב ו/או 

 כתוצאה מבלאי בציוד הקיים במכון.

לכל המאוחר במעמד החתימה  ,כתנאי לקבלת התמורה וכתמיכה לאמור לעיל יחתום הקבלן 29.5
 להסכם זה.  'זנספח  –על כתב העדר תביעות על הסכם זה, 

 כל התמורה כוללת את כי בזאת מצהיר מבלי לגרוע מכל האמור לעיל בסעיף זה, הקבלן 29.6
 בהסכם לרבות רווח קבלן, וכן כנדרש התנאים בקיום הכרוכות והעקיפות הישירות ההוצאות

העבודה, במסגרת חוזה זה  ביצוע לצורך שיידרש אחר שירות הנדרשים וכל השירותים כל את
 המזמינה. לקבלן רצון ולשביעות גבוהה ברמה ובמסגרת התקשרויותיו עם קבלנים אחרים,

 לתמורה. תוספת לדרוש עילה תהיה לא

המזמינה לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות, אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות  29.7
 בהתאם להוראות ההסכם ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.

 

 

 תקופת ההסכם ואפשרויות הארכתו .30

 החתימה על הסכם זה  ממועדאשר תחילתם  ,חודשים 12תוקפו של הסכם זה הינו למשך  30.1
 .___________, ועד ליום "(תקופת ההסכם המקורית)להלן: "

למזמינה הזכות להאריך את תקופת ההסכם המקורית, באותם תנאים שנקבעו בהסכם זה,  30.2
)להלן:  שנים 5"כ לא תעלה תקופת ההסכם על סה, כל אחת שנה תנוב ,נוספות תקופות 4-ל
 "(. תקופת האופציה"

המזמין יוכל לממש את זכותו לתקופת האופציה בתנאי שיודיע על רצונו בכך לקבלן בהודעה  30.3
 ( ימים לפני תום תקופת ההסכם המקורית.שלושים) 30, אשר תימסר לקבלן לכל הפחות בכתב

לא התקבלה הודעה כאמור, ייחשב המזמין כמוותר על זכות ההארכה וכל הודעה אחרת לא  30.4
 הצדדים בכתב.תהא תקפה, אלא בהסכמת 

 בתקופת האופציה יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים. 30.5
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למען הסר ספק, המונח "תקופת ההסכם" בהסכם זה משמעו, הן תקופת ההסכם המקורית  30.6
 והן תקופת האופציה, הכל לפי העניין.

 :ההסכם תקופת בתום"ש המט מסירת אופן 30.7

 ספרות"ש במט המצוי הציוד כל את הכולל מלא מתקן ספר למזמין ימסור הקבלן 30.7.1
 .מגנטית ומדיה קשיחה במדיה

 במהלך ידו על הממולאים ההפעלה יומני כל את העבודה למזמין יעביר הקבלן 30.7.2
 '.ד במסמך כנדרש"ש המט תפעול

אשר יחליף אותו,  לקבלןחודש אחד  בת מלאהיבצע תקופת חפיפה  הקבלן 30.7.3
 .בתשלום

יעביר למזמין העבודה את המט"ש כאשר כל הציוד המצוי בו תקין ועובד  הקבלן 30.7.4
 כנדרש ועל פי הנחיות היצרן. 

יום לפני מועד סיום תקופת החוזה, יבוצע סיור קבלה אשר בו יבדק כל הציוד  90 30.7.5
הקיים במט"ש, תקינותו ואופן תפקודו הן באופן אוטו' והן באופן ידני, הן לציוד 

ת חשמל פיקוד ובקרה, ציוד מדידה, ציוד מעבדה, וכל ציוד אלקטרומכאני, מערכו
ומערכות הקיימים במט"ש, מזמין העבודה יוציא רשימת ליקויים בהתאם 

ימים  60לממצאים והקבלן יהיה מחויב לתקן את כל הליקויים על חשבונו ובתוך 
 מעת סיור המסירה. 

 סיור יבוצע זה הסכם סיום ממועד יום 30 -הליקויים תיקון לאחר שני מסירה סיור 30.7.6
 מסור מסיור והממצאים הליקויים כל תיקון למזמין הקבלן יציג בו שדני מסירה
 .ראשון קבלה

 במועד, יםוהממצא, הליקויים כל את השלים שהקבלן לאחר יבוצע קבלה סיור 30.7.7
 לקבלן ותקינותו"ש המט קבלת אישור העביר העבודה ומזמין, ההסכם סיום
 .בכתב

 למזמין עמודתביצוע תיקון הליקויים בהתאם לסיור הקבלה  הבטחת לצורך 30.7.8
 של האחרונים התפעול החודשי שלושת בעבוד לקבלן חודשי תשלום למנוע הזכות
 .מאידך ביצועה ערבות חילוטו מחד ההסכם תקופת

 

 התייקרויות .31

שפכים מטופלים יתעדכן פעם בשנה, במועד הארכת ההתקשרות, ככל שתממש  המחיר למ"ק 31.1
החברה את האופציה העומדת לה. העדכון יערך באמצעות הצמדת התעריף למדד המחירים 

)המדד האחרון הידוע  2021לצרכן הידוע במועד הארכת ההתקשרות , ביחס למדד ספטמבר 
ר כי בתקופת ההסכם המקורית לא יהיה במועד הגשת הצעות במכרז(. למען הסר ספק יובה

 הקבלן זכאי להתייקרויות כלשהן ולא ישתנה מחיר התמורה למ"ק שפכים מטופלים.

למען הסר ספק, מוצהר ומובהר בזאת כי לא תשולם כל תוספת עבור התנודות במדד עבור  31.2
 אותו חלק מהתמורה ששולם כבר בפועל לקבלן.

יראו את המדד כמשקף את כל השינויים במחירי למען הסר ספק, מוצהר ומובהר בזאת כי  31.3
החומרים והעבודות, לרבות אלו הנובעים מהטלת מכסים, היטלים ומשנוי שערי המטבע על 

 ידי רשות מוסמכת.

 חשבונות חודשיים.  .32

בגין ביצוע התחייבויות הקבלן, בהתאמה מלאה למסמכי הסכם זה, על נספחיו, ולשביעות  32.1
מנהל חשבונות חודשיים בגין ביצוע השירותים, וחשבונות אלו רצון המזמינה, יגיש הקבלן ל
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, על ( בחודש, שלאחר חודש ביצוע השירותיםחמש עשרה) 51 -יום העד ליגיעו לידי המנהל 
 החשבון להיות מוגש בליווי דוח חודשי בהתאם למפורט במסמך ד'.

