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 עיריית נשר 

   ת בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביוב שאיבתימות, פתיחת סה, כרז לשטיפה יזוממ

    05/2020כרז פומבי מס' מ
 

 תוכן עניינים
 

         :מסמכי המכרז
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א': . 1
   

  .עת משתתף למכרזצה :   1טופס   
 .נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז :     2 טופס  

 תנאים כלליים.   -ות ומחירים ב כמויכת :  3טופס  
  ור עו"ד.איש :    4ופס ט  

 הצהרת משתתף ואישור רו"ח על הכנסות. : 5טופס   
 .1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2לפי סעיף  :    6טופס   
 על ציוד.תצהיר בעלות  : 7טופס   
 דף מידע.  : 8טופס   
 בודות והכנסות. "ח על עשור רונה ואימש הצהרות קבלן :   9טופס   
 כי ביצוע העבודות.ם לצרעובדי : 10טופס   
 מכתב התחייבות של קבלן המשנה. :  11טופס   
   

שאיבת בורות שומן, ניקוי התקשרות לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, חוזה  מסמך ב':  . 2
 וצילום קווי ביוב    

 

 נוסח הזמנת עבודה. - '   נספח א

 אישור ביטוחי הקבלן.  - ב' פחסנ

 יות.על מתן פטור מאחרהצהרה      -    1נספח ב' 

 תעודת השלמה. -     נספח ג'

 הוראות בטיחות. -     נספח ד'

 ום.תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בח     - 1נספח ד' 

 תשלום.הוראות  -    נספח ה'

 מפרט טכני מיוחד. -     נספח ו'

 ית.ת בנקארבונוסח ע - נספח ז'

 הצהרה על חיסול תביעות. - נספח ח'

 הצעת הקבלן. -    נספח ט'

 כתב כמויות. -    נספח י'

 מפה כללית. -   נספח יא'

 פרוטוקול מסירה. - נספח יב'

 מים מקומי / מצב חרום.התנהלות הקבלן במשבר  - נספח יג'
 

בכל דין או בכל נקבע  חר אשרך אכל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמ .3
 מסמך ממסמכי המכרז. ווהמסמך ממסמכי המכרז שהוא מה

 
 כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז. .4
 
כי מסמך ממסמ כרז שהוא מהווהל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל מסמך ממסמכי המכ .5

 המכרז.
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 מסמך א'

 עיריית נשר

     05/2020מכרז פומבי מס' 

 רז והוראות למשתתפים כמי התנא

 מהות המכרז .1

לביצוע  הצעות נה בזה( מזמי"העירייה"או  "המזמין" או "העירייה)להלן: " שרעיריית נ א.
, שומן, ניקוי וצילום קווי ביובשאיבת בורות  עבודות שטיפה יזומה, פתיחת סתימות ביוב,

" או  העבודהן: "להלז )המכר בהתאם לתנאי והוראות מסמכי לוכמפורט במסמכי המכרז, הכ
 "(.  ודותהעב

 

 עירייהל  ההתקשרות.על חוזה  העירייהתיים ממועד חתימת שרות הינה לשנתקופת ההתק ב.
ט, להאריך את תקופת החוזה לשלוש נתונה אופציה, לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחל

 ההתקשרות.  הזחוורט בשנים נוספות או חלק מהן, כל פעם לשנה או חלק ממנה, בהתאם למפ
 

מצ"ב על תקשרות היהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז  ג.
 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  חיו והמהווהנספ

 

 .  ו' נספחהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט המיוחד, העבודות, היקפן ותנאי ד.
 

 תנאי סף  להשתתפות במכרז .2

התנאים המצטברים  בכלמכרז מכרז קבלנים, העומדים במועד הגשת ההצעות בתתף בשהל רשאים
 המפורטים להלן:

ת סתימות, ניסיון מוכח, בביצוע כל אחת מהעבודות להלן: שטיפה יזומה, פתיחבעלי  מציעים .א
, (2018, 2017, 2016שאיבת בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביוב, בשלוש השנים האחרונות )

 עבודות יחד.₪ )לא כולל מע"מ( בממוצע לשנה, לכל ה 500,000של קף בהי

  או לחלופין:

בודות להלן: שטיפה יזומה, פתיחת סתימות, כח, בביצוע כל אחת מהעמציעים בעלי ניסיון מו
(, 2018, 2017, 2016בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביוב, בשלוש השנים האחרונות ) שאיבת

י הסכם בתוקף ע לשנה, לכל העבודות יחד, בעלולל מע"מ( בממוצא כ)ל ₪ 500,000בהיקף של 
וע עבודות צילום קווי ביוב, בשלוש השנים האחרונות       ל ניסיון מוכח בביצעם קבלן משנה בע

 ₪ )לא כולל מע"מ(, בממוצע לשנה. 100,000( בהיקף של 2018, 2017, 2016)
ראשי" במכרז זה, הינה שהמציע הוא לן "קבמונח למען הסר ספק מובהר בזאת כי משמעות ה

עם מזמין השירות. בפועל והוא זה שחתם על הסכמי ההתקשרות העבודות  שביצע את זה
 אם לחלופת הניסיון הנ"ל.יובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מהצעה של משתתף בהת

 

ם הסכ יבעללהובלת שפכים ו מציעים שביום הגשת הצעתם, הינם בעלי רישיון עסק בתוקף .ג
 קף עם אתר מאושר לפינוי שפכים.ת

דת הסמכה לצילום עסיקים צוותי צילום, המחזיקים בתעוהגשת הצעתם, ממציעים שביום  .ד
ם וביוב מאת הרשות להסמכת ימקווי קווי מים וביוב ובהסמכת מעבדה לפענוח צילומי 

 .TR-0019-1מעבדות, לפי נוהל 

 להלן :וד המפורט הציתם ברשו בבעלותם או ,מציעים שבמועד הגשת ההצעות .ה

ת ועינית מעלו 360יפוע וכיוון תיעול, כולל מד מטרים, מד שניידת צילום, למערכת ביוב ו -
ידנית לשימוש  לרבות מערכת צילום, להסתכלות סביב כל היקף התקדמות הרובוט

 במקומות מוגבלים.

  ומעלה 2015ביובית מסוג ביובית משולבת, משנת ייצור  2 -

  ומעלה 2015שנת ייצור לחץ, מ ביתביומסוג ביובית  2 -

 .ומעלה 2015, משנת ייצור קו"ב 15גדולה, משאית שאיבה  1 -

       ם מכשיר איתורן או פוינטר או שווה ערך.                    בית קייבכל ביו -
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 )לקבלת מיקום מדויק ורציף של הביובית מחב' איתורן או פונטר(.        

 .יוביתמד מים ומז"ח לכל ב -

 שור לגילוי גזים במערכת ביוב.כמ -

 ים, בכל הקטרים.פקקים לסתימת קוו -

 חליפות ביוב. -

 מגפיים. -

 פנסים. -

  .ים זוהריםודאפ -

 ציוד מגן אישי וצוותי לפי נספח הבטיחות המצורף. -

 בטיחות לעבודות בכבישים. ציוד -

 מערכות חיצוניות, להזרמת אוויר לשוחות הביוב. 1 -

 מק"ש, לפחות. 250ת שפכים, בספיקה של איבלש ,6ר "משאבות ניידות, בקוט 1 -

 מק"ש, לפחות. 200, לשאיבת שפכים, בספיקה של 4ת, בקוטר "ת ניידומשאבו 1 -

 א, לפחות."מ 400, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 8צנרת, בקוטר " -

 מ"א, לפחות. 400, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 6צנרת, בקוטר " -

 מ"א, לפחות. 400באורך כולל של  ים,עקפצוע מ, לבי4צנרת, בקוטר " -

 ב.ך שורשים, בתוך צנרת הביוב ו/או שוחות הביווחיתוציוד לניקוי  -

 דיזות מיוחדות לניקוי קווים, בכל הקטרים. -

 לביצוע עבודות שאיבה. גנרטור וציוד נלווה, 1 -

 מ"א לפחות. 100צינור לחץ " ¾ רזרבי לביובית באורך של  -

 חות.  מ"א לפ 100ורך של בא ביתלביו רזרבי 1צינור לחץ " -
 ים.לאיסוף הנלוו שקיות מתאימות     -

 המכרז. בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי  מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות .ג
 

 ים.עימציעים אשר השתתפו בכנס המצ .ד
 

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים 
, תף במכרז בלבדר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתהשאין לל, בבמכרז, כו

 .המכרז אלא אם הותר אחרת במפורש בהוראות

 
 מסמכי המכרז .3

 אם צורפו ובין אם לא צורפו(: ןמסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן )בי

 והטפסים המצורפים אליו. תנאי המכרז והוראות למשתתף :מסמך א' א.
 

 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו. :ב' מךמס ב.
 

 .מכרזינים במסמכי הוהתקנים המצו כל המפרטים ג.
 

 יל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכר אשר נקבע בככל מסמך אח ד.
   המכרז, אף אם אינו מצורף אליו.

ת מסמכי ראוהו ם לפיכל המסמכים הנ"ל על נספחיהם, לרבות המסמכים שעל הקבלנים לצרפ
 קשרות.המכרז, יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההת

יועמד לעיונו של המעוניין בכך במשרדי מסמך ממסמכי המכרז אשר לא צורף לתיק זה, 
 בשעות העבודה הרגילות.  העירייה

 
 מסמכי המכרז קבלת .4

ומן במז ₪ 600אך על מנת להשתתף במכרז יש לשלם אגרה בסך   העירייה באתרניתן לעיין במסמכי 
ימי ב .08:00-12:00ות שעב ה'-, בימים א'בנשר 20ום השלברחוב  לקת הגביה של העיריהבלבד במח

של  CDיקבל כל מציע שבכוונתו להשתתף במכרז  (18:00 – 16:00 ו 12:00 – 08:00רביעי בין השעות 
 וזאת לאחר השתתפות במפגש המציעים. כאמור לעיל, מחירון ומפה של קווי הביובכולל  מסמכי המכרז
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 ההצעה הכספית: .5

המצ"ב שטיפה וצילום קווי מים וביוב עבודות  ט'נספח כהמסומן  ו הטופסעה הינפס ההצוט        5.1
 ז.למסמכי המכר

 

אין . / בכתב הכמויות המצויים במחירון יםהסעיפלכלל אחיד  % הנחה-המחיר תוגש ב עתהצ         5.2
 אפשרות ליתן תוספת על כתב הכמויות.

 

 .  הצעה שתכלול כמויותי כתב הממחיר -15%מובהר בזאת, כי שיעור ההנחה לא יעלה על  5.3
 , תיפסל על הסף.-15%-הנחה מעבר ל                    

 

וא, הכרוכות בביצוע העבודות, כולל כל ההוצאות, מכל מין וסוג שה ל אתכלוה יבהצע המחיר 5.4
 ק, שיקום, פירושטיפה, שאיבה, ניקוי, צילוםובלה, סבלות, פריקה, תיקון, הוצאות העמסה, ה

 עקיף, בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות. כת באופן ישיר ו/או יא השייודה שהוכל עב
 

 תימתו(:חב למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים וסף)בנ וצרף להצעתעל המציע ל .6

אה מפקיד מורשה, רו ,1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישורים בתוקף לפי     6.1
 למע"מ כחוק.מדווח לפקיד השומה וכחוק ו ספרים ע מנהליצחשבון, או יועץ מס כי המ

 

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור. 6.2
 

 רז.המכאי בתנ פורטה כמלהצע ערבות 6.3
 

ה אם יידרש , בתוקף למשך שנת הכספים הנוכחית. הזוכה מתחייב לחדשתעודת עוסק מורשה     6.4
 לעשות זאת, במשך תקופת ההתקשרות.

 

 כרז.למסמכי המ 4ס טופף כרואישור עו"ד בנוסח המצ 6.5
 

 למסמכי המכרז. 5טופס הצהרת המשתתף ואישור רו"ח, בנוסח המצורף כ 6.6
 

ב' לעיל וכן  2רט בסעיף מפו, כצילום קווי מים וביובשטיפה ות ודועב ביצועלצות על מה 6.7
המציע מתבקש לצרף  או מתאגידי מים וביוב/ת וית מקומורשמ כאמור, ככל שישנה ותהמלצ

 י העבודה.ם מזמינקשרות עתהזי הלהצעתו העתקים של חו
 

 ל.ב' לעי 2 העתקי אסמכתאות להוכחת ההיקפים הכספיים הנדרשים בסעיף 6.8
 

, (2017, 2016, 2015) , בשלוש השנים האחרונותצילום קווי ביובו בעל ניסיון במציע אינשהל ככ 6.9
  להצעתו:ב' דלעיל, יצרף המציע  2כאמור בסעיף 

 

למסמכי  9כטופס בנוסח המצורף  סותות והכנדול עבהצהרות קבלן משנה ואישור רו"ח ע .א
 המכרז.

 

לעיל,  ב' 2כמפורט בסעיף , ן המשנהלקב ע"י בביוקווי  לצילוםהמלצות על ביצוע עבודות  .ב
 . תאגידי מים וביובוכן המלצה כאמור, ככל שישנה, מטעם  ביחס לקבלן משנה,

 

 .11כטופס התחייבות של קבלן משנה בנוסח המצורף  .ג
 

על העדר הרשעה בעבירות לפי חוק , 1976-ציבוריים, תשל"וגופים  עסקאות קוחפי תצהיר ל 6.10
וחוק שכר  1991-טחת תנאים הוגנים(, התשנ"אדין והבא כשל העסקהם )איסור עובדים זרי

 .6טופס המצורף כ , בנוסח1987-מינימום, התשמ"ז
 

 .7טופס כ מצורף תצהיר בדבר בעלות על ציוד, בנוסח ה 6.11
 

 . 8טופס כ צורףבנוסח המהמשתתף,  ר אתדף מידע המתא 6.12
 

 ום מפגשוכן סיכ יושיהככל  למציעים, כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו 6.13
 המציעים, חתומים על ידי המציע.

 

  .10טופס פרוט צוות העובדים המוצע, בנוסח המצורף כ 6.14
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 ז.רכי המכל המסמכים שלעיל יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, וממסמכ
 

 הגשת ההצעה .7

תר ת ין אז, וכתנאי המכרעל המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ו 7.1
, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים הממוקמת העירייהי המכרז שנמסרו לו על ידי מסמכ

על  12.00 העשעד , 22.3.20 עד לא יאוחר מיום ,נשר ,  20השלום  , רח' העירייהמשרדי הנהלת ב
 רותת בושאיב ,יזומה, פתיחת סתימות ביובשטיפה לביצוע עבודות ליצוין: "מכרז  פהעטהמ
 ".  05/2020מכרז פומבי מס'  - ביובקווי ום צילן וומש

 

נוסח מקורי )על גבי חוברת  - בשני עותקים, תצורף מסמך ב'ל נספח ט', "הצעת הקבלן"
 .המכרז(, והעתק צילומי

 

  שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרז.חרת אך דר או בכלר ואבדה משלוח ההצע
 

שר את דבר הגשת הצעתו, השעה שובר המא ההצעה, הגשת דמבל, במעבאחריות המציע לק
 והמועד בהם הוגשה.

 

למסמך ב' במסמכי  נספח ט', "הצעת הקבלן" על גבי הטבלה שב הקבלן המציע ימלא הצעתו 27.
 המכרז.

