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 הזמנה להציע הצעות

ירותים לעבודות ושהמועצה המקומית כפר שמריהו )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת הצעות מחיר 

 פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. -, הכל עלבמסגרת אחזקת מערכת הביוב

 את מסמכי המכרז יש להדפיס מאתר המועצה לשם הגשת ההצעה. 

)אשר לא יוחזר(, ולצרף את הקבלה להצעה שתוגש למועצה. ₪  500לשם השתתפות במכרז על המציע לשלם סך של 

- 8:00, כפר שמריהו. בימים א' עד ה', בשעות: 18ברחוב קרן היסוד תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה 

 .073-2776607, או טלפונית במחלקת הגביה של המועצה 14:00

ועל www.kfar-shemaryahu.muni.il לא יתקיים כנס מציעים, עדכונים יפורסמו באתר המועצה בכתובת 

 המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בפרסומים. 

 ה על אי ידיעה אודות פרסום שהועלה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.לא תתקבל טענ

ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה  לרבות הערבות הבנקאית את ההצעה,

 ''. 4/2021סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס'  

ה, במסירה ידנית בלבד )לא באמצעות משלוח בדואר( ולהכניסה, את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצ

לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, וזאת לא 

)להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"( הצעה שתוגש לאחר  12:00  שעהעד ה 1/9/2021ד'  מיוםיאוחר 

 להגשת ההצעות, לא תתקבל ולא תובא לדיון. המועד האחרון 

  שתהיה בתוקף עד ליום₪  5,000על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של 

 וכמפורט בתנאי המכרז. 30/12/2021

 ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז.

 

 ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.  אינו מתחייב לקבל את המזמין

 שומר לעצמו את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה, בכפוף להוראות הדין. המזמין

 

 

 סרג' קורשיא,

 ראש המועצה 
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 יםמציעהוראות והנחיות ל –מסמך א' 

 רקע כללי .1

שרות להתק"המזמין"( מזמינה בזאת הצעות "המועצה" ו/או  )להלן: המועצה המקומית כפר שמריהו .1.1

הכל על פי ההגדרות המופיעות   מסגרת לשירותי אחזקת מערכת הביוב בתחומי המועצה המקומית,

 להלן ובהתאם להוראות ולנספחים המצורפים למכרז זה.

מכרז זה הוא מכרז לצורך התקשרות מסגרת עם ספק אחד למתן שרתי אחזקת מערכת הביוב, כמפורט  .1.2

מזדמנות, לפי קריאה רגילה או דחופה, הנדרשות למועצה להלן. ההתקשרות לשרות זה היא לעבודות 

 מעת לעת.

הזוכה במכרז זה יקבע כמי שהצעתו תקבל את  הציון הגבוה ביותר לאחר שיקלול רכיב שיטת המכרז:  .1.3

תהליך ואופן בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה במכרז מפורטים במסמכי האיכות ורכיב המחיר בהצעתו. 

 מכרז זה. 

 המצב הקיים .1.4

 ב הקיים מטופלת מערכת הביוב בתחום המועצה בהתאם לחלוקה הבאה:במצ

 מבני ומתקני המועצה. -מועצה   .1.4.1

 מבני ומתקני מרכז וייל. -מרכז וייל  .1.4.2

 מבני ומתקני בית הספר. .1.4.3

 מבני ומתקני אשכול הגנים.  .1.4.4

 אין באמור לעיל כדי להגביל את המזמין להמשיך ולעבוד באופן המפורט לעיל.    

 מזמין שמורה הזכות לקבוע, בכל עת, מי ייצגו מטעמו כל מתחם ו/או מבנה ו/או מתקן בתחומי המועצה.ל           

 השירותים הנדרשים במכרז, יכללו בין היתר: .1.5

 שירותי שאיבת ביוב קבועים ו/או מזדמנים ע"י ביובית.  .1.5.1

 טיפולי תחזוקה תקופתיים במערכת הביוב.  .1.5.2

 י הביוב.וכן צילום קוו ושוחותשטיפת קווי ביוב  .1.5.3

 תיקונים לאינסטלציה במערכת הביוב.  .1.5.4

 24עבודות דחופות לתיקון מפגעים וליקויים במערכת הביוב לרבות פתיחת סתימות לפי קריאה,  .1.5.5

 שעות ביממה.

 עבודות מיוחדות לפי הזמנה. .1.5.6

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז מותנה בקיום תקציב מאושר.  .1.6

רה הזכות להחליט על ביטול העבודות או על  שינוי מועדי הביצוע ו/או על היקף ביצועם, למזמין שמו

 ולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי המועצה בעניין זה.

יודגש כי המציע אשר יזכה במכרז, יהיה מחויב לספק את השירותים נשוא מכרז זה למזמין בעת שגרה  .1.7

 הזוכה כ"מפעל חיוני" תוך שיתוף פעולה.  הקבלןוכה יפעלו להכרזה על הזהקבלן וחירום. המזמין ו

הזוכה לא יפעל בשיתוף פעולה עם המזמין על  מנת שיוכרז כ"מפעל חיוני", רשאי המזמין שהקבלן ככל  .1.8

 להפסיק את ההתקשרות עימו ולחלט את הערבות שהוגשה על ידו.
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ישלם המזמין לקבלן תמורה חודשית בעבור  : תמורת ביצוע התחייבויותיו במכרז/הסכם זה,התמורה .1.9

העבודה שבוצעה על ידו בפועל, וזאת בהתאם למחירים ו/או אחוז ההנחה על מחירון דקל לו התחייב 

  .(מסמך ה')

 תקופת ההתקשרות: .1.10

של  ופהמועצה מבקשת להתקשר עם הקבלן שיוכרז כזוכה במכרז, בהסכם התקשרות לתקה .1.10.1

 ( חודשים.12שניים עשר )

בלבד מוקנית זכות ברירה )אופציה(, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך תוקפו למועצה  .1.10.2

, בהודעה בכתב )שנים עשר( חודשים כל תקופה 12תקופות נוספות, של עד של חוזה זה למשך 

( חודשים. בתקופת 60שתשלח לקבלן, ובלבד שמשך ההתקשרות המצטבר לא יעלה על שישים )

 וראות ההסכם.הארכה ימשיכו לחול כל ה

יום  (30רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מראש של שלושים ), יהא המזמין על האף האמור לעיל .1.11

ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותו לקבל את התמורה  הזוכה הקבלן

ע העבודה על פי הזמנות אלו בגין הזמנות העבודה  שנמסרו לו עד למועד ההפסקה כאמור, ובכפוף לביצו

 .ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם

הזוכה יהיה חייב להתחיל לבצע את העבודות ולקיים את שאר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז הקבלן  .1.12

 ( יום, מיום קבלת צו התחלת עבודה.30זה לא יאוחר מאשר תוך שלושים )

יהיה לספק את כל כח האדם, כלי הרכב,  קבלןהעבודות תבוצענה לפי ההוראות המצורפות בזה ועל ה .1.13

 הציוד, החומרים וכל האמצעים הדרושים לביצוען.

יהיה אחראי לכך שכל הציוד הנדרש והחומרים הנדרשים במכרז זה יעמדו בדרישות  הקבלן הזוכה .1.14

 להם.המבוקשות במפרטים ובנספחים 

הפעולות הנדרשות ובכלל זה רכישת עבודות הקבלן על פי המפרטים והנספחים יכללו את כלל העבודות ו .1.15

וכלל הפעולות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה למשעי ולהבאתה לעמידה בדרישות  ו/או השגת חומרי הגלם

 הטיב והתכנון המדויק כפי המצוין במפרטים ובנספחים.

לן  מובהר בזאת כי קבלת תשלום, על עבודות שיבוצעו בפועל, יהיה בהתאם לנקוב במפרט ובהסכם, ולקב .1.16

 לא תהיה על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

מובהר ומודגש כי במועצה מתקיים פרויקט ממושך של הקמת תשתיות ביוב מרכזי, שאינו קשור לתכולת  .1.17

העבודות נשוא מכרז זה. עם התקדמות הפרויקט ייתכנו שינויים בהיקפי העבודות שיוזמנו מהקבלן על 

קר השירותים יהיו תחזוקת תשתיות ביוב במבנים, ותשתיות הביוב בין פי מכרז זה, ולאחר השלמתו עי

 המבנים לצנרת ההולכה הראשית.

 

  



 המועצה המקומית כפר שמריהו
  4/2021מכרז פומבי מספר  

 התקשרות מסגרת לאחזקת מערכת הביוב

   
 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 60מתוך  6עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

 

 לוחות זמנים למכרז .2

 פרטים נוספים תקופה/יום/שעה מהות

תקופה לעיון ורכישת מסמכי 

 המכרז

 ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה. 15/8/2021א'  מיום

של חוברת הגשת ההצעה ע"ג עותק מודפס 

 המכרז מאתר המועצה

 )שלא יוחזרו(₪  500 : דמי השתתפות

תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה 

, כפר שמריהו. בימים א' 18ברחוב קרן היסוד 

, או טלפונית 8:00-14:00עד ה', בשעות: 

 .073-2776607במחלקת הגביה של המועצה 

  לא יתקיים כנס מציעים 

 19/8/2021ה' עד יום  הגשת שאלות הבהרה

 12:00עד השעה 

 WORDבדוא"ל בלבד בקובץ 

 noa@c-on.comלכתובת 

-04יש להתקשר:  הפניהלאישור קבלת 

 7שלוחה  6336070

הגשת המועד האחרון ל

 הצעות

עד  1/9/2021ד'  יום

 12:00השעה 

בהגשה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים 

כפר  18במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד 

 שמריהו

יום מהמועד  120 ההצעה תוקף 

האחרון להגשת 

 הצעות

 

למועצה שמורה הזכות להאריך את  חודשים  12 משך תקופת ההתקשרות

ההתקשרות לעוד תקופות, בנות עד שנה אחת 

ובלבד שמשך כל  כל אחת, באותם התנאים

 חודש. 60על ההתקשרות לא יעלה 

לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים הערה: 

הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג  .להגשת ההצעות

 המזמין.
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

נו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה, או תאגיד רשום כדין מציע שהינו יחיד אשר הי -זהות המציע .3.1

בישראל העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר. גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף 

 בנפרד, וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה. 

 מכתאות כדלקמן:ניסיון מוכח באסהמציע בעל  – ניסיון .3.2

המציע בעל ניסיון של לפחות חמש שנים במתן שירותי שאיבה, תיקון, ניקוי וצילום של קווי ביוב   .3.2.1

 ותשתיות ביוב.

במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז המציע סיפק שירותי שאיבה, תיקון,   .3.2.2

ישובים לפחות, אשר בכל אחד מהם ( 2וזאת לפחות לשני )ניקוי וצילום של קווי ביוב ותשתיות ביוב, 

 ( בתי אב לפחות.650שש מאות וחמישים )

עמידתו בתנאי הסף  לעיל, יצרף המציע להצעתו רשימת עבודות קודמות שביצע העונות על  להוכחת

.למען הסר ספק מובהר בזאת כי צוות הבדיקה של 7הקריטריונים שבסעיף זה, ע"ג הטבלה בנספח א/

 .קוחות של המציע לצורך קבלת חוות דעת על רמת השירות והאמינות של המציעהמזמין עשוי לפנות לל

 המציע בעל רישיונות בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז, כמפורט להלן: – רישיונות .3.3

, בתוקף נכון 2013 –ג' לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג  5.3רישיון עסק לפי סעיף  .3.3.1

 ל שם המציע .למועד האחרון להגשת הצעות ע

, בתוקף נכון למועד האחרון 1997 -רישיון מוביל להובלה בשכר לפי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז .3.3.2

 ., למטען "שאיבות ביוב"להגשת הצעות על שם המציע

 שיונות כאמורירלהוכחת עמידתו בתנאי הסף לעיל, יצרף המציע להצעתו העתקי 

מובהר, כי הגשת ערבות בנוסח שונה . 9כנספח א/ה ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז ז המציע צרף .3.4

 יביא לפסילת ההצעה ולרבות ערבות מטיבה.  9א/מנספח 

 .בלבד למכרז ההצעה מגיש ש"ע והאישורים המסמכיםכל  .3.5

 .ם המציע(קבלה על ש הצרף להצע) יש להמציע רכש את מסמכי המכרז  .3.6

 במכרז זה.המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש  .3.7

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .4

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן, כאשר כל 

 המסמכים הם על שם המציע בלבד ותקפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז: 

 .1נספח א/הצהרת המציע, ע"ג  .1.1

 .3נספח א/, ע"ג 1976 –וריים, התשל"ו עסקאות גופים ציבתצהיר לעניין חוק  .1.2

 .4נספח א/תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, בנוסח  .1.3

 .5נספח א/ ע"ג, העבודה דיני על שמירה לעניין והתחייבות תצהיר .1.4

פליליות קודמות לפי התוספת השניה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  הרשעות העדר בדבר תצהיר .1.5

 . 6נספח א/י , על גב1981-התשמ"א
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 מהמרשם לידיעתו שיובא המידע את שיקוליו בעניין להביא רשאי המזמין כי למען הסר ספק יובהר

 המידע כאמור. י"עפ במכרז מציע של הצעה לפסול המזמיןזו רשאי  סמכותו הפלילי, וכי במסגרת

 .בו השליטה בעלי או/ו תאגיד של מנהליו על או/ו תאגיד על גם, תחול זו הוראה

 המזמין. כנגדו המוגש אישום כתב או פלילי רישום כל על החוזה בתקופות גם לדווח במכרז הזוכה על

 .במכרז הזוכה עם עבודתו המשך להפסיק רשאי יהיה

 מורשה. עוסק עודתת .1.6

(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור .1.7

 המציע. שם על, מ"מע אזורי וממונה השומה פקיד מטעם, הנוכחית לשנה תקף ,1976-ו"התשל

 .הנוכחית לשנה תקף במקור הכנסה מס ניכוי על אישור .1.8

 2נספח א/, ע"ג אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית .1.9

 :את המסמכים הבאיםגם  ולהצעת יצרף מציע שהוא תאגיד, .1.10

 מסוגו. לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם בתוקףרישום  תעודת .1.10.1

 .בתוקף לשנה הנוכחית/ רשם השותפויות, לפי העניין, תדפיס רשם חברות .4.1.1

ככל שבהצעת המציע קיימים סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו/או "סוד  .4.2

 .8נספח א/מקצועי",  עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי 

כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב עפ"י דין, כדי לחייב  מובהר בזאת

 את המזמין לשמור על חסיונם

 הודעות המועצה שפורסמו במהלך המכרז )ככל שפורסמו(, חתומות בתחתית כל עמוד. .4.3

ל מחזיקה יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר ש -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .4.4

 בשליטת העסק. 

 

 הבהרות: 

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם, רשאי 

 המזמין לפסול את הצעתו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד 

לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו מהמציעים, 

 ויכולתו של המציע.

המלא, לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם, כישוריהם, ניסיונם  והא רשאי לפי שיקול דעתי מזמיןה

גם לאחר הגשת  ו כל מידע נחוץ אחרו/א דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים עבודהויכולתם הכספית לביצוע 

 הצעות.
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 הגשת הצעות .5

  עיון במסמכי המכרז ורכישתם .5.1

לשם הגשת הצעה יש להדפיס את חוברת המכרז מאתר המועצה )לשונית "מכרזים"(, ולכרוך את  .5.1.1

 חוברת המכרז על כל עמודיה.

 . www.kfar-shemaryahu.muni.ilכתובת אתר האינטרנט של המועצה: 

ש"ח כולל מע"מ אשר ישולמו לפקודת  500ות במכרז נדרש המציע לשלם סך כתנאי להשתתפ .5.1.2

המזמין, מציע שלא ישלם את דמי ההשתתפות כאמור הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון בפני ועדת 

 המכרזים.

 על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.   .5.1.3

 השתתפות במכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה שהיא.מובהר בזה, כי הסך הנ"ל עבור ה .5.1.4

 :לאופן הכנת ההצעהדרישות  .5.2

כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות  כשהיא םהשירותילכל  על המציע להגיש הצעה .5.2.1

, וכן לחתום )חתימה וחותמת( בכל המקומות בתחתית כל עמוד המפרטים כשהם חתומים

 .המיועדים

, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה מובהר בזאת, למען הסר ספק .5.2.2

 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. למזמין  120למשך : ההצעה תהיה בתוקף תוקף ההצעה .5.3

 יום נוספים. 120-שמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ההצעה ב

 :הגשת הצעות  מועדאופן ו .5.4

שא עליה סימני זיהוי יאת ההצעה ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, שלא ת .5.4.1

''. את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, 4/2021כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס' 

 במסירה ידנית בלבד ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה

בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, לא יאוחר מהמועד )להלן: "המועד האחרון להגשת 

  לעיל. 2בסעיף הצעות למכרז"( המפורט בהתאמה 

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.  .5.4.2

 בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. משלוח ההצעה .5.4.3

ו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעת .5.4.4

 .שתפורסם באתר האינטרנט של המועצהההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה 

 

 מחירי ההצעה .6

בנספח התמורה המצ"ב בנספח , המופיע הצעת המחיר מפורטת על פי סעיפי כתבהצעת המחיר תהייה  .6.1

 .4ב/

 חומרי, החומרים, הציוד, עלויותה כל את לוליכ בהצעתו המציע שינקוב ההצעה מחיר כי, בזאת מובהר .6.2

-על השירותים להספקת הדרוש היתר , המיסים )למעט מע"מ(, האגרות, ההיטלים וכל האדם כח, העזר

 .ההסכם/המכרז מסמכי כל פי

 ., בכפוף למנגנון ההצמדה המפורט בהסכםקבועים במחירים תהיה ההצעה .6.3

 וכי, מציעה בהצעת הסעיף תתי חשבון של בדיקה  לערוך הזכות את לעצמו שומר המזמין .6.4

, דפוס לטעות לב בשים הסופית ההצעה גובה את לתקן ים/יכול המכרזים ועדת או/ו המומחה/הבודק
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 הדבר ייחשב ולא, אחר מציע של או המציע של המחיר בהצעת שנפלה חישוב טעות או, אנוש טעות

 בהצעה ל"כנ טעות כי המכרזים ועדת או/ו המומחה/הבודק ו/ישתכנע אם זאת עם יחד. ההצעה כשינוי

 לא רשאים הם, המזמין את להטעות או ההצעה את לעמעם מנת על נעשתה או/ו לב בתום נעשתה לא

 .בלבד זה מטעם ולו אותה לפסול או/ו ההצעה את לקבל

 . המזמין את לחייב כדי בהן ואין, בלבד אומדן הן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות כל .6.5

 ידי על בפועל שיידרש כפי או במכרז שנדרש כפי, היקף בכל ספק את כל השירותים,ל מתחייב המציע .6.6

  .להלן כאמור או להצעתו בהתאם וזאת המזמין

 

 הודעות המועצה, שאלות מציעים והבהרות .7

שאלות הבהרה  למועצהיהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  12:00בשעה  19/8/2021 -ה ה'עד ליום  .7.1

 להגיש, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה בלבד ORDWעל גבי קובץ  בכתב

 .noa@c-on.comבאמצעות דוא"ל: 

 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה: .7.2

 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים עמוד בחוברת  מס"ד

    

    

ם, מכל מין וסוג שהוא ו/או  לפרסם המועצה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקוני .7.3

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת 

פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות -לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על

 המציעים )להלן: "הודעות המועצה"(.