המנהל יבדוק את החשבונות החודשיים הנ"ל וככל שימצא כי הקבלן ביצע את התחייבויותיו   32.2
והשלים את ביצוע העבודה במלואה ובמועדה, בהתאמה מלאה למסמכי הסכם זה, על נספחיו, 
ולשביעות רצונה של המזמינה, יאשר המנהל את החשבונות ויעבירם לתשלום, כך שהתמורה 

( ימים מתום החודש בגינו הוגש ששים) 60הקבלן, וזאת ובתוך  תשולם מאת המזמינה לידי
 (.60שוטף + חשבון הקבלן )

( העתקים שני) 2 -לעיל, ב 32.1הקבלן יגיש את החשבונות החודשיים, כאמור בסעיף  32.3
 ובמתכונת שתידרש על ידי המנהל.

כל חשבון כאמור יכלול את כל תביעות הקבלן המתייחסות לביצוע השירותים וזאת עד למועד  32.4
הגשתו של החשבון. תביעות שלא נכללו בחשבון כמפורט לעיל, תראינה כאילו ויתר עליהן 

 הקבלן.

כל אחד מסעיפי החשבון לכל חשבון חודשי יצורפו מלוא המסמכים, המאפשרים בדיקת  32.5
 החודשי, מסמכי תיעוד על פי דרישת המנהל.

באם מסמכים  אלה לא יצורפו, יוחזר החשבון החודשי לקבלן ותאריך קבלתו אצל המזמין  32.6
 יהיה התאריך בו נתקבל החשבון החודשי בשנית, בצירוף החומר הנלווה.

זה לעיל, היה ולא יאושר חשבון חודשי במלואו על ידי המנהל, ישולם  32על אף האמור בסעיף  32.7
זה לעיל, הסכום שאינו שנוי במחלוקת, ויתרת הסכום, אם וככל  32במועד האמור בסעיף 

שתאושר על ידי המנהל, תשולם לא יאוחר ממועד פירעון החשבון החודשי של החודש הבא, 
 בכפוף לכך שעד למועד זה יאושר הסכום האמור.

מס ערך מוסף כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום. לכל תשלום, שישולם לקבלן יתווסף  32.8
המזמין יהא רשאי לשלם את מס הערך המוסף לקבלן, במועד בו עליו לשלם מס הערך המוסף 

 לשלטונות המס וזאת כנגד חשבונית מס כדין.

 תשלומים עקב טעות .33

התברר כי המזמינה רשאית לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן, במקרה ש
 שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין.

הצדדים ישיבו האחד למשנהו כל סכום שהתקבל בטעות, בין שבדין ובין שבעובדה, מהאחד או עבורו, 
 על ידי משנהו.

 עבודת לילה או במועדים חריגים .34

, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת מחיר בגין 9מבלי לגרוע מהוראות סעיף  34.1
ביצוע עבודה שתעשה על ידי הקבלן, בשעות הלילה ו/או בימי שבת, בחגי ישראל ובימי מנוחה 

יו על פי כל דין, והקבלן לקח זאת בחשבון אין בכך כדי לגרוע מחובת הקבלן כלפי עובד רשמיים.
 במסגרת התמורה שהוצעה על ידו במכרז.

בגין ביצוע העבודה, שתעשנה על ידי הקבלן בשעות לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר,  34.2
ובמועדים חריגים, עקב דרישת ישירה של הרשויות המוסמכות, כגון חברת החשמל, רכבת 

יות, בזק וכיו"ב או על ידן בעקיפין באמצעות המזמינה, ישראל, משטרת ישראל, רשויות מקומ
  .עקב תנאי בטיחות, חשש לפגיעה באיכות הסביבה וכדומה
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 עוסק מורשה וניהול ספרים .35

 הקבלן מצהיר בזאת כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למסור למזמינה אישור בהתאם. 35.1

הסכם זה, אישורים בני הקבלן מתחייב למסור למזמינה, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של  35.2
 תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה, או רואה חשבון, או יועץ מס מוסמך.

 מסים .36

הקבלן, והוא בלבד, ישלם את כל המסים )פרט למס ערך מוסף(, האגרות ויתר תשלומי החובה,  36.1
, ע העבודהוכן יתר התשלומים המגיעים או המוטלים בקשר לחומרים ו/או הציוד ו/או ביצו

 .להלן 36.5למעט האמור בסעיף 

המזמינה תישא ותשלם את מס הערך המוסף במועדי תשלום החשבונות על פי הסכם זה.  36.2
הוראות ההסכם החלות על פירעון החשבונות יחולו על פירעון מס הערך המוסף, בהם נושאת 

 המזמינה על פי סעיף זה.

להסכם,  32אם איחר הקבלן בהגשת חשבון חודשי, כאמור בסעיף  36.2על אף האמור בסעיף  36.3
לאחר המועד להגשת החשבון על פי ההסכם, תשא המזמינה בשיעור  המע"מוהועלה שיעור 

מועד להגשת החשבון על פי ההסכם, והקבלן ישא שצריך היה להיות מוטל על פי ה המע"מ
 בהפרש.

למרות האמור לעיל, מוצהר בזאת כי המזמינה רשאית לשלם לקבלן את הסכום המייצג את  36.4
מס הערך המוסף, במנותק מפירעון החשבון עליו מתווסף מס הערך המוסף, וזאת במועד חיובו 

 של הקבלן בהעברת הכספים לרשויות המס.

 ת מסי הארנונה למוא"ז חוף השרון.המזמינה תשלם א 36.5

פינוי פסולת  ,הקבלן מתחייב לשלם את כל תשלומי החובה לתפעול המט"ש כגון חשמל, מים 36.6
הקבלן יעביר את כל החשבונות  מכל סוג, וכן כל אגרה הנדרשת לתפעולו השוטף של המט"ש.

 על שמו ברשויות הרלוונטיות. 

 

 סודיות .37

מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות ובפרטים, הקבלן מתחייב לשמור על סודיות 
בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, תוך כדי ביצוע העבודה בקשר למזמינה ו/או 

 בכל עניין אחר. הקבלן מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל.

 ניגוד עניינים .38

זאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות הקבלן מצהיר ב 38.1
אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי 

 הסכם זה.

הקבלן מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם  38.2
י תפקיד ו/או התחייבות אחרת שלו, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או של עובדיו ו/או זה לבין מילו

 של קבלני משנה שלו, והוא מתחייב בזאת להודיע למזמינה על כל חשש לניגוד עניינים כאמור.
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 הפרות וסעדים .39

תחשב    29, 27, 24, 23,  22, 21, 20,  18, 17, 16, 15, 13, 11, 10, 7, 6, 5, 3הפרה של סעיפים  39.1
 .1970 -א הפרה יסודית של הסכם זה כאמור בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"

היה והקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה הוא יהיה חייב לשלם למזמינה  39.2
פיצויים בגין הנזקים, ההפסדים וההוצאות שיגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה וזאת 

 בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של המזמינה על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

בזכויות המזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, המזמינה תהא  למען הסר ספק, ומבלי לפגוע 39.3
 רשאית לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהקבלן מהסכומים אשר יגיעו לקבלן על פי הסכם זה.

למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי לקבלן לא תהיה כל זכות עיכבון בחומרים ו/או בכספים  39.4
 ו/או בכל דבר אחר הקשור בביצוע העבודה.

י לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, המזמינה תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר מבל 39.5
ולסלק את ידו של הקבלן ממקום העבודה, היה והקבלן יכנס להליכי פירוק, כינוס נכסים, 
פשיטת רגל ו/או היה ויתברר כי הקבלן חדל פירעון ו/או הוטלו על נכסיו עיקולים ואלו לא 

 ם מהחלתם.ימי 7הוסרו או בוטלו תוך 

במקרה של הפרת ההסכם באחד מהמקרים הבאים, יחויב הקבלן בתשלום קנס בגין ההפרה  39.6
 כמפורט להלן:

 :בכל פרמטר שהוא ניותאי עמידה באיכות קולחים בהתאם לתקנות העדכ 39.6.1

קנס  -מתוצאות הדיגום החודשיות 25%-אי עמידה באיכות הקולחים הנדרש ב 39.6.1.1
 מהחשבון החודשי. 10%של 

קנס  -מתוצאות הדיגום החודשיות 50%-באיכות הקולחים הנדרש באי עמידה  39.6.1.2
 מהחשבון החודשי. 25%של 

אי עמידה באיכות הקולחים הנדרש מתוצאות הדיגום החודשיות במהלך כל  39.6.1.3
 מהחשבון החודשי. 50%קנס של  -החודש

יובהר בזאת כי במידה והמט"ש לא יעמוד באיכות הקולחים הנדרשים בתקנות,  39.6.1.4
ש תחול חובה לבצע דיגום ככל אשר ידרש, לכל פרמטר נדרש, על מפעיל המט"

וככל אשר ידרוש המזמין והכל על חשבון הקבלן, עד לעמידת הקבלן באיכות 
 הקבלן ידגום את הקולחים לכל הפחות בהתאם לתקנות הקולחים הנדרשת.

 .ורשיון העסק

 1000 במקרה של אי עמידה באחד מהסעיפים להלן יחויב הקבלן בקנס יומי ע"ס 39.6.2
אשר יקוזז לקבלן מהחשבון החודשי, במידה והקבלן לא יתקן את הנדרש במועד ₪ 

אשר נקבע על ידי מזמין העבודה, מזמין העבודה יבצע את העבודה במקומו תוך 
 :קיזוז עלות העבודה בתוספת תקורות כנדרש

 ., אי הגשת סקר סיכונים כנדרשאי עמידה בתקנות הבטיחות בעבודה 39.6.2.1

או החלפת ציוד \ות מזמין העבודה או בא כוחו לתיקון ציוד ואי ביצוע הנחי 39.6.2.2
 במט"ש בזמן אשר ייקבע על ידי המזמין )בהתאם לכל ציוד וציוד(.

 אי החזקת ציוד עזר בהתאם לנדרש במסמך ד'. 39.6.2.3
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אי הגשת דוחות חודשיים, שנתיים, פליטות או כל דוח אחר הנדרש על ידי רשויות  39.6.2.4
 המדינה בזמן.

 עסק. שיוןיהפרה מתנאי ר 39.6.2.5

 אי חידוש ערבות בנקאית בהתאם למועד חידוש הערבות כמתחייב בהסכם זה. 39.6.2.6

 אי עמידה בדרישות כ"א כנדרש בתנאי הסכם זה. 39.6.2.7

 אי ביצוע דיווחים על פי דרישות מכרז זה. 39.6.2.8

 אי עמידה באחזקת חלקי חילוף לציוד הקיים במטש  39.6.2.9

 אי עמידה באחזקת ציוד חירום בכל עת  39.6.2.10

 ן משנה לביצוע עבודות חירוםאי עמידה בהתקשרות עם קבל 39.6.2.11

 אי עמידה בבדיקות תקופתיות לפי חוק 39.6.2.12

 אי עמידה בדיגום שפכים וקולחים  39.6.2.13

 דרישת על לערער הזכות לקבלן תעמוד ולא, מצטברים קנסות הנם לעיל הקנסות -הבהרה
 .בתיעוד המגובה המזמין

כל  ערבות הבנקאית להבטחת ביצוע למזמיןעם החתימה על הסכם זה, הקבלן ימציא  39.7
עפ"י הנוסח , ₪ 600,000 של"(, בגובה הערבותהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה )להלן: "

 בדיוק.  'בבנספח 

יום קודם  15הקבלן מתחייב להאריך, מפעם לפעם, את תוקף הערבות לפחות  39.7.1
 .החברהאו מי שהוסמך על ידי  החברהלמועד פקיעתה, על פי הנחיות 

עד לארבע חודשים לאחר תום תקופת  החברההערבות )כשהיא תקפה( תישאר בידי  39.7.2
החוזה, על הארכותיו או לאחר גמר העבודה ו/או השירותים לפי תנאי החוזה, 

להורות תהיה רשאית  החברהלשביעות רצונו של המנהל, על פי המאוחר מביניהם. 
 .הפים על פי דרישתחודשים נוס 4להאריך את תוקף הערבות לתקופה של לקבלן 

 הערבות תשמשנה כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.   39.7.3

לא עדכן הקבלן את סכום הערבות ו/או לא האריך את תוקפה בהתאם להוראות  39.7.4
הסכם זה בהתאם להוראות הסכם זה, יהווה הדבר, כשלעצמו, עילה לחילוט 

 הערבות. 

ערבות להבטחה ולכיסוי של כל מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש ה 39.7.5
 העלול שהחברהההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן 

להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה, כל ההוצאות התיקונים, 
ה או למי חברהשלמות, שיפוצים במהלך העבודה, וכל נזק והפסד העלול להיגרם ל

 קנסות שיוטלו על הקבלן וכיו"ב.   מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל,

רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו,  החברהבכל מקרה כאמור תהא  39.7.6
בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות  

 והתשלומים כאמור. 
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חולטה ערבות, ימציא הקבלן, לאלתר, ערבות בנקאית חדשה, באופן שבכל עת  39.7.7
 ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיף זה.  החברההיה בידי ת

 

 שונות .40

אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח סדיר, כאמור בחוק מזמינה הקבלן יגיש ל 40.1
מעת לעת לפי דרישת המזמינה, או עם עדכונם 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 או החלפתם לפי העניין.

וכי  1968 -ר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר תשכ"ח למען הסר ספק מוצה 40.2
 אין להסתמך עליו לצורך פירושו.