 

למסמך ב', מפורטות הכמויות והעלויות ביחס לכל  נספח י'ף כרצוהמ ,הכמויות תבבכ א. 37.
, את שיעור ההנחה באחוזים, גבי הטבלה שבנספח ט' לעיין צלהמציע  העבודות. על

שמוענק על ידו עבור כל אחד מן הפרקים המפורטים בטבלה הנ"ל, וזאת ביחס למחירים 
 ז.אחו (0ס )להיות אפ וליכהנקובים בכתב הכמויות.  שיעור ההנחה 

 

 יים כפריס למחיחב ,בלבד הפחתההאחוזים אשר יוצעו על ידי המציעים יהיו בגדר  ב.
 שמופיעים בכתב הכמויות. 

  

 ( אחוז, ועל הקבלן לציין כך במפורש.0שיעור ההנחה יכול להיות אפס ) ג.
 

 חובה על המציע למלא הנחה באחוזים ביחס לכל הסעיפים בטבלה. ד.
 

רשם בכתב ברור, בדיו.  משתתף שלא ירשום מאומה באיזה מן יף ייעס בכלהנחה ה הגוב .ה
 לפסול את הצעתו. איתשרתהא  ההעיריי -הסעיפים 

 

מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת הקבלן, ביחס לכל אחד מן הפרקים, תיחשב כחלה בנפרד  ו.
כן .  כמו קרפ גם על כל אחד ממחירי היחידה כפי שמופיעים בכתב הכמויות, באותו

 ר בזה, למען הסר ספק, כי במקומות בהם בכתב הכמויות הנ"ל יש התייחסותהבמו
 גם על כל עבודת קומפלט. ההנחה תחול ,קומפלטעבודת ל

 

עיל, לרבות הצעה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור ל העירייה 7.4
 שיעורי הנחה.שלא תכלול 

 

טעויות חשבוניות שנפלו בהצעה, או לחילופין  אור סופות ויטע תהא רשאית לתקן העירייה
 ל לפי שיקול דעתה המוחלט. וור, הככאמ תוי התאמיות או או בה טעולפסול הצעה שנפל

 

ולחתום חתימה מלאה  לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרזעל המציע  7.5
 רפים למכרז.צוהמ זהחוה סיטפבמקום המיועד לכך בכל מסמכי  המכרז, לרבות על 

 תו. על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצע
 הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, בדיו. כל הפרטים אתמלא לן להקבעל 

 

כולל, הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז,  7.6
 המשתתף במכרז בלבד. םש על יהיו, יתבין השאר, הניסיון והערבות הבנקא

 

 ביטוח: 77.

ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה  םוילק ייההעירות ית לדרישתשומת לב המציעים מופנ 7.7.1
  41" סעיף אחריות וביטוחפרק ה' " חוזה התקשרות",במסמך ב' "במכרז כמפורט 

  (."וחיטהב שותדרי)להלן: " אישור ביטוחי הקבלן ב'בנספח " וביטוח על ידי הקבלן"
 

 ךם במסממפורטיתנאים הבהתאם לביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן 7.7.2
)להלן :  "אישור ביטוחי הקבלן"לחוזה  ב'בנספח " וביטוח על ידי הקבלן"  41 בסעיף

 "(.הביטוחים הנדרשים"
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 בקשר הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  7.7.3
 זהמכרים הנדרשים, כאמור לעיל ואת מהות העבודות לפי מסמכי חטוהבים ע

התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים ממבטחיו  לביכי ק בזאת ירומצהבמלואן 
 .ולהלן לעיל כמפורטהנדרשים 

 

 במסמכילעיל ולהלן  כאמור הנדרשים הביטוחים את לבצע מתחייב ההצעה מגיש 7.7.4
יאוחר ממועד תחילת ביצוע  לא עירייהה בידי דקיהפלו ותשרתקהה וחוזה המכרז

( מקוריה ונוסחב)ביטוחי הקבלן  ראישו' נספח בלתחילתן, את  העבודות וכתנאי
 .המבטח ידי על כדין חתום כשהוא

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת מובהר בזאת במפורש כי  7.7.5
ר הגשת ההצעה לא תתקבלנה אחל .ךלכנקבע פניה להבהרות ובתוך המועד ש

ום הביטוחים קי לעישור אביחס לינויים , כי שמובהר הסתייגויות לדרישות הביטוח.
 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 

, חתום אישור ביטוחי הקבלן 'נספח בלמען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת  7.7.6
הצהרה על מתן פטור  1 'ב חספנ בות)בנוסחו המקורי( לר כדין על ידי מבטחי המציע

למנוע  תאישרתהא  ההעיריי(, סחו המקוריהקבלן )בנוכדין על ידי  מה, חתומאחריות
 כנדרש. ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום

 

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  7.7.7
, המהווה אישור המציע כי בדק עם המציע שלת תמוחו חתימהאלא בהמבטחים 

 ביטוחים הנדרשים.סויים הוהכי םהתנאי הנוסח,להם הסתייגות לגבי מבטחיו ואין 
 

, המאשרת כי ראה, בדק והבין את פרטי 1כטופס יחתום על הצעת משתתף המצורפת יע המצ 87.
העבודות נשוא  עצובי ךים לצורמצעים הדרושהמכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והא

 המכרז.

 
 ערבות להצעה .8

מותנית, אוטונומית, של  ורית בלתיית מקאקות בנברצעתו עצרף להבמכרז חייב לכל משתתף  8.1
למסמך א' במסמכי המכרז,  2טופס כ לטובת המשתתף ולבקשתו, בנוסח המצורף בנק ישראלי,

 (."הערבות)להלן: " אלף ₪( מאה₪ ) 100,000בסך של 
 

על  ,העירייהכרז. קבעה הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המ תוברעה 8.2
כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל, תהיה תה הבלעדי, עדשיקול פי 

 ול את אותה הצעה.רשאית לפס העירייה
 

הצעות,  תגשלהון הקבוע )ארבעה( חודשים מהמועד האחר 4תוקף הערבות יהיה לתקופה של  8.3
דשים וח 4 משךערבות לרשאית לדרוש את הארכת תוקף ה ייהירהע. 20.07.22דהיינו עד ליום 
 הערבות.  את תוקף להאריך יהיה חייב במקרה כזה נוספים והמציע

 

תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  העירייה 8.4
 המכרז. בהתחייבויותיו על פי תנאי

 

 יההעירין ר חתימת חוזה בים אשר לא זכו במכרז, לאחהבנקאיות יוחזרו למציעי ויותהערב 8.5
 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60 -זוכה במכרז, ולא יאוחר מה  ןלבי

 
 תוקף ההצעה .9

 צעה יוארך )ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  תוקף הה 4ההצעה תהיה בתוקף במשך  
ם ימי 10  הקבלןל א העירייה, בהודעה מוקדמת של העירייהי דרישת ודשים נוספים עפ"ה( חארבע) 4-ב

 יעת ההצעה. לפני פק
 

 מפגש מציעים  .10

 .העירייהבמשרדי  30:08, בשעה 20.03.08 ,ראשון   ביום מפגש מציעים יתקיים
 

  ז.כרשתתפות במהשתתפות במפגש המציעים היא חובה, ומהווה תנאי סף לה
 

 וייםנושיהבהרות  .11

, 20.03.10ליום  רה, עדלות הבהמשתתפים שהשתתפו במפגש המציעים, רשאים להפנות שא 111. 
 nesher.muni.ilmaayan.p@ מיילוזאת באמצעות 

mailto:maayan.p@nesher.muni.il
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 לותלשא מכרזגשת הצעות ללהן חרוהמועד האתענה עד  ,, על פי שיקול דעתה הבלעדיהעירייה 11.2 
תשובות מצד  תאי קבללעיל.  הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור 

 לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.  העירייה
 

הכניס שינויים ותיקונים ל -עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  -רשאית  העירייה 11.3 
 . תפיםבתשובה לשאלות המשת אוה כרז, ביוזמתבמסמכי המ

 

גש המציעים, במסגרת מפ רסשיימ המידעבכתב,  עירייהתשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל 11.4 
בפקס' ו/או בדואר במסמכי המכרז, ישלחו בכתב  העירייהשינוי ו/או תיקון שתכניס וכן כל 

' ו/או המען קסהפר ז, עפ"י מספרשום ו/או בדואר אלקטרוני לכל מי שרכש את מסמכי המכר
 שציין בעת הרכישה.  האלקטרוני ואר ת הדו/או כתוב

 

, העירייהכאמור לעיל יחייבו את  העירייהועדכונים שניתנו בכתב ע"י  תוהר, הבשובותאך ורק ת 11.5 
הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו על ידי המציע 

 דרש. לאים, ככל הנמוומחתומים  שהםלהצעתו, כ
 

 צעותת ההבחינ .12

סף, לא תבואנה ודנה בתנאי השלא תעמ תוצעף והי הסיבחן את עמידת ההצעות בתנא עירייהה    12.1
 במניין ההצעות.

 

לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת בורות שומן, ייבחרו עד שתי חברות זוכות במכרז  12.2
ת ההצעות, כך בחינות לרז נקבעו מדדי איכהמחיר, במכ דדלמבנוסף  .יובניקוי וצילום קווי ב

נתן משקל יי ולמדד האיכות"( מדד המחיר" :ןל)לה 70%עד להצעה הכספית יינתן משקל של ש
 ."(מדד האיכות)להלן: " 30%של עד 

 
 

 ולהלן: נספח ט'מדד המחיר יהיה מורכב מהמשקולות כמפורט ב 12.3
 . 70% ל עדבי שמשקל מר -חירון למהמציע ביחס י ידענק על שמו שיעור ההנחה באחוזים, .א

 

 , תיפסל(15%הצעה שתעלה על  .15%ל לה עמובהר בזאת, כי שיעור ההנחה לא יע)
 

 מדד האיכות מורכב מהמשקולות כדלקמן: 12.4

 :30%מדדים לאיכות משקל מרבי עד 

  .5%ל עד בי שמשקל מר -א' 2התקשרויות לפי סעיף  5 -לקבלן קיימות יותר מ .א
 (1%התקשרויות  2, עד 5%האחוז המירבי  הסף,נאי התקשרויות לפחות לפי ת 5)     
 

 .4%משקל מרבי של עד      -  פי  סכור מחז .ב
 (.2%מליון ניקוד  7-, פחות מ4%מליון  לפחות, ניקוד מירבי  7)מחזור כספי של 

 

 .%5משקל מרבי של עד  - ג.     לקבלן קיימות ניידות צילום:
 5%רבי של עד משקל מי -וםילצ ניידות 3
 2%משקל מירבי של  -וםציל ידותני 2
 0% -ניידת צילום 1

 

  .4%משקל מרבי של עד      - יוביות בהגיל      .ד
 (.0% 2014, פחות משנת 4%ומעלה, ניקוד מירבי  2015ביוביות לפחות משנת יצור  5)

 

 .2%משקל מרבי של עד  - ותפחמ"מ ל 050ר של קו בקוט בשטיפהה.     המציע בעל ניסיון 
 (.0%א מ" 500-מ תחו, פ2%בי מ' לפחות ניקוד מיר 1,000בשטיפה, באורך של יון ניס )קיים

 

 משקל  מ"מ  500קווי ביוב בקוטר בצילום המציע או נלווה להצעתו בעלי נסיון קודם, . ו
 .2%מרבי של עד   

 (. 1% יםהסכמ 3-ות מ, פח2%הסכמים לפחות , ניקוד מירבי  3)קיימים 
 

ם מכת הניתן על ידי הרשות להסמכת מעבדות בהתאמוס עבדההמציע הנו בעל הסמכה כמ .ז
 )לא(. 0%)כן(,  5%משקל  – TR-0019-1ל והלנ

 

   600אטמוספרות וספיקה של  260משאבת מים, ללחץ בבעלות המציע ביובית מסוג קומבי  .ח
 )לא(. 0%(, )כן 2%ל משקל', לפחות  18,000בנפח של , יםומיכל מחות ליטר לדקה, לפ                              
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כושרו של את ושל המציע  ואת אמינותגם ההצעות  תנחירת בבמסגרשאי לבחון  יהא העירייה 12.5
של המציע אצל לקוחות ואת ניסיונו את ניסיונו הקודם עם המציע  ,לבצע את ההסכם המוצע

נו רצו ודתם לשביעותלא ביצעו בעבר עב שרא של מציעיםת עואחרים וכן יהא רשאי לדחות הצ
 יקול דעתו.ים לפי שקיספנם מו אילו או של גורם אחר, או שנוכח לדעת שכישוריש

 
 

רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  העירייה 12.6
ם בלתי ריחיעה כדבעי. ממונע הערכת ההצ העירייההתייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת 

 .הצעהלת הסיסבירים עלולים לגרום לפ
 

וי או תוספת שייעשו או כל שינ/מילוי ו ןוטעום הת מקאי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמ 12.7
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין 

 לת ההצעה.סילפולים לגרום ל דרך אחרת, עלבמכתב לוואי או בכ
 

ו/או  תפונוס הרותתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהמשתוש מרשאי לדר העירייה 12.8
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע, חוסנו השלמות 

פרטים ו/או לא המציא הקבלן   ור.הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמ
לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות  או /כן וים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות מכמס
יהא רשאית לפסול את  העירייהמשתמע מכך, וחר הצעתו, על כל הו עומד אנישאכמי דו ומצי

 הצעתו.
 

 לוודא ת העובדים, ציוד, כלים וכו', כדירשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוו העירייה 12.9
 ה בו.ז, וכתנאי לזכייבמכרלטה ישות מסמכי המכרז, קודם להחמים את דרואת שאלה

 

ת תהיה רשאית וועדת המכרזים במידת הצורך לבצע הליך של תחרות זהו צעותה וגשוככל שי 12.10
הצעה משופרת תוך  שיתבקשו המציעים להגיש לתיבת המכרזים כךנוספת בין ההצעות הזהות 

על  ורותו להו/א יהם תיקבע ההצעה הזוכהל כך, ומבנע עהת ההודם קבלשלושה ימים מיו
 .םקיומו של הליך הגרלה בין המציעי

 
 ה על תוצאות המכרזעדהו .13

 .ו/או במייל בדואר רשוםאו /זוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ול 13.1 
 

. יילבמו ו/א רשוםאר בדובפקס ו/או על כך הודעה בכתב, משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל  13.2 
ן ביל יההעיריתוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין  כרזתו במהערבות  שהומצאה על ידו עם הצע

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60 -ז ולא יאוחר מה במכרכוהז
 

העתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי חוזה, שייחתם  העירייהבמכרז לבין  הזוכה/זוכיםבין  313. 
 המכרז.

 

וזה עד למועד חתימת החשיידרש לכך. מיום ימים  7במכרז יחתום על החוזה תוך  וכה/זוכיםזה 413. 
ת הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, בנוסח כתב וכה אזהף יחלי

 הערבות המצורף כנספח א' לנוסח החוזה המצ"ב. 
 

האישורים שעליו להמציא ו יםאת כל המסמכעד למועד החתימה על החוזה ימציא הזוכה  13.5 
נספח ב' לחוזה ) ןבלי הקיטוחה, בין השאר,  אישור על קיום בכלל זז, ובבהתאם לתנאי המכר

הצהרת  1נספח ב' חתום כדין על ידי חברת הביטוח )בנוסחו המקורי(, לרבות  (ההתקשרות
דרש הנח הקבלן, בנוסחתום כדין על ידי לן פטור מאחריות לנזקים" "הצהרת הקב -הקבלן 

 תנאי המכרז ו/או החוזה.מכי וד ממסתי נפרבמסמכי המכרז, והמהווה חלק בל
 

רשאית לבטל את  העירייהד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא לא יעמו ףתשתוהמ היה 13.6 
וזאת  בהודעה העירייהבתאריך שייקבע על ידי הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל 

וות ן המעוהמשתתף לא תיק ותודעה בה נדרש לתקן את המעוה תףתשניתנה למשלאחר 
על פי כל  העירייהי לגרוע מזכויות זה כדן בסעיף יא. ודעהע בההתאם להודעה ותוך זמן שנקבב

 דין.
 