ים חלה מציעעל ה, ככל שתהיינה כאלה, יפורסמו באתר האינטרנט של המועצההודעות המועצה,  .7.4

ולאחר כנס המציעים תשלחנה האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה. 

לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות הודעת מועצה למשתתפים שנרשמו באמצעות הדוא"ל. 

 טרם המועד להגשת הצעות למכרז.  ו/או נשלחה למציעים שהועלתה לאתר המועצה

אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה  .7.5

 יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו. 

הודעות המועצה  הודעות המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי .7.6

 להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם. 

ים במכרז מציעלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו ל .7.7

בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה יחייבו את המועצה. בכל מקרה 

דעות המועצה ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי של סתירה, בין האמור במסמכי הו

הודעות המועצה. במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות המועצה ובין עצמם, יגבר האמור בהודעה 

 המאוחרת יותר.
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 ערבויות נדרשות במסגרת המכרז .8

 פירוט הערבויות הנדרשות במסגרת המכרז: .8.1

 רבותתוקף הע שיעור ערבות )ש''ח( סוג ערבות

 30/12/2021 עד ליום  5,000₪ ערבות השתתפות 

 ערבות ביצוע 

הבהרה: אין לצרף ערבות ביצוע להצעה 

 למכרז, זו תומצא ע"י הזוכה בלבד

יום מתום תקופת  60 ₪  20,000

 ההתקשרות

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק ישראלי בנוסח  .8.2

'(, בסך ובתוקף לפחות לתקופה כמפורט 'ערבות השתתפות'במכרז זה )להלן: ' 9בנספח א/דוגמת המופיע 

לעיל עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות. הערבות תהא בלתי מותנית, לפקודת  8.1בהתאמה בסעיף 

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.-המזמין, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על

, וכי הוא יום 90, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך המועצהמתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת  המציע .8.3

 .יפעל בהתאם לדרישות  המועצה

ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז, כולה  .8.4

דת המכרזים, אם התקיים אחד או חלקה, לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני וע

 מאלה:

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .8.4.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .8.4.2

 המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז; .8.4.3

כרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות בדבר זכייתו במ הודעה למציע נמסרה לאחר ש .8.4.4

במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז )כגון: חתימה על חוזה 

ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון: ערבות להבטחת ביצוע 

   .וכו'( , אישור קיום ביטוחים נקי מהסתייגויותהחוזה

לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה ולמציע לא תהא כל  8.4אם לסעיף חילוט הערבות בהת .8.5

 דרישה או טענה בקשר לכך. 

 מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים להלן: .8.6

המועצה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר מתן הודעה של  .8.6.1

 המועצה כאמור;

ככל שהצעתו של המציע הגיעה למקום שני במכרז, תוחזר לו הערבות רק לאחר שהמציע אשר  .8.6.2

הצעתו נקבעה כזוכה במכרז, חתם על חוזה ההתקשרות והמציא למועצה את כל המסמכים 

 הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה; 

לו הערבות לאחר חתימת החוזה והמצאת כל  ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב

, לרבות המצאת ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה

 לעיל. 8.1אשר צורף להסכם המכרז, בסך ובתנאים כמפורט בסעיף 

 



 המועצה המקומית כפר שמריהו
  4/2021מכרז פומבי מספר  

 התקשרות מסגרת לאחזקת מערכת הביוב

   
 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 60מתוך  12עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

 

 בהצעת המציעהסתייגויות  .9

המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי .9.1

 לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאי המזמין:

 לפסול את הצעת המציע למכרז. .9.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. .9.1.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. .9.1.3

ויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייג .9.1.4

 ו/או פרט מהותי בה.

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת  .9.2

לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את  9.1בסעיף האלטרנטיבות המנויות 

 .ההצעה

 

 קביעת הזוכה במכרז אופן .10

, אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהימען הסר ספק מובהר בזאת כי המועצה  .10.1

 במידה שהיא הצעה באיזו פורמאליים בפגמים להתחשב לא הזכות את לעצמה שומרת וכי המועצה

 .המציעים של השוויון בעקרונות יפגע ולא למועצה נזק יגרום לא כזה יתורושו

למרכיב האיכות, על  40%-למרכיב המחיר ו 60% –השוואת ההצעות ודירוגן, תיעשה על פי ציון משוקלל  .10.2

 פי השלבים המפורטים להלן.

  הסף בתנאי ההצעות עמידת בדיקת': א שלב .10.3

עומדת בתנאי הסף, כפי  ותההצעאם  צוות הבדיקה ממשרד מנהל הרכש של המועצה יבדוק .10.3.1

 מכרז. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.במסמכי ה שהוגדרו 

 בדיקת איכות ההצעות וחישוב ציוני האיכות ':ב שלב .10.4

כמפורט בטבלה  ,שיתקבל הנקודות כסכום יתקבל והוא, הכולל מהציון 40% מהווה האיכות ציון .10.4.1

 שלהלן.

 מספק או סיפק להם לקוחות אצל לבקר, היתר בין, יהיה רשאי מטעם המועצה בדיקהה צוות .10.4.2

שניתן  וטיב השירות העבודות איכות את לבחון לבקש זה ו/או כאמור במכרז שירותים מציעה

לנכון, בין היתר באמצעות פניה ללקוחות המציע אליהם יפנה המזמין  שימצא אחרת דרך בכל

 שמורה הזכות לפנות ללקוחות המציע אף אם לא צוינו בהצעתו.למועצה יובהר כי  .בע"פ

 להורות תרשאיהמועצה . להלן כמפורט, המשקלות על פי מציע לכל וניםצי יעניק הבדיקה צוות .10.4.3

 לפי הכל, חלקם או המציעים כל אצל, חלקי או מלא באופן כאמור בדיקה לבצע הבדיקה לצוות

 ההנמקה. חובת עליה שתחול ומבלי, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול

יין עבודות, לצרף המלצות כדי לעמוד באמות המידה לבחינת איכות המציע והצעתו מומלץ לצ .10.4.4

בכמות העולה על הכמות  המהווה עמידה בתנאי הסף ומפורטת  ביוביתמלקוחות ולציין פרטי 

 במכרז זה.
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 בציון הסופי ייקבע לפי אמות המידה המפורטות בטבלה להלן: רכיב האיכות .10.4.5

אמת 
 המידה

ניקוד  אופן הניקוד פירוט
 מירבי

י ניסיון המציע מעבר לדרוש בתנא ניסיון

 הסף

נק' לכל  התקשרות להספקת שירותי אחזקת  4

( הישובים הנדרשים 2מערכת ביוב מעבר לשני )

בתנאי הסף, בהם מתקיימים כל התנאים 

הקבועים בתנאי הסף )שטח ו/או מס' תושבים, 

המציע ביצע את כלל השירותים הקבועים 

 בתנאי הסף וכו'(

20 

זמני 
 הגעה

י לביצוע תיקונים דחופים לפעבודות 

קריאת שירות להן ייענה הקבלן בתוך 

( שעות 3פרק זמן הקצר משלוש )

לבדיקה ראשונית של  התקלה 

 ( שעות לתחילת עבודה4ומארבע )

 מסמך ה'מרגע הקריאה )יש לפרט ב

 את המועדים להם מתחייב המציע(.

המציע שיתחייב לזמן תגובה הנמוך ביותר 

מהנדרש במסמכי המכרז יקבל את מירב 

שאר המציעים ידורגו ביחס אליו הנקודות, 

 בהתאם לנוסחה הבאה:

20X  הזמן הנמוך ביותר  

 הזמן בהצעה הנבדקת      

20 

 40   סה"כ

 קביעת ציון למרכיב המחיר –שלב ג'  .10.5

בטבלה בכתב הצעת המחיר  "סה"כ"מחיר ההצעה לפיה תיערך ההשוואה, יהיה המחיר המפורט בשורת 

 רים המוצעים במכפלת הכמויות הנקובות.(, כלומר מסיכום המחי4)נספח ב/

( וההצעות הבאות תנוקדנה באופן יחסי עפ"י 60%ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המירבי )

 הנוסחה הבאה:

 x 60% = ציון לרכיב המחיר
 ההצעה הזולה ביותר

 ההצעה הנבחנת
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 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה .11

כזה  רשוויתולא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שומר לעצמו את הזכות  המזמין .11.1

 ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים. מזמיןלא יגרום נזק ל

שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לבחור כזוכה במציע בעל  המזמין .11.2

הצעה הזולה ביותר, הכל בהתאם ההצעה הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו, אפילו אם היא איננה ה

 לכללים והדינים החלים על ההליך.

 וניסיונבתחום השירותים הנדרשים, את  של המציע סיונוינ אתבין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול  .11.3

 הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.

ה של מציע אשר היה לו ניסיון עבר שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול על הסף הצע למזמין .11.4

 שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.

 או/ו להצעתו ביחס הבהרות המציע מאת לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת כי יובהר .11.5

 . מטעמה מי או/ו הוועדה דרישת לפי מסמכים מסירת או/ו השלמת לרבות נוספים פרטים

 לכאורה יוכח אם אחרים מציעים עם בתיאום וגשהה אשר הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .11.6

, המציעים בין בעלות קשרי זה ובכלל, המציעים בין מוקדם קשר קיים כי מצאה אם או/ו כזה קשר

 תכסיסנית ההצעה כי חשש קיים אם או/ו ב"וכיו בנות חברות בין קשרים, אחיות חברות בין קשרים

 אם או/ו בכללותה להצעה ביחס אם ובין סוימיםמ לפריטים ביחס אם בין סבירה בלתי הצעה או/ו

 מהאומדן משמעותי באופן החורגת בהצעה מדובר אם או/ו המכרז דרישות כל אחר ימלא לא הזוכה

 .המועצה בידי המצוי

  שה:יעסק בשליטת א .11.7

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא  .11.7.1

בה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה התוצאה הטו

 כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .11.7.2

 בשליטת העסק. 

  –לעניין סעיף זה  .11.7.3

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  –" "עסק בשליטת אישה

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 

 אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן  זוג של  -ן בעסק נושא משרה שאינו אישה ( אם מכה1)

 אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -( אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

ת, במישרין או נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרו –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה" 

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

לציבור על פי חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו  –"עסק" 

 תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
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 עם הזוכה והתקשרותעל תוצאות המכרז הודעה  .12

פי שיקול -המועצה תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, על .12.1

 דעתה הבלעדי, על הזכייה במכרז. 

י הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין בכדי לסיים את הליכ זכייה כאמורמובהר, כי אין בהודעה על  .12.2

המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, 

 הבלעדי והמוחלט. העל פי שיקול דעת הלבטל או לשנות את החלטת תהמועצה רשאי

מועצה את המסמכים ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למשרדי ה (5חמישה )תוך  .12.3

 הבאים:

 ( עותקים של ההסכם, חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.3שלושה ) .12.3.1

 .2נספח ב/ערבות ביצוע, בנוסח  .12.3.2

 .חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש (3נספח ב/ביטוחים ) קיוםאישור  .12.3.3

 כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה. .12.3.4

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו -פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-אית, עלהמועצה תהיה רש .12.4

 וטרם חתימת ההסכם. 

לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו בזמן  .12.5

 . ולחלט את ערבותו רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז –שנקבע

זכייתם -ים במכרז על אימציעליתר הפקס, או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי, במכתב, המועצה תודיע,  .12.6

 במכרז. 

 

 כשיר שני .13

במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית,  .13.1

 אך לא חייבת, להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר להלן.

יע הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה כשירה, המועצה תפנה אל המצ .13.2

 ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז, ועל בסיס הצעתו למכרז.

המציע להשיב למועצה בדבר קבלת הצעתה, והתחייבותו לקיים את כל הדרוש  שיידרימי עבודה  5בתוך    .13.3

 סכם ההתקשרות והמצאת אישור קיום ביטוחים.להתקשרות עם זוכה במכרז, לרבות חתימה על ה

ככל שהמציע אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב, רשאית המועצה, אך לא חייבת,  .13.4

 . לפנות למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות, וכך הלאה
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 ביטוח .14

מציא המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( י .14.1

 למועצה את אישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו .

בעצמו ועל חשבונו עם מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא  .14.2

חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי 

 ככל שיש כאלה.העומד לרשותו לדרישות המועצה,  הביטוחי 

הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי מכרז  .14.3

 זה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .14.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת  .14.4.1

ו/או כי עלויות התאמת כיסוי ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז 

 הביטוח שלו לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה, שמורה למועצה  .14.4.2

הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן 

חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי לנקוט נגדו בכל דרך 

 עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה  .14.5

לידי המועצה כזה המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום 

כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול זכיה / הסכם, 

 חילוט ערבות ביצוע ומסירת העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

קב הוראת מובהר כי ככל שהמועצה ו/או הקבלן יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת ע .14.6

המפקח על הביטוח ו/או הוראת חוק אחרת, ימציא יועץ הביטוח של המועצה נספח ביטוח עדכני על פי 

הוראות המפקח על הביטוח ו/או כל הוראה רגולטורית מחייבת אחרת והקבלן יהיה מחויב למלא אחר 

 הוראות נספח הביטוח.

 

 עיון בהצעת הזוכה .15

בהצעה הזוכה, בכפוף  הוראות הדין, קיימת זכות עיוןים כי בהתאם למציעמובא בזאת לידיעת ה .15.1

המסמכים / נתונים  מהם, 8נספח א/בלסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם 

ים מציעמבקשים שלא לחשוף בפני  המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם

  .וינמק את טענתו בנושא זה אחרים

מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד  ועמבלי לגר .15.2

בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף  מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהמסחרי או סוד עסקי. 

. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה להוראות הדין והפסיקה

יים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בהצעה סוד

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
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 הצהרות המציע .16

 וכהצהרה כאישור כמוה במכרז והשתתפותו המציע של הצעתו למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת .16.1

לו, הצעתו כוללת את התמורה המלאה  ונהירים ידועים ההסכם/המכרז ומסמכי המכרז פרטי שכל

והכוללת עבור כל  מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח 

 בחשבון מרכיב ממרכיבי העבודה. 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .16.2

, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו

נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי  תיםולספק את השירוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא 

 המכרז/ההסכם.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או  .16.3

ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או מי  הפרטים אשר נמסרו לו על

 מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .16.4

 תקבל לאחר הגשת ההצעה.כלשהם מפרטי המכרז לא ת

 

 שמירת זכויות .17

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, 

ים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה מציעוה

ק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתי

 בהם לכל מטרה אחרת.

 

_____________________ 

 המועצה המקומית כפר שמריהו
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 הצהרת המציע – 1נספח א/

אני הח"מ__________________ הנושא בתפקיד ____________________ אצל המציע  .1

יר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז _____________________ )להלן: "המציע"( מצה

רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש  ובהסכם, הבנתי את האמור בהם, ואני מסכים לכל האמור בהם.

כהוכחה לכך  בחותמת וחתימת מורשי החתימה אצל המציע,במסמכי המכרז. בנוסף, רצ"ב נוסח המכרז חתום 

 .לכל האמור בו המציע מבין ומסכיםש

מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל קבלן י מצהיר בזאת כי המציע הוא אנ .2

 יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה.

פי מסמכי המכרז וההסכם. אני מצהיר, כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה -המציע מציע לספק את השירותים על .3

 ה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.ועל החוז

 מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות. ימים 120 -להצעה זו, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף  .4

אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי למציע לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד  .5

ין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. כן אני מצהיר ומתחייב תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם, ב

בזאת, כי לא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא, ו/או 

 ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.

שהיא, לרבות ההצעה הנמוכה  למען הסר ספק, אני מצהיר, כי ידוע למציע, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה .6

ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליכם 

לנמק את החלטתכם. כן אני מצהיר, כי ידוע למציע, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה 

ובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנ

לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה על המציע בלבד במלואן, ולא תהיה למציע כל טענה ו/או דרישה 

 ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.

חייב לשתף פעולה עם אני מצהיר, כי ידוע לנו שהמועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז. המציע מת .7

 המועצה  בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.