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג,  40.3
פה בין הצדדים, עובר -התחייבות ו/או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

 סכם זה.לחתימת ה

לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו  40.4
 על ידי הצדדים להסכם זה.

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה ו/או כויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה  40.5
 ו/או על פי כל דין, אלא אם כן ההסכמה ו/או הויתור נעשו בכתב.

הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים הסכמת  40.6
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין  40.7
ו על לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשה

  זכויות וחובות לפי הסכם זה.

 הודעות .41

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר במסירה ביד נגד אישור קבלה, או במשלוח בדואר רשום או  41.1
 על ידי פקסימיליה הממוענים אל המזמינה או אל הקבלן )לפי העניין(, לפי הכתובות שבכותרת.

המסירה. כל הודעה אשר תישלח כל הודעה אשר תימסר ביד תחשב כאילו הומצאה במועד  41.2
שעות ממועד משלוחה בכפוף לכך שקבלת הפקס  24בפקסימיליה תחשב כאילו הומצאה לאחר 

ימים  5אושרה טלפונית. כל הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו הומצאה לאחר חלוף 
 ממועד משלוחה. השולח ישמור אישורים על משלוח ההודעות.

 

 תום:ולראיה באו הצדדים על הח

________________________     ________________ 
 הקבלן        קולחי השרון בע"מ

 

 אישור חתימת הקבלן
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 אני הח"מ, ______________, עו"ד/רו"ח, מ___________________________ מאשר 

 ה"ה ____________________________ מחייבת את הקבלן לכל דבר  –בזאת כי חתימת 

 ועניין.
_______________   __________________ 

 עו"ד/רו"ח     תאריך
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 01/2021מסמך ד' למכרז  -טכנימפרט  –נספח א' 
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 ב'נספח  

 לכבוד 
 "(חברהה)להלן: " קולחי השרון בע"מ

 
 

  ערבות בנקאית לחוזההנדון:     
 

"(, אנו ערבים המבקשים)להלן: "על פי בקשת ____________________ ח.פ. / ת.ז. _____________ 
 (,שקלים חדשים אלף מאות שש)במילים: ₪  600,000של עד לסך בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום 

הפרשי בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "
מכון טיהור שפכים למתן שירותי הפעלה ותחזוקה של "(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר להסכם הצמדה

 .קולחי השרון
 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

 
תי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובל

בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית 
 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 
 במכתבנו זה: 

 
 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.  מדד המחירים לצרכן, משמעו  -" מדד""
 משמעו מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.  –" המדד החדש"
 .2021 ספטמברבגין חודש  15.10.21 מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  –" המדד היסודי"
 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
 

"(, כי המדד החדשיתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "אם 
יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום היסודי המדד החדש עלה לעומת המדד 

 הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 
 
 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   _______ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 
 

 בכבוד רב,         
 

_________________________ 
    



 

 

___________________   48 

 חתימה+ חותמת המציע            

  
 נספח ג'

 תנאי ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן מכוח הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים, על  .1

)להלן: "התחייבות הקבלן לעריכת ביטוחים" או נספח  1בנספח ג'חשבונו, את הביטוחים  כמפורט 
 (.  המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי  1ג'

הסכם זה, לרבות כל הארכה שלו , ובכפוף לאמור להלן. ביטוח אחריות מקצועית משולב בחבות 
 חודש למן סיום העבודות נשוא ההסכם.  24המוצר יערך למשך תקופה נוספת בת 

הקבלן מתחייב להמציא לידי החברה, לא יאוחר מתחילת ביצוע הפעילויות נשוא הסכם זה  .2
במכון, המוקדם מביניהם, את המסמכים הבאים  )להלן "מסמכי )העבודות( ו/או מסירת החזקה 

 הביטוח"( כשהם חתומים ומאושרים על ידי המבטח:

 .  1מנספח ג'תוספת לפוליסת הרכוש ותוספת לפוליסת השבר המכני הנערכות על ידו כמתחייב 

 בהתאמה ( 2להלן "אישור הביטוח או "נספח ג' ) 2כנספח ג'אישור ביטוח המצורף להסכם זה 
לעניין ביטוח חבות כלפי צד שלישי , ביטוח חבות מעבידים , ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות 
המוצר , כשהוא חתום בידי מבטחו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי מתכונתו התמציתית של 

כדי  אישור הביטוח, הינה אך ורק כדי לאפשר למבטח לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח, ואין בה
 .  1ג' -לגרוע מהתחייבויות הקבלן לעריכת הביטוחים  כמתחייב על פי נספחים ג'  ו

כמו כן מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה העתקים מקוריים של ביטוחי הקבלן המתחייבים  .3
 יום ממועד דרישתה הראשונה של החברה . 30בתוך  1מנספח ג'

הביטוח והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או  החברה רשאית לבדוק את מסמכי הביטוח ופוליסות .4
הרחבה, אשר לדעת החברה נדרשים על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויות ולפעילויות 
הקבלן על פי הסכם זה. הקבלן מצהיר בזאת, כי זכות הביקורת של החברה וזכותה להורות על 

מי מטעמה כל חובה ו/או כל תיקון ביטוחי הקבלן כאמור לעיל, אינה מטילה על החברה ו/או 
אחריות שהיא, לגבי מסמכי הביטוח  ופוליסות הביטוח ,טיבם, היקפם ,תוקפם, או לגבי היעדרם 

 ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה. 

הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו, שכל האמור הינו תנאי מתלה ומקדמי לביצוע הפעילויות  .5
)העבודות( ו/או מסירת החזקה במכון והחברה תהא זכאית למנוע ממנו זאת, היה ומסמכי הביטוח 

 ו/או פוליסות הביטוח לא נמסרו כנדרש.

מוצהר ומוסכם בזה, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת מסמכי הביטוח ופוליסות  .6
ות כלשהי על החברה ו/או כדי הביטוח כאמור על ידי הקבלן ו/או באי עריכתם בכדי להטיל אחרי

 לפטור ו/או לצמצם  את אחריות הקבלן מאחריות מכוח הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח  .7
ב הקבלן לשתף ולא לעשות כל מעשה, אשר יש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. עוד מתחיי

פעולה עם החברה, ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של זכויות החברה, בהתאם לביטוחי הקבלן, 
ובכלל זה להודיע למבטחו ולמזמינה, מייד עם היוודע אירוע, העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי 

 ביטוחי הקבלן.

ומד להיות מצומצם ו/או בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע למזמינה, כי איזה מביטוחי הקבלן ע .8
משונה לרעה ו/או מבוטל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמינה 

יום  לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או הביטול  10מסמכי ביטוח חדשים, לא יאוחר מאשר 
 של הביטוח הקודם, כאמור. 