 במקרים הבאים: בטל את הזכייה במכרז גם ית לרשא העירייהבנוסף לאמור לעיל, תהא  713. 

כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או  הנחת דעתה,ל ת,הוכחו ייהירהעכשיש בידי  13.7.1
 זכייה במכרז. שר עם הקבי כלשהנאה נק, דורון או טובת הד, מעע שוחהצי

 

ונה, או כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכ עירייההתברר ל 13.7.2
היה בה כדי , העירייהדעת עובדה מהותית אשר, ל עירייהשהמשתתף לא גילה ל

 ה במכרז.יע על קביעתו כזוכשפלה
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ה, רשאית הזוכ הקבלן רות עםו בוטל חוזה ההתקשיל, אור לעבוטלה הזכייה במכרז כאמ 13.8
למי שייקבע  המכרז ביצוע להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את העירייה
פצה את י תףשתתף( והמשת)לרבות למציע שהגיש את ההצעה הזולה ביותר לאחר המ על ידה
 על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.   העירייה

 
 כויותשמירת ז .14

ו/או לפרקי ביצוע  צל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציעיםפל רשאיתתהא  העירייה 14.1
 הבלעדי.  קול דעתהשונים לפי שי

 

לא לאחד ף א ביצוע שוניםשומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי  העירייה 14.2
 ת.תב הכמויוות בכמפורטמהמצעים, ולחלופין להקטין או להגדיל את הכמויות לביצוע ה

 
ממנה,  עבודה או חלקרשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל ה העירייה 14.3

 שיפוי ו/או לכל פיצוי ו/או , והזוכה לא יהיה זכאיהעירייהול דעתה הבלעדי של ל לפי שיקוהכ
 פת מחיר בשל כך.וסת

ין בהן כדי לחייב או בלבד,ומדן ורך אהן לצשמצוינות, המכרז, ככל  במסמכי המצוינותהכמויות  14.4
 .העירייהאת 

 

לעיל, לא תהווה החלטתה זו עילה לשינוי  14.3 - 14.1כאמור בסעיפים  הרייהעיהחליטה  14.5
  ן.בלהקד עת פיצוי מצאו התוספת המוצעת ו/או לתבי בשיעור ההנחה

 

 ותיתעמשרה מבצו או נמוכה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שתהיה גבוהה העירייה 14.6
 .העירייהבלעדי של מהאומדן של המכרז, על פי שיקול דעתה ה

 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. העירייהאין  14.7
 

זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד  עלת שומר ירייהעהמבלי לפגוע באמור,  14.8
 בשל כך.  העירייהענה ו/או תביעה כנגד טא התלא  יםולמציע ,שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות

 

רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא  העירייה 14.9
 ם מספיקים לפי שיקול דעתה. ינא ת שכישוריהםלשביעות רצונה, או שנוכחה לדע

 

ת המידה שנקבעו ומיתר, את אה , ביןההעירייבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה, תשקול  14.10
של הקבלן,  ולניסיונלרבות בכל הקשור , 1993-ת חובת המכרזים, התשנ"גלתקנו 22בתקנה 

דתו של הקבלן בתנאים מיע כלי, וכן אתח האדם והציוד העומד לרשותו, מצבו הכלומיומנותו, כ
 .העירייהול דעתה הבלעדי של הנדרשים במסמכי המכרז, על פי שיק

 

 .עירייהכי המכרז שמורות למסמת בויוהזכ כל 14.11
המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת 

ציע בהשאלה תנים למינם , ההעירייה והגשת הצעה במכרז זה. מסמכי המכרז הם רכושה של
ות ההצע תגשן להעד המועד האחרו עירייהלשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם ל

אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י  מכרז, ביןל
 רת.אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אח

 

 ותיגתיהס .15

 מכרז.הי מסמכאין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, ב
תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת שינוי או כל 

צעה.  לחילופין, תהא ההת לגרום לפסילבגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 
דעתה  לפי שיקולל והכ -ו רשאית להתעלם מהסתייגות ו/או שינוי כאמור, כאילו לא נעש העירייה

 .ייההעירחלט של המו
 

 מחירים  .16

 את כל החומרים ו/או הציוד ואת כל  ההוצאות ההצעה של המציע תכלול את כל העבודות בשלמותן,
וכו',שיידרשו לשם ביצוע העבודות, אלא  דהובלות, אחסון וציו, יםחת, היטל, פסיםילרבות מ והרווח,
 רז.כמה יכסמבמ אחרת צוין במפורש אם כן
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 ותהוצא .17

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על  
 המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.

 
 

 בכבוד רב,

 עיריית נשר
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 1טופס 
 

 לכבוד
 עיריית נשר

     20השלום  רח' 
 נשר 

 
 ג.א.נ.,

 
לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת בורות שומן,  -   05/2020מס' הצעת משתתף למכרז פומבי הנדון: 

  יובניקוי וצילום קווי ב
 

זומה, לשטיפה י,    05/2020ס' כי מכרז מהירה את כל מסמז נהן ובחנו בחיאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיו
ם אך רפיצום מ, בין המצורפים ובין שאינוי וצילום קווי ביוביחת סתימות, שאיבת בורות שומן, ניקפת

 המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי
 
כו ויים שנערו/או שינ ת עדכוניםעל כל נספחיו, לרבו, מסמכי המכרזאנו מסכימים לתנאים המפורטים ב .1

"(, והעתידים כולם יחד ו "מסמכי המכרזהצעה" אמסמכי ה" -מעת לעת בכתב )הנקראים ביחד  בהם
 רז.החוזה לביצוע העבודות נשוא המכ את ותלהו
 

ם העבודה קומ ר, ראינו אתי המכרז, כי סיירנו באתור במסמכהננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמ .2
יצועה המשפיעים על עלויות העבודה וב ורמים האחריםוכן כי כל הגהעבודות  גישה לאתרותנאי ה

העבודות נשוא המכרז )להלן: לביצוע  נוצעתה את ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו
הבנה או י א על טענות של כל תביעות או דרישות המבוססות "(. כן אנו מצהירים כי לא נציגהעבודות"

 אלו.  ענותזה מראש על טנו מוותרים בהמכרז וא של מסמכי אי ידיעה
 

עונה על כל הדרישות  תנוצעי הם בכל התנאים הנדרשים במכרז, כה כי אנו עומדיאנו מצהירים בז .3
י עבודות  נשוא המכרז באופן מקצועשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע השבמסמכי המכרז, בר

דה מבחינת האיכות, לביצוע העבו לים המתאימיםהציוד, הכשותנו כל וכן כי נמצאים בר, ההוברמה גבו
המכרז ובהתאם במסמכי  ורטמפל כוהאדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הכההספק וכוח 

 ללוח הזמנים שיידרש.
 

מכרז י מסמכי הפ עלבויותינו ייתחת מסמכי המכרז ולמלא אחר כל ההננו מתחייבים למלא אחר הוראו .4
רשאים להעביר כל  כל חוק. אנו מצהירים כי איננו ית על הוראותך שמירה קפדנמינות, תוהימנות ואבמ

ז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא כרבמ נופותמידע שברשותנו כתוצאה מהשתת
 רת מכרז זה.במסג

 
, בסך מכי המכרזורטות במסע את העבודות המפבצל נו מתחייביםגרוע מכלליות האמור לעיל, הני למבל .5

, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות רז, בהתאם להוראות מסמכי המכרזבהצעתנו למכ כמפורט
על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים  יםקבלמ ננובמסגרתו, וה

 רש. שייד
 

 ביטוחים: .6

כמפורט  המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את תזכה, לבצע תנועצהש , ככליביםמתחי אנו 6.1
 עצובי תחילת ממועד יאוחר לא בידיכם ולהפקיד ב'( וחוזה ההתקשרות )מסמך במסמכי המכרז

ח חתום כדין על ידי המבט )נספח ב'(ביטוחי הקבלן  אישור לתחילתן, את וכתנאי דותבועה
 על כדין חתום זהמכר סמכיבמ כנדרש (1ח ב' ספ)נות ור מאחרירה על פט)בנוסחו המקורי( והצה

 .נוידי
 

כתב אמור, אנו מתחייבים בכפוף לדרישתכם בבנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כ 6.2
העתקים מפוליסות הביטוח )שבעה( ימים ממועד קבלת דרישתכם,  7וך תבם לכיא להמצ

 הנדרשות.
 

לות יטוח הנכלהוראות הבדיעת מבטחינו את ליו הבאנ כי ריםמצהי לגרוע, הננו ומבלי בנוסף 6.3
 וחוזה ההתקשרות המכרזמסמכי ואת מהות העבודות לפי  וחוזה ההתקשרות מכרזמסמכי הב

כל הביטוחים המפורטים בדרישתכם התחייבות לערוך עבורנו את נו חימבטבמלואן וקיבלנו מ
ד במלוא מונעהצעה הזוכה ידכם. במקרה בו תיבחר הצעתנו כ ובתנאים הנדרשים על

 המכרז מפורט במסמכיביטוחים כם לעניין דרישותיכ
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ם  שאיר היוימים כי  תאנו מסכ-ר, אם לא נפעל כאמור לעיל מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אח 6.4
מי שהפר את מועד תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות ו/או לפעול כלפינו כ למנוע מאיתנו את

 י.דעתכם הבלעדההסכם, על פי שיקול 
 
ם ב אתכו או בהגשתה לכם כדי לחייור בהצעתנו זתנו שאין באמובא לידיעבזאת כי ההננו מצהירים  .7

. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, תנוצעל הו כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי שו/א
סכימים כי אתם מ נוידוע לנו ואכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידלרא
ם לבטל את המכרז וקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאיגשת הצעות מתליך שענינו הלנהל כל היו רשאים תה

 ועד למועד מתן צו התחלת עבודה. ותהצעה גשתבכל מועד שהוא, לרבות לאחר ה
 
אותנו ת יבבתוקף ומחי ביטול, שינוי או תיקון ועומדתל נתהצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה נית .8

וסף . תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נלהגשת ההצעה המועד האחרוןחודשים מ )ארבעה( 4לתקופה של 
 ימים לפני פקיעת ההצעה. 10כתב מוקדמת בעה ודבה העירייה)ארבעה( חודשים, עפ"י דרישת  4של 

 ו את הארכת תוקף הערבות בהתאם. במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנ
 
בה, על כל נספחיה,  המפורטים יו התנאיםתקבלה, יהנבחרה ונ שורכם בכתב כי הצעתנויא מיד עם קבלת .9

 תנו.חוזה המחייב או
 

במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקיד בידיכם  כם,רדלמשאם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא 
מסמכי החוזה ב רשח בנוסח הנד, כנדרש במסמכי המכרז, את אשור המבטערבות בנקאית לביצוע החוזה

ישתכם, וכמו המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרהטעונים  ם הנוספיםכל המסמכיקור( ואת )עותק מ
 מכי המכרז.סממ לקה חכן לחתום על  מסמכי החוזה המהוו

 
בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו  אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בבצוע העבודות .10

להינתן בהתראה ודה עשוי התחלת העבכך כי צו מודעים ל ל ידכם, וכן הננון ענתייחלת עבודה שהת
 ירבית. הירות המובמם התאכי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות ב קצרה ביותר ומצהירים

 
 2סמכי המכרז )בנוסח שצורף כטופס מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במ .11

 .סמכי המכרז(במ
 

נו בדרך ותינו המפורטות לעיל או אם נחזור במהתחייבויהתחייבות י אם נפר דוע לנו כאנו מצהירים כי י .12
יתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית בוע פגי לכלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבל

יבויותינו ו/או חיהתם בשל הפרת ל הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לככפיצוי קבוע ומוערך מראש ע
 המכרז.לך ניהול ו/או במה הפרת חוזהבשל 

 
לגלות  לא יםייברים ואנו מתחלא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחאנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ל .13

 על הזוכה במכרז. הרייהעיי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת ולמנוע את גלו
 

ל פיעים ערים המשורמים האחם, וכל הגהמכי המכרז על כל פרטימסל י הבנו את כאנו מצהירים כ .14
 וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו,

 
רות שומן, לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת בוו לביצוע עבודות זאת את הצעתנב םישמגיאנו  .15

  נספח ט' , בלן"ב"הצעת הקעל גבי הטבלה שהמכרז, י מכת מסלהוראו , בהתאםניקוי וצילום קווי ביוב
 י המכרז.סמכלמ

 
 . עפ"י מסמכי המכרז פחים ו/או הטפסים הדרושים,להצעתנו זו מצורפים כל הנס .16
 

ת הקבלן הזוכה, תשקול אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחיר .17
וכן , 1993-"גזים, התשנחובת המכרלתקנות  22בתקנה שנקבעו ה ידאת אמות המ , בין היתר,העירייה

 .הייירהעל במסמכי המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי שאת עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים 
 
שבשמו מוגשת  העירייההקבועות במסמכי אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות  .18

או הסכם  ןיעה עפ"י דין כל מניעל הצעה זו, וכי א העירייהם בשם זכאים לחתו ההצעה, וכי אנו
 לחתימתנו על הצעה זו.

 
 בכבוד רב,

 
 
 

___________________________                       _____________________ 

     תאריך                 הקבלן                                  
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 (העירייהמת ותוחורשי חתימה *   )חתימת מ
 
 
 

          (תיות דפוסשם הקבלן )באו

          שמות מורשי החתימה 

        נא לפרט(-ות/אחרת )חברה/שותפאישיות משפטי

          כתובת

          מס' טלפון

          מס' פקס

          מספר עוסק מורשה 

          מס' רישום ברשם הקבלנים
 

 
 

 חתימהאישור 
 

 
____________ מס' _________של _____ ____ עו"ד____________"מ ______________חה אני

ות ה"ה תימח כי "( מאשר בזההקבלן)להלן: " _________________________מזהה ___

_______________________, אשר חתמו על הצעה זו, ____-_____ ו_____________________

 קבלן לכל דבר ועניין.ה אתן, מחייבות בצירוף חותמת הקבל

 
___________________ ___________________________ 

 חתימת עו"ד                          תאריך           
 מס' רשיון( + חותמת + המתי)ח          
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 2טופס 
 לתנאי המכרז 7ת בנקאית בהתאם לסעיף ערבווסח נ

 
 לכבוד

 עיריית נשר
    20 השלום  'רח

  נשר 
 
 א.ג.נ.  
 