ידוע לי, כי הספקת השירותים, על פי מסמכי המכרז, מחייבת שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות  .8

והמציע מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיו במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית 

 דין. על הוראות כל

מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעת המציע כולל את כל העלויות, הציוד, חומרי העזר, כח אדם וכל  .9

 פי כל מסמכי המכרז/החוזה.-יתר הדרוש לביצוע השירות על

 ידוע לי, כי המחיר שמוצע על ידי המציע למועצה הוא סופי, ולא תהינה למציע כל טענה בדבר הפסד.  .10

( ימי 5תתקבל, המציע מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך חמישה )אם הצעת המציע  .11

 עבודה מתאריך הודעתכם בדבר הזכייה במכרז:

 ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא חתום. מסמך ב'לחתום על ההסכם  .11.1

אי שקלים חדשים(, להבטחת קיום תנ עשרים אלף₪ ) 20,000להמציא למועצה ערבות בנקאית בסך  .11.2

 למסמכי המכרז, ועל פי מסמכי המכרז. 2נספח ב/ההסכם, בנוסח 

 למסמכי המכרז. 3נספח ב/להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים בנוסח  .11.3
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לעיל כולן או מקצתן יאבד  11אני מצהיר בזאת כי ידוע למציע שאם לא יבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .12

והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת  המציע את זכותו לבצע השירותים נשוא המכרז

 להצעתי זו להתקשר עם מציע אחר להספקת השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במכרז.

כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת  שבביטול הזכייהכן ידוע לי  .13

 גשת ההצעה למכרז.ההתחייבויות שהמציע נוטל על עצמו עם ה

 

 

 לראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע:_________________________ מס' ת.ז./מס' חברה:________________________ 

 

 חתימה:___________________   תאריך:______________

 

 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________ 

 (.למילוי כשהמציע הינו תאגידוכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 חתימה וחותמת _______________________,עו"ד ך _____________________תארי
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 פירוט ניסיון קודם –2נספח א/

 בטבלאות להלן יפרט המציע את עמידתו בתנאי סף לעניין ניסיון: 

  המציע בעל ניסיון של לפחות חמש שנים במתן שירותי שאיבה, תיקון, ניקוי וצילום של קווי ביוב

 ותשתיות ביוב.

   במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז המציע סיפק שירותי שאיבה, תיקון, ניקוי

( ישובים לפחות, אשר בכל אחד מהם שש מאות 2וזאת לפחות לשני )וצילום של קווי ביוב ותשתיות ביוב, 

 ( בתי אב לפחות.650וחמישים )

 . נ"ל במצטברלמען הסר ספק על המציע להוכיח עמידתו בכלל השירותים ה

כדי לעמוד באמות המידה לבחינת איכות המציע והצעתו, מומלץ לציין כמות ישובים בנוסף לכמות הנדרשת 

 לעמידה בתנאי הסף.  

 מומלץ לצרף המלצות.

שם הלקוח / 
 היישוב

מועד תחילת 
ההתקשרות 
 )חודש ושנה(

מועד סיום 
ההתקשרות 
 )חודש ושנה(

שסופקו תיאור השירותים 
 תקשרותהבמסגרת ה

 פרטי איש קשר אצל הלקוח
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 ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר -3נספח א/

 אהיה האמת וכי את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת, ____________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת ה/מצהיר ,כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/פויצ

 )להלן: "המציע"(. _______________________ המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 חלפה למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02 יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

 )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

 כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה

 החיקוקים הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע ,עבודהדיני ה של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

חוק שוויון )להלן: " 1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 חלות על המציע. "( אינןזכויות

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה 

 והשירותים הרווחה העבודה משרד "ללמנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן

 פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  –לעיל  5מציע שסימן את החלופה ב' בסעיף . ל5

 ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.6

 ________חתימה:__________

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

מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

את תוכן תצהירו/ה לעיל  יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני

 בחתמו/ה עליו בפני.

 ________חתימה וחותמת:                  
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 עניינים ניגוד לעניין העדר והתחייבות תצהיר -4נספח א/

אני ___________________________, ת"ז _____________, המשמש כ__________________ 

 מתחייב בזאת כדלקמן :( "המציעבחברת________________________, )להלן: "

או  או לספקי / קבלני משנה מטעמו למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע יהיה מתחייב שלא הנני .1

 בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

, וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד מילוי תנאיוו 4/2021מתן השירותים נשוא מכרז  בתחום עניין

 שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד  .2

גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל 

 המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

 של המציע במצב להימצא עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מידי למזמין באופן כי המציע יודיע מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד

ע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע הנני מתחייב כי המצי .4

 התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.

 גורם, כל עם להתקשר שלו, כוונה כל למזמין על מראש בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .5

בעניין.  להוראות המזמין בהתאם פעולול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד

 עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר לא רשאי המזמין

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב והמציע

ם מניעת ניגוד לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר ע .6

 עניינים.

מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד  .7

 עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

  ולראיה באתי על החתום:  .8

_______________________   ______________________   

 חתימה  שם

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

נשים הקבועים לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעו

 בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

_______________      _________________ 

 חתימה                     תאריך                   
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 תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה – 5נספח א/

ית חתימה מטעם \_________ מורשה’___ת ת"ז מס\__________________ נושאאני הח"מ

"(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת המציע"-זיהוי/ח.פ._________)להלן’ ______________ מס

 -ת בזאת ובכתב כדלקמן\ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\וכי אהיה צפוי

ובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את ח ציעהמ .1

ככל שחלים הסכמים או  העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה,

 צווים כאמור.

 1ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף  מתחייבים כי בעלי השליטה בו ומנהליו ציעהמ .2

 ך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.לעיל במהל

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל הפרת דיני  ציעהמ .3

לחוק  5העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף 

תר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. וכן לא הורשעו בעבירה לפי , ביו1985-,  התשמ"והמנהליותהעבירות 

כי  -ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר 1987-חוק שכר המינימום התשמ"ז

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון. 3חלפו 

ים בשלוש השנים שקדמו להגשת בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זר ציעהמ .4

ההצעה במכרז זה.

ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין ומתחייבים כי מקיימים מצהירים כי הם בעלי השליטה בו ומנהליו  המציע,  .5

 בעניין עובדים זרים.

נחשבים לקנסות שונים.–אך במועדים שונים  -ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה .6

 -לעניין תצהיר זה 

, אשר שר 1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-"דיני העבודה"

 התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.

ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי \הנני מצהיר 

 תוכן הצהרתי אמת.

 ______________________שם המצהיר וחתימה ______ _________תאריך___________

 

 אימות חתימה

אני הח"מ  עו"ד______________ מאשר בזאת  כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______  הופיע 

הזהרתיו כי עליו המוכר לי אישית, ולאחר ש \זהות______________’ בפניי ה"ה_________________ מס

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את 

 תוכנו ואמיתתו. 

_________________ __________________

 חתימה תאריך
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות - 6נספח א/

 

ית חתימה מטעם ____________ \מורשה’_______________ ת ת"ז מס\א__________ נושאנו הח"מ מר/גב 

"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה המציעזיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: " ’מס

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\צפוי

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז המציע"די ________________) להלן: "הוסמכתי כדין על י .1

 "(.המכרז) להלן: "להתקשרות מסגרת לאחזקת מערכת הביוב  4/2021

 מצהיר כדלקמן: הריני .2

; פקודת 1952-המציע לא  הורשע ו/או נחקר בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .2.1

-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו מס הכנסה ; פקודת

למעט הרשעות , 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978

 . 1981-שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 )מחק את המיותר( או

 בביצוע העבירות הבאות: ________________________________המציע הורשע בעבר  .2.2

 ____________________________________ )יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(.

הואיל וכך, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע על פי דין הקיים ו/או שיהיה קיים אודות  .3

 . 1981-שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון. .4

  

 חתימת המצהיר: ____________________ 
 אישור:

 
ת אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתוב

__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. 

מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 ה בפניי.לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עלי

 
 

_____________________ _________________ 
 עו"ד   תאריך
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 אישור בדבר מורשי חתימה -7נספח א/

 

 אני הח"מ , עו"ד/ רו''ח  _________________________,  מ.ר ____________ 
 

 כעו"ד / רו"ח של המציע_____________, הנני לאשר הזאת כי ה"ה:
 

 ________________ ת.ז.:____________________שם:_______________________

 שם:______________________________________ ת.ז.:_____________________

 שם:______________________________________ת.ז:______________________

 

 _______________________________ דירקטורים   מנהלים  משמשים 

 

 _______________________________________________אצל המציע:_

 ומורשים להתחייב בשמו. 

 כמו כן, הנני לאשר בזאת כי:

  חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד  __________________________ 

  בצירוף חותמת המציע 

 מחייבת את המציע.

  
 ________רו"ח/עו"ד:_______________ תאריך:____________________

 
 

  **ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה.
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 חלקים חסויים בהצעה –8נספח א/

 אני מבקש שלא תינתן זכו עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

מסמך 
 בהצעה

עמוד/ים 
 בהצעה

סעיף 
 בהצעה

 מהסיבות הבאות בנושא

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
   

     

     

  
   

 
מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר 

 ההצעות, שיוגשו למכרז זה.

 
 חתימת המציע:

 _____________________ח.פ./ע.מ:___ שם המציע:___________________________

 תאריך:______________________________ חתימה וחותמת:_____________________
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 השתתפות ערבות -9נספח א/

   לכבוד:

 המועצה המקומית כפר שמריהו

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

פיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  "( אנו ערבים בזה כלהמבקשעל פי בקשת _____________ )להלן: "

חמשת אלפים שקלים חדשים (, להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם   )הסכום במילים:₪   5,000

 ומילוי תנאיו.להתקשרות מסגרת לאחזקת מערכת הביוב  4/2021השתתפותו במכרז מס'  

שונה בכתב שתגיע אלינו אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הרא 

, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או באופן מיידי

לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

יו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם תה 

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

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות 

 .בכלל ועד 30/12/2021 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 .תענה לא 30/12/2021 אחרי אלינו שתגיע דרישה

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו 30/12/2021 יום לאחר

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

  

 בוד רב,בכ

 

 בנק _____________בע"מ
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 טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה -10נספח א/

במסמכי המרכז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את  מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה
 המסמכים המפורטים להלן:

 על פי נספח תנאי סף/ דרישה סעיף

 בחוברת

 יש/

 אין

כל מסמכי המכרז, לרבות חוברת זו, חתומים לאישור בחתימה   .1

 וחותמת + קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז

  

  1/אנספח  הצהרת המציע  .2

  2נספח א/ ודםפירוט ניסיון ק  .3

  3נספח א/ ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר  .4

  4נספח א/ עניינים ניגוד העדר על והתחייבות תצהיר  .5

  5נספח א/ תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה  .6

  6נספח א/ תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות   .7

 לשנה בתוקף ד"עו או ח"רו י"ע מאושר חתימה מורשי בדבר אישור  .8

 .הנוכחית

  7נספח א/

  8נספח א/ חלקים חסויים בהצעה  .9

  9נספח א/ ערבות השתתפות  .10

   תעודת עוסק מורשה  .11

 עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור  .12

 לשנה תקף, 1976-ו"התשל(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים

 מ."מע אזורי וממונה השומה ידפק מטעם, הנוכחית

  

   הנוכחית לשנה תקף במקור הכנסה מס ניכוי על אישור  .13

 לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם בתוקף רישום תעודת -תאגיד  .14

 .מסוגו
  

 בתוקף, המניות ובעלי התאגיד מנהלי על חברות רשם תדפיס -תאגיד  .15

 .הנוכחית לשנה

  

זו, חתומים לאישור בחתימה כל מסמכי המכרז, לרבות חוברת   .16

 וחותמת +קבלה ע"ש המציע על רכישת חוברת המכרז

  

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את 

לפי מסמכי מכרז זה, בין אם מופיעים  לצרף את כל המסמכים הנדרשיםהמציע מאחריותו הבלעדית 
  אם לא. ברשימה זו ובין
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 הסכם התקשרות –מסמך ב' 

 _______ שנת_______  לחודש_________  ביום ב__________ ונחתם שנערך

 

 המועצה המקומית כפר שמריהו  בין: 

 ("המזמיןאו " "המועצה" להלן) 

 אחד; מצד

 :  ___________________ שם  : לבין

 :  _______________ מס' תאגיד/מס' ת.ז.

 _____________:  ____ כתובת

 ________: __________ טלפון

 _____:  _____________ פקס

 "(הספק"  להלן)

 שני; מצד

 

התקשרות מסגרת לאחזקת מערכת הביוב, הכל כמפורט ל 4/2021פרסמה מכרז  והמועצה הואיל

 "(;השירות/השירותים" להלן) ;והמפרטים המצורפים לו מכרזהבמסמכי 

 ;הזוכה כהצעה המועצה ידי על נבחרה והצעתו השרות תןלמ הצעה הגיש והספק והואיל

 וכוח הציוד בעל, מנוסה, מיומן, מקצועי שלצורך מתן השירותים הינו בזאת והספק מצהיר והואיל

 המוחלט רצונה לשביעות השירות את לתת הבחינות מכל יכולת בעל ושהינו המתאים האדם

 ;המועצה של

 למתן הנוגע בכל וחובותיהם זכויותיהם, ההדדיים יחסיהם את להסדיר מעוניינים והצדדים והואיל

  .זה הסכם נשוא השירות

 

 :  כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, לפיכך

 

 מבוא וכותרות  .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

רת מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם, אשר צורפו לפרסומיה של המועצה במסג .1.2

 המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. .1.3

 על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז. .1.4

 במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה.  .1.5
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 הגדרות .2

מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה. זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד  הסכם .2.1

 בהסכם ובמסמכיו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן:

 המקומית כפר שמריהוהמועצה  "המזמין/המועצה"

 .המועצה ידי על שימונהאחר מפקח  או, מנהל מחלקת פיתוח סביבה  "הממונה/המפקח"

 להחזקת מערכת הביוב  מכרז התקשרות מסגרת למתן שירותים  "המכרז"

 מי שהגיש הצעה למכרז זה.  "המציע"

, מועסקיו, עובדיו לרבות ,המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה  "הספק"

 יורשיו(, המועצה מן אישור קבלת לאחר) ידו על שיועסקו המשנה קבלני ,מנהליו

  .מטעמו או בשמו הבאים וכל

ק שירותים לספק הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות קבלן אשר מספ "קבלן/ספק משנה"

 במכרז זה. 

להם המועצה  המשרתת אתחזקת מערכת הביוב אלמכלול העבודות והשירותים  "השירותים/העבודות"

  .במסגרת מכרז זה התחייב הספק

 .על פי כתב הצעת המחיר של הספק המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע העבודה   "התמורה"

 המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס. מדד  "המדד"

 הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו. "ההסכם/החוזה"

סדרי א. לפקודת 18יום מנוחה, כמפורט תחת הכותרת "ימי מנוחה" בסעיף  "חג"

 .1948-השלטון והמשפט, תש"ח

 

 השירותים: .3

 להם התחייב הספקהמועצה  המשרתת את מכלול העבודות והשירותים לאחזקת מערכת הביוב

לרבות שירותי שאיבת ביוב קבועים ו/או מזדמנים ע"י ביובית, ו/או טיפולי  ,במסגרת מכרז זה

תחזוקה תקופתיים ו/או מזדמנים בבורות הספיגה ו/או בשוחות הביקורת ו/או בבורות הרקב ו/או 

באופן  ועל פי קביעת המועצה, המועצה כל עבודה נוספת בהתאם לצרכיכן ו .תיקון ליקויים ומפגעים

המצ"ב כמפורט במפרט ותקופתי מתוכנן מראש ו/או לפי קריאה )רגילה/דחופה( ו/או בכל עת אחרת, 

מהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו ובכל מסמכי המכרז המצורפים בזה ה, 1כנספח ב/

  ומהווים נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו, בכלל.

  

 הסכםה תקופת .4

"תקופת )להלן:  החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים חודשים, 12תקופת ההסכם תהיה למשך  .4.1

 (.ההתקשרות"

בלבד מוקנית זכות ברירה )אופציה(, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך תוקפו  למועצה .4.2

ב כל תקופה, בהודעה בכתחודשים  (12שנים עשר ) של עדתקופות נוספות של חוזה זה למשך 

(, "תקופת ההארכה")שלושים( יום לפני תום תקופת החוזה )להלן:  30שתשלח לקבלן לפחות 

( חודשים. בתקופת ההארכה ימשיכו 60ובלבד שמשך ההתקשרות המצטבר לא יעלה על שישים )

 לחול כל הוראות חוזה זה.



 המועצה המקומית כפר שמריהו
  4/2021מכרז פומבי מספר  

 התקשרות מסגרת לאחזקת מערכת הביוב

   
 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 60מתוך  31עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

 

ודעת ( יום מיום ה15מסרה המועצה הודעה כאמור, ימציא הקבלן למועצה תוך חמישה עשר ) .4.3

המזמין, את כל המסמכים הנזכרים בקשר לתקופת החוזה אשר יחולו לתקופת האופציה 

 בהתאמה.

בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של חוזה זה, ו/או מכל זכות אחרת של המזמין, רשאית  .4.4

המועצה, לפי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביא חוזה זה לידי סיום, לאחר מתן הודעה בכתב 

 ( ימים מראש.30של שלושים )לקבלן 

הפסיקה המועצה את ההתקשרות כאמור בחוזה זה, לא תהא חייבת בתשלום כספים ו/או במתן  .4.5

פיצוי כל שהוא לקבלן ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה, כספית או אחרת, מכל סוג ומין ללא 

נות העבודה למעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמיוצא מן הכלל, נגד המועצה בשל כך, 

שנמסרו לו עד למועד ההפסקה כאמור, ובכפוף לביצוע העבודה על פי הזמנות אלו ובהתאם 

 .לתנאים המפורטים בהסכם

 

 מועדי ביצוע העבודות: .5

גבוהה, ולמסור את  ברמה זה הסכם נשוא העבודה את לבצע, המזמין כלפי בזאת מתחייב הקבלן .5.1

 . חפרק הזמן עליו הוסכם עם המפק בתוך העבודות 

, העבודה ביצוע לצורך יידרשו שאלו ככל וההיתרים האישורים השגת כל את בתוכו כולל זה מועד .5.2

 או מדיניות השפעות, שהיא רמה או סוג מכל האוויר מזג השפעות את תכלול זו תקופה וכן

 לכח כפירוש אלו השפעות יתקבלו לא. שהוא ומין סוג מכל שביתה או פועלים חוסר של מעשיות

 בגין תביעות כל יתקבלו לא. בחשבון זאת לקחת המציע ועל, בהסכם יסודי הינו זה תנאי. עליון

 .הביצוע תקופת הארכת

 :)פיצויים מוסכמים( איחור בביצוע העבודות .5.3

 ביותר המאושר הזמנים ללוח בהתאם בזמן המוגדרת העבודה בביצוע הקבלן ואיחר היה .5.3.1

 לכל יום עבודה ₪ 500 של בסכום, תודע שיקול לפי הקבלן את לחייב המפקח מיום  רשאי

 .מיום האיחור השני החל

במקרה בו איחר הקבלן בהספקת השירותים לפי קבועי הזמן המתחייבים במכרז בעבודה  .5.3.2

 לשעה החל ₪ 500 של בסכום, דעתו שיקול לפי הקבלן את לחייב המפקח לפי קריאה, רשאי

 .מועד הנדרש למענה לקריאהמה

שתבוצע ע"י הקבלן ללא תיאום עם המפקח ו/או תוך חריגה וב בגין השבתה של מערכת הבי .5.3.3

בסכום של בפיצוי מוסכם רשאי המפקח לחייב את הקבלן  מפרק הזמן שהוגדר ע"י המפקח

 למקרה.₪  500

 של בדרך לרבות, לנכון ימצא המזמין אשר דרך בכל מהקבלן יגבה הפיצוי המוסכם סכום  .5.3.4

 .הבנקאית ותבערב שימוש או לקבלן המזמין מחוב קיזוז

ללא אישור  בחג הפסחלא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל לרבות  עבודה בימי חול: .5.4

 המועצה מראש ובכתב וכל האישורים הדרושים על פי דין.
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 הקבלן והתחייבויות הצהרות .6

הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות  .6.1

ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים  שבהם וכי יש

 שנקבעו.

 הדרושים וההכשרות התעודות, וההיתרים הרישיונות כל עובדיו ובידי בידיו יש כי מצהיר הקבלן .6.2

 בתוקפן לעמוד ימשיכו הם כי מתחייב והוא, זה הסכם נשוא העבודה ביצוע לצורך דין כל פי על

 . זה הסכם של תוקפו תתקופ כל במשך

, התנאים את ובחן המכרז במסמכי שפורט כפי העבודה באתר ביקר כי הקבלן מצהיר עוד .6.3

 שמקורן המזמין קודם והכל, ממנה הנובעים או/ו העבודה בביצוע הקשורים והנסיבות הנתונים

 . כלשהו נתון או תנאי של ידיעה באי

 והאמצעים הכלים המיומנות, הכישורים, וןהניסי, הידע כל בידיו כי מצהיר ומתחייב  הקבלן .6.4

 וברמה במיומנות ידיו על תבוצע העבודה וכי, זה הסכם נשוא העבודה ביצוע לצורך הדרושים

 .גבוהה מקצועית

 . זה הסכם לביצוע הקשור בכל דין כל הוראות אחר למלא מתחייב הקבלן .6.5

 העבודה לביצוע לו חוציםהנ וההנחיות ההסברים כל את המזמין מנציגי קיבל כי מצהיר הקבלן .6.6

, חסר גילוי או מספיק גילוי אי עם בקשר המועצה כלפי טענה כל לו תהיה ולא זה הסכם פי על

 . האמור בביצוע הקשורות לעובדות או לנתונים בקשר פגם או טעות

 יאוחר לא העבודות בביצוע להתחיל, המזמין ידי על אחרת נקבע לא אם, מתחייב הקבלן .6.7

, הכללי במפרט כמפורט, העבודה את ולבצע, זה הסכם מחתימת עבודה יימ (30) משלושים

 תוך וזאת, המפקח של רצונו לשביעות, דין כל להוראות בהתאם, גבוהים ובמיומנות במקצועיות

 מהקבלן להסיר כדי, כאמור הנחיות וקבלת בתיאום אין כי, מובהר. להנחיותיו ובהתאם תיאום

 .ידו על תבוצע אשר לעבודה אחריות כל

הקבלן מתחייב לקבל ולהציג לממונה כל אישור אותו עליו לקבל והנדרש, לפי כל דין, לביצוע  .6.8

 ( ימי עבודה ממועד דרישת המזמין.5העבודות על פי הסכם זה וזאת בתוך חמישה )

 או/ו מדויקות אינן או נכונות אינן זה בסעיף הקבועות ההצהרות מן אלו כי ויתברר במידה .6.9

 טיב על או/ו המועצה זכויות על להשפיע כדי בהן יש אשר כזאת במידה תחסרו או/ו מטעות

 את במדויק תואמת אינה העבודה כי, ויתברר במידה או/ו, הקבלן ידי על שבוצעה העבודה

 ומבלי, מכך המשתמע כל על מעיקרו זה הסכם לבטל הזכות למועצה תהא, זה בהסכם האמור

 .הדין פי ועל הז הסכם פי על לפיצויים מזכויותיה לגרוע

 

 הקבלן מצד והשגחה פיקוח .7

 החומרים טיב את יבדוק וכן ביצועה על יפקח, העבודה את יבדוק, מטעמו מי או המפקח .7.1

 בביצוע הקבלן ידי על הנעשית המלאכה וטיב בו שמשתמשים הציוד איכות, בהם שמשתמשים

 . הוא – ותיוהורא ואת, ההסכם את כהלכה מבצע הקבלן אם לבדוק הוא רשאי כן. העבודה

 בתום או/ו במהלך לתיקונים כלשהן דרישות תהיינה ולמפקח במידה כי בזה מתחייב הקבלן .7.2

 בתקנים עמידה אי או זה הסכם פי על לתיאורם התאמה מאי הנובעים, העבודה ביצוע

 דרישת מקבלת עבודה ימי (2שני ) תוך הנדרשים התיקונים ולביצוע ליישום ידאג, המחייבים

 .נוסף תשלום ללא, לביצועם בכתב המפקח
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 המפקח באישור ואין, ההסכם תנאי למילוי מהתחייבויותיו הקבלן את ישחרר לא ל"הנ הפיקוח .7.3

 ממחויבויותיו לרבות הסכם או/ו דין כל לפי מאחריותו הקבלן את לפטור בכדי מטעמו מי או

 .המחייבים התקנים בדרישות עמידה או זה להסכם בהתאם

 

 משנה קבלני .8

 ורק אך ייעשה, משנה קבלני ידי על חלקן או כולן, העבודות ביצוע כי, בזאת ודגשומ מובהר .8.1

 . מראש המזמין לאישור בכפוף

 קבלני העבודות ביצוע במסגרת יועסקו שלא לדאוג הזוכה המציע באחריות כי, בזאת מובהר .8.2

, םהקבלני בפנקס ברישום דין פי-על צורך ויש במידה הקבלנים בפנקס רשומים שאינם משנה

 מיועדים הם אותה העבודה לביצוע מתאימים תורישיונו אישורים בעלי שאינם קבלנים או/ו

 (.יסודי תנאי הינו זה בסעיף האמור). לבצע

 

 המזמין רצון לשביעות העבודה ביצוע .9

 זה לצורך וימלא המזמין של המוחלט רצונו לשביעות, להסכם בהתאם העבודה את יבצע הקבלן .9.1

 .בהסכם מפורטות שאינן ובין בהסכם מפורטות שהן בין, המפקח של הוראותיו כל אחרי

 המפקח ו/או ממונה מאת הוראה קבלת עם או, גילויו עם מיד בטיחותי מפגע כל יסלק הקבלן .9.2

 .המזמין מטעם לכך המוסמך אחר אדם מכל או המזמין של הבטיחות

 

 התארגנות בשטח .10

הקבלן יישא באחריות לעריכת התיאומים הנדרשים לביצוע עבודות השאיבה מול גופים כגון  .10.1

 .וכיו"בהמועצה, המשטרה, אגודת המים, חברת החשמל, בזק, חברת הכבלים, 

 הקבלן חשבון על ייעשו העבודה למקום והבאתם והחשמל המים מקורות אל התחברות .10.2

 .ובאחריותו

 

 וחומרים מתקנים, ציוד אספקת .11

ספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים יקבלן ה .11.1

 לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במסמכי במכרז,   .11.2

 לדרישות ותהבחינ מכל , ויתאימובכתב הכמויות ובשאר מסמכי ההסכם, ובכמויות מספיקות

 המתאימים. הזרים התקנים לדרישות ובהעדרם, עדכניים הישראלים התקנים

מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן לקבל מהיצרן  .11.3

 או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.

יצועה היעיל של העבודה בקצב בלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לבהק .11.4

הדרוש וכי הוא אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים 

 שהשתמש בהם לביצוע העבודה.

הקבלן מתחייב לשמור על סביבת עבודה נקיה, דהיינו, חומרים, הציוד והמבנים אשר אינם  .11.5

ביצוע העבודה או כתוצאה הימנה, נחוצים עוד לביצוע העבודה, וכן כל פסולת שנוצרה עקב 

 חייב הקבלן להוציאם מאתר העבודה ולהשליכם במקום המתאים לכך על פי כל דין.
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 המפרט לדרישות בהתאם, נכון מקצועי ובאורח התוכניות פרטי לפי תבוצענה העבודות כל .11.6

 ותהכללי להוראות בכפיפות העבודות תבוצענה, כן כמו. המפקח של רצונו ולשביעות והתקנים

 המפקח לידי ימציא הקבלן. מוסמכת רשות כל מטעם תוקף ברות תקנות או, צווים, בחוקים

 והקבלן רשות אותה לדרישות, ממנה חלק כל או העבודה התאמת על בכתב רשמי אישור

 .יידרש באם כזה אישור להמציא מתחייב

 

 העבודה באתר זהירות ואמצעי בטיחות .12

 הנדרשים הזהירות אמצעי בכל ינקטו מטעמו םהבאי כל כי אחראי ויהא ינקוט הקבלן .12.1

 בעת, ובסביבתו העבודה לאתר בדרך, העבודה באתר הסביבה ואיכות אדם וחיי רכוש להבטחת

 הבטחתם לשם הניתן כל ויספק העבודה לאתר חומרים הובלת בעת לרבות העבודה ביצוע

 ידי על שיידרש או בכך צורך שיהיה מקום בכל, באתר העובדים ושל הציבור של ונוחיותם

 .כלשהי מוסמכת רשות מצד הוראה פי על או דין פי על דרוש שיהיה או המפקח/

 כנדרש העבודה באתר הבטיחות תנאי על לשמור כדי הדרושים האמצעים בכל ינקוט הקבלן .12.2

 הנזקין והתקנות מכוחה, ובפקודת 1970 – ל"התש[, חדש נוסח]בעבודה  הבטיחות בפקודת

 .דין כל פי ועל 1968-]נוסח חדש[, התשכ"ח

הקבלן יפעל בהתאם להנחיות הרלוונטיות הקיימות בחוק הרשויות המקומיות )ביוב(,  .12.3

 .1962-התשכ"ב

עבודות שאיבת הביוב ייעשו באופן שלא יגרום לפגיעה באיכות החיים והסביבה. האמור חל הן  .12.4

 חוק", ל"2005 –בהתאם ל"חוק העזר לכפר שמריהו )מניעת רעש( התשס"ה על מפגעי רעש, 

" והן על שימוש בחומרים שאינם ידידותיים 1961 "בתשכעזר לכפר שמריהו )מפגעי תברואה(, 

לסביבה ו/או שהשימוש בהם עלול לפגוע בבני אדם ו/או בעלי חיים כתוצאה מנגיעה או שאיפה 

 .או שחדירתם למי התהום עלולה לזהמם

 תאונות למניעת הדרושים זהירותה אמצעי כל ולנקוט בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן .12.5

 על הפיקוח ארגון בחוק כנדרש ורווחתם העובדים בריאות לשמירת תנאים להבטיח וכן, עבודה

 . 1954-ד"תשי, העבודה

 את הקבלן יחתים, כן כמו. בעבודה הבטיחות בנושא עובדיו של מוסמכת להדרכה ידאג הקבלן .12.6

 להשתמש עליהם המוטלת החובה את וכן ,בהדרכה הנאמר את והבינו קבלו שהם כך על עובדיו

 עבור עבודה לבצע שיוזמן פעם בכל ממנו לגרוע ומבלי כאן עד לאמור בנוסף. אישי מגן בציוד

 הבטיחות וכללי הוראות, נהלי של ריענון, העבודה תחילת טרם, לעובדיו הקבלן יבצע המועצה

 והם וכללים הוראות, םנהלי אותם לפי מהם הנדרש את הבינו העובדים כי יוודא, בעבודה

 הסר למען. זאת מאשרים הם בו מסמך על אותם ויחתים לפיהם העבודה את לבצע מתחייבים

 המלאה מאחריותו הקבלן את לשחרר כדי זה בסעיף האמור בביצוע שאין בזאת מובהר ספק

 מסוג אחריות להטיל או/ו  לידה או בה והנמצאים העבודה סביבת, העובדים ובטיחות לשלום

  .מטעמה מי על או המועצה על שהו כל

 לטפל או לעסוק שלא לעובדיו מתאימות הוראות יפרסם, חשמל לעבודות מוסמך שאינו קבלן .12.7

, חשמל חברת או מוסמך חשמלאי של טיפולו שמחייב חשמלי אביזר בכל או החשמל ברשת

 .קווים למתקן כניסה לצורך או, חשמל ניתוק או לחיבור הקשורות עבודות לרבות

 אש כיבוי בציוד ובשימוש בעבודה הבטיחות בנושא עובדיו של מוסמכת להדרכה ידאג קבלןה .12.8

 והבינו קיבלו שהם כך על עובדיו את הקבלן יחתים, כן כמו. בו וטיפול בסעיפים לעיל כאמור
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 .אישי מגן בציוד להשתמש עליהם המוטלת החובה את וכן, בהדרכה הנאמר את

 לאחר הגידור את ויסיר תחילתה לפני עבודה שטח כל דין כל פי על כנדרש וישלט יגדר הקבלן .12.9

 .המפקח אישור את שקיבל לאחר רק העבודה סיום

 .חשבונו על זה סעיף לפי עליו המוטלות החובות כל את יבצע הקבלן .12.10

 . למפקח עבודה תחילת לפני ידווח הקבלן .12.11

 

  אדם כח אספקת .13

 עליהם ההשגחה את העבודה ועלביצ הדרוש האדם כח את חשבונו על לספק מתחייב הקבלן .13.1

 .בכך הכרוך אחר דבר וכל עבורם תחבורה ואמצעי

 המועד תוך העבודה ביצוע לשם הדרוש במספר, מקצועיים עובדים להעסיק מתחייב הקבלן .13.2

 . בהסכם לכך הקבוע

 תאונות למניעת הדרושים הזהירות אמצעי כל ולנקוט בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן .13.3

 על הפיקוח ארגון בחוק כנדרש ורווחתם העובדים בריאות לשמירת תנאים יחלהבט וכן, עבודה

 . 1954-ד"תשי, העבודה

 

 מעביד - עובד יחסי העדר .14

 עצמאי כקבלן ידיו על מתבצעת, זה הסכם לפי, הקבלן עבודת כי, במפורש ומוצהר בזאת נקבע .14.1

 שלא הצדדים של המפורשת מהכוונה והן עצמאי עסק כבעל עבודתו את מבצע מהיותו וזאת

 ומעביד עובד של יחסים ייווצרו לא שהן נסיבות בשום וכי, המזמין של בעבודתו משולבת תהיה

 ולא הקבלן יהיה לא, זה מטעם. הקבלן מעובדי מי לבין המזמין בין או/ו לקבלן המזמין בין

-על ממעבידו לעובד המגיעות כלשהן זכויות או/ו תמורה או/ו תשלום לכל זכאים עובדיו יהיו

 . נוהג או/ו דין כל פי

 של נטענת אחריות בגין כלשהו גורם א/ו הקבלן מעובדי מי ידי על והמזמין יתבע במקרה .14.2

 תוך שלושים המזמין את ישפה או/ו יפצה הקבלן, זה מהסכם הנובעת לעובדיו כמעביד המזמין

 בקשר תביעה כל לגבי גם יחול לעיל האמור. לשלם יחויב המזמין אותו סכום כל בגין יום (30)

 פי על משויך התובע אליו בענף המקובל השכר או המינימום שכר לחוק בנגוד ששולם לשכר

 .כלשהו קיבוצי הסכם

 לרבות, דין פי על המחויבים התשלומים כל את עובדיו עבור ויפריש עצמו עבור ישלם הקבלן .14.3

 עקב מעביד או/ו עצמאי קבלן על החלים תשלום או מס וכל, לאומי ביטוח, מ"מע, הכנסה מס

 פי על לו המגיע השכר או/ו המינימום שכר חוק פי על לעובד מהמגיע פחות ולא זה הסכם ביצוע

 .מביניהם הגבוה -עליו החל קיבוצי הסכם

 

 אחרים לקבלנים פעולה אפשרויות מתן .15

 או אדם לכל לאפשר, המזמין י"ע נוסף תשלום כל ללא, הקבלן חייב יהא, המפקח הוראות לפי .15.1

 בסמוך או העבודה באתר שהן כל עבודות לבצע לעובדיהם וכן אתם התקשר שהמזמין ראח גוף

 לתאם הקבלן מתחייב כן. לא אם ובין הקבלן עם בהסכם כלולות אלה עבודות אם בין, אליהם

 בשירותים, והאפשרי המצוי במידת, השימוש את להם ולאפשר אלו קבלנים עם פעולה

 תשלום מהם לדרוש רשאי יהיה הקבלן אולם, כאלה שיהיו ככל, ידיו על שהותקנו ובמיתקנים
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 בעד התשלום בדבר דעות חילוקי של במקרה. האמור השימוש בעד כתמורה הדעת על מתקבל

 וקביעתו התשלום של שיעורו את המפקח יקבע, הקבלן של ובמתקנים בשירותים השימוש

 .הקבלן את ותחייב סופית תהיה

 

 האתר ניקוי .16

 והפסולת החומרים עודפי את, המזמין הוראת ולפי, לזמן מזמן, העבודות במהלך יסלק הקבלן .16.1

 למצבו העבודות אתר את הקבלן יחזיר העבודות גמר עם ומיד, העבודות מאתר לסוגיה

 הפסולת, החומרים שיירי, הארעיים המיתקנים כל את ממנו ויסלק, האתר את ינקה, הקודם

 של רצונו לשביעות נקי כשהוא העבודות אתר את וימסור, שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים

 .המזמין

, הקבלן חשבון על לבצען רשאי המזמין יהא, לעיל 16.1 סעיף הוראות את הקבלן מילא לא .16.2

 או/ו לגבות רשאי יהיה המזמין. הניקוי עבודות בביצוע הכרוכות ההוצאות בכל אייש והקבלן

 זמן בכל המזמין מאת לקבלן גיעשי או המגיע סכום מכל לעיל כאמור הוצאותיו את לנכות

 .אחרת דרך בכל לגבותן רשאי יהא וכן, שהוא

 .בלבד מורשה סילוק פסולת לאתר יושלכו מהאתר והפסולת החומרים שיירי כל כי מובהר .16.3

 

 הכמויות בכתב הכמויות מדידת .17

 כעבודות לראותן לשנה, ואין בלבד אומדן אלא אינן הכמויות בכתב הנקובות העבודות .17.1

 .הקבלן י"ע העבודות ביצוע לצורך, למעשה הנדרשות המדויקות

 והזמנה רישום סמך על המפקח ידי על תקבענה, ההסכם לפי למעשה בוצעויש העבודות .17.2

 ההזמנות כל. ממסמכיו באחד או בהסכם שנקבעה השיטה לפי עבודה של סוג לכל שתעשינה

 החשבונות. והקבלן המוסמך המזמין נציג ידי על ותחתמנה לכך מיוחדות ברשימות תרשמנה

  .המפקח י"ע ויאושרו הקבלן שיערוך עבודות חישוב בסיס על ישולמו

 
   התמורה .18

 תשלם, המועצה של המלא רצונה לשביעות זה הסכם פי על כנדרש השירות מתן תמורת .18.1

 חלק , ומהווה4נספח ב/הנספחת להסכם ב להצעתו בהתאם הסכומים את לספק המועצה

 "(.מורההת" להלן) ממנו נפרד בלתי

 המחירים יהיו תקפים במשך כל תקופת ההתקשרות, כמפורט להלן:  .18.2

המחירים הנקובים בהצעה יוצמדו תקופתית למדד המחירים הכללי לצרכן,  18.2.1

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי )להלן" המדד"(, 

 כמפורט במסמכי הצעה זו.