ו חלקן, תהא החברה רשאית אך לא חייבת לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן א .9
 לערוך את הביטוחים במקומו ועל חשבונו.
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מובהר בזאת, כי הביטוחים על פי מסמכי הביטוח מהווים דרישה מזערית  ואין בהם בכדי להטיל  .10
אחריות כלשהי על החברה. ככל שהקבלן יערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים 

, המתייחסים למכון שבבעלות החברה ,מתחייב הקבלן כי בכל ביטוח המפורטים במסמכי הביטוח
 רכוש וביטוח חבות נוספים ו/או משלימים, תיכלל החברה "בשם המבוטח".

)שלושים( יום מראש לקבלן לערוך את ביטוחי הקבלן  30החברה תהא רשאית, בכל עת, בהודעה של  .11
כזה יהא הקבלן פטור מעריכת הביטוחים ועל חשבונו ולהורות על ביטול הביטוחים שערך. במקרה 

כמפורט באישור הביטוח. מובהר בזאת, כי היה ותחליט החברה לערוך את ביטוחי הקבלן במקומו, 
אזי מתחייבת החברה, כי הביטוחים שייערכו על ידה, לרבות סכומי ההשתתפות העצמית, לא יהיו 

את הביטוחים  כאמור, תועמדנה נחותים מאלה המפורטים באישור הביטוח. היה ותערוך החברה 
 הפוליסות לעיון הקבלן. 

מובהר בזאת במפורש, כי הקבלן לבדו יישא בסכומי ההשתתפות העצמית על פי פוליסות הביטוח  .12
השונות, בין אם הביטוח נערך על ידו ובין אם נערך על ידי החברה. תשלומים בפועל של תגמולי 

מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו תהא זכאית החברה ביטוח כלשהם לא יהא בהם אלא כדי להפחית 
 על פי הסכם זה.

הקבלן מוותר בזאת על כל זכות תביעה כלפי החברה, בעלי החברה וכלפי כל הרשויות המקומיות  .13
ו/או גופים הנשלטים על ידם, הנכללים בקבוצת בעלי החברה, מנהליהם ועובדיהם, לרבות 

צורן, כפר יונה, תל מונד, פרדסיה, יישובי חוף השרון,  -המועצות המקומיות אבן יהודה, קדימה 
 ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

מובהר בזאת, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי הקבלן ו/או החברה כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה  .14
כלשהי מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את החברה 

אדם או גוף שהוא, בגין כל נזק שייגרם, במישרין ו/או בעקיפין, שהקבלן ו/או מי מטעמו  ו/או כל
אחראים לו. תשלום בפועל של תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בו אלא כדי להפחית מסכום השיפוי 

 ו/או פיצוי לו יהיו זכאים החברה ו/או כל אדם או גוף שהוא בגין נזק ו/או הפסד. 

יות האמור הקבלן יישא בכל נזק שיגרם עקב מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של כל מבלי לגרוע מכלל .15
מי מטעמו, ככל שהנזק אינו בר שיפוי על פי הביטוחים הנערכים על ידו. בנוסף יישא הקבלן לבדו 
ועל חשבונו בכל נזק עקב אי קיום תנאי הפוליסות ו/או תניותיהן, הוראות הבטיחות והשמירה 

 ר בהסכם זה ועל פי כל דין, באופן המפקיע את זכויות החברה.  במכון, בהתאם לאמו

הקבלן  מצהיר  כי תוכן מסמך זה הועבר במלואו לסוכן הביטוח שלו ולידי מבטחיו, טרם החתימה  .16
על הסכם זה וטרם הפקת פוליסות הביטוח הנדרשות עפ"י הסכם זה, וכי הוראות מסמך זה  כלולות 

ות על ידו בקשר עם הסכם זה. הקבלן מוחזק אחראי כמי שפעל במלואן בפוליסות הביטוח הנערכ
 בהתאם לאמור לעיל .

 נספח זה לרבות מסמכי הביטוח הינם מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. .17
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 התחייבות הקבלן  לעריכת ביטוחים -  1נספח ג'

 

 לכבוד
 חברת קולחי השרון בע"מ

 ____________תאריך       " (  החברה) להלן " 
 
 
 

 _______________________ ת.ז. / ח.פ _______________ הקבלן הנדון :

 הקבלן( -)להלן          
     

 
היקף הכיסוי בפוליסות עם המכון לטיהור שפכים  שבבעלות החברה  לרבות הפעלתו ותחזוקתו כאשר בקשר 

הנהוג   "ביט"הידוע כ ותהניתן עפ"י נוסח הפוליסאינו נופל מהכיסוי )למעט אחריות מקצועית( כדלקמן 

 : בעת עריכת הביטוח ובכפוף לאמור להלן

 

מתחייבים בזאת לערוך ולקיים את הביטוחים בהיקף אנו הח"מ_______________  
 כיסוי כמפורט להלן .

 

ידוע לנו כי התחייבות זו גוברת על האמור באישור הביטוח שנחתם על ידי המבטח ו/או 
בתוספות שיוצאו לפוליסות ביטוח הרכוש והשבר המכני )אישור הביטוח ותוספות אלה 

ומסמכי הביטוח  לא  יגרעו מהתחייבותנו כאמור בנספח זה .   "מסמכי הביטוח "( יחד :
אנו מאשרים כי אנו נישא על חשבוננו בכל מקרה ביטוח  שלא בוטח  על ידי המבטח שלנו 

 כאמור בהתחייבות זו .   , ואשר אותו  התחייבנו לבטח

     פוליסה מס'  –ביטוח רכוש .1
 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור  מלא רך כינוןבעהמהווה חלק  מהמכון לטיהור שפכים ביטוח לכל הרכוש 
לרבות מבנים  , צמודות , משטחים סלולים ,דרכי גישה , מתקנים , ציוד , מערכות וצנרת מכל סוג לרבות 

כנגד רכוש הנמצא בסביבתו הקרובה , חלקי חילוף וכן ביטוח לכל רכושו של הקבלן ו/או באחריותו 
דמה, שיטפון, נזקי סערה וסופה, נזקי נוזלים אובדן או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת א

קולי, נזקי התנגשות, פרעות, -ידי כלי טיס, נזקי בום על-ידי כלי רכב, פגיעה על-והתבקעות, פגיעה על
  פריצה ,שביתות, נזק בזדון, שבר זכוכית 

 
 "חש___________          סכום הביטוח הכללי

 
 סיכונים מבוטחים על בסיס נזק ראשון:

 
 ₪  1,500,000           יצה לאירועפר

 
 ₪  3,000,000        פריצה בסה"כ לתקופת הביטוח

 
 ₪ 10,000,000         הרחבת "כל הסיכונים" 