 .   2005/20ת במכרז ת השתתפוכתב ערבו הנדון :
 

ו אנ( : "המשתתפים".פ. __________________ )להלן על פי בקשת _______________________ ח
סכום )להלן: "אלף שקלים חדשים(  מאה₪ ) 100,000ל לסילוק כל סכום עד לסך שפיכם ים בזה כלבער

 כרז.לוי תנאי המולהבטחת מי   05/2020מכרז מס' ב תםתפור עם השתוזאת בקש"( הערבות
 

 ומתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אסכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי ש
 "(.המדדלהלן: ")במקומה  אחר שיבוא רשמיוסד ל מכ
 

לעניין ערבות זו  דשהחמכרז. המדד מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות ל
 .דרישתכם על פי ערבות זולקבלת קודם  רסם לאחרונההא המדד שפוי
 

יום  14ך תו פרשי הצמדה,פת התוסב ,לסכום הערבותאו סכומים עד לם לכם כל סכום אנו מתחייבים לש
 את דרישתכם מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק

ה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל יללדרוש את הסכום תחאו באופן כלשהו, או ליך כלשהו תהב
לחיוב כלשהו ים בקשר למשתתפלעמוד  הלו, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכדרך אחרת

 כלפיכם.
 

שכל אחת , מספר דרישותאתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או ב
 סך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.ש הנ"ל בלבד, בתנאי מתייחסת לחלק מהסכוםמהן 

 
 
 ל.ביטות לנתית זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא נבוער
 

 ועד בכלל.   20.07.22  ה עד ישאר בתוקפערבות זו ת

 לא תענה.   20.07.22  דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 נו זו בטלה ומבוטלת.ערבות   20.70.22  יום  חרלא
 

 הסבה בכל צורה שהיא.יתנת להעברה  ולערבות זו אינה נ
 

    .התחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זימיליה לא דרישה בפקס
     

 ________תאריך : _____

                                                                   _____________ 
 בנק                                                                                                                                                    
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 3ופס ט

 תנאים כלליים   -     05/2020' למכרז מסם  ירתב כמויות ומחיכ
 
 מכרזנאים המפורטים בהצעת המחירים בכל התאילו התחשב בכ זהשתתף במכרז ואים את הקבלן המר .1

 זה על כל מסמכיו.
 

, כניותותב ,במפרטם רית כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכאצעת הקבלן המשתתף כוללת ה
 .הזמכרז בות ובכל המסמכים הכלולים הכמויבכתב 

 

ו מאי התחשבות אמכרז בנאי כלשהו תת ו טעות בהבנאהנובעת מאי הבנת  ענהטלא תכיר בכל  העירייה
 בו.
 

מך ממסמכי המכרז, ובכפוף ות האמור לעיל, אם לא נקבע במפורש אחרת במסוע מכללימבלי לגר .2
 את ערך:ל הקבלן ככוליחשב על ידי בודה יהע חירמוחד, ימהלהוראות המפרט 

 

בה, והפחת ם ריודה או הקשול החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבכ א.
 שלהם.

 

 זה. עבודות נשוא מכרזהשלם של ן השה לשם ביצועל העבודה הדרוכ ב.
 

 '. וכד, ניותמז ים, במכונות, בציוד, בדרכיםבודה, במכשירשימוש בכלי עה ג.
 

חסומי מאמצעי הזהירות הדרושים לצורך ביצוע העבודה בהתאם למסמכי המכרז, לרבות  לכ ד.
 .וכד' טלושינת  תנועה ותנועה, הכוו

 

כן הובלת והחזרתם  ,מירתםשחסונם, אריקתם, , פבודה, העמסתםלת כל הנ"ל למקום העובה ה.
 מנו.לאתר העבודה ומ עובדים

 

 . ד'י ביטוח וכדמ יניהם,מל והאגרות סיםיהמ ו.
 
 

 שיונותיתיאום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין, והשגת כל האישורים, ההיתרים והר ח.
 . ביצוע העבודותך ורים לצהדרוש

 

 לילה, שבת וחג.ודת שות בגין עבכל ההוצאות הנדר ט.
 

 לת ועודפים ממנו. ניקוי אתר העבודה וסילוק פסו י.
 

 בודות. גי העלכל סוכניות ות תנכההוצאות בגין ה יא.
 

 כניות או מסמכים אחרים על פי המכרז. וכל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי ת יב.
 

 חשמל וטלפון. מים, ת יכאספקת וצר .יג
 

 גי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז. ל סוגימות, וכדמי בדיקות, ד יד.
 

המוקדמות  זה הוצאותיופות, ובכלל קיצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והעוההכל  .טו
 יומכרז ו/או מסמכההוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי ן והמקריות וכ

ויות, בין בימון והערהוצאות המרה של הקבלן, לרבות ובכלל זה כל התקו, תןאומחייבים 
 .דלצדדים, ובין שהן תיוודענה להם בעתי שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה

 

  מויותכ .4

מחירים האך  -כמויות הן אומדן בלבד, והן עשויות להשתנות במהלך העבודה ת בכתב הל הכמויוכ
 .לשינוין בלתי ניתו יםפיהיו סוייין המציע יצש
 

 דיקותב .5

מוצעים על ידי הה וציוד רוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידדלת שאיר העירייה
 צאות הבדיקה למכון התקנים. הות אנו ל חשבועשלם י הקבלן. הקבלן
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 4ופס ט
 

 לכבוד,
 עיריית נשר

    20השלום   'רח
  נשר 

 
 .,א.נג.
 

 במכרז( שם המשתתף )                                                             נדון:ה
 
 דלקמן :כ הנני לאשר בזאת(, הקבלן""דינו של הקבלן שבנדון )להלן:  רךעוכ
 

 ויות( :מו המלא של הקבלן )כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפש .1
 

  

 

 של הקבלן :אגדות ס' ההתמ .2
 

  

 

ים ותפים הכללישמות הש -שותפות ובמקרה של תאגיד שהינול הקבלן )ש ותבעלי המנית מוש .3
 ים( :והמוגבל

 

  

 

 קבלן :המות המנהלים של ש .4
 

  

 

 קבלן :האת ת מות האנשים אשר חתימתם מחייבש .5
 

  

 

 רכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן :ה .6
 

  

 

החתימה של  הושעליה חתמו  מורש ,רעיריית נשי אשר פורסם על יד  05/2020גשת הצעה למכרז מס' ה .7
קבלן, ההינן במסגרת סמכויות , לביצוען ות בחוזהקשרההתושוא המכרז נ עבודותיצוע הבלן, וכן הקב

 של הקבלן, להסכמים שהקבלן הינו צד להם, ועל פי כל דין. הייהעירבהתאם למסמכי 
 
 
 

___________________________  ______________________ 

 "דו ע____________, ______    תאריך            

 __________________ר. מ. 
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 5פס וט
 
         דכבול

 עיריית נשר
  20השלום  ' חר

 נשר 
 
 א.נ.,ג.

 נסותואישור רו"ח על עבודות והכ משתתףת צהרה
 

ת דואת כל העבו (, ביצענו2018, 2017, 2016וש השנים האחרונות )כי במהלך של הרינו להצהיר
ף של ביוב, בהיק י וצילום קוויומן, ניקו, שאיבת בורות שלהלן: שטיפה יזומה, פתיחת סתימות

 חד.י מע"מ( בממוצע לשנה, לכל העבודות₪ )לא כולל  500,000

 או לחלופין:

(, ביצענו את כל העבודות 2018, 2017, 2016האחרונות )י במהלך שלוש השנים הרינו להצהיר כ
₪  500,000, בהיקף של ניקוי קווי ביובשאיבת בורות שומן, ו פתיחת סתימות,, שטיפה יזומהלהלן: 

 מ( בממוצע לשנה, לכל העבודות יחד.לא כולל מע")

 ביחס להצהרת המשתתף פה הנכונהלואת הח    Xיש לסמן ב *

 השנים האחרונות: 3במהלך יצענו, כאמור לעיל, לן פירוט העבודות שבלה

שלמתה הועד מ ועהיצם בודה ומקויאור העבת ס'מ
 )שנה וחודש(

ל העבודה ש כספייקף ה
 לא כולל מע"מ()

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 תימת המשתתף______________________________ח

 
 אריך: _______________ת

 
 

 רואה חשבוןישור א
 
 רתקרנו את הצהוכרואי החשבון שלו בי"( משתתףהלהלן: "__________________ )_בקשת ל

 הלת המשתתף.ריות הנההצהרה הינה באחת כמדווח לעיל. המשתתף בדבר ההכנסות מביצוע עבודו
 .קורתנואחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על בי

 

ראיות התומכות קורת כללה בדיקה של ביקורת מקובלים. הבירכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ע
רה הנ"ל הצגה שיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהלהוזאת במטרה בסכומים ובמידע שבהצהרה 

 ספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.שביקורתנו ממהותית. אנו סבורים  עהמט
 

כנסות חינות המהותיות את הכל הבצהרה זו משקפת באופן נאות מה דעתנו בהתבסס על ביקורתנול
 .ילכמדווח לע בוצעו על ידושומות דעבודות  המשתתף מביצוע

 

 
 בכבוד רב,      ___________:_תאריך

         

 רואה חשבוןחתימה וחותמת                      
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 6ופס ט

 צהיר ת

 1976-ריים, תשל"ובוב' לחוק עסקאות גופים צי 2פי סעיף ל

 

 

אחר _________________ לז. ______________ ת.___ מרח'__________ ______ ני הח"מא
 צהיר כלהלן:עשה כן, מק אם לא אבחוים מת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועאה אתי עלי לומר שהוזהרתי כ

 
אני וחברה, ________ ב________אני מכהן כ"(, חברהה" :להלן_________________ )__ני נציג א .1

 .רט להלןאת המפו טעם החברה,מוסמך להצהיר מ
 
ב)א( לחוק 2ף )כהגדרתו בסעי יהאלעל זיקה וב חברההעד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  .2

לא הורשעו בפסק דין "(( יםופים ציבוריוק עסקאות גח" :)להלן 1976-התשל"ו, יםגופים ציבוריעסקאות 
ת תנאים הוגנים(, סקה שלא כדין והבטחלפי חוק עובדים זרים )איסור הע בירותע יותר משתיבחלוט 

כר ש וקחלהלן: ") 1987-"זמינימום, התשמ רשכק או לפי חו( "וק עובדים זריםח" :)להלן 1991-תשנ"אה
 "(. מינימום

 
ק חוב)א( ל2על זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף ובחברה הבמכרז,  להגשת הצעותעד למועד האחרון  .3

ו לפי אלפי חוק עובדים זרים  ירותשתי עביותר מבק דין חלוט עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפס
 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  נהש , אולם חלפהחוק שכר מינימום

 
 
 
 

       _________________________ 
 תימהח                                                                  

 
 
 
 
 

 ישור עו"דא
 
 
במשרדי  ____,_____________________עו"ד , הופיע בפני______ ________בזה כי ביום  נני מאשרה

ע"י אשר זיהה עצמו _____ ___________________________מר ________ _____________ ח'ברש

יהיה צפוי ו להצהיר את האמת וכי ליולאחר שהזהרתיו כי ע, מוכר לי אישית_______________/ה__ת.ז. 

 נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. ם לא יעשה כן, אישרשים הקבועים בחוק אלעונ

 
 
 

 ___ותמת ________________ח   _____________ו"ד _______ע
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 7ופס ט

 צהיר ת

 
ז. ת. ____________________________ מרח'___________________ _____________ ני הח"מא

לעונשים הקבועים בחוק  האמת וכי אהיה צפויתי כי עלי לומר את אחר שהוזהר_________________ ל

 :לן, מצהיר כלהאם לא אעשה כן

תפקיד באני מכהן "(, מציעה" :להלן__________ )_________________________ני נציג א .1
 את המפורט להלן., יעצמהאני מוסמך להצהיר מטעם ומציע, _____ ב___________________

 

)להלן:  עיריית נשרשל    05/2020 המציע במכרז פומבי ש במסגרת הגשת הצעתצהירי זה מוגת .2
 "(.רזכמה"

 

מפורט המכרז, את הציוד ת ההצעות לאחרון להגשעלותו או ברשותו של המציע, נכון למועד הבבש י .3
 "(:ציודההלן: "מטה )ל
 

לות ועינית מע 360לל מד מטרים, מד שיפוע וכיוון כוניידת צילום, למערכת ביוב ותיעול,  -
וש ת לשימלרבות מערכת צילום ידני, דמות הרובוטת סביב כל היקף התקלהסתכלו

 מוגבלים. תמוקובמ

 

  ומעלה 2015ייצור לבת, משנת ביובית מסוג ביובית משו 2 -

  ומעלה 2015לחץ, משנת ייצור  יוביתמסוג ב ביובית 2 -

 .ומעלה 2015קו"ב, משנת ייצור  15 משאית שאיבה גדולה, 1 -

   ו שווה ערך.                        איתורן או פוינטר אביובית קיים מכשיר בכל  -
 פונטר(. איתורן או לת מיקום מדויק ורציף של הביובית מחב'קב)ל        

 ביובית.מד מים ומז"ח לכל  -

 ילוי גזים במערכת ביוב.ר לגמכשו -

 הקטרים.ל פקקים לסתימת קווים, בכ -

 חליפות ביוב. -

 מגפיים. -

 פנסים. -

  .אפודים זוהרים -

 וד מגן אישי וצוותי לפי נספח הבטיחות המצורף.יצ -

 שים.יכבב בודותחות לעציוד בטי -

 ביוב.ר לשוחות המערכות חיצוניות, להזרמת אווי 1 -

 מק"ש, לפחות. 250, בספיקה של ת שפכים, לשאיב6טר "משאבות ניידות, בקו 1 -

 מק"ש, לפחות. 200 יבת שפכים, בספיקה של, לשא4, בקוטר "ותמשאבות נייד 1 -

 .לפחות מ"א, 400, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 8צנרת, בקוטר " -

 לפחות. מ"א, 400ל , לביצוע מעקפים, באורך כולל ש6בקוטר " ת,צנר -

 מ"א, לפחות. 400באורך כולל של  יצוע מעקפים,, לב4צנרת, בקוטר " -

 ביוב.ים, בתוך צנרת הביוב ו/או שוחות הורשש ךציוד לניקוי וחיתו -

 ים, בכל הקטרים.ת לניקוי קוודיזות מיוחדו -

 .היבשאודות צוע עבגנרטור וציוד נלווה, לבי 1 -

 א לפחות.מ" 100של  צינור לחץ " ¾ רזרבי לביובית באורך -

 מ"א לפחות.   100ורך של י לביובית בארזרב 1צינור לחץ " -
 הנלווים.ף שקיות מתאימות לאיסו     -
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ציע ימשיך לתחזקו באופן והוראות הדין, והמ התאם להוראות היצרןציוד הוא תקין ומתוחזק בה .4
 תקופת החוזה, כאמור במכרז. ךורא ן לכלהא תקיהאמור כדי שי

 
 
 

      _____________________ 
 תימהח                                                                                    

 
 
 

 ישור עו"דא
 
 _____,_______________________עו"ד , הופיע בפני____________ __אשר בזה כי ביום נני מה

אשר _____________ ______________מר  ________ברח' _______________________ש דיבמשר

עליו להצהיר את הרתיו כי הזולאחר ש, מוכר לי אישית_________________/ הי ת.ז. עצמו ע" זיהה

 .ם עליהעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתבועים בחוק אם לא ייה צפוי לעונשים הקהאמת וכי יה

 
 _________ותמת ________ח   ____________________ ד"וע
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 8ופס ט
 ף מידע ד

 
 
 יאור המשתתף:ת.    1

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מלצות:הו רץות באות דומירוט ניסיון של המשתתף בעבודפ.    2
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

רשימת עובדים ו/או קבלני משנה הקשורים למשתתף וסוג ההתקשרות איתם )מס' צוותי העבודה  .  3
 עם עבודות דומות:  מועסקים על ידי המשתתף( בקשרה

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

ות צילום קווי מים וביוב פר טלפון, להם ביצע המשתתף עבודשימת לקוחות הכוללת איש קשר ומסר .   4
 ושטיפת קווי ביוב 

 

 

 

 

 _______________________.שם איש הקשר למכרז: _________ .  5
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 9טופס 

 ימולא ע"י קבלן המשנה() 
 
         כבודל

 נשר ייתעיר
  20השלום  ' חר

 נשר 
 

 נ.,.אג.
 