מועד חתימת הסכם ההתקשרות עם מ 19 –הצמדת המחירים תחל החל מהחודש ה  18.2.2

 .ספקה

 חודש כל אחת. 12ההצמדה למדד תהיה בתקופות בנות  18.2.3

להתקשרות ועד לחודש  19 –מדד הבסיס לתקופת ההצמדה הראשונה )מהחודש ה  18.2.4

 במועד החתימה על הסכם ההתקשרות.להתקשרות( יהיה המדד הידוע  30 –ה 
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נה, תהיה שווה להפרשי ההצמדה למדד, בכל תקופה לאחר תקופת ההצמדה הראשו 18.2.5

המדד בין המדד הידוע בחודש העדכון לבין המדד הקודם לפיו עודכן המחיר. )כגון, 

להחלת ההצמדה לבין זה שהיה ידוע  30 –ההפרש בין  המדד הידוע בחודש ה 

 להחלתה, וכן הלאה(. 19 –בחודש ה 

 החודשים 12התעריף לאחר כל הצמדה יהיה תקף למשך כל תקופת ההצמדה )  18.2.6

 הבאים לאחר עדכון המחיר(.

מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא, למעט הצמדה  .18.3

כאמור, לרבות בשל שינוים בשכר עבודה. כמו כן, מוסכם כי התמורה כוללת את התשלום 

המלא עבור ביצוע העבודה בהתאם להסכם לרבות כל הוצאות הספק, מכל מין וסוג שהוא, 

נדרשות לביצוע העבודה, לרבות הוצאות נסיעה, אש"ל הדפסות וכל הוצאות משרדיות ו/או ה

אחרות של הספק ו/או מי מעובדיו, לרבות ההוצאות והנזקים שייגרמו לספק בקשר עם מילוי 

 התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה או שייגרמו בקשר להסכם זה.

 שנגרם לה על ידי הספק. המועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל נזק .18.4

 ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו .18.5

 : להלן המפורטים לתנאים לספק בכפוף תשולם התמורה .18.6

יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור השירותים שבוצעו במהלך החודש  החיוב .18.7

 הקודם.

לכל חודש קלנדרי  5-עד ליום העם המועצה קבלת התמורה יגיש הספק לממונה מט לצורך .18.8

 וכן את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו. בחודש הקודם חשבון המפרט את השירותים שבוצעו

 תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי הממונה וגזבר המועצה ועל פיו.  התמורה .18.9

ושר יום מתום חודש הגשת החשבון למועצה, בתנאי שא 45תשולם לספק בתוך  התמורה .18.10

 .התשלומים יובצעו בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הספק (.45כאמור )ש+

 

 ערבות בנקאית .19

 בנקאיתערבות  –ביצוע  ערבות למזמין מסר הקבלן  כי הינו זה הסכם לחתימת תנאי .19.1

 לפירעון ונתונה מותנית בלתי, שהיא צורה בכל לביטול ניתנת בלתי, למדד וצמודה אוטונומית

 כל מילוי להבטחת וזאת, יום מתום תקופת ההתקשרות 60של  ובתוקף ₪  20,000 בסך מיידי

 . ההסכם י"עפ הקבלן מהתחייבויות התחייבות

לשישים  הערבות תוקף את להאריך הקבלן מתחייב, זה הסכם של תוקפו שיוארך פעם בכל .19.2

 את להמציא מתחייב הקבלן. חשבונו על, ההתקשרות לסיום החדש המועד יום מתום (60)

 המזמין הודעת ממועד ימים (10מעשרה ) יאוחר לא, פעם בכל, למזמין כאמור הערבות תהארכ

 . ההתקשרות הארכת על

לעיל לתקופת  19.2ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף קטן  למועצהלא המציא הקבלן  .19.3

יהא המזמין רשאי לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה  –ההתקשרות המוארכת 

 לוא סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.עת ולגבות מ

המועצה  תהא רשאית בכל עת במשך תקופת האחריות לחלט את הערבות, אם הקבלן לא  .19.4

יעמוד בהתחייבויותיו לגבי טיב העבודה כאמור בהוראות חוזה זה, על נספחיו, או באם הופנו 

מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע העבודה נשוא למועצה  דרישות לפיצוי או הוגשו כנגדה תביעות 

 חוזה זה ע"י הקבלן.
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למען הסר כל ספק, מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות  .19.5

 .תחולנה על הקבלן בלבד

 

 אחריות ושיפוי בנזיקין .20

 או/ה ומועצל שייגרמו ו/או הפסד גוף ו/או רכוש ו/או אחר, אובדןו/או  נזק לכלאי אחר הקבלן .20.1

ו/או לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו  כלשהו שלישי לצדלמי מטעמה ו/או  או/ו לעובדיה

 ו/או בקשר עם ביצוע השירותים ו/או הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה. קבע

, ו/או מי מטעמו הקבלן אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הקבלן .20.2

חה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב טעות ו/או הזנ

 לדרישות התאמתם חוסר או/במוצרים ו פגם או/ו או אביזרים לקויים בחומריםשימוש 

אחריותו של הקבלן תחול גם  .מהמוצרים הנדרשים לתקנים התאמתם חוסר או/ו המועצה

. אחריותו של הקבלן זה חוזהפי  ההתקשרות עללגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת 

 על ידי מי מטעמו או בשליחותו. בוצעוששירותים בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין 

הקבלן אחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציוד  המועצה תוך כדי ו/או  .20.3

תחת השגחת פי הסכם זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים -בקשר עם ביצוע השירותים על

 הקבלן, והוא מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, ללא דיחוי.

לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו בלעדית הקבלן אחראי  .20.4

, למערכות זאת ובכללבקשר עם ביצוע השירותים,  וו/או על ידי מי מטעמ ואו שהובא על יד

 המועצה את פוטר והוא השירותים לביצוע הנדרשים ולחומרים לאביזרים, לרכיבים, לחלקים

 .כאמור לציוד שיגרם אובדן או/ו נזק מכל

, מכל אחריות לכל אובדן הו/או כל אדם הנמצא בשירות הו/או עובדי המועצההקבלן פוטר את  .20.5

צות באופן שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ומתחייב לשפות ו/או לפו/או נזק 

מיד עם קבלת דרישה בכתב, את המועצה ו/או את עובדיה ו/או את שלוחיה בכל סכום  מלא,

בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם לה בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שהם 

באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. 

עצה תודיע לקבלן על קבלת תביעה כאמור בתוך זמן סביר מקבלתה ותאפשר לו להתגונן המו

 מפניה. 

 

  ביטוח .21

מבלי לפגוע באחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת תקופת ההתקשרות  .21.1

או ממועד תחילת ביצוע השירותים, לפי המוקדם ולמשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות כל 

ה(, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשת כחוק לעריכת הארכה של

מסומן  -ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים 

"(, אישור קיום ביטוחיםמצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " 3כנספח ב'

ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר כל עוד  אצל חברת ביטוח המורשית בישראל ,

 עלולה להיות לקבלן אחריות על פי דין.

 :הבאים מתחייב הקבלן לכלול את התנאיםבכל הפוליסות הנזכרות  .21.2

 הקבלן ו/או המועצה: –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .21.2.1

 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל.וחבר לרבות :הכיסוי הביטוחי"המועצה" לעניין  .21.2.2
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בגין ו/או בקשר עם  האת המועצה ועובדי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות .21.2.3

 .ומי מטעמו בביצוע השירותים  הקבלןמעשה או מחדל של 

 האחריות כמעביד האת המועצה היה ותוטל עלי שפותמורחב לביטוח חבות מעבידים  .21.2.4

בקשר עם ביצוע  ןהקבללנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 השירותים.

בגין ו/או בקשר עם הפרת  האת המועצה ועובדי ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות .21.2.5

 .ומי מטעמו בביצוע השירותים הקבלןחובה מקצועית של 

ביצוע  בגין ו/או בקשר עם האת המועצה ועובדי ביטוח חבות המוצר מורחב לשפות .21.2.6

 .טעמו בביצוע השירותיםומי מ הקבלןשל  השירותים ו/או המוצרים

לא תאריך רטרואקטיבי יכלול  –ביטוח אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר  .21.2.7

 המקצועיים ו/או מועד אספקת המוצרים ממועד התחלת ביצוע השירותיםיאוחר 

 בהתאמה. למועצה

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . .21.2.8

הפועל בשמו ומטעמו כל  בגין ריותוואחעל פי דין הקבלן אחריותו של הביטוח יכסה את  .21.2.9

 ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו. של הקבלן

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  .21.2.10

 ₪ . 100,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

למעט כלפי מי שגרם לנזק , הביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ו/או עובדי .21.2.11

 .בזדון

 רשתימסהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  .21.2.12

יום  60במכתב רשום, ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, הודעה בכתב, למועצה 

 .לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או עהמפקי( כזה יש אם) הקבלן בפוליסות סעיף כל .21.2.13

, מבטחיה וכלפי המועצה כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  הקבלן מבטחי אחריות

 את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח  המועצה ולגבי

 מבלי המועצה בביטוחי השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא המועצה

 החיוב בנטל להשתתף המועצה ממבטחי תביעה זכות הקבלן של הביטוח לחברת יהשתה

  הקבלן מבטחת, ספק הסר למען. 1981-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור

 . מבטחיה וכלפי המועצה כלפי כפל ביטוח של טענה על מוותרת

של קבוצת כלל יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" ה .21.2.14

ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי יהיה   ולענייןהתקפות במועד התחלת הביטוח  ביטוח

של החברה המבטחת, המעודכנת והמאושרת על על פי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית 

 ידי הפיקוח.

ביטוחי הקבלן יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה,  .21.2.15

 ירי הרמה, הקמה ופירוק.טעינה, מכש

 למועצהרשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהקבלן להמציא את פוליסות הביטוח  המועצה .21.3

/או ו תיקון/או ו שינוי כל ולבצע כאמור הפוליסות את להמציא ויתבקש היהוהקבלן מתחייב 

 בהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו. המועצה שתדרוש התאמה
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חייב להמציא לידי מועצה עם החתימה על הסכם זה, ללא כל דרישה מצד המועצה, הקבלן מת .21.4

את אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחו. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור 

הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי לביצוע השירותים על ידו, 

כם זה ו/או על פי כל דין. לא ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הס

 המועצה בידי להפקיד הקבלן מתחייב, יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן 14-יאוחר מ 

 תקופת מידי, נוספות ביטוח לתקופות תוקפו הארכת בגין לעיל כאמור הביטוח אישור את

 .ביטוח לערוך התחייב בה התקופה כל ולמשך ביטוח

וך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או הקבלן יער -ביטוח כלי רכב .21.5

בעקיפין לביצוע השירותים ו/או העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות 

שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים 

ולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכ

למען ספק מוסכם כי המונח ₪.  1,000,000 -בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

"כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל 

 סוג.

בטחו בביטוח חובה יערך עבורו "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית ל .21.6

ש"ח  2,000,000-גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 למקרה.

המועצה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל,  .21.7

ת להתאים את והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנ

הביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הקבלן מצהיר כי זכויות 

המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על המועצה ו/או מי 

מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, 

גבי היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי ותוקפם, או ל

הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, 

 בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.

ובמועדם  הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם .21.8

ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את 

תוקף הביטוחים. יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים 

 בביטוחי הקבלן.

מובהר כי, אין בעריכת הביטוחים על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  .21.9

תחייבויותיו בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לשפות ו/או לפצות את מה

המועצה בגין כל נזק שהקבלן אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. תשלום תגמולי 

ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים 

 בגין נזק או הפסד.המועצה ו/או מי מטעמה 

מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת  .21.10

הביטוחים הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא 

חבותו לפי הסכם זה. על הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות 

היר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי בהתאם. הקבלן מצ
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המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי 

 שהוצא על ידו. 

הקבלן פוטר את המועצה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו  .21.11

מועצה ו/או המשמש לצורך מתן השירות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או ו/או מי מטעמו לחצרי ה

דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור 

 לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

 

 אחריות תחזוקה ותיקונים על ידי הקבלן .22

המזמין ממנו, ועל כל עבודת תיקון או על כל חלק חילוף שרכש  שנת אחריותהקבלן יספק  .22.1

אחריות הקבלן כאמור תהא מלאה, ללא תנאים  התקנה שבוצעה על ידו במסגרת ההתקשרות.

וללא סייגים, ומבלי שהמזמין יידרש להוכיח את סיבת הקלקול ו/או הפגם ו/או הנזק שגרמו 

 לצורך בתיקון ו/או בהחלפה ו/או בביצוע מחדש של העבודות.

 

 םההסכ סיום .23

 המזמין יהא רשאי לבטל את ההסכם באופן מידי בהתקיים כל אחד מן המקרים המנויים להלן:

( 7הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך שבעה ) .23.1

 ימים מיום קבלת התראה בכתב על כך.

ה בלתי כשיר לפעולה הקבלן נכנס להליכי פירוק או מונה לו כונס נכסים או מפרק או נעש .23.2

 ( יום ממועד שנדרש לכך על ידי המזמין.30משפטית והליכים אלו לא בוטלו תוך שלושים )

הקבלן הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על פקודת מס הכנסה או שנמצא אחראי  .23.3

 בנזיקין או בפלילים ביחס למתן שירותים דומים לשירותים נשוא הסכם זה.

 רם מוסמך לפיו אין המועצה רשאית להתקשר עם הקבלן בהסכם זה.ניתנה החלטה של גו .23.4

לעיל, יהא המזמין רשאי  23.4  - 23.1הובא ההסכם לידי גמר בנסיבות המנויות בס"ק  .23.5

להתקשר עם גורם אחר למתן השירותים נשוא ההסכם ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או דרישה 

לה הוא זכאי עד אותו מועד בהתאם  ו/או טענה כלפי המזמין, למעט בגין תשלום התמורה

להסכם, בקיזוז הנזקים שנגרמו למזמין כתוצאה מהפסקת ההתקשרות או כתוצאה מנזקים 

 אחרים שנגרמו לה.

לעיל,  23.4  - 23.1הופסקה ההתקשרות לפני תום תקופת ההסכם בנסיבות האמורות בס"ק  .23.6

המידע והנתונים שבידיו  ידאג הקבלן להעמיד לרשות המזמין בצורה מסודרת ועניינית את

 בקשר עם ביצוע העבודה, באופן שיאפשר למועצה לבצע את העבודה עם קבלן אחר.

 

 אי ניגוד עניינים .24

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי אין הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בין ביצוע 

ושל המזמין ו/או מי מטעמו והוא העבודה על ידו כקבלן עפ"י חוזה זה, לבין אינטרס אחר שלו 

מתחייב להודיע למזמין על כל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בו הוא יימצא במהלך 

 ביצוע העבודה עפ"י חוזה זה.
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 זכויות העברת .25

 אלא מהם חלק לא ואף זה הסכם פי על חובותיו או/ו זכויותיו את לאחר להעביר רשאי הקבלן אין

 .ומראש בכתב לקבלן שתינתן צההמוע בהסכמת

 

 הפרות ופיצויים .26

הינם תנאים עיקריים , 20, 19, 16, 14, 13, 12, 8, 7, 6, 5, 3מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים  הקבלן .26.1

לרבות הפרת איזה מהם, לרבות פגימה וליקוי בביצוע העבודה ויסודיים בחוזה והפרתם, 

ודית המזכה את המזמין בפיצויים תחשב כהפרה יסולרבות פגימה וליקוי חד פעמיים, 

לכל יום של הפרה כאמור כשהם צמודים למדד, ₪,  5,000מוסכמים וקבועים מראש בסך 

ממדד הבסיסי ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למזמין וזאת מבלי לגרוע 

 כל דין.מזכות המזמין לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לו על פי מסמכי החוזה או על פי 

 הקבלןלעיל ובמפרט המכרז, להסכם זה  5.3פרט לפיצויים המוסכמים כפי שנקבעו בסעיף  .26.2

, ןתנאי עיקרי ויסודי והפרת מהוות 1ב/מסמך  -מפרט המכרזשיתר הוראות מצהיר כי ידוע לו 

לרבות הפרת איזה סעיף, לרבות פגימה וליקוי בביצוע העבודה ולרבות פגימה וליקוי חד 

ב כהפרה יסודית המזכה את המזמין בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך תחשפעמיים, 

ש"ח, לכל שעת עיכוב בהגעת נציג הקבלן ו/או בטיפול בתקלה כאמור כשהם ₪(  1,000אלף )

צמודים למדד, ממדד הבסיסי ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למזמין 

ד ותרופה אחרים העומדים לה על פי מסמכי החוזה וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סע

 או על פי כל דין.