 
 ₪ 10,000,000          הרחבת התמוטטות 

 
 הוצאות נוספות נחוצות וסבירות  לשם טיפול בשפכים ו/או הזרמתם 

   למשך התקופה הדרושה לביצוע התיקון בדרך חלופית בהתאם לדרישת הרשויות    
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 ₪ 1,000,000       .או ההחלפה של הרכוש שאבד או ניזוק   
 
 

 חודש  כנגד הפסד עקב הסיכונים המנויים לעייל.  18 -ביטוח אובדן הכנסות לקבלן לתקופה שלא תפחת מ
 

 
    פוליסה מס'  –צד שלישי  אחריות כלפי ביטוח.2
 

לאירוע בסה"כ לתקופת ביטוח שנתית המבטח את ₪   40,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך 
אחריות הקבלן והחברה בקשר עם היותם בעלים ו/או מנהלים ו/או מפעילים ו/או מתחזקים של מכון 
לטיהור שפכים וכן לכל פעילות הקשורה במישרין או בעקיפין לעיסוקם כנ"ל בכל מקום בתחומי מדינת 

ביטוח זה אינו כולל כל סייג בדבר חבות כלפי ובגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם , תביעות ישראל. 
תחלוף מצד הביטוח הלאומי . כמו כן ולמען הסר ספק ביטוח זה אינו כולל כל סייג בדבר  זיהום של מים 

יטוח זה מבטח גם להסרת ספק מובהר בזאת כי ב, אויר או קרקע שהינו זיהום תאונתי ובלתי צפוי. 
 אחריות על פי דין של  החברה ו/או בעלי החברה כבעלי הזכויות במקרקעין של המכון לטיהור שפכים.

 
 

    פוליסה מס' –ביטוח חבות מעבידים .3
 

למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית ביטוח זה לא ₪   20,000,000מסך בגבול אחריות שלא יפחת  
או , ככל שהמבוטח יחשב כמעבידם קבלנים, קבלני משנה ועובדיהםחבות כלפי יכלול כל הגבלה בדבר 

 פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.יקבע כי הוא נושא  באחריות שילוחית לעניין חבות כאמור , 
 

 
 ביטוח אחריות מקצועית.4
 

בגין לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית המבטח  אחריות ₪  5,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  
או  מחדל, טעות או  כתוצאה ממעשה  תביעה שהוגשה  לראשונה כנגד מבוטח במשך תקופת הביטוח

 השמטה עקב עיסוקו של הקבלן שאירע לאחר המועד הרטרואקטיבי ____________. 
 

כולל כל סייג בדבר בדבר איכות המים / הבוצה המטופלים, חריגה מסמכות , שיהוי או ביטוח זה אינו 
עיכוב , אי יושר עובדים , הוצאת דיבה השמצה ולשון הרע, הפרת חובת הפרטיות , פגיעה או נזק 

 למערכות מידע , אובדן מידע , הפצת וירוסים והרחבת סייבר.  
 

 ביטוח חבות המוצר.5
 

 לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית . ₪   5,000,000בגבול אחריות של 
המועד הרטרואקטיבי בגין    ביטוח זה __________ . ביטוח זה אינו כולל כל סייג בדבר איכות המים 

 הבוצה המטופלים.    /
 

 ביטוח שבר מכני. 6
 

המבטח את כל המערכות והציוד המהווים חלק מהמכון לטיהור שפכים לרבות חלקי חילוף עבורם    
 ,שמנים   וחומרי הפעלה.

 
 ש"ח 22,000,000          סכום הביטוח 
 
 הרחבות על בסיס נזק ראשון: 
 
 פינוי הריסות וכן הוצאות פירוק, הזזה , ריקון מיכלים ,הנפה והרכבה מחדש של חלקי מבנים  
 על מנת לאפשר תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח לרבות אובדן או נזק  
 ש"ח 1,000,000         עקב פעולות אלה 

      
 ק במשך הוצאות תפעול נוספות סבירות על מנת לאפשר את המשך תיפקודו של העס 
 התקופה הדרושה לביצוע התיקון או ההחלפה של הרכוש שאבד או ניזוק ,  
 הנמוך מביניהם.₪  1,000,000מהאובדן או הנזק אילמלא סעיף זה או  20%-אך לא יותר מ 
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 הוצאות נוספות נחוצות וסבירות  שיוצאו לשם טיפול בשפכים ו/או הזרמתם 
   למשך התקופה הדרושה לביצוע התיקון בדרך חלופית בהתאם לדרישת הרשויות    
 ש"ח 1,000,000       .או ההחלפה של הרכוש שאבד או ניזוק   
 

     
 

 .כללי5
 
 מוסכם בזאת כי החברה הוספה ל"שם המבוטח" במסגרת כל הפוליסות הנ"ל  לעניין  המט"ש בלבד   5.1 
 
 נכללו כמבוטחים נוספים במסגרת כל הפוליסות הנ"ל לעניין המט"ש בלבד.בעלי החברה    5.2 
 

אנו מוותרים בזאת על זכות התחלוף כלפי החברה, בעלי החברה וכלפי כל הרשויות המקומיות ו/או   5.3
גופים הנשלטים על ידן הנכללים בקבוצת בעלי החברה , מנהליהם ,עובדיהם ונבחריהם לרבות 

צורן, תל מונד , פרדסיה, ישובי חוף השרון וזאת בגין פעילויות הקבלן  -קדימה מועצות אבן יהודה ,
 ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 
 בביטוח החבויות נכלל סעיף אחריות צולבת.   5.4

 
 ביטוחי החבויות אינם כוללים כל סייג בדבר של מים אויר או קרקע שהינו זיהום תאונתי ובלתי צפוי.    5.5

 
 אנו מאשרים כי הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיה ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית.   5.6

 
סכום ההשתתפות העצמית במסגרת הפוליסות המפורטות לעיל ) למעט נזקי רעידת אדמה וטבע (   5.7

  
 אינו עולה על _________$.        

 
טוח בגין נזק לרכוש המכון המבוטח על החברה נקבעה כמוטב בלעדי ובלתי חוזר לקבלת תגמולי הבי  5.8

 –לעיל לעיל והיא תהא  רשאית לנהל באופן בלעדי מו"מ לעניין  תגמולי הביטוח  6 -ו  1פי סעיפים 
 אלא אם תורה החברה אחרת. תגמולי  ביטוח אלה ישועבדו לטובת החברה .