 ו"ח על עבודות והכנסותצהרות קבלן משנה ואישור רה
 

_______קיים הסכם בתוקף מיום הריני לאשר כי ביני לבין ___________________________ .1
 ביוב._______, למתן שירותי צילום קווי ____

 
וב, בהיקף ום קווי ביעבודות ציל( ביצענו 2018, 2017, 2016רונות )הריני להצהיר כי בשלוש השנים האח . 2

 ₪ )לא כולל מע"מ(, בממוצע לשנה. 100,000של 
 

 נות:השנים האחרו 3כאמור לעיל, במהלך  להלן פירוט של עבודות צילום קווי ביוב שביצענו,
 

 שלמתההועד מ יאור העבודה ומקום ביצועהת ס'מ
 )שנה וחודש(

דה עבול השיקף כספי ה
 לא כולל מע"מ()

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 ____________________תימת המשתתף__________ח

 אריך: _______________ת
 
 

 ישור רואה חשבוןא
 
וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת ( "קבלן המשנהלהלן: "____________ )_______בקשת ל

לן כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת הקבקבלן המשנה בדבר ההכנסות מביצוע עבודות 
 על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. העהמשנה. אחריותנו היא לחוות ד

 
התומכות ים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות רכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלע

הצהרה הנ"ל הצגה זאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בבסכומים ובמידע שבהצהרה ו
 עתנו.יקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דמטעה מהותית. אנו סבורים שב

 
ות את הכנסות דעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיל

 .כמדווח לעיל בוצעו על ידושומות דת המשתתף מביצוע עבודו
 
 

 בכבוד רב,      _תאריך:___________
 
 חתימה וחותמת רואה חשבון                    
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 10טופס 
 

 
         כבודל
 ריית נשריע
  20השלום  ' חר

 נשר 
 
 א.נ.,ג.

 
 ם לצרכי ביצוע העבודותעובדי

 
ות הנדרשות במכרז, זה, יועמדו ע"י לצורך ביצוע העבודהרינו מאשרים בזאת שהעובדים המופעים במסמך 

 .7.10בהתאם לנדרש במפרט הטכני, נספח ו' למסמך ב',  בסעיף 
 

 רהותק בחב ניסיון מקצועי מקצוע ובדשם הע ס'מ

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
 

 ___תימת המשתתף___________________________ח

 אריך: _______________ת
 
 
 

 
 שור עו"דיא

 
 ,____________________________עו"ד  ,______ הופיע בפני________הנני מאשר בזה כי ביום 

שר זיהה עצמו ע"י _____ א_________________________ מר _________שברח' _______במשרדי 

כי יהיה צפוי כי עליו להצהיר את האמת והזהרתיו ולאחר ש ,המוכר לי אישית /_________________ת.ז. 

 יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 
 

 תמת _________________וח   עו"ד ____________________
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 11טופס 

 קבלן משנהחייבות של מכתב הת

 
 לכבוד

 עיריית נשר
  20השלום  

 נשר 
 

 ג.א.נ., 

 שטיפה יזומה, פתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביובלכרז מ דון:נה
 

 קמן:כלפיכם   כדל מצהירים ומתחייבים ,ח"מ, ה________________________________אנו 
 

המציע(  _____________ )שם____בינינו לבין נכון למועד הגשת ההצעות במכרז, כי  ,הננו מצהירים .1
ם הסכם מיום ________, שבמסגרתו התחייבנו כלפי המציע לבצע עבודות צילום "( קייהמציע" -הלן )ל

  ."(ההסכם)להלן: " קווי ביוב

עתו, בין היתר בהסתמך על קשריו העסקיים עימנו, נדון והגיש הצמשתתף במכרז הוע לנו, כי המציע די .2
 :להלן רטכמפו - ינועל יד השירותים המסופקים ומבוצעיםתוך פרוט 

 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 .(רים""המוצ:)להלן 

מקובלת  ,, ידועה לנוכל הקשור לצילום קווי ביובצהירים כי דרישות המכרז והצעת המציע, בו מהננ .3
תחייבים לפעול , ואנו מללותוכרז בכת המציע ובכפוף לדרישות המניתנת לביצוע כמפורט בהצע ,עלינו

 המציע יזכהבהתאם לכל ההוראות הרלבנטיות במסמכי המכרז, בתחומים הקשורים אלינו, במידה ו
 .תום על חוזה עמכםבמכרז ויח

נתנו ייתנתקו קשרינו כאמור עם המציע, י ,כי במידה, ומכל סיבה שהיא ,הננו מתחייבים כלפיכםכמו כן,  .4
, על פי אים, בטיב ובאופן כפי שניתנו על ידינו למציענאופן ישיר, בתנו בקשר למוצרים בילכם שרות

  . נים בכךהיו מעוניידרישתכם ושיקול דעתכם הבלעדי וככל שת

 האחריות והבדק.במשך תקופת גם בותנו זו תחול כלפיכם יהתחי .5

פורשת זה לכל גורם אחר אלא ברשותכם המ הננו מתחייבים שלא להסב חובותינו על פי כתב התחייבות .6
 תב.כמראש וב

מראש באישורכם  למסגרת אחרת, ו/או באמצעות גוף אחר, תועבר פעילותינו הנ"לשמובהר כי במידה  .7
, מבלי שזכויותיכם על פי כתב תוסב התחייבותנו זו כלפיכם למסגרת או הגוף האחרים, ובכתב

 .התחייבות זה תיפגענה

בכל האמצעים העומדים לרשותכם  לנקוט כנגדנו כלפיכם תוכלו ונפר התחייבותנו זוידוע לנו כי במידה  .8
 על פי דין לשם אכיפת זכויותיכם כלפינו.

ו בהתקשרותנו עם המציע,  כדי להקים לנו זכות כלשהי מולכם, ותנו זו אין בהתחייבברור וידוע לנו כי א .9
בלתי  יע לביניכם הן של המציע בלבד והןבכל שלב, וכי הזכויות על פי החוזה ככל שייחתם בין המצ

המחאה/העברה על ידו, ולא תהא לנו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפיכם, לרבות ומבלי לניתנות 
 ה.קבלת תמור ביל בענייןלהג

 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 

_______     ______________________________________      ____________________ 
 תאריך   חתימה                             חותמת+  שם           
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 אישור עו"ד
 
 

 ה"ה __________________ כי חתימת ,מאשר בזאת _______________________  עו"ד ,הנני הח"מ

אשר   ____________ת.ז. _________   _______________________-, ו                      .ת.ז

בהתאם לכתב התחייבות  הקבלןה כדי לחייב את ביש  ,העירייהת בצרוף חותמהתחייבות זה, ו על כתב חתמ

 זה.

 
 ___________ותמת + מ.ר ________ח   _______ו"ד _____________ע
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 מסמך ב'
 

 חוזה התקשרות
 

 2012                         ש  לחוד                            שנערך ונחתם ב_____________,  ביום
 
     

 בין
 

 עיריית נשר 
   20השלום  ' רח

    נשר 
 "(המזמין" ו/או "העירייה)להלן "

 ;מצד אחד
 

 לבין

_____________________________ 

 ח.פ. ________________________

 מרח' _______________________

 "(ןבלהק)להלן " 
 ;שני מצד

 

ום סתימות, שאיבת בורות שומן, ניקוי וציל פרסמה מכרז פומבי לשטיפה יזומה, פתיחת העירייהו   הואיל
 "(;המכרזלהלן: ")    05/2020קווי ביוב, מכרז מס' 

 

 והקבלן הינו הזוכה במכרז; והואיל 
 

ומן,  בת בורות שיתיחת סתימות, שאלשטיפה יזומה, פלהזמין מהקבלן עבודות  העירייהוברצון       והואיל 
לשטיפה יזומה, הקבלן מעוניין לבצע עבודות ות שיידרשו, ו, בהתאם לעבודוצילום קווי ביוב ויקינ

, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה רות שומן, ניקוי וצילום קווי ביובפתיחת סתימות, שאיבת בו
 זה להלן; 

 
 ן :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהל

 לי לפרק א'    כ

 החוזה. צהרות הכלולות בו כדין הוראות והה און המבדי   .1
אם לא(, המפרטים )בין המבוא לחוזה, מסמכי חוברת המכרז, הנספחים )בין אם מצורפים בפועל ובין 

 הווים חלק בלתי נפרד הימנו.אם מצורפים בפועל ובין אם לא(, והצהרות הצדדים מ
 

 הגדרות ופרשנות .   2

המשמעות המפורטים בטור ם בטור הימני  דלהלן הפירוש או טירוים המפיהיו למונח בחוזה זה   2.1
 השמאלי דלהלן:

  

 המשמעות                     המונחים

, לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, העירייההמכרז שהתפרסם על ידי               המכרז""
 עילות שלפיוב, ברחבי שטחי השאיבת בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ב

, על כל נספחיו ומסמכיו, אשר    05/2020, מכרז פומבי מס' היהעירי
 זוכה.לפיו זכה הקבלן בעבודה נשוא החוזה, לרבות הצעת הקבלן ה

 

כהגדרתו במבוא לחוזה זה, לרבות, נציגיו של הקבלן, יורשיו, מורשיו,  "הקבלן"                      
בביצוע על ו ילשבאו בבשמו  לם ולרבות כל קבלן הפועשליחיו המוסמכי

 החוזה, ובכפוף להוראות החוזה. פי הוראות 
  לפקח על ביצוע שטיפה יזומה, פתיחת  או מי טעמו/מהנדס העיר ו  "                מהנדס העיר"

  לום קווי ביוב, ברחבי שטחי סתימות, שאיבת בורות שומן, ניקוי וצי                                            
 , במסגרת חוזה זההעירייההפעילות של                                              

לפקח על ביצוע שטיפה יזומה,  העירייהבכתב על ידי  הימונמי ש "המפקח"                     
פתיחת סתימות, שאיבת בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביוב, ברחבי 

 זה. זהחו, במסגרת העירייהשטחי הפעילות של 
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פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות                        ה"וזח"ה
טים, התוכניות וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה המפר

 ת.טים נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנובעתיד לרבות פר
 

וכל חלק של העבודות, ולות וההתחייבויות פעוה העבודות,ל כ פירושה "העבודה"             
ו עולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ונספחיהפ

מן, ניקוי ובקשר עם שטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת בורות שו
ות כל עבודה וצילום קווי ביוב, בין אם היא מפורשת ובין אם לאו,  לרב

זה ולרבות עבודות חול םבלן בהתאהקל שתוטל על ידי המפקח ע
 או בקשר לביצועו של החוזה.רעיות הנדרשות לביצועו א

 

, כפי שיהיו מעת לעת, וכל המקרקעין אשר העירייהעילות תחומי פ "מקום/אתר העבודה"
בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה, לרבות כל מקרקעין 

 החוזה.  ודות על פיעבה שיועמדו לרשות הקבלן לצורך ביצוע אחרים,
 

ביצועה של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונם של המפקח  ה"     העבוד "ביצוע
 .העירייהו

 

צנרת, אביזרים,  חומרי  ציוד מכני, חשמלאי ואחר, חומרי בניה, צנרת, "החומרים והציוד"       
ע צואו כל החומרים האחרים הדרושים לביעזר, חלקי חילוף, צבעים ו/

 העבודה.
 

 שניתנה על ידי הקבלן להבטחת התחייבויותיו על פי חוזה זה.בות הער בות"רע"ה
 

מורה לביצוע החוזה, לרבות כל עתו של הקבלן כתהסכום הנקוב בהצ "התמורה"
תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל 

 סכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.הפחתה שתופחת מה
 

רטים סטנדרטיים שיהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה, ו/או ות ופתוכני     יות"    וכנהת"
, לרבות העירייהקבלן ויאושרו על ידי התוכניות שהוכנו ויוכנו על ידי ה

ין חוזה זה, וכן ילענ העירייהכל שינוי בתוכניות שאושר בכתב על ידי 
ין יח לענפקהממויות אחרים שיאושרו בכתב על ידי כל תוכנית וכתב כ

מן לזמן, וכן תוכנות וכתבי כמויות שיתווספו מזמן לזמן, זזה מ חוזה
 ויאושרו על ידי המפקח.

 

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

 

 למכרז. הצעותהאחרון להגשת ד ועהמדד הידוע במ           " הבסיסי"המדד 
 

 המדד האחרון הידוע במועד הוצאת כל הזמנת עבודה לקבלן. "המדד הקובע"            
 

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות  "כוח עליון"            
ין שהוכרזה מלחמה ובין אם עם כוחות מזויינים של מדינת אויב )ב

ובהר בזאת כי גיוס מילואים מספק  טבע. למען הסרן סולאו( וא
 שביתות, השבתות וסגר אינם נחשבים ככוח עליון.

 

ותקנות התקנים )תו תקן  1953-כמשמעותם על פי חוק התקנים תשי"ג "תו תקן"-" ותקן"
 .1982-וסימן השגחה( התשמ"ב

 

ספק, רה של סתירה, מקב יפורשקיימים ואשר יובאו בעתיד לא חוזה זה, על נספחיו השונים ה 2.2
י וודאות או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות א

 כותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה. לכותרות, ל
 

 כללי: -אור העבודה ית 2.3

 שטיפת קווים. 2.3.1

 ניקוי שוחות. 2.3.2

 ים.איתור שוחות וקוו 2.3.3

 טיפול בתקלות. 2.3.4

 ביוב.י וופתיחת סתימות בק 2.3.5
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 מזג אוויר, כולל בשעת חירום. ת בכלמתן שרו 2.3.6

 עבודות למניעת זיהום, בכל ימות השנה. 2.3.7

 עבודות צילום ותיעוד. 2.3.8

 בודה תתבצע לפי המפורט בכתב הכמויות והמפה הכללית המצ"ב.עה 2.3.9
 

 נספחים .  3

ין אם ובל ברת המכרז, בין אם הם מצורפים בפועהמסמכים המפורטים להלן, וכן יתר מסמכי חו   3.1
 לק בלי נפרד מחוזה זה:חווים לאו, מה

 

 נוסח הזמנת עבודה. - '   נספח א

 .אישור על קיום ביטוחים  - נספח ב'

 הצהרת קבלן על מתן פטור מאחריות לנזקים.     -                    1נספח ב' 

 תעודת השלמה. -     נספח ג'

 הוראות בטיחות. -     נספח ד'

 עבודות בחום.יצוע לב ים מיוחדיםנאת     - 1נספח ד' 

 הוראות תשלום. -    נספח ה'

 מפרט טכני מיוחד. -     נספח ו'

 ית.רבות בנקאנוסח ע - נספח ז'

 היעדר תביעות. - נספח ח'

 הצעת הקבלן. -    נספח ט'

 כתב כמויות. -    נספח י'

 מפה כללית. -   נספח יא'

 פרוטוקול מסירה. - ב'ח ינספ

 מים מקומי / מצב חרום.משבר הקבלן ב נהלותהת - נספח יג'

 אומסמכי המכרז" " כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור
 ."מסמכי החוזה"

 
זה למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחו    3.2

קיבל את כל ההסברים אשר ביקש כנם, ם, הבין את תוותא זה, לרבות אלה שלא צרפו, כי קרא
 ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם.