לעיל מכל סכום  27.2 -ו 27.1יהא זכאי לקזז את סכומי הפיצויים האמורים בסעיפים  המזמין .26.3

שיגיע לקבלן בין על פי מסמכי החוזה ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך 

 חוקית אחרת.

מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו  פיצויים או ניכויים תשלום .26.4

 על פי מסמכי החוזה.

היה והקבלן יפר ההסכם, יהא המזמין זכאי לכל סעד ותרופה משפטית העומדים לו על פי  .26.5

הסכם זה ועל פי כל דין, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות יהא זכאי לבטל את החוזה, לתבוע 

לחלט את הערבות הבנקאית ולהעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי  פיצויים על הפרת ההסכם,

 יום מראש. 30ההסכם לקבלן אחר. ביטול ההסכם יעשה בהודעה שתינתן לקבלן בכתב 

של הפרה יסודית וכן בכל מקרה אשר לדעת המזמין, יש ליתן לקבלן ארכה קצרה יותר  במקרה .26.6

( ימים, והכל לפי 30צרה משלושים )לתיקון ההפרה, רשאי המזמין למסור התראה לתקופה ק

 שקול דעתו של המזמין.

לגרוע מהאמור בכל מקום אחר שבהסכם זה הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה  מבלי .26.7

יסודית של הסכם זה ויזכו את המזמין בכל הזכויות המוקנות לו על פי מסמכי ההסכם ועל פי 

 כל דין במקרה של הפרה יסודית:

בוע שנעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או ק 27.7.1

הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורים לא הופסקו או הוסרו 

 ( יום ממועד ביצועם.30לחלוטין תוך שלושים )
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הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם  27.7.2

פשיטת רגל, ובקמרה של קבלן שהוא תאגיד או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת 

נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן 

נגדו צו פירוק ו/או מונה לו כונס נכסים ו/או מפרד, זמני ו/או קבוע, ו/או קדם 

מפרד, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה 

לפקודת  233ו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם על פי סעיף לנושי

 . 1983 –החברות )נוסח חדש( תשמ"ב 

 הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הקבלן מתרשל בביצוע החוזה. 27.7.3

הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  27.7.4

הזכייה במכרז ו/או בקשר למסמכי  מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם

 חוזה זה או ביצועם.

הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או  27.7.5

בקשר עם מסמכי החוזה אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר 

 היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

 ק מביצוע העבודות נשוא חוזה זה.הוכח להנחת דעת של המזמין כי הקבלן הסתל 27.7.6

 אין באמור לעיל משום רשימה סגורה. 27.7.7

המזמין וחשבונותיו ישמשו ראיה מכרעת בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן מאת  ספרי .26.8

 וכן בכל הנוגע לסכום שיינתן למועצה על ידי הקבלן. המזמין

השימוש האמור בזכויות לעיל, לא יראו את  27.4המזמין בחלק מזכויותיו על פי סעיף  השתמש .26.9

המזמין כביטול החוזה על ידי המזמין אלא אם המזמין הודיע על כך במפורש ובכתב, והקבלן 

 יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה, כאמור.

זכאי בכל לפגוע בזכויות המזמין לכל סעד על פי דין ו/או על פי חוזה זה, יהיה המזמין  מבלי .26.10

מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים אשר יגיעו ממנו ו/או מאחרים לקבלן 

כל סכום כסף הדרוש לכיסוי כל אשר יגיע לה מהקבלן לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי 

ו/או כהחזר קנס ששולם על ידי המזמין כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי 

מטעמו ו/או תשלום חוב שבו חייב הקבלן למזמין בתור רשות מקומית על פי דין,  מהפועלים

 לרבות חוקי העזר שלה, ו/או בכל דרך אחרת.

 .האמור בכל דין, לקבלן לא נתונה זכות קיזוז ו/או עכבון מכל עילה שהיא למרות .26.11

/או בהוראת מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל התחייבות שהיה על הספק לבצע על פי חוזה זה ו .26.12

המפקח והוא נמנע מלבצעה, תהא המועצה רשאית לבצעה, בעצמה או באמצעות אחרים. 

המועצה תהא רשאית לחייב את הספק במקרים כאמור לעיל בהוצאות שנגרמו לה בביצוע 

 שייחשבו כהוצאות תקורה.    25%אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

 

 מפעולה והימנעות ויתור .27

 עלהמזמין  רכוויתו ייחשבו לא, המזמין מצד מחדל או במועדה מפעולה הימנעות או ויתור כל

 .ומראש בכתב כך עלהמזמין  ויתר כן אם אלא, זכויותיו
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 והודעות כתובות .28

 .זה להסכם במבוא כמפורט הינם הצדדים כתובות .28.1

 המצוינות הכתובות לפי תישלחנה, זה להסכם בקשר או זה הסכם פי על לשלחן שיש הודעות .28.2

 לצורכי ייחשב, בהסכם כמצוין הכתובות לפי רשום בדואר שישלח ומכתב להסכם במבוא

 הדואר לבית מסירתו לאחר שעות (72) תוך שבעים ושתיים לתעודתו שהגיע כמכתב זה הסכם

 .לתעודתו יגיע לא או/ו שהיא סיבה מכל לשולחו יוחזר אם אף, רשום דואר כדבר

 

 ההסכם שינוי .29

 . ומראש בכתב בהסכמת המועצה אלא זה הסכםב הוראה כל לשנות אין

 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 

 

___________________ ___________________ 

 הספק המועצה

 

 לספק שהוא תאגיד –אישור עו"ד 

 אני הח"מ ________________ עו"ד,  מ.ר________ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

 ת.ז.___________, וה"ה ______________ ת.ז. ________ה"ה _________________

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ___________________, מספר 

 תאגיד:________________ ולחייב את התאגיד בחתימתם.

 

 _________________,עו"ד  _____________
 חתימה וחותמת  תאריך  

 

 לספק שהוא יחיד-אישור עו"ד

 _______ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: ____________________ עו"ד,  מ.ר. אני הח"מ

 

 ה"ה ___________________ ת.ז. ______________

 

 ____________________,עו"ד  _________________

 חתימה וחותמת    תאריך
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 מפרט המכרז – 1נספח ב/
 כללי: .1

לצורך התקשרות  הצעות בזאת מזמינים"( זמיןהמ" להלן) שמריהו כפר המקומית המועצה .1.1

 .להלן כמפורטמסגרת עם קבלן למתן שירותים לאחזקת מערכת הביוב, 

 במסמך זה יפורטו הדרישות והקריטריונים לפיהם אמור לפעול הקבלן. .1.2

יובהר כי אין בכמויות המפורטות במפרט ובכתב הכמויות כדי לחייב או להגביל את המזמין  .1.3

התאם בות, וכי היקף העבודות יהיה לפי הזמנת עבודה מטעם המזמין בדבר היקף העבוד

 לצריכה, והתמורה לקבלן תשולם בהתאם לעבודות שבוצעו בפועל.

 השירותים יכללו, בין היתר:  .1.4

 שירותי שאיבת ביוב קבועים ו/או מזדמנים ע"י ביובית.  1.4.1

ות הביקורת לרבות כל שוח טיפולי תחזוקה תקופתיים ו/או מזדמנים בבורות הספיגה 1.4.2

 . המקושרות אליהם

לרבות כל שוחות הביקורת  טיפולי תחזוקה תקופתיים ו/או מזדמנים בבורות הרקב 1.4.3

 . המקושרות אליהם

לרבות כל שוחות הביקורת  טיפולי תחזוקה תקופתיים ו/או מזדמנים בבורות המשאבות 1.4.4

 . המקושרות אליהם

 . ני ציבורשל המועצה, ושל מב תיקונים ואינסטלציה במערכת הביוב 1.4.5

 צילום קווים 1.4.6

, )רגילה/דחופה( עבודות לתיקון ליקויים ומפגעים, לרבות פתיחת סתימות, לפי קריאה 1.4.7

 ( שעות ביממה.24עשרים וארבע )

עבודות נוספות שיוזמנו ע"י המזמין שאינן במסגרת  -עבודות מיוחדות עפ"י הזמנה )הקמה( 1.4.8

ואשר  לשיפוצים ותחזוקה קלבמחירון ד 07ופרק   57שרותי התחזוקה אלא עפ"י פרק 

חמישה בגינן תשולם על פי המחיר הנקוב בפרק הרלוונטי במחירון דקל בניכוי  התמורה

   ( הנחה.15%אחוז ) עשר

בעצם הגשת ההצעה למכרז מתחייב הקבלן כי ידוע לו שהמועצה מהווה מפעל חיוני, ועל כן  .1.5

בשעת חירום, לרבות ריתוק  הספק מתחייב לספק לה את השירותים ועבודות נשוא המכרז גם

 ציוד, כלי רכב וכוח אדם הנדרשים להספקת השירותים.

עבודות השאיבה יתבצעו אך ורק באמצעות כלים מכניים המיועדים לכך ועומדים בדרישות כל  .1.6

 דין ו/או תקן לביצוע עבודות השאיבה.

לבצע את עבודות השאיבה יבוצעו ע"י עובדים מקצועיים, מוכשרים ומיומנים המוסמכים  .1.7

העבודה כנדרש, וכל ציוד שיופעל במסגרת העבודות יהיה ע"י אנשים שהם בעלי כל ההיתרים 

 ו/או הרישיונות ו/או ההסמכות הנדרשות להפעלת הציוד כאמור.

 ( מטר לפחות.60אתרי השאיבה במועצה מחייבים שימוש בצינורות שאיבה באורך של שישים ) .1.8

 ( מ'.80ונים )צינור שטיפה בלחץ לא יהיה פחות משמ .1.9

מובהר ומודגש כי במועצה מתקיים פרויקט ממושך של הקמת תשתיות ביוב מרכזי, שאינו  .1.10

קשור לתכולת העבודות נשוא מכרז זה. עם התקדמות הפרויקט ייתכנו שינויים בהיקפי 

, ולאחר השלמתו עיקר השירותים יהיו תחזוקת העבודות שיוזמנו מהקבלן על פי מכרז זה

 בנים, ותשתיות הביוב בין המבנים לצנרת ההולכה הראשית.תשתיות ביוב במ
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 אופן הזמנת השירותים .2

 העבודות נשוא מכרז זה יבוצעו בימים ובשעות שיתואמו מול המפקח. .2.1

 הזמנת כל עבודה תעשה בכתב ו/ או בהתאם לתוכנית העבודה שנקבעה עם המפקח. .2.2

באחת הדרכים המפורטות בסעיף , הזמנה לעבודה דחופה יכול שתתבצע 2.2על אף האמור בסעיף  .2.3

 להלן. 2.9.2.1

חישוב שעות העבודה, לעניין קביעת שיעור התמורה לקבלן, יבוצע בהתאם למועד תחילת עבודת  .2.4

 הקבלן באתר בפועל ועד לסיומה באתר בפועל.

בתום כל הספקת על הקבלן לנהל רישום ביומן עבודה ולהחתים, בסיום כל עבודה, את המפקח.  .2.5

יר הקבלן אצל המזמין תעודת משלוח המפרטת אילו עבודות בוצעו, תאריך ביצוע, שירותים, ישא

ולתיעוד באמצעות תעודת  התשלום יבוצע בכפוף לרישום ולאישור ביומןוחתימת המפקח. 

 .משלוח כאמור

צוות הקבלן יהיה זמין וערוך למתן השירותים במשך כל שעות היממה בכל ימות השנה, לרבות  .2.6

 מועדים וערביהם.  ו/או דחופים בימי שישי, שבת, חגי כלל הדתות,במקרים מיוחדים 

על אף האמור לעיל, ככל הניתן, ובמידה שאין דחיפות לביצוען, לא יבוצעו העבודות בימים  .2.7

שעות העבודה המקובלות, וההחלטה  שאינם ימי העבודה )ימים א' עד ו'( או בשעות שלאחר

 .המזמיןדי של בעניין זה תהיה מסורה לשיקול דעתו הבלע

את כל אמצעי התקשורת בהם ניתן ליצור עמו קשר )טלפון, טלפון  המזמיןיעמיד לרשות  הקבלן .2.8

, לצורך מספר קו טלפון מאויש במשך כל שעות היממה בכל ימות השנהנייד, פקס ודוא"ל( לרבות 

 קבלת קריאות והפעלת צוות הקבלן לתיקון התקלות.

 :העבודות נשוא מכרז זה .2.9

לפי קריאת שירות ו/או בהתאם  -ופתיות מתוכננות מראש חודשיות/חצי שנתיותעבודות תק 2.9.1

 לתכנית עבודה.

לוחות הזמנים לביצוע העבודה יהיה בתיאום עם המפקח ובהתאם לתוכנית עבודה  .2.9.1.1

 שתקבע על ידו.

 מועד תחילת העבודה לא יחרוג מהנקוב בתוכנית העבודה.  .2.9.1.2

להשבתה של מערכת הביוב או חלק  הקבלן יערך לביצוע העבודה באופן שלא יגרום .2.9.1.3

 ממנה. השבתה של מערכת הביוב לא תבוצע אלא באישור המפקח מראש ובכתב.

עבודות לביצוע תיקונים לפי קריאת שירות או  -לתיקון ליקויים ומפגעיםלפי קריאה עבודות  2.9.2

 לאחר קריאה טלפונית מהמפקח. 

וג הקריאה לוחות הזמנים לעבודה לפי קריאה יהיו כדלקמן, בהתאם לס .2.9.2.1

)דחופה/רגילה(. הקביעה בדבר סוג הקריאה תהיה לפי שיקול דעתו הבלעדי של 

 המפקח.

מניין השעות לביצוע העבודות יחל ממועד מסירת הודעת המפקח על התקלה בכל  .2.9.2.2

 אחד מהאמצעים הבאים:

 באמצעות שיחה טלפונית לטלפון נייח/נייד -

 באמצעות הודעה טלפונית לטלפון נייח/נייד -

 ת דואר אלקטרוניבאמצעו -
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יוציא המפקח בהמשך  -ככל שיוזמן הקבלן לביצוע העבודה באמצעות שיחת טלפון .2.9.2.3

 הזמנה בכתב לביצוע העבודה.

 : רגילה -עבודה לפי קריאה  .2.9.2.4

)שאינה מוגדרת "דחופה"(, יתייצב נציג בכל מקרה של הזמנת עבודה לפי קריאה  .2.9.2.4.1

 שעות. 24הקבלן בשטח בתוך 

ה ויעדכן את המפקח בממצאיו ויקבל את אישורו נציג הקבלן יאבחן את התקל .2.9.2.4.2

 לתקנה. 

 בכל מקרה לא יבוצע תיקון, לאחר אבחון התקלה, ללא קבלת אישור מהמפקח. .2.9.2.4.3

 הקבלן יחל בתיקון התקלה בתוך שעה מאישור המפקח. .2.9.2.4.4

 :עבודה דחופה לפי קריאה .2.9.2.5

ע"י המפקח יתייצב נציג מטעם הקבלן  עבודה דחופהבכל מקרה של הזמנת  .2.9.2.5.1

 .שעות 3 -יאוחר מבשטח לא 

נציג הקבלן יאבחן את התקלה ויעדכן את המפקח בממצאיו ויקבל את אישורו  .2.9.2.5.2

 , לתקנה.

 בכל מקרה לא יבוצע תיקון, לאחר אבחון התקלה, ללא קבלת אישור מהמפקח. .2.9.2.5.3

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תחילת טיפול הקבלן בתיקון תקלה דחופה בשטח  .2.9.2.5.4

מסירת הודעת המפקח בדבר התקלה  , ממועדשעות 4 –יחל לא יאוחר מ 

 והצורך בעבודה.

, יהא זכאי הקבלן עבודה דחופה בלבדהתייצבות לעבודה לפי קריאה, בגין  .2.9.2.5.5

לתוספת תמורה בגין התייצבות לקריאה דחופה )תוספת על מחיר העבודות(, 

 בהתאם לתעריף הנקוב בהצעתו. 

 ביוב ללא אישור המפקח.למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה לא תבוצע השבתת מערכת ה 2.9.3

 פיצויים מוסכמים : .2.10

 הזמנים ללוח עבודה תקופתית מתוכננת מראש, ביחס בגין איחור של הקבלן בביצוע 2.10.1

 בפיצוי מוסכם ,דעתו שיקול לפי הקבלן את לחייב המפקח מיום  רשאי ביותר המאושר

 .מיום האיחור השני החל לכל יום עבודה ₪ 500 של בסכום

בהספקת השירותים לפי קבועי הזמן המתחייבים במכרז בעבודה  במקרה בו איחר הקבלן 2.10.2

 של בפיצוי מוסכם בסכום, דעתו שיקול לפי הקבלן את לחייב המפקח לפי קריאה, רשאי

 .למועד הנדרש למענה לקריאה רגע האיחור ביחסמ לשעה החל ₪ 500

וך שתבוצע ע"י הקבלן ללא תיאום עם המפקח ו/או תבגין השבתה של מערכת הביוב  2.10.3

בפיצוי מוסכם רשאי המפקח לחייב את הקבלן  חריגה מפרק הזמן שהוגדר ע"י המפקח

 למקרה.₪  500בסכום של 

הזכות לפיצוי כספי ולסעדים נוספים העומדים לו  למזמיןשמורה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  2.10.4

 על פי מסמכי מכרז זה  ועל פי כל דין. 