 
 לא תפגע הקבלן לרבות אי מתן הודעה על אירוע ו/או אי הגשת תביעה במועד ע"י  הפרת תנאי הביטוח   5.9

 הביטוחים הנ"ל. בזכויות החברה במסגרת כל   
 

ועל ידי בעלי הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח הנערך על ידכם   5.10
הננו  מתחייבים כי כמו כן כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם  .  מוותרים עלואנו החברה 

 60הביטוחים המפורטים לעיל לא יצומצמו ולא יבוטלו אלא אם תימסר לכם הודעה בדואר רשום 
 יום מראש .

 
מבוטל. אולם אין בביטול כדי לגרוע  –חריג רשלנות רבתי ככל שקיים במסגרת הפוליסות דלעיל  5.12

 ת המבוטח ומזכויות המבטח על פי דיןמחובו
 
 
 
 

 בכבוד רב
 

_______________________ 
          חתימה וחותמת הקבלן
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 2ג' נספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה.  בתוקףפוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה יחד עם זאת, 

מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי המבוטח מבקש האישור

 שם חברת קולחי השרון בע"מ
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ☐

  

 

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒
______ 

 

 ת.ז./ח.פ. 

   אבן יהודה3מען :העצמאות 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 אחריות גבולות לפי חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום תאריך תחילה
 ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 נוספים כיסויים
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי   סכום מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

          

         
         
         

, 308,  307,302     ₪ 40,000,000     צד ג'
309 ,312 ,315 ,
317 ,318 ,322 
328 , 329 

 
 

, 317, 309 , 308     ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
318 ,319 ,

328,321 

, 303,302, 301      ₪   5,000,000     אחריות מקצועית 
308 ,309 ,

318,317 ,
326,325 ,327 ,

328 ,332 
 חודשים12

   5,000,000₪     חבות מוצר
 

   ,302 ,308 ,309 ,
317 ,318 ,328 ,
 חודשים12 332

          
 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
088 ,089 ,097, 

בעלי המזמינה וכלפי כל הרשויות המקומיות ו/או גופים הנשלטים על ידן הנכללים בקבוצת בעלי המזמינה , מנהליהם ,עובדיהם   -317  /308
ונבחריהם לרבות מועצות אבן יהודה , קדימה-צורן, תל מונד , פרדסיה, ישובי חוף השרון וזאת בגין פעילויות הקבלן  ולמעט כלפי אדם 

 שגרם לנזק בזדון.

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 בדבר השינוי או האישור למבקש הודעה משלוח לאחר יום 60 ייכנס לתוקף אלא לא ביטוח,  פוליסת של ביטול או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 'הנספח 
 הוראות בטיחות

_______________________________________________________________ 

 חברהן זה מראש בכתב ע"י הילעניבאחריות הקבלן לעבור הדרכת הבטיחות אצל ממונה בטיחות, שאושר 
"ממונה הבטיחות"(, לחתום על 'טופס הצהרת בטיחות' המצורף לנספח בטיחות זה ולהחתים  –)להלן 

 .חברהעליו גם את ממונה הבטיחות מטעם ה

 מועד ומיקום הדרכת הבטיחות יתואמו ע"י הקבלן מול ממונה הבטיחות באופן ישיר.

 י הקבלן במזומן ובמועד ההדרכה.התשלום לממונה הבטיחות יבוצע ע"

 .החתימה על ההסכםימי עסקים מיום  7-על הקבלן לעבור את הדרכת הבטיחות לא יאוחר מ

 תחילת העבודות בפועל מותנות בהצגת "הצהרת הבטיחות" חתומה ע"י הקבלן וע"י ממונה הבטיחות.

 הצהרת הקבלן
 

מכרז זה  מושאהקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות  .א
לפני שעבר את הדרכת הבטיחות האמורה במבוא לנספח זה, קרא והבין את הוראותיו של נספח 
בטיחות זה  וחתם על "הצהרת  הבטיחות" המצ"ב, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות 

תה, קרא את נספח הבטיחות והוא מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו כמפורט לעיל, הבין או
ופקודת הבטיחות  1954 –הסכם זה ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד  מושא

 , נספח הבטיחות והוראות הדין.1970 -בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 
 

כללי הבטיחות  מכרז זה על פי מושאהקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות  .ב
ונספח  חברהו/או המפקח ב חברהפי הוראות הדין, הנחיות והוראות מהנדס הוהגהות, על 
 בטיחות זה.

 

 נושאי בטיחות: דגשים
 

מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה  מושאעל הקבלן במסגרת התחייבויותיו  .א
"( חוק ארגון הפיקוחלן: ")לה 1954-לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

"( והתקנות על פקודת הבטיחות)להלן: " 1970-ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל
 פיהם.

 

מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם  מושאעל הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו  .ב
וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות  חברהשלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי ה

 .חברהו/או המפקח ב חברהמהנדס הונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות 
 

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע  .ג
והחומרים אשר הנם העבודות, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד 

בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את 
 עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.

 



 

 

___________________   55 

 חתימה+ חותמת המציע            

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות  .ד
או מטעמו הבאים   ברהחהסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, מפקחים ומהנדסים של ה מושא

לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים 
 המכרז. מושאוהפועלים לביצוע ההתחייבויות 

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי  .ה
נים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שו

העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח )בהתאם להוראות פק' 
הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים 

מתחייב הקבלן לנקוט  למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן
 באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה.

 

על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם  .ו
. תוכנית זו תוכן לפחות אחת לשלשה לדרישות הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום

ן, בהתאם לממצאי התכנית יתקן הקבלן את כל הליקויים אשר יצוינו חודשים ותועבר למזמי
על ידי ממונה הבטיחות מטעמו תוך הזמן הנקוב על ידי ממונה הבטיחות מטעמו. תוכנית 

סקר סיכונים או כל שם אחר הנדרש למטרה זו יקראו תוכנית \בטיחות )תוכנית בטיחות
 בטיחות( תבוצע על ידי ממונה בטיחות מוסמך בלבד

 

היה והזמין מזמין העבודה תוכנית בטיחות אשר תבוצע על ידי ממונה בטיחות מטעמו, יחייבו  .ז
ממצאי תוכנית הבטיחות הזו את הקבלן במלואן ובהתאם ללוחות הזמנים אשר יידרשו על 

 ידי ממונה הבטיחות. 
 

הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה  .ח
המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או 

 ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.
 

הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך  .ט
 הסכם זה. שאמולהימצא בו במסגרת ביצוע העבודות 

 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם  .י
וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם להוראות 

 הדין וכללי הבטיחות.
 

פו ו/או במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגו .יא
ו/או  חברההנדס הברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למ

 , ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(. חברהבלמפקח 
 

 חברהלמהנדס המבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע  .יב
שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת  72תוך  חברהבו/או המפקח 

 קרות אירועים דומים בעתיד.
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ו/או המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר  חברהמהנדס הבמידה וימצא  .יג
 חברהמהנדס הבאמצעות  חברההנספח דנן, יוכל ה מושאהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו 

 7ו/או המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 
ו/או המפקח, להפסיק  חברהמהנדס הבאמצעות  חברהימים ממועד קבלת ההתראה, יוכל ה

את התקשרותו עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת 
 ההודעה.