 

על ידי הקבלן או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן  שהו מתנאי החוזהאי הבנת תנאי כל
 ה.ז היו לו כל תביעות או דרישות בענייןזכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא י

 
 בלןקות ההצהר .    4

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל החומרים והציוד שיסופקו על ידו הינם מהדגמים האחרונים  4.1
מיוצרים וכי כל אביזר שיסופק על ידו במסגרת חוזה זה יתאים ויעמוד בדרישות התקן ה

 אביזר.התקף במועד התקנת ו/או השימוש ב הישראלי
 

תו ים שיסופקו ויותקנו על ידו ישאו אביזרמרים הציוד והחוה הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל 4.2
יוד על ידי הגורמים המוסמכים תקן ו/או תו השגחה הוא אחראי לבדיקת התאמת החומרים והצ

 וקבלת אישורם לכך.
 

נסיבות כי יבקר באתרי העבודה כפי שיפורטו בהזמנות ויבחן את התנאים, הנתונים וה 4.3
תשתיות והכל קודם לתחילת העבודה. בות הובעים ממנה לרהנו הקשורים בביצוע העבודה ו/א

ת כספיות או אחרות, כלפי הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעו
 , שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.העירייה
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 יםנאשורם התיכי ידועים וברורים לו לא הקבלן מצהיר, כי קרא תנאי חוזה זה ונספחיו, 4.4
בנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לעבודות לשטיפה זה ווזה שבח והדרישות

שאיבת בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביוב, לרבות על פי הדרישות יזומה, פתיחת סתימות, 
 תם ו/או לביצועם ועל פי כל דין.ובנספחיו, במועדים שנקבעו למסיר והתנאים המפורטים בחוזה

 

ם מקצועיים ומיומנים במספר הדרוש לביצוע שטיפה יזומה, ובדייק עלהעסחייב ן מתבלהק 4.5
ניקוי וצילום קווי ביוב, במועדים ובתנאים שנקבעו בחוזה פתיחת סתימות, שאיבת בורות שומן, 

 זה.
 

הניסיון, הכישורים הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות,  4.6
רושים לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת ן הדמיומדה הח העבוווכ יםניהמקצועיים והטכ

, בהתאם להוראות חוזה זה העירייההפעילות של בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביוב, בתחומי 
על פיו לא וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו 

 כלשהם.שלישיים  צדדיםל ש יהא משום פגיעה בזכויות
 

אינה מתחייבת למסור לו הזמנות עבודה בהיקף כלשהו וכי  העירייהבלן מצהיר כי ידוע לו שהק 4.7
ניקוי וצילום קווי ביוב   בתחומי הזמנה לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת בורות שומן, 

 ך.ורלצ ישות מעת לעת בהתאםהזמנות או דר מותנית בקבלת העירייההפעילות של 
 

תהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה והקבלן לא  העירייהי לו כר כי ידוע הקבלן מצהי 4.8
רשאית לבטל הזמנה  העירייהום כלשהי בגין שינוי כאמור. כמו כן תהא יהא זכאי לתוספת תשל

כל טענה הזמנה ולקבלן לא תהיה ימים ממועד מסירת ה 7שנמסרה לקבלן, כולה או חלקה, תוך 
 ן.יאחרת בעני יעה כספית ו/אותבו ו/א

 

ן מתחייב להשתמש חומרים מהמין המשובח ביותר, ציוד ומתקנים ו/או חומרים  הקבל 4.9
ים ביהם קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורשלג

ם נקבע א לאי ביוב.  אשומן, ניקוי וצילום קוולשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת בורות 
 נספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפורשת זו.אחרת בחוזה זה או ב במפורש 

 

הזכויות האחרות, זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי  4.10
אלא  וכלשה מוש, וכי הוא לא יעשה בהם שיעירייהמכל מין וסוג שהוא, במפרטים שייכות ל

 ה.ז זהעו של חולצורך ביצו
 

חוזה, יתחזק, ישטוף, ינקה ויצלם את קווי הביוב  באופן ופת הכי במשך כל תקהקבלן מתחייב  4.11
, יטפל בכל מפגע ביוב בכל שעה לאורך היממה העירייהבכל עת שיידרש ע"י רצוף, שוטף וסדיר ו

 ויעמוד בכל המטלות בחוזה. 
 

, ירייהעהניית ו/או דרישת פ כליב לתת מענה לבזאת כי הקבלן מתחי למען הסר כל ספק, מובהר 4.12
 חרום, בשעת הלילה, שבתות וחגים, בכפוף להוראות כל דין. בין היתר במצבי

 

, על חשבונו והוצאותיו, את המסמכים עירייההקבלן לימציא  זה ועד חתימת חוזהלא יאוחר ממ 4.13
 והאישורים כדלקמן:

 

 . ז' נספחכהמצורף נוסח , ב, כמפורט בחוזהערבות ביצוע 4.13.1
 

על ידי חברת כדין תום , חב' נספח( כמפורט בירמקונוסח ) ם ביטוחיםיוק אישור 4.13.2
, חתומה 1נספח ב' סח המצורף כ, ובנוסף הצהרת פטור מאחריות לנזקים בנוביטוח

 כדין על ידי הקבלן.
 

לרבות , ואשר לדעתה נחוץ לאישור או לביצוע העבודה העירייהל מסמך אחר שדרשה כ 4.13.3
 .טכניעפ"י המפרט הם שינים הדרורים ו/או הנתוהאישו

 
 וראות מילואיםסתירות במסמכים וה .    5

הכלולים  חד ממרכיביו, את כל הנתונים והמידעעל הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל א    5.1
 בהם.

 
אמה, דו תירה, אי התל עת אחרת, סכובין ב 5.1גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן      5.2

ממנו או שהיה הקבלן רת וראות החוזה להוראה אחבין הוראה אחת מה להבאא משמעות, וכיוצ
הודעה לקבלן, שלדעתו  נו, או שמסר המפקחמסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממ
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 יתן הוראות בכתב, לרבותיש אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקח
חלוקת הודעה על ידי המפקח בדבר מ אי מתן לנהוג לפיו.ש שיהצורך, בדבר הפירוש  תוכניות לפי

חוזה לפי  וא תגרע מאחריותבפירוש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו של  הקבלן והיא ל
 זה.

 

הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע  
יהיה  בכך, או  , לאים לחוזהי פירוש מסולפג אמור, לא עשה כן, ונהקבל הוראות כהעבודה ול

לפי שיקול דעתו  אחר, ה כאמור, כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירושבסתיר
ומיטב הבנתו המקצועית של המפקח ובכפוף לכל דין. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות 

, ושירפל כך שנהג לפי בשת נוביעות או דרישות או טעהיו לו כל תין זה, ולא ייהמפקח לענ
 כלשהי של המפקח, כאמור. כאמור, או בגין הוראה

 
תוכניות, לפי  הוראות, לרבותלעת, תוך כדי ביצוע העבודה,  המפקח רשאי להמציא לקבלן, מעת      5.3

 הצורך לביצוע העבודה.
 

, אולם אין לןקבמחייבות את ה 5.3-ו 5.2פים קטנים הוראות המפקח שניתנו שהתאם לסעי     5.4
 ריותו של הקבלן על פי החוזה.עיף קטן זה כדי לגרוע מאחבאמור בס

 
מים זה את זה, והתיאור הכלול בכל המפרטים והתוכניות כמשלי מובהר בזה כי יש לראות את      5.5

 ין.יהענ אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי 
 

  ה סדר עדיפויותנוגע לביצוע העבודה יןינסתירות במסמכים בע .  6

ת , כי יש לראות את מסמכי המכרז, לרבות המפרט המיוחד, כתבי הכמויומובהר בזה 6.1
את זה, והתיאור הכלול  והתוכניות, וכל מסמך אשר יימסר לקבלן בקשר לחוזה, כמשלימים זה

 ן.ייולים באחרים, לפי הענלתיאורים הכלבכל אחד מהם בא כהשלמה או כתמצית 
 

שונה וכיוצא באלה בין האמור  שרות לפירוששמעות, אפ, אי התאמה, דו מכל מקרה של סתירהב
 ן הנוגע לביצוע העבודהיאו בין נספח לנספח, בעני אמור באחד מנספחיובהוראות חוזה זה לבין ה
 ת הבא:ובמסמך לפי סדר העדיפ תכריע ההוראה הכלולה

           

  הטכני.המפרט  .א

  על ידה. ואושרו עירייהל הוגשוכל מסמך אחר ש ועיצהתוכניות לב .ב

 כמויות. כתב .ג

 החוזה.  .ד

 תקנים ישראליים. .ה
            

מסמך המן  בדרישותיו  אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר הבאים אחריו, הקודם עדיף על
 המסמך הקודם. הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על

 
ל, בין המסמכים הנזכרים לעי ,באמה וכיוצ"תירה, אי התס שלל מקרה ר לעיל, בכבנוסף לאמו    6.2

 פיו.     עדיפויות שיש לנהוג עליתן הוראות בדבר סדר היחייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח 
 

 בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה    6.3
דעתו, בשאלת   פי שיקוליכריע המפקח ל ן עצמם,ביל ייםן הנספחים הטכנוכיוצא באלה בי

 פות והקבלן ינהג על פי הוראותיו.העדי

 

 לוח זמניםפרק ב' הזמנת עבודה, בצוע ו
 הזמנת עבודה .   7

ומן, לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת בורות שמוסכם בין הצדדים כי חוזה זה הינו חוזה     7.1
 ם קווי ביוב.ניקוי וצילו

פניות , בהתאם לין היתר, בכמפורט להלן הזמנות עבודה תמסור לקבלן מפעם לפעם הייהעיר
על  . העירייהבכל דרך שהיא בהתאם לצרכי ם ו/או מהתושביאצלה, אם תתקבלנה,  שתתקבלנה

 הוראות מסמכי המכרז. כל הזמנת עבודה תחולנה
ישירה בין  ותשרתקה חוזה, באופן שכל הזמנה תיצורראות העל כל הזמנת עבודה תחולנה הו

בחוזה זה בה מצוין  וכל הוראה ובמסמכי המכרז לבין הקבלן על פי המפורט בהזמנה ההעיריי
  ."העירייה"
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בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההזמנה להוראות מסמכי המכרז תהא עדיפות לקבוע 
חייב  ,"בוצבכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכי, לעילמבלי לגרוע מהאמור במסמכי ההזמנה. 
הקבלן  - העדיפויות שיש לנהוג על פיו יתן הוראות בדבר סדריהמפקח והמפקח  הקבלן לפנות אל
ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי המפקח או ול בהתאם להוראות המפקח יהיה מחויב לפע

 בעניין זה. העירייה
 

 .העירייה ה, לפי בחירתלימיבמסירה אישית או בפקסיהטלפון או ך דרבלן לק מסריההזמנה ת    7.2
בהתאם ללוח הזמנים שנקבע לו  העירייההוראות  נמסרה הודעה דרך הטלפון, יבצע הקבלן את

שעות ממועד מסירת הודעה הטלפונית ויבקש לקבל  24תוך  עירייהוסף יפנה הקבלן לובנ
 פה-ת עבודה שניתנה לו בעלודא כי הזמנלן אחראי לוה בכתב, הקבהזמנת עבוד העירייהמ
 . ייהירהעידי -ועלתה על הכתב עלה

תה מסיר ת תחשב כנמסרת ומחייבת את הקבלן עםמסר לקבלן במסירה אישיישת ת עבודההזמנ
מסירתה ו/או מחייבת את הקבלן מיד עם כתחשב בפקסימיליה  או תימסרו. הזמנה שתשלח ל

 .שיגורה
 

בר , ותכלול הסהשלמת העבודה ךריותא עבודהה , אתרהשםין היתר, את ב ל,וכלתהזמנת עבודה     7.3
 .נספח א'תהא על פי נוסח  הזמנת עבודה מפורט.

 

ימים ממועד  7תוך ת העבודה כי העבודה היא יזומה, זמנבה העירייהציינה  - עבודה יזומה  7.4
יעביר , עבודהטרם ביצוע הולאחריו,  באתר העבודההוצאת הזמנת העבודה, יתקיים סיור 

 העבודה. מנתהז לאישורבכתב , בקשה יהרייעהח ולידי המפק ,הקבלן
  רסיו יערךיהעבודה רק לאחר ש הזמנת קבלן, תוצא לעבודה יזומהלבצע  העירייהביקשה 

 באתר העבודה. הקבלן והמפקח , נציגהעירייה משותף בהשתתפות נציג
 

  בדיקות מוקדמות .   8

תר העבודה וסביבתו, את א אתל הזמנת העבודה, וק, מיד עם קבלת כהקבלן מאשר כי יבד    8.1
את דרכי הגישה, מיקומם  בודה,מויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העכ

ו עשויה ואת כל הגורמים אשר יש א אליהן ותנאי העבודה,מערכות תשתית והחיבורים  של
 . על התחייבויותיו להיות להם השפעה

, תוך עירייההקבלן ל אלא אם הגישזה  יןיבענ נהטעכל תביעה ו/או  ומות לא תישמעות יזבעבוד
ע העבודה ללא כל , ביתר המקרים תתבציותיו בכתבההזמנה, את הסתייגו יום ממועד קבלת 7
 חוי. די

 

 העירייהבכל תחום פעילותה של צע באתרים הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבו   8.2
, עמודי חשמל, רת, שוחות, ריצוףתאי ביקו א,הוסוג ש צנרת מכלאתרים בהם קיימים  הובכלל ז

בקירות  קע, הן מעל הקרקע והן מתחת הקר מסוגים שונים מערכות כבלי חשמל וטלפון וכן
לא יתקין הקבלן מתקנים מתחת  חלקם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המבנים וברצפות כולם או

   .1498התקן הישראלי ור בדרישות ותקשורת כאמ כבלי חשמלל
 

לחוזה,  'י נספחות כי התשלומים הנקובים בל יסוד בדיקותיו המוקדמהקבלן מצהיר כי שוכנע ע    .38
מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו , נספח ט' -בכפוף להצעת הקבלן 

כה בלתי נכונה של תנאי העבודה על כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהער י החוזה. לא תוכרלפ
 קבלן.ה דיי

 
  םנון ולוח זמנידרכי ביצוע תכ .  9

לא יאוחר מאשר זומות בעבודות יפקח, הממהנדס העיר ולאישור בכתב הקבלן מתחייב להגיש   9.1
ודה, רכי הביצוע של העבפרוט בכתב בדבר ד ,ממועד מסירת כל הזמנת עבודה ימים 10תוך 

 ה ולוח זמנים לביצוע העבודה.ודעבפיהם יש בדעתו לבצע את היטות אשר להסדרים והש לרבות
 כתב.קח יינתן בהמפאו /מהנדס העיר ואישור 

זמן, הסברים ופרטים בכתב בקשר מזמן לדרישתו,  מפקח, לפימהנדס העיר וההקבלן ימציא ל  
   לדרכי הביצוע ולוחות הזמנים האמורים, לרבות עדכונים ופירוטים.