 של בדרך לרבות, לנכון ימצא המזמין ראש דרך בכל מהקבלן יגבה הפיצוי המוסכם סכום 2.10.5

 .הבנקאית בערבות שימוש או לקבלן המזמין מחוב קיזוז
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 ים והעבודותופירוט הקו .3

 ציוניםטעבודות לקווים גרבי 3.1

 :טבלה א'קווי ביוב המוליכים לבור ספיגה, לפי המפורט ב 8בשטח המועצה קיימים  3.1.1

  קווי ביוב המסתיימים בבורות ספיגה -טבלה א' 

כמות  שאיבהאתר ה 
בורות 
 ספיגה

כמות 
שוחות 
 ביקורת

בור 
 רקב

בור 
 משאבות

  1 6 2 (18בניין המועצה )קרן היסוד  .1

בורות,  4  22 7 (4ב' מרכז וייל לתרבות ולספורט ובית סניור )הנוטע  .2
 5עם 

 משאבות
  1  1 (4)הנוטע  מבני הצופים .3

  2 6 3 (25)קרן היסוד  משרדי אחזקה ומטבח עובדים .4

  1 2 1 (23)קרן היסוד  קב"טבית עליזה ומבנה  .6

  1 0 1 (20בית ראשונים )הזורע  .8

)הזורע  מרכז המוסיקה בית הנוטרבית המועצה הישן, ו .9

 (6, דרך הגנים 5

2 3 1  

  6 12 10 גשר בית ספר  .10

 צול. 10של עד של צנרת בקוטר בנוסף, קיימים בתחום המועצה קווי ביוב המובילים למט"ש  3.1.2

, או פעמיים בשנהמבוצעות העבודות התקופתיות הבאות  לעילמפורטים הבעבור הקווים  3.1.3

 :על פי החלטת המפקח

 שאיבת ושטיפת בורות הספיגה. 3.1.3.1

 .לרבות כל שוחות הביקורת המקושרות אליהם שאיבת ושטיפת בורות השאיבה 3.1.3.2

 ..אליהםלרבות כל שוחות הביקורת המקושרות  שאיבת ושטיפת בורות הרקב 3.1.3.3

 .לרבות כל שוחות הביקורת המקושרות אליהם שאיבת ושטיפת בורות משאבות 3.1.3.4

 שטיפה בלחץ של קווי הביוב. 3.1.3.5

 תיקונים ותחזוקה שוטפת . 3.1.3.6

 לפי קריאה )רגילה/ עבודותבנוסף לאמור לעיל ובהתאם לצורך, יבוצעו ע"י הקבלן  3.1.4

 , לפי הזמנת המזמין כדלקמן:ה(דחופ

 שאיבת ושטיפת בורות הספיגה. 3.1.4.1

 שאיבת ושטיפת שוחות הביקורת. 3.1.4.2

 שאיבת ושטיפת בורות הרקב. 3.1.4.3

 שאיבת ושטיפת בורות משאבות. 3.1.4.4

 שטיפה בלחץ של קווי הביוב. 3.1.4.5

שירותי אינסטלציה באתר: פתיחת צינור בין השירותים ו/או כל פתח ניקוז  3.1.4.6

 לבור הביוב או בין שוחה לשוחה.

 צילום קווים 3.1.4.7

 עבודות להוצאת/כרסום/גדיעת שורשי עצים. 3.1.4.8
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 ות לקו סניקהעבוד 3.2

 :'בטבלה ( משאבות טבולות, לפי המפורט ב2בשטח המועצה קיים קו סניקה, הכולל שתי ) 3.2.1

 קו סניקה רח' המעפילים -ב'טבלה 

 שוחות ביקורת בורות אתר
רח' 

 המעפילים

  , מכילמטר 3מטר ואורך  2מטר, רוחב  4בעומק  בור משאבות

 משאבות טבולות כ"ס כל אחת 2

6 

פעם מבוצעות העבודות התקופתיות הבאות ב' בטבלה קה המפורט בעבור קו הסני 3.2.2

 :בחודש

שאיבת ושטיפת בורות המשאבות מכל פסולת לרבות פסולת אבנים, מגבונים  3.2.2.1

 ועוד.

 שטיפת המשאבות הטבולות  3.2.2.2

לפי קריאה )רגילה/ בנוסף לאמור לעיל ובהתאם לצורך, יוזמנו על ידי המזמין עבודות  3.2.3

, שיכללו אחת או יותר מהעבודות 2העבודה המפורט בסעיף בהתאם לאופן הזמנת דחופה(

 הבאות: 

 שטיפת שוחות הביקורת. 3.2.3.1

 שטיפת קווי הביוב. 3.2.3.2

 פתיחת סתימות בקווי הביוב. 3.2.3.3

 עבודות להוצאת/כרסום/גדיעת שורשי עצים. 3.2.3.4

 צילום קווים 3.2.3.5

 

 ניקיון כלי אצירת פסולת – עבודות נוספות .4

 :מיכלים מוטמנים לאצירת אשפה ניקיון .4.1

מוטמנים שהינם בעלי קיבולת של  מכלים (3) כיום שלושה מותקנים, המועצה טחש בתחום .4.1.1

 .וייל מרכז ליד ומיכל נוסף המסחרי במרכז מכלים (2( קוב כל אחד: שני )3שלושה )

בעבור המכלים המוטמנים נדרשות למזמין, נכון לרגע זה,  עד שתי פעולות של שאיבה  .4.1.2

סף לפעולת השאיבה, גם שטיפה פנימית לחודש שיבוצעו בתיאום מראש ויכללו, בנו

 וחיצונית של המכלים המוטמנים בחומר מונע ריח.

יודגש כי המנוף שיידרש לסיוע בביצוע העבודות הנקובות לעיל יוזמן ע"י המזמין וישולם על  .4.1.3

 ידו.

 ניקיון מיכלי אצירת גזם: .4.2

 ( מכלי אצירה ממתכת לגזם.30שלושים )מוצבים כיום המועצה  שטח בתחום  .4.2.1

 עבור מכלי האצירה נדרשות למועצה, מעת לעת, פעולות של שטיפה ושאיבה. ב .4.2.2

המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את כמות המכלים המוטמנים ו/או את כמות מכלי  .4.3

 האגירה.
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  שטיפת / פתיחת / פריצת סתימות בתשתית ו/או שאיבת ביוב .5

 המזמין  בלבד.השרות המוזמן לפי מכרז זה הינו עבור התשתיות שבאחריות  .5.1

כי מקורה בתשתית  אלוודבכל מקרה של קריאה לפתיחת סתימת ביוב, חלה על הקבלן האחריות  .5.2

 המזמין בטרם ינקוט בפעולה לפתיחתה.

 בכל מקרה בו יתברר כי מקור התקלה הוא בתא או בתשתית פרטית יודיע על כך הקבלן למפקח. .5.3

רטית או יכנס לשטח פרטי ללא אישור בכל מקרה לא יבצע הקבלן פתיחה של שוחה או תשתית פ .5.4

 הבעלים.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל טיפול הקבלן בתשתית פרטית תהיה על אחריותו בלבד והוא  .5.5

 ישא בכל העלויות הכרוכות בכך בעצמו, אלא אם כן הונחה במפורש על ידי המפקח לעשות כן.

 לכל צד.  מטר 50 -כ  של לאורך הסתום הקו קטע שטיפת גם סתימה תכלול פתיחת .5.6

 וגם סילוקם. מי הביוב שגלשו של תכלול לפי העניין גם שאיבה הסתימה פתיחת .5.7

 אחריותם ,להיווצרותה הסיבה ,הסתימה במקור תלות פתיחת סתימה על ידי הקבלן תעשה ללא .5.8

 כל או הנדרש רמת הציוד ,הביצוע קשיי ,עצמה על חוזרת הסתימה היות ,אחרים גורמים של

 שאינו בציוד או משנה בקבלני העבודה להיעזר ביצוע לשם יידרש הקבלן אם את גםאחר, וז גורם

בכל  זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין לא ישלם לקבלן מכרז תנאי פי על בידו מצוי

 פתיחת סתימה. בגין תשלום תוספת מקרה כל

 בהם גם במקומות ,זהמכר נשוא העבודות ביצוע לצורך הנדרש הציוד עם ערוך להיות על הקבלן .5.9

אם  מטר ממנה, בין 100 –אלא עד כ  ,העבודה לנקודת עד ,ביובית באמצעות להגיע ניתן לא

 שטיפה. על מדבר אם ובין שאיבה על מדובר

בכל מקרה שסתימה או חסימה לצורך ביצוע עבודות פתיחת סתימה או לצורך שטיפה או כל מצב  .5.10

של שטחים ו/או מבנים ו/או חצרות, כתוצאה או פעולה אחרת עלולים לגרום להצפה בביוב 

מגלישה משוחות קודמות על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לרבות אמצעי שאיבה 

מהשוחה המועדת לגלישה )קודמת לזו הסתומה( והזרמת הביוב ממנה, באמצעות צנרת, לשוחה 

 "פתוחה" לאחר זו הסתומה / הקטע הנשטף.  

מתאימים  תקניים פקקים באמצעות ם, לצורך ביצוע העבודות,חסימות של קווי יבצע הקבלן .5.11

 .אחר מאולתר אמצעי כל או חול בשקי שימוש תוך בלבד וחל עליו איסור לבצע חסימות

 חיבורי או/משניים ו הביוב קווי של בחיבורים ובמעלה במורד קו קטע חסימות תבוצענהש במידה .5.12

 שפכים המתאימות לשאיבת ,משאבות תותקנה עליהם הבנויות בשוחות גם ומגרשים בתים

 הקבלן ככל שיאושר הדבר על ידי המפקח, יהא ,לחלופין .עוקפת לשאיבה שתשמשנה ,גולמיים

 .ומיכל מותקנים משאבה בה ביובית באמצעות אלה שאיבות לבצע רשאי

 ועל הקבלן ידי על תסופקנה שפכים של עוקפת בו זמנית לשאיבה השתידרשנ המשאבות כל .5.13

 או חשמליות שפכים משאבות להפעלת גנרטור -בדיזל להשתמש יחליט והקבלן ידהבמ .חשבונו

 במשאבות עם מנועי דיזל או/ו גנרטור בדיזל עליו להשתמש יהיה דיזל מנועי עם במשאבות

 הסולר כל .לתושבים רעש - מטרדי למנוע כדי וזאת אקוסטי )"מושתקים"( בחיפוי מחופים

 .ועל חשבונו הקבלן ידי על קיסופ הדיזל מנועי להפעלת שיידרש
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 בקו הסתימה פתיחת - עבודות ביצוע תקופת כל תימשך השפכים של הזמנית העוקפת השאיבה .5.14

 הביוב.

 מים שתזרים לחץ משאבת שתכלול בביובית שימוש באמצעות תיעשה ביוב בקו סתימה פתיחת .5.15

 .מים / איסוף מיכל הסתימה, נמצאה בו הקטע אל בלחץ

 ,כל עם יחד הסתימה לפתיחת שישמשו המים ביובית יישאבו למיכלה כלבכל מקרה של שימוש ב .5.16

 אתר אל ויסולקו מהמים והמוצקים יסוננו הסתימה. הפסולת שיצרו את והמוצקים הפסולת

  .הסביבה להגנת המשרד י"ע מאושר סילוק

 שמי השטיפה עד תמשכנה הביוב קו של בלחץ והשטיפה פעולות פתיחת הסתימה / הניקוי .5.17

 .לחלוטין נקיים התחתונה השוחה מן םהנשאבי

 הזרימה את שהתקין ויחדש כל החסימות את בסיום הטיפול בסתימה יקפיד הקבלן לפרק .5.18

 הזמנית השאיבה מערכות את יפרק הביוב, וככל שזו תמצא סדירה בקו הגרביטציונית

 .הקודם למצבו השטח את הזמניים ויחזיר הסניקה קווי ואת שהתקין )המשאבות(

 ור לעיל יחול בהתאמות המתחייבות בכל הקשור לשטיפת קווי ביוב.כל האמ .5.19

ופסולת מוצקים או  לכלוך שאריות מכל העבודה שטח את לנקות הקבלן על העבודה ביצוע לאחר .5.20

העבודה ולסלקם לאתר סילוק פסולת המורשה לקלוט  מביצוע כתוצאה הצטברו בו נוזליים אשר

 .אותם

 
  שאיבה וניקיון של בורות ושוחות .6

 בור השאיבה ןוניקיושאיבת  .6.1

 ,הרצפה ,הקירות של הבור רבות הפנים חלקי כל את בלחץ במים ולנקות לשטוף הקבלן על

 פני מעליית כתוצאה עליהם ופסולת שהצטברו סמרטוטים ,לכלוך לסלק והצנרת,  הסולמות

 .המים

תעלים המ פני מעל עלו המים פני אם לבדוק יש ,המכני הסגר מורכב בה ,כניסה בשוחת

 פנים לגבי שטיפת לעיל שפורטו פעולות אותן לבצע יש שכן ויימצא במידה .שבשוחה )יקים'בנצ(

 .השאיבה תחנות של הבור

 / שוחה בור רקב של וניקוי שטיפה .6.2

הכניסה(  שוחת תחתית בור הרקב, )בור הרקב ואת את בלחץ במים ולנקות לשטוף הקבלן על

 הם.עלי פסולת וגבבה שהצטברו ,כל לכלוך לסלק

ופסולת מוצקים או  לכלוך שאריות מכל העבודה שטח את לנקות הקבלן על העבודה ביצוע לאחר .6.3

העבודה ולסלקם לאתר סילוק פסולת המורשה לקלוט  מביצוע כתוצאה הצטברו בו נוזליים אשר

 .אותם
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 עבודות צילום לאיתור תקלות / בקרת שלמות של קווי ביוב  .7

לצורך בקרת שלמות ו/או איתור תקלות יעשה על ידי צוות מקצועי ביצוע צילום של צנרת ביוב  .7.1

 המומחה בהפעלת הציוד ובפענוח ממצאיו.

הצילום יבוצע באמצעות מצלמה ייעודית וציוד בקרה המתאימים לביצוע הצילום לפי סוג הצנרת  .7.2

 הצילום. ומטרת

 תפוקת עבודות צילום הצנרת תכלול, בין השאר: .7.3

 עניין:דו"ח אבחון הכולל, לפי ה .7.3.1

  איתור שברים / סדקים בצנרת 

 איתור גופים זרים בצנרת 

 איתור שיפועים חריגים 

  מיקום כל ממצא 

 מהות התקלה הנגרמת מכל ממצא 

 מידת הנזק שנגרם מכל תקלה מאובחנת 

י"ע ממועד  5לו בכתב בתוך  ריימסלמפקח, בעל פה, במועד ביצוע הצילום וכן  ריימסהדו"ח  .7.3.2

 ביצועו.

)לא הצילום יהיה בצבע , ורף קלטת או מדיה דיגיטאלית של הצילום.לדו"ח הכתוב תצ .7.3.3

 יתקבלו תוצרי צילום בשחור לבן(.

הקבלן יעמיד לרשות המזמין  את כל האמצעים הנדרשים הן להכנת הקו לצילום והן לביצוע  .7.4

עבודות צילום הצנרת לפי דרישתו, לרבות, כלי עבודה, אמצעי שינוע לצוות ולכלי העבודה לאתר 

 עבודה וממנו.ה

 הקבלן יבצע את כל עבודות התאום וההכנה הנדרשות לביצוע הצילום. .7.5

 הקבלן מתחייב לבצע את עבודות צילום הצנרת רק לאחר שיוודא: .7.6

 כי ברורות לו ולצוות המיועד לבצע את העבודה ההנחיות לביצוע העבודה. .7.6.1

 ביקר באתר ביצוע העבודה ו/או וידא כי היא ברת ביצוע. .7.6.2

 עו כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע הצילום.וידא כי בוצ .7.6.3

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה האחריות לנזקים שיגרמו כתוצאה מביצוע עבודות  .7.7

 הצוות תחול על הקבלן גם אם בוצעו לפי דרישת המזמין  ו/או הנחיות מי מטעמו.

תייצבות לביצוע למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין לא ישלם לקבלן כל תמורה בגין ה .7.8

 עבודה אם יתברר שאינה ברת ביצוע בהתאם להנחיות המזמין.
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 סילוק פסולת .8

פסולת נוזלית ובוצה שיאספו במהלך עבודות השאיבה והתחזוקה  ,פסולתכל שיירי החומרים,  .8.1

בהתאם להוראות  ע"י הקבלן ועל חשבונו בסיום כל עבודה ו/או ויסולקו ישונעו, יאצרו מהאתר

באופן שלא יהוו מפגע במקום אחר,  בהם לטפל המורשה סילוק פסולת באתר פוללטי המפקח

 שיירים המהווים הפרעהתוך תאום עם הרשויות המוסמכות, ולכל מרחק שיידרש. כל פסולת, או 

 יהיו באחריות הקבלן, ועל חשבונו.שיוטלו כתוצאה מכך קנסות /או לסדר הציבורי ו

 .העבודהבאתר  וגמכל ס חל איסור מוחלט לקבור פסולת .8.2

 ממנו ויסלק, האתר את ינקה, הקודם למצבו העבודות אתר את הקבלן יחזיר העבודות גמר עם .8.3

, שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים הפסולת, החומרים שיירי, הארעיים המיתקנים כל את

 .המזמין של רצונו לשביעות נקי כשהוא העבודות אתר את וימסור

הנוזלית והבוצה, יבוצע בהתאם לדרישות החוקים והתקנות פינוי הפסולת, לרבות הפסולת  .8.4

 ". 1984-התשמ"ד -החלים על הנושא לרבות "חוק שמירת הניקיון

בתום כל פינוי פסולת לאתר סילוק פסולת מורשה, יציג הקבלן למפקח את האישור שהתקבל  .8.5

 מאתר השפיכה המורשה.

 על יחולו, הוראות סעיפים אלו יוםבק הכרוכות ההוצאות וכל אישורים כל עלות הכרוכה בקבלת .8.6

 .הקבלן

את הפסולת בהתאם לאמור לעיל ו/או לא פינה את הפסולת לאתר סילוק פסולת  הקבלן לא פינה .8.7

 ההוצאות בכל ישא והקבלן, הקבלן חשבון על לבצע את העבודות רשאי המזמין יהא  מורשה,

 . הנדרשות לוקוהסי הפינוי, השינוע, האצירה הניקוי, עבודות בביצוע הכרוכות

לעיל, מכל סכום שיגיע לקבלן או  5.7המזמין יהא זכאי לקזז את הוצאותיו כאמור בסעיף  .8.8

 לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על  .8.9

 פי מסמכי החוזה.