 

הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים למען הסר ספק, יובהר כי  .יד
 במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין. חברהוהתרופות העומדים לרשות ה

 

 חברהלמען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות ב .טו
הקבלן  כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על

 הסכם זה. מושאבמסגרת מילוי התחייבויותיו 
 

כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן  .טז
 .כפוף הואהחובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות במכרז זה והארגונים להם 

 

 ציוד מגן אישי
 

ו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדי .א
תקנות ציוד מגן )להלן: " 1997-בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"ז

 "(, להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.אישי
 

באיכות נאותה, חזק הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל,  .ב
ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע, 

 ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
 

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין. .ג
 

 חברהמהנדס הבאמצעות  חברהף זה, יוכל הבמידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעי .ד
ו/או המפקח ושיקול דעתם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה 

 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן. 7תוך 
 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
 

ב ובכלל זה מכונות על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו" .א
בודק חשמל, שנאים, , מז"ח, מדי ספיקה, מיכלי לחץ, ציוד כיבוי אש על כל מרכיביו, הרמה
שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות  וכל ציודמחשבים, תוכנות מכל סוג שהוא, מ"ג, 

"פקודת הבטיחות", צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת 
, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב הבטיחות

נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל 
שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע 
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זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם בשאר הוראות ההסכם ונספח 
 ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב  .ב
ראות הסכם זה יבדקו מדי יום המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הו

ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים 
לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע 

ם בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גור
 ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

 

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה
 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על  .א
)עבודה על גגות גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

"(, בהתחשב תקנות העבודה על גגות שבירים)להלן: " 1986-שבירים או תלולים(, תשמ"ו
 במבנה הגג, שבירותו, שיפועו והשפעת מזג האוויר.

 

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

 

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

 וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.
 

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

 

 .2007-הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודה בגובה( תשס"ז .ה
 

 גהות תעסוקתית
 

של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו  הקבלן יוודא קיומם .א
מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, 

 מושאבתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו 
 הסכם זה.

 

לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים  הקבלן יספק ציוד מגן אישי .ב
מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם 

 הסכם זה. מושאאחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות 
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ריאות והגהות הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הב .ג
הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת 

 למנוע הסיכונים הנ"ל.
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 טופס הצהרת בטיחות

 

אני החתום מטה, ................................................................ מצהיר בזאת, כי הובאו לידיעתי שעלי לבצע 
תוך שמירת חוקים, פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום הבטיחות בעבודה וכי  חברההעבודה בתחום האת 

 נהירים לי הסיכונים האפשריים בעבודה, והדרכים הנדרשות למניעת תאונות עבודה בגינם. 

הריני מתחייב להקפיד לבצע את העבודה תוך שמירת חוקים, פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום הבטיחות 
עבודה בסביבה פתוחה ועפ"י כל דין, וכן על כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים במשרד הכלכלה ו/או ב
ולנהוג בהתאם להן. הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מכל רשות מוסמכת ו/או  חברהב

 או ממונה הבטיחות מטעמה או כל נציג רלוונטי אחר ולפעול מיידית בהתאם. חברהמה

ת אלה יחולו גם על כל מי שיבצע את העבודות או כל חלק מהן מטעמי, לרבות עובדים ו/או מועסקים הוראו
ו/או קבלני משנה שיבצע ו/או עובדיו ו/או מועסקיו והנני אחראי, באופן בלעדי ומוחלט, למסור להעביר לכל 

אחראי לכך שיקוימו  אחד מאלה את הדרכת הבטיחות ואת הוראות הדין החל ומחייב לעניין זה וכן הנני
ע"י כל אחד מאלה כל כללי הבטיחות המחויבים מהוראות כל דין ו/או מהנחיות הגופים האמורים באישורי 

 זה דלעיל. 

העובדים בפרויקט וכן את כל קבלני המשנה  עובדיהנני מתחייב להדריך בתחום הבטיחות בעבודה את כל 
 המועסקים מטעמי בפרויקט

ת ונהלי הבטיחות תהווה, מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, גם הפרה יסודית של ידוע לי כי הפרת הוראו

 .חברההסכם ההתקשרות שנערך ביני לבין ה

 ולראיה באתי על החתום:

 ...שם ............................................................. ת.ז./ח.פ. ..................................................

 העבודה ........................................................................................................

 תאריך.................................................... חתימה .............................................................

 

 העברתי לנ"ל הדרכת בטיחות ומסרתי לידיו עותק הנחיות בטיחות וסיכונים אפשריים. הריני מאשר כי

השם:........................................................... 

 חתימה:................................................................................

 תחווכחות הקבלן וממונה הבטיהצהרה זו תמולא ותחתם בנהערה: 
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 כתב ויתור על תביעות - ז'נספח 
 תאריך: _____________

 לכבוד

 קולחי השרון בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 של מכון טיהור שפכים  ותחזוקה תביעות בקשר עם הסכם לביצוע עבודות הפעלההעדר הנדון: 

 

ולם לנו בקשר עם ההסכם שבנדון ממצה את כל התביעות ו/או שהננו מצהירים ומאשרים כי התמורה שת .1
הדרישות ו/או הטענות שלנו, מכל מן וסוג שהוא  המתיחסות לכל תקופת עבודתנו במכון ו/או עבור המזמינה, 

 שישנן, עובר למועד תחילת ביצוע העבודה נשוא ההסכם שבנדון.  ככל

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרינו להצהיר כי התמורה ממצה את כל תביעותינו ו/או דרישותינו ו/או טענותינו,  .2
מכל מן וסוג שהוא ביחס לנזקים שנגרמו ו/או יגרמו, ככל שנגרמו ו/או יגרמו לנו, עקב ו/או כתוצאה מכניסת 
שפכים מזהמים למכון ו/או עקב ו/או כתוצאה מבלאי בציוד הקיים במכון, וזאת ביחס לכל תקופת עבודתנו 

 במכון בעבר בהווה  ובעתיד.

למען הסר ספק באם עומדת ו/או תעמוד לנו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה כאמור, הרי אנו  .3
 מוותרים עליה באופן בלתי חוזר.

מכתבנו זה, בקבלתו בידי המזמינה ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות שיש לנו על ידעו לנו כי אין ב .4
 פי ההסכם.

 

 בכבוד רב,

 

________________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן

 