 

או /מהנדס העיר וללא כל דיחוי עפ"י אישור ת דוות עפ"י קריאות יתבצעו העבוות דחופבעבוד  
 .נספח ו' -, כמפורט במפרט הטכני מטעמו המפקח

 
והוא  כן לוח זמנים על ידי המפקח,יו 9.1י מהאמור בסעיף קטן ן הוראה כלשהלא קיים הקבל      9.2

תהיה רשאית לקזז  העירייהו הקבלן יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על
 .העירייהלקבלן מת אלו מכל תשלום שיגיע אווצה

 
מתנהלת בהתאם ללוח  ההמפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינאו /עיר ומהנדס ה    9.3

חוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על מסיבה אחרת בהתאם להוראות ה הזמנים ובין
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, בשינויים 9.2ף קטן סעיול יח  מטעמו המפקחאו ו/מהנדס העיר ווראת באחר, ועל ה החלפתו
על  הוחלף לוח הזמנים יחייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן אישורו שונה, תוקן, אוהמחויבים. 

 .מטעמו  המפקחמהנדס העיר ו/או ידי 
 

שאושר על  בין ו למפקח,ו/א עירייההמצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה ל    9.4
עליו לפי החוזה  כלשהי המוטלתר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות ושא ידי מי מהם ובין שלא

בקשר לביצוע העבודות. כמו  חריות כלשהיאו המפקח א העירייה, ואינה מטילה על ולפי כל דין
 נתונים ל כל בקשה להארכת מועד העבודות בשל עיכובים בהגשת מסמכים ו/אוכן, לא תתקב

או נתונים אלה, לפי רך לבצע תיקונים במסמכים ו/צוה לעיל על ידי הקבלן ו/או בשל כאמור
 .העירייהמהנדס הוראת המפקח או 

 
 התחלת ביצוע העבודה  . 10

ו/או בהזמנת  עבודה התחלת צוב בכתב ןחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המזמין יתהקבל
ללוח  בביצוע בהתאםל יח. הקבלן נספח ו' -ו במפרט הטכני בעעבודה, ובכפוף ללוחות הזמנים שנק

יצוע ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך משיך בביצוע לפי סדר זה בכל אחד משלבי הבהזמנים וי
, אלא אם כן קיבל מאת העבודה ובהזמנת בחוזה לוח הזמנים הנזכרלשנקבעה בחוזה ובהתאם  פההתקו

הביצוע ולא  ופתתקב ך. תקופת ההתארגנות לעבודה כלולהלכ המפקח הוראה מפורשת בכתב המנוגדת
עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת  הזמנתה של המועד הנקוב בצו יכל דחיתינתן לקבלן 

 לעבודה. רגנותהתא
 

  רשות הקבלןהעמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, ל .  11

ו מנמ ות הקבלן אתר העבודה או אותו חלקרשלעיל להתחלת העבודה, יועמד ל 10במועד שנקבע בסעיף 
בהתאם ללוח הזמנים הנזכר. לאחר מכן יועמדו  והמשך ביצועהעבודה הדרוש, להתחלת ביצועה של ה

ה בהתאם ללוח כפי שיידרש לביצוע העבוד ,זמן, חלקים נוספים מאתר העבודהלרשות הקבלן מזמן ל
 הזמנים.

 
  מועד השלמת העבודה . 12

ת , שאיבה יזומה, פתיחת סתימותיפשטהעבודות הקשורות ביב  להשלים את חיהקבלן מת  12.1
בודה, שבכל הזמנת ע, העירייהעילות של בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביוב,  בתחומי הפ

ל הזמנה ו/או קריאה שהוגדר בכפרק הזמן אותם מושלמים ומוכנים לשימוש תוך  ולמסור
 לביצוע שנמסרה בע"פ.

ת כוללים אעבודה ו ו/או צו הזמנת לתתחלעיל הינם מהמועד הקבוע בצו ה רטיםהמועדים המפו
לצורך וכל פעולה אחרת הדרושה  הזמן הדרוש לקבלת כל האישורים הדרושים לביצוע העבודה

  . ביצוע העבודה
 

 13 לסעיף העבודה אלא בהתאם לא תינתן כל הארכה להשלמת למען הסר ספק מובהר בזה כי  12.2
 ית של החוזה.ודיסעמידה בלוח הזמנים הינה הפרה  איי וכ להלן,

 
 
 

    הארכת מועד השלמת העבודה .  13

בעבודות יזומות בלבד, ה, כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבוד העירייהה סבורהייתה  13.1
 מחמת שינויים או תוספותה ואינן מהוות כל מטרד באזור, שאינן פוגעות באספקת המים הסדיר

 המפקח, מתןו/או  העירייהמחייבים, לדעת ה יםח עליון, או תנאים מיוחדות כאו מחמלעבודה, 
 די הקבלן, ארכהלעשות כן  על י ה, אם נתבקשהשיקול דעת ליתן, לפי העירייהת רשאי, הארכה

מהנדס ה המלא, הבלעדי והמוחלט של דעת המתאימה, לפי שיקול העבודה לתקופה להשלמת
 .העירייה

 
ת העבודה, טעון אישורה בכתב קבע בהזמנשני למת העבודה, כפמעבר למועד השהארכה כל מתן    13.2

 ולא יהא תקף בלא אישור כזה. העירייהמהנדס ומראש של 
 

 הפסקת העבודה .  14

מאת  י הוראה בכתבם או לצמיתות לפעל הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסוי    14.1
על ידי  לוה ניתנ אםינו בהוראה, ולא יחדשה אלא המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שצו

 .ל כךמפקח הוראה בכתב עה
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להבטחת  באמצעים, ינקוט הקבלן 14.1 הופסק ביצוע עבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן   14.2
מהנדס והמפקח  לשביעות רצונו של  העבודה ולהגנתה ולמניעת סכנה לעוברי אורח לפי הצורך,

 .ל דין, ובהתאם לכעירייה
 

 כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראותישירות ן בללקהוצאות שנגרמו רק     14.3
פוף להמצאת הודעה מפורטת כב, העירייה, תחולנה על 14.1המפקח, כאמור בסעיף קטן 

תשלום  לדרוש לא יהא רשאי הקבלןלם ומנומקת של הקבלן בדבר ההוצאות אשר נגרמו לו, או
ההוצאות ייקבע על ידי  שיעור ח.פקהמת וראוה ם מיום קבלתיו 30ל לאחר תום הוצאות כנ"

 הזדמנות להשמיע טענותיו. המפקח, לאחר שתינתן לקבלן
 

י ת שנגרמו לקבלן תוך כדי מילומת הקבלן, תחולנה ההוצאונגרמה הפסקת העבודה, באש 14.4
 יף זה על הקבלן.הוראות המפקח לפי סע

 

ודה ת עבהתחלו צ ן לקבלןו חלקה, לצמיתות, לאחר שניתהופסק ביצוע העבודה, כולה א 14.5
העבודה  עבודה והקבלן החל בביצוע עבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבורוהזמנת 
 שביצועו הופסק ולפי ות סופיות שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודהפי מדידבפועל ל שביצע

מן העבודה יהיה זכאי לתשלום ק חל הצעת המחירים של הקבלן. ביצע הקבלן רקם שבחיריהמ
נגרמו, לקבלן  אם התארגנות מיוחדת שנגרמו, חסי בהוצאותיוכן לחלק  המחיר,ן מ סייחחלק 

   הכל לפי קביעת המפקח.
ור יהא זכאי הקבלן אך ורק לתשלום עב -ימים מיום הוצאתה  7בודה בתוך ל הזמנת עבגין ביטו

 עבודה שבוצעה בפועל.
בגין כלשהו  תשלוםל יכאז לןת קבלן לא יהיה הקבכאמור לעיל באשמביצוע העבודה,  הופסק

תהיה רשאית לנכות משכרו של הקבלן סכומים בגין הפסדים ו/או נזקים  העירייההוצאותיו, ו
 .או הוצאות שנגרמו להו/

 
תביעות ו/או  הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות    14.6

העבודה ותביעות לכיסוי  וים כתוצאה מהפסקתיצלפת עו, כולל תביהעירייהות כלשהן כלפי טענ
ודה וכתוצאה שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העב הוצאות מיוחדות

        ממנה.
 

 פרק ג'    פיקוח וניהול יומן

  פיקוח  .  15

 כולה או חלקה טיב העבודה לפקח עללבדוק ובאתרים ובמחסנים, ח יהא מוסמך לבקר, קפמה 15.1
על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים  יחשגלהו

העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע  ן בביצועלבקבו וטיב המלאכה הנעשית על ידי ה
   הוראותיו הוא. ואת מהנדס עירייהראות כהלכה את החוזה, את הו

תנה הודעה ניל עבודה או חומרים. ם שאישור איל ע המפקח זכאי למסור לקבלן הודעההא ן יכ 
ו/או לו כל טענה , ולא תהיה כאמור יפסיק הקבלן את אותה עבודה או השימוש באותם חומרים

 .או המפקח בקשר לכך העירייהתביעה ו/או דרישה כלפי 
 

 ולכל דההעבו כנס בכל עת לאתריו, להמפקח, ולכל בא כח מורשה על ידר ויעזור להקבלן יאפש 15.2
מוצרים,  מקום שממנו מובאים עשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכלו נם אחר שבקומ

 צוע העבודה.חומרים, מכונות וציוד כלשהם לבי
 

מעקב אמצעי א או למפקח על ביצוע העבודה אל עירייהלאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה  15.3
מטעם או מי  העירייה עלל להטי ואין בה כדייו על ידי הקבלן, אחר ביצוע החוזה בכל שלב

או המפקח, אחריות כלשהי בקשר לעבודות, או לגרוע מאחריותו המלאה,  מהנדס עירייה
 . לתוצאות הביצועבחוזה ולאופן ביצוע התחייבויותיו  בלעדית של הקבלן לעבודות,המוחלטת וה

 

 כימסמו מתאים לציוד אינ אביזר ו/אוכי  לפי שיקול דעתו המוחלט, קח יקבע,היה והמפ 15.4
 ציודלסרב לקבל את ה רשאית העירייהתהא  ,פשרת קבלתו לשימושבמידה שאינה מא ,המכרז

ולמו, עד לאותו מועד בתוספת כל התשלומים ששולמו לו, אם ש ואזי יהא על הקבלן להחזיר את
שולמו  המועד בומחושבת מ שנהוגה מפעם לפעם,מלית המכסיחשב ריבית בשיעור ריבית 

, והציוד שסופקהאביזרים ו/או החלפת  בפועל או לדרוש אתהשבתם  עדמופים לקבלן ועד להכס
. מהנדס עירייהשל  בלעדיה עתהשיקול ד והכל לפיבאביזרים ו/או ציוד מתאימים,  ,ואם סופק

 ך.מיום שנדרש לכשעות  24תוך הקבלן  פםליהציוד יחלדרוש את החלפת  מהנדס עירייה החליט
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טיב העבודה בהתאם  ייבויותיו ומאחריותו בעדתחמההפקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן  15.5
מה, פתיחת ה יזולשטיפלמסמכי המכרז וביקורת המפקח אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן 
, ומכל העירייהת של סתימות, שאיבת בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביוב, בתחומי הפעילו

 כם זה.הסי אחריות כלשהי לפ
 

 ם ו/או אי התאמות שנתגלורות עקב פגמיע ביקורות חוזבצל דרש המפקחיבכל מקרה בו י 15.6
ששולמו על  ת בגובה הסכומיםבגין הביקורות החוזרו העירייהשא הקבלן בהוצאות יבביקורות י

 ידה בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות.
 

מעבר י ספת תשלום כלשהים בתוהכרוכ בלן לבצע שינוייםסמך לדרוש מהקהמפקח אינו מו 15.7
שינוי הכרוך  ין. כלילות כל טענה ו/או תביעה בענהיה מנוע מלהעזה זה, והקבלן יחוב למוסכם

 לקבלן. העירייהין בתוספת תשלום יסוכם מראש ובכתב ב
 

              ניהול ביומן .  16

בצע עבודה כלשהי הוא נדרש ל בכל עת שבה ביצוע העבודה הקבלן ינהל יומן עבודה בקשר עם 16.1
  ת הפרטים הבאים:, וירשום אהשלמה תן תעודתלמועד מ עדת וזא ,ייההעירעבור 

 

 העבודה.מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע  א.   

 הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו. ב.   

 צוע העבודה.השימוש בציוד מכני בבי ג.    

 אתר העבודה.השוררים בג האוויר תנאי מז ד.    

 ה.עות בביצוע העבודפרוהתקלות  ה.   

 ות בביצוע העבודה במשך היום.ההתקדמ ו.    

 הוראות שניתנו ע"י המפקח. ז.    

 ך ביצוע העבודה.מפקח בדבר מהלהערות ה ח.   

מצב יש בן כדי לשקף את הכל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח  ט.   
 ך ביצוע העבודה.העובדתי במהל

 

ך ועל ידי המפקח.  העתק חתום א כוחו המוסמעל ידי הקבלן ו/או ב ע,בוהיומן ייחתם כל ש 16.2
 מהרישומים בו יימסר למפקח.

 

שר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו יומן את הערותיו בקהקבלן רשאי לרשום ב 16.3
ו של המפקח על גבי רותיכתב. העהמפקח במהנדס העיר ום אישר אותאם כן , אלא העירייהאת 
 ודה יחייבו את הקבלן.עבה יומן

 

ל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן, משום צידוק מבלי לגרוע מכל האמור לעי 16.4
מילוי הוראות המפקח,   לשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או איכ

 חוזה.ראות ההו או העירייה
   
              והמפקח ייה ירהעמהנדס ביצוע העבודה לשביעות רצון  .  17

וימלא  המפקחו העירייהמהנדס , לשביעות רצונם המוחלטת של הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה
 לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

 
 ת וויות כללי ביפרק  ד' התחי

  יםויפירוק אביזרים וציוד ופינ . 18

עים וכל חומר שהוא לאתר פסולת, חומרים נלווים תשטיפים, משקמאתר העבודה  נההקבלן יפ   18.1
 ובהתאם להוראות המפקח. ,שידרשי שפיכה מאושר

 

 .ד כלשהומטר ו/אומגרימת נזק  מנעות עד כמה שניתןייעשה בזהירות ותוך ה השאיבה והפינוי    18.2
 

לאתרי  הפסולת והמשקעים וכל חומר וציודאת  חירתוספת מל כ ללאהקבלן ויפנה ויוביל     18.3
 לת, הכל כפי שיורה לו המפקח.אחסנה ו/או פסו

 



 

 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי רלאש הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 
          ____________                            ___________________________________ 

 תחותמ+  חתימה                                                                      תאריך

 

 

36 

תוך כדי עבודה, להורות לקבלן, מזמן לזמן, לפנות חומרים ו/או ציוד  יהיה רשאי, המפקח  18.4
ן איה, בכל מקרה שלדעת המפקח בע מההוראזמן שתיק תפכלשהו ממקום העבודה, בתוך תקו

או ציוד /חומרים ו לן על הבאתהחומרים מתאימים לתפקידם. המפקח יכול להורות לקב
 רק זמן שיקבע המפקח.מתאים במקום הציוד שסולק, בתוך פ

 

ד ויהמפקח יכול להורות לקבלן על פינוי ו/או חידוש מרכיב של כל חלק מהעבודה שבוצעה בצ 18.5
ן את וד להוראות החוזה. באם לא יבצע הקבליגבנבאופן בלתי מקצועי ו/או  תאים ו/אושאינו מ

ה ו/או  ע"י אחר לבצע העבודה בעצמ העירייהלו, תהיה רשאית  האמור בתוך פרק הזמן שייקבע
 הוצאות משרדיות ינוכו ו/או ייגבו מהקבלן.    %17הוצאות העבודה +ו

 
  יםתשלומ אחריות וביצוע . 19

העבודה  תראן אחראי להחזיק את בלהקאתר העבודה לרשות הקבלן יהא העמדת ממועד  19.1
 לשמור עליו כמנהג בעלים.ובמצב תקין, 

 
 העבודה. ומים הכרוכים בקשר עם ביצועהקבלן ישא וישלם את האגרות והתשל    19.2

                    
  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .  20

 שים.י העזר הנדרמרחוהציוד ואת כל החומרים,  ונעל חשבו ייב לספקתחמ בלן הק   20.1
 

קנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה הקבלן מצהיר כי ברשותו כל החומרים, הציוד והמת  20.2
בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של  ן כלשהוקצב הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקב

ו של הציוד רושאיאו לענין מסויים, על בדיקתו ו בכללות, מפורש המפקח המפקח, זולת אם ויתר
 או המתקן.