אי לכל סעד ותרופה משפטית העומדים לו על פי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המזמין זכ .8.10

מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות יהא זכאי לבטל את ההסכם, 

לתבוע פיצויים על הפרת ההסכם, לחלט את הערבות הבנקאית ולהעביר ביצוע העבודות על פי 

פרה יסודית העלולה לגרור את מהווה ה 8 מסמכי החוזה לקבלן אחר. אי עמידה בתנאי סעיף

 ביטול ההסכם כמפורט במסמכי המכרז.

 

 עבודה בצירי תנועה .9

יסכן את שלום העוברים ו/או  שלא ביצוע עבודות בדרכים או בסמיכות להן, יעשה באופן .9.1

 העובדים בדרכים בהן מתבצעות העבודות.

עלולים להיווצר הפרעה תנועה נדרשת בכל עת שלצורך ביצוע עבודה, דחופה או מתוכננת, הכוונת  .9.2

, הסדרת  לתנועה עקב הצורך בחסימת ציר ו/או חשש לבטיחות העוברים בדרך או מבצעי העבודה

 הכוונת התנועה תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.

בתכנון עבודה מתוכננת, המחייבת הכוונת תנועה, ייקבע, סדר הביצוע תוך התחשבות בעומסי  .9.3

 המינימאלית המתחייבת.התנועה ובאופן שתגרם ההפרעה 

בצירי תנועה ראשיים, בימים בהם עומס התנועה גבוה, יתוכנן ביצוע העבודות המחייבות הכוונת  .9.4

 תנועה לשעות בהן התנועה דלילה יחסית.
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המועד והתנאים לביצוע עבודה מתוכננת, המחייבת הכוונת תנועה, יקבעו בהתאם להנחיות  .9.5

 המשטרה.

ייבת הכוונת תנועה ללא נוכחות גורמי הכוונה מוסמכים או בכל מקרה, לא תבוצע עבודה המח .9.6

 שוטרים.

 עם קבלת מידע על תקלה, יבדוק הקבלן את הצורך בהכוונת תנועה במהלך תיקון. .9.7

בכל מקרה שיסתבר כי לצורך טיפול בתקלה תידרש חסימת ציר או הפרעה לתנועה או עלולה  .9.8

, יפנה הקבלן למשטרה, לגורם המתאים, להיווצר סכנה לשלום העוברים בדרך או מבצעי העבודה

 בבקשה לקבלת הנחיות על הנדרש לצורך הכוונת התנועה בשטח העבודה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהנחיית המזמין, או מי מטעמו, לקבלן לבצע עבודה כדי  .9.9

תו להוות אישור לביצוע העבודה ללא הכוונת תנועה על ידי גורם מוסמך ו/או כדי לפטור או

 מלקבל את הנחיית גורם מוסמך ו/או לפעול על פיה.

עוד מובהר בזאת כי כל קנס שיוטל על הקבלן בגין כל עבירה על תקנות התעבורה ו/או על כל דין  .9.10

 וכן הנשיאה באחריות לביצוע העבירה יחולו על הקבלן בלבד.

ות הבאות להבטחת תינקטנה על ידי הקבלן, ביו השאר ולפי העניין, הפעול העבודהחילת לפני ת .9.11

 שלום הציבור והעובדים:

 יוצבו מחסומים/ קונוסים לחסימת צירי תנועה. .9.11.1

 יוצבו שלטי אזהרה "עובדים בכביש" ושלטי הכוונה זוהרים. .9.11.2

ביום ובלילה יוצבו פנסים מהבהבים )"נצנצים"(באופן שהאזור החסום לתנועה יראה  .9.11.3

 ממרחק. 

 העובדים ילבשו אפודים זוהרים. .9.11.4

 בהוב על רכבי הקבלן במשך כל שעות העבודה והיממה )יום ולילה(.יופעלו פנסי ה .9.11.5

יוצבו שוטרים במקום מרכזי שיאפשר להם הן את הכוונת התנועה והן תצפית על עובדי  .9.11.6

 הקבלן והתנועה בכביש.

 לאחר סיום העבודה או חלקה המצריך הכוונת תנועה: .9.12

 התנועה. יוודא הקבלן כי לא נותר בשטח כל אמצעי ששימש לצורך הכוונת .9.12.1

יוודא כי לא נותר, בעקבות העבודה כל מפגע העלול להפריע לתנועה או לסכן את  .9.12.2

 העובדים בה.

 יעדכן את המפקח, על פי העניין, על סיום ההפרעה לתנועה ו/ או על סיום העבודה .9.12.3

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל העלויות, לרבות האגרות וההיטלים הכרוכים  .9.12.4

יתרים הנדרשים לקבלן לצורך ביצוע עבודותיו / הספקת שיונות ו/או היבקבלת הר

שיון ישרותיו עבור המזמין, ו/או מהווים תנאי לביצוע העבודות בדרכים על פי דין )ר

 עבודה / הכוונה(  תחולנה במלואן על הקבלן.
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 הוראות כלליות .10

לות ובהתאם כל העבודות נשוא מכרז זה תבוצענה אך ורק על פי הוראות כל דין בכל תחומי פעי .10.1

להנחיות והוראות המועצה  ו/או מי מטעמה ובכפוף לשיקול דעתם הבלעדי, לרבות קביעת מהות 

 העבודות, היקפן, מקום ביצוען, מועד ביצוען, אופן ביצוען וכיו"ב.

הקבלן מתחייב לתאם את ביצוע העבודות טרם תחילתן, לפי העניין והדין עם כל הגורמים  .10.2

 .הרלוונטיים לרבות המשטרה

הקבלן מתחייב כי במידה ויידרש למילוי מים לניקוי כלי העבודה ו/או המשאיות ו/או הביוביות  .10.3

אליו מחובר מד  ו/או כל עבודה אחרת במסגרת העבודות יעשה זאת אך ורק באמצעות מקור מים

 יב כדין עבור המים שצרך, וזאת על חשבונו בלבד.מים כשהקבלן  מחו

בהתקשרות המועצה עם הקבלן לביצוע העבודות לפי מכרז זה  למען הסר ספק מובהר בזאת אין .10.4

עבורה כדי להוות אישור המאפשר לו להשתמש במקור מים ציבורי כל שהוא בתחום שיפוטה 

לרבות ברזי כיבוי. בכל מקרה שיתגלה כי הקבלן או מי מטעמו צרך מים שלא מחיבור למקור עם 

בכתב ומראש של הבעלים, או באופן שהוא  מד מים על שמו בתחום שיפוט המועצה, ללא אישור

לא חוייב בגין צריכת מים כדין, תפעל המועצה לפי כל דין לרבות ביטול לאלתר של ההסכם עם 

 הקבלן.

רותים, לרבות האגרות ילמען הסר ספק מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהספקת הש .10.5

לקבלן או למי מטעמו לצורך שיונות ו/או היתרים הנדרשים יוההיטלים הכרוכים בקבלת הר

 ביצוע עבודותיו / הספקת שרותיו עבור המזמין  תחולנה במלואן על הקבלן בלבד.

הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שבכל מקרה שיוטל עליו קנס או תוגש כנגדו תלונה פלילית ו/או  .10.6

לפי שיקול  , בין אם פעל בהתאם להנחיות המזמין  ובין אםםהשירותיתביעה אזרחית בגין ביצוע 

  .הוא בלבד באחריות ו/או בעלויות שינבעו מכך איישדעתו הבלעדי, 
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 ערבות ביצוע – 2/בנספח 

 אין לצרף ערבות בנוסח זה להצעה המוגשת למכרז. 

 לכבוד

 )להלן: "המועצה"(  המועצה המקומית כפר שמריהו

 

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

לסך  עד סכום לסילוק כל בזה כלפיכם ערבים "( אנוהמבקש_______ )להלן "על פי בקשת ________

להבטחת "( הערבות סכום: "להלן( )שקלים חדשים עשרים אלףהסכום במילים: ) ח"ש 20,000 של

להתקשרות  4/2021' מס מכרז בעניין המבקש לבין שביניכם הסכם עם בקשר,התחייבויות המבקש 

 ילוי תנאיו.ומ מסגרת לאחזקת מערכת הביוב

כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי  סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פרות וירקות(,

מדד חודש ______ שהתפרסם   -זו, יהא "מדד הבסיס"  ערבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין

 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(. 15 –ב 

 זו. ערבות יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פיזו  ערבות "המדד הקובע" לעניין

זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס,  ערבות הפרשי ההצמדה לעניין

יהיו "הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות, 

 מחולק במדד הבסיס.

, ערבותהד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום אם המד

 .ללא כל הפרשי הצמדה

עם דרישתכם  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה 

ס או לנמק את קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבס עםבאופן מיידי הראשונה בכתב שתגיע אלינו, 

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית 

או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.

ו במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת א 

מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת 

 הפרשי הצמדה.

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות 

 זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל. ערבות

 תענה. דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא

 זו בטלה ומבוטלת. נוערבות לאחר יום _____

  זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

 בכבוד רב,

 

 בנק____________________בע"מ
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 אישור קיום ביטוחים – 3נספח ב/
 הנפקת האישור:תאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף יסת ביטוחפולאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

ם מבקש התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב ע
 האישור.

 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

מועצה מקומית כפר שמריהו ו/או  
 חברות בנות ועובדים של הנ"ל

 שם
 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר:☒
אחזקת מערכת 

הביוב ו/או 
 שירותים נלווים.

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 וצריםמזמין מ☐

 אחר: ______☐

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 

 מען
 

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 

 חלוקה
לפי 

 גבולות
אחריות 

 סכומיאו 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

התאם לנספח יש לציין קוד כיסוי ב
 ד'

 מטבע סכום

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
ב כצד רכוש מבקש האישור יחש 329

 ג'
אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309 ₪      20,000,000  
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 
 ראשוניות  328

**אחריות 
 מקצועית

 ת. רטרו:        
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 

 

2,000,000  ₪ 
 

 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 מרמה ואי יושר  עובדים 325
 עיכוב /שיהוי עכב מקרה ביטוח 327
 ראשוניות 328
 חודשים.   6תקופת גילוי  332

**חבות 
 מוצר

ביט  
______ 

 ת. רטרו: 
__________ 

 2,000,000  ₪ 
 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש 309

 האישור 
 ראשוניות 328
 חודשים.12תקופת גילוי  332

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

 צנרת והנחת קווי מים וביוב 068
 ביטול/שינוי הפוליסה *

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

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח התמורה כתב הצעת המחיר  – 4נספח ב/

להלן הצעת המחיר לביצוע העבודות נשוא הסכם/מכרז זה, הכל כמפורט במסמכי המכרז והמפרט  .1

 לעיל.

הכמויות המפורטות בטבלה להלן הינן לשם השוואת ההצעות למכרז בלבד, ואין בהן כדי לחייב או  כל .2

להגביל את המועצה לעניין היקף העבודות הנדרשות, התשלום יבוצע על פי כמות העבודות אשר 

 בוצעה בפועל כפי שתוזמן על פי צרכי המועצה.

ת ההתקשרות, והם כוללים את כל העלויות המחירים המפורטים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופ .3

סים וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מביצוע יהציוד, כח האדם, החומרים, המ

העבודות, לרבות עלויות אצירה, שינוע וסילוק, ככל שיידרשו, של כל שיירי החומרים, הפסולת, 

 סילוק פסולת מורשה כהגדרתו הפסולת הנוזלית והבוצה שיאספו במהלך עבודות השאיבה, לאתר

 במסמכי המכרז.

שעות עבודה מלאות, מרגע ההתייצבות  4בכל מקום בו מופיע המונח "חצי יום עבודה" הכוונה לעד  .4

שעות עבודה  8.5בשטח )לא כולל זמני נסיעה(. בכל מקום בו מופיע המונח "יום עבודה" הכוונה לעד 

 .מרגע ההתייצבות בשטח )לא כולל זמני נסיעה(

בכל מקרה בו תידרש עבודה דחופה לאחר עבודה שביצע הקבלן וזאת עקב אי ביצוע הטיפול כראוי,  .5

 תחשב הקריאה כ"תקלה חוזרת" ולא ישולם לקבלן בגינה כל תשלום.

המועצה תהא רשאית להזמין מהקבלן עבודות נוספות שאינן מפורטות בכתב הצעת המחיר להלן,  .6

קבלן לפי מחיר העבודה במחירון דקל )מחיר נקוב במחירון בלבד, ובגין עבודות אלו תשלם המועצה ל

 .15%( בניכוי הנחה של וכיו"בללא כל תוספת בגין היקף העבודה/ רווח קבלני/

 מחיר יחידה כמות יחידה תאור הפריט / עבודה / שרות 
 ללא מע"מ()₪ 

 מחיר לכמות
 ללא מע"מ()₪ 

1.  
לרבות כל  שאיבת ושטיפת בור ספיגה

 יקורת המקושרות אליו.שוחות הב
  30 בור

 

2.  
לרבות כל שוחות  שאיבת ושטיפת בור רקב

 הביקורת המקושרות אליו.
  6 בור

 

3.  
לרבות כל  שאיבת ושטיפת בור משאבות

 שוחות הביקורת המקושרות אליו.
  15 בור

 

4.  
)מחיר  מטר אורך  20שטיפת קו בלחץ עד 

 מ"א או חלק מהם( 20לכל 
  30 מ"א( 20קו )עד 

 

5.  

)לרבות כל  –תיחת סתימות בקווי הביוב פ

הפעולות הנדרשות לפתיחת הסתימה כגון 

 שאיבה /ניקוי שורשים / וכו' לפי הצורך.(

קומפלט/ 

 סתימה
30  

 

6.  

כולל: פתיחת שוחות,  -צילום קו ביוב

שטיפה וניקיון, צילום, עלויות ביובית, כל 

העלויות הנלוות, דו"ח מודפס צבעוני + 

 קומפלט,  –יה דיגיטאלית קבצים על גבי מד

 .מטר אורך 20עד 

  3 מ"א( 20קו )עד 

 

7.  
מחיר לכל מ"א , 8כמפורט בסעיף צילום קו 

 מ"א 20נוסף מעל 
  5 מ"א
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 מחיר יחידה כמות יחידה תאור הפריט / עבודה / שרות 
 ללא מע"מ()₪ 

 מחיר לכמות
 ללא מע"מ()₪ 

8.  
שאיבה ושטיפה בחומר מונע ריח של פח 

 קוב 3טמון קרקע 

קומפלט / 

 מיכל טמון
24  

 

9.  
 –שטיפה ושאיבה של מיכלי אצירה )לגזם( 

 קוב 8מכולה 
  30 / מיכלקומפלט

 

   10 גדם עץ הוצאת/כרסום/גדיעת שורשי עצים  .10

11.  

שירותי אינסטלציה באתר: פתיחת צינור 

בין השירותים ו/או כל פתח ניקוז לבור 

 הביוב או בין שוחה לשוחה.

עד  –קו ביוב 

 מטר 20
30  

 

   3 יום עבודה + מפעיל *קוב 5יום עבודת ביובית עד   .12

   2 חצי י"ע + מפעיל *קוב 5חצי יום עבודת ביובית עד   .13

14.  
-5יום עבודת ביובית ע"ג משאית משולבת 

 + מפעיל*קוב  15
  3 יום עבודה

 

15.  
חצי יום עבודת ביובית ע"ג משאית 

 + מפעיל*קוב  15- 5משולבת 
  3 חצי י"ע

 

16.  
 18יום עבודת ביובית ע"ג משאית משולבת 

 + מפעיל *קוב 20-
  8 יום עבודה

 

17.  
ת ע"ג משאית חצי יום עבודת ביובי

 + מפעיל *קוב 20- 18משולבת 
  15 חצי י"ע

 

18.  
+ *קוב 40 – 30יום עבודת ביובית טריילר 

 מפעיל
  3 יום עבודה

 

19.  
קוב  40 -30חצי יום עבודת ביובית טריילר 

 + מפעיל*
  1 חצי י"ע

 

20.  

קריאת שירות לביצוע עבודה במסגרת 

"עבודות דחופות לתיקון ליקויים 

זמן  –( חיר העבודהתוספת למומפגעים" )

 שעות 3הגעה 

  15 קריאה

 

21.  

קוב,  5-15( של ביובית  שעות 8יום כוננות )

זמינה בשטח המועצה, או בטווח קריאה 

של עד שעה להקפצה במקרי חירום וסערות 

 חורף

 8יום כוננות )

 שעות(
2  

 

  לא כולל מע"מ₪ סה"כ 

  מע"מ 17%

  סה"כ כולל מע"מ

 *קיבולת שפכים
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לבדיקה שעות דחופות ובעבודות לתיקון ליקויים ומפגעים בתוך עד _____ בעבודותלטיפול חייבים אנו מת

 ועד ____ שעות לתחילת עבודה מרגע הקריאה. \ראשונית 

שעות להתייצבות  3הבהרה: ככל שהמציע יציין זמני תגובה ארוכים מהמתחייב לפי הנדרש במפרט )

, כנקוב במפרטהתגובה המחייבים יהיו  , זמניאו לא ימלא סעיף זה שעות לתחילת עבודה( 4 –בשטח ו 

 ובהתאם להם יחושב ציון האיכות בגין מרכיב זה.

 

 _____ ___:__________________חברה' מס./ז.ת' מס:_________________________ שם המציע

 כתובת:_________________________________ דוא"ל:______________________________

 טלפון נייד:_________________________ ____________________טלפון:____________

 תפקיד:__________________________________  __________ __:_____________החותם שם

 _____________________:_____חתימה  _________:__________תאריך

 

 אישור עו"ד

 י המסמך שלעיל, נחתם ע"י:אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כ

  למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת"ז____________) 

 _וה"ה _________________ ת"ז ____________ _ת"ז____________,ה"ה ________________

הינו למילוי כשהמציע : ______________ולחייב את התאגיד. )המציעוכי אלה מוסמכים לחתום בשם 

 (.תאגיד

 

 חתימה וחותמת _______________________ __________________________תאריך     

 