 
ות התאמ אי , , המגרעות והליקויים, החריגותמוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים   20.3

לביצוע העבודה,  שהשתמש בהם תגלו בחומרים ובמוצריםיולאלה ש ההסכםהסטיות מתנאי ו
תקנים, ה וןבבדיקות התקנים הישראליים מפרטי מכ מדוהאלה עוצרים אף אם החומרים או המ
 על ידי המפקח. או תקנים זרים, ואושרו

 
קבל מן היצרן ל דה, חייב הקבלןות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבומקום שניתנת אחרי   20.4

 או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.
 

    בודהר העים באתומתקנ חומרים, ציוד .  21

ביצוע  למטרת לאתר העבודההקבלן רים שהובאו על ידי ומח בסעיף זה "חומרים" פירושו: 21.1
כשור, אלקטרוניקה, מוצרים, מכני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומהעבודה, לרבות ציוד 

 ין  אם מוגמרים ובין אם בלתי מוגמרים.חלקי חילוף ב
 

מו וקשה, שהובאו לאתר העבודה או ים ארעייםנים ומתקנבמוכן  כולם או מקצתם,חומרים,  21.2
ם או הקמתם, בשעת הבאתמיד , יעברו באתר העבודה על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה

 .העירייהכאמור, לבעלות 
 

אימת שנפסלו חומרים וציוד, או הורה המפקח בכתב, שהחומרים, הציוד או המתקנים  כל 21.3
ילתם פסם העבודה, וע יב הקבלן להוציאם מאתריהעבודה, ח עוד לביצוע הארעיים אינם נחוצים

. העירייהבבעלות ראה כאמור, חדלים החומרים, הציוד והמבנים הארעיים מלהיות או מתן הו
או ו/הציוד, החומרים או המבנים , מתקניםה קטן זה מועד לסילוק נקבע בהוראה לפי סעיף

מועד שנקבע כאמור. וחר מהולא יא שריהוציאם בהקדם האפהמתקנים הארעיים, חייב הקבלן ל
ימים,  7הודעה מוקדמת בכתב של  , לאחר מתןהעירייהעשות כן, רשאית מלן נמנע הקבל

תזכה את חשבון  העירייהקול דעתה. יש אחר לפי בהם כל שימוש ם ולעשות לסלקם, למכר
          .לה בענין זה המכירה, בניכוי כל ההוצאות שנגרמו ם בסכוהקבלן 

 

החומרים, המבנים והמתקנים , ודנו, לשמירתם הבטוחה של הציעל חשבו ן אחראי,בלהק 21.4
אי והוא רש , אם סופקו,העירייהידי , לרבות חומרים או ציוד או מתקנים שסופקו על ייםעהאר

 ש בהם לצורך ביצוע העבודה.                                      להשתמ
 

 טיב החומרים והמלאכה .  22

 בכמויות ח ביותר ובהתאם לאמורובמשרים וציוד ומוצרים מהמין התמש בחומהקבלן יש   22.1
  .ניות, בכתב הכמויותבמפרטים, בתוכ ובשאר מסמכי החוזה מספיקותובכמויות 
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מו חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי והם יתאי    22.2
ותר י קןשל החומר או המוצר, אם מצויים בת רלסוג המובחבתכונותיהם לתקנים האמורים, ו

 מכרז סוג אחר.מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי ה
 

חלה  בעל תו תקן חובה זו ןוע העבודה אלא בחומרים של יצרהקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצ 22.3
יש צורך  ו תקןין להם יצרן בעל תתו תקן, מוצרים שאעל חומרים ומוצרים שלגביהם קיים 

 ה.השגח בסימן
 

הקבלן  אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של העירייהי ידל סופקו מוצרים מסוימים ע   22.4
 לגבי טיבה של העבודה.

 
ובכתב של המפקח. המפקח רשאי, לפי שיקול עשה רק באישור מפורש החלפת חומר או מוצר ת    22.5

לגרוע מכלליות מבלי מקרה  בכל המוצר. י, שלא להסכים להחלפת החומר אודעתו הבלעד
 הבאים: אלא בתנאים  ינתן אישור המפקח להחלפה, כאמור,יא ל האמור לעיל הרי

  

שווה ערך  תו הבלעדי של המפקח,ש הינו לפחות, לפי שיקול דעהחומר ו/או המוצר החד   א.
 לחומר או המוצר המקוריים.

 

ולה על אם טיבם ע החדשים גם יםת מחיר בגין החומר או המוצרכל תוספ לא תשולם   ב.
 יים.ורמקהחומר או המוצר ה

 
ת תיקבע על ידי דמי בדיקת דגימות המעבדה לפי סעיף זה יחולו על הקבלן. פרוגרמה לבדיקו   22.6

כדמי בדיקה ודגימותיהן יחולו בכל מקרה על  צאות דלהלן כלולות בסעיף זההמפקח.  ההו
 קבלן:ה

 

 פקה.קורות האסלקבוע את מהמיועדות  דמי בדיקות מוקדמות של חומרים, .א

 טרותיו הוא, כגון לנוחיות העבודה, לחסכון וכיוצ"ב.זמין הקבלן למשהת דמי בדיקו .ב
 

 איו.מתאימים לדרישות החוזה ולתנמרים ומלאכה, שיימצאו בלתי דמי בדיקות של חו .ג
 

 ת מכל סוג שהוא.הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקו .ד
 

מין בעצמו הזל בדה שתבצע את הבדיקות וכןוע את המעהזכות לקב המפקח שומר לעצמו את 22.7
יותו של עבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחראת ביצוען ולשלם למ
בחוזה. השתמש המפקח בזכות האמורה,  מרים, המלאכה והעבודה כנדרשהקבלן לגבי טיב החו

 .עירייהן לשיגיש הקבלמכל חשבון ההוצאות עבור הבדיקות וסכום זה ינוכה ישלם את 
 

, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתרים בתחומי מות כמפורט לעילגיד נוסף לבדיקת 22.8
 ראות המפקח.על פי דרישות החוזה והודי לוודא שהביצוע יעשה ,  כהעירייההפעילות של 

 
 דלהלן:לי לגרוע ממנו, מוסכם כנוסף על האמור לעיל ומב    22.9

נו גורע מאחריות הקבלן איו ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיפקח ל ידי הממתן הוראות ע .א
ב זה ולהיותם ומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטילגבי טיב הח
 על הקבלן.רישות והמפרטים, מוטלת עומדים בד

 

י להשלמת וצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהעיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לת .ב
 א ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.להעבודה ו

 
 בדיקות ובקרת איכות .  23

, למפרטים היצור להתאמתם במפעל  והצנרת הקבלן יבצע בקרת איכות על יצור האביזרים    23.1
מהנדס או הנדסאי  המפורטות במסמכי המכרז. בקרת האיכות תבוצע על ידי ם ולדרישותלתקני

 באתרים.ם נתורכיביהם לרבות התקוהצנרת ביזרים אה ביצור רשום ותכלול את כל השלבים
 

 .והכל על חשבונו והוצאותיו תקןהקבלן מתחייב להמציא אישור מכון התקנים בדבר תו  23.2
 

הקבלן  קח ו/או ביצוע בדיקות לפי הוראותיו כדי לגרוע מאחריותות על ידי המפאין במתן הורא  23.3
ם דיומולהיותם ע ההוכחה לטיב זה ה וחובת דרש בחוזלגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנ

במעבדה או המתנה  והמפרטים מוטלת על הקבלן. עיכוב הבדיקות ניםבדרישות התק
ישמשו עילה לתביעה כלשהי  הי להשלמת העבודה ולאלא יקנו לקבלן ארכה כלשלתוצאותיהן 

 מטעמו.
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 עבודה שנועדו להיות מכוסים: חלקי בדיקת   23.4

 ב משלבי העבודה.שלו דיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלבחייב להוהקבלן מת .א
 

להיות  הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד .ב
 נבדק. ללא שאותו חלק מהעבודה מכוסה או מוסתר,

 

או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב,  הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה .ג
בדוק, לבחון ולמדוד את ל קחלבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפ כןמוהאמור שהחלק 

 ה לפני כיסויו ו/או הסתרתו.החלק האמור מהעבוד
 

ראת המפקח, בכל חלק מהעבודה לפי הוח קידוחים ויעשה חורים הקבלן יחשוף, יקד .ד
קנו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא אחר לצורך בדיקתו ולאחר מכן יחזור וית

כאמור והקבלן יחזיר את  תשולעסעיף קטן זה, רשאי המפקח  פקח, לפיוראות המה
 המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח.

 

תחולנה  ה האמורה בסעיף קטן זה,ההוצאות הכרוכות בעבוד למען הסר ספק יובהר כי .ה
 על הקבלן.

 
 ודה   הגנה על חלקי העב.     24

 כילירים בתהה על החומרים והמוצלשם הגנ הדרושים הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים 24.1
ת מפני נזק העלול להיגרם על ידי גשמים, רוח, שמש, השפעו העבודה וחלקי העבודה העבודה ועל
 ה.אחרות וכדומ אקלימיות

 
המפורטים  ה, על ידי הגורמיםכל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים, לעבודה או לחלקי עבוד   24.2

ידי הקבלן מיד, על  יתוקן על, לאנאותים ובין ש הגנהבאמצעי ט הקבלן בין שנק 24.1בסעיף קטן 
 של המפקח. חשבונו, לשביעות רצונו

 
לו, לרבות נזקים העלולים  ני כל נזק העלול להיגרםחלק גמור של העבודה מפ הקבלן יגן על כל    24.3

 מאוחרים יותר. ות המתבצעות בשלביםלהיגרם על ידי עבוד
 
 

 מות השנהל יבכ עבודה .  25

הותנה בחוזה  אם  רש עפ"י קריאה אלאל שעה משעות היממה ככל שנדבכו העבודות יבוצעו בכל עת
רק במקרים דחופים בת ובמועדי ישראל, אלא תבוצע כל עבודה בימי ש . לאבמפורש היפוכו של דבר

 להשגת האישורים הדרושים על פי דין.בהתאם לקביעת המפקח ובכפוף 
 

 צוות הניהול - ם הקבלןגחה מטעשה . 26

תושב האזור, שמגוריו במרחק  סיק לכל אורך תקופת החוזה מנהל עבודהחייב להעמתן הקבל   26.1
סיון מוכח בביצוע עבודות דומות יונ צועית גבוההבעל רמה מק ,נשר מהעיר ק"מ  15של עד 
של ביצועו הנוגע ל לעבודה נשוא חוזה זה אשר יהא איש הקשר מטעמו בכלתן מהווב בהיקפן

 (."ןבלהק נציגחוזה זה )להלן: "
 

 הקבלן, ייחשב לנציג העירייהמהנדס כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי    26.2
 ן עצמו.תנו לקבלכאילו ני

 
חוזה  תיו לפיבודה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויומובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת מנהל ע   26.3

של הקבלן  בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדיתע רוולן או מקצתן, או כדי לגל דין, ככ פיזה ועל 
         לביצועו נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.

 
 שיינתן מראש ובכתב. העירייהמהנדס אלא באישור יחליף את נציגו הקבלן לא   26.4

 
 רחקת עובדים ה .  27

על  דם המועסק א כלבדבר הרחקתו מאתר העבודה של  הייירהעוהקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח 
כנן, אף אם המת ידיו בביצוע העבודה, לרבות קבלן משנה ומתכנן ואדם המועסק על ידי קבלן משנה או 

לא כשורה, או שאינו תנהג אותו אדם שאם לדעת המפקח ה בעבר להעסקת מי מהם, העירייהסכימה ה
דרישה רחק לפי הוש אדם .תפקידיו בביצוע לה או מחדמעש עושהאו שהוא  מוכשר למלא תפקידו,

 לקבלן ודה.כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העב
 או המפקח בגין הרחקה כאמור. העירייהה כלפי י מטעמו לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענאו למ
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  ואחסנה אמצעי זהירות דור,שמירה, גיבטיחות,  . 28

אדם  קוט, על חשבונו והוצאותיו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיין ינבלהק   28.1
שלטי אזהרה,  ה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות,וע העבודבעת ביצ באתר העבודה ובסביבתו

ותו של הציבור, יולנוח חונופיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביט
ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין ועל פי פקודת היה צורך בכך או שיידרש על שים בכל מקו

 ל פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.או ע 1970( תש"ל הבטיחות בעבודה )נוסח חדש
 

 או בשטחפעל יאחסן הקבלן את האביזרים והציוד במ ,באתר העבודה לביצוע העבודותעד    28.2
 באתר אביזרים והציוד לרבותרוכות באחסנה ובשמירה על ההכת האחסנה שלו וכל ההוצאו

במחירים שבהצעת  יכללוהקבלן ו ו על ידיהעבודה קודם לקבלה הסופית יחולו על הקבלן, ישולמ
 הקבלן.

 
 ילותשר כי ידוע לו שהעבודות תבוצענה בשטחים בהם מתנהלים חיי שיגרה ופעקבלן מאה  28.3

שבות מרבית. חהוא מתחייב לבצע את העבודות תוך התו להשוטפת במשך כל שעות היום והלי
ופשית של הולכי לתנועה חלהפריע  הקבלן מתחייב שלא להניח חומרים ו/או ציוד שיש בהם כדי

פים כניסות לבתים ו/או לעסקים. ככל שיידרש יבנה הקבלן מעק רגל ורכבים ושלא לחסום
ככל שתידרש פתיחת  מעבר בטוח. שראפת כדי לשרונים מעל תעלות פתוחום וגומעברים מיוחדי

 תעלות, הרי הן תעמודנה פתוחות רק בזמן העבודה בהן ולזמן קצר ככל האפשר.
 

טו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינק  28.4
רבות בעת ל דההעבו עבודה ובסביבתו בעת ביצועתר הבאתר העבודה, בדרך לארכוש וחיי אדם 

לרבות  -הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, תמרורי אזהרה 
יות ושאר אמצעי זהירות דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניגומים, בהבים, פפנסים מה

ורך באתר, בכל מקום שיהיה צדים של הציבור ושל העובוזאת להבטחת ביטחונם ולנוחיותם 
ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת  ו שיידרש עלא/ו בכך

 העבודה.את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באתר ר ולסלק רמות העפיהיה עליו ליישר את ע
 

לו, לפי הוראות המפקח מוך הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובס  28.5
 ע העבודה.צוביוכנדרש מ

 
ן במקרה של עבודה, תיקון שוחות בקרה, קיימים, מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב הקבל  28.6

 י הזהירות וההגנה.בכל אמצעלנקוט 
 

ן, ות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דיביצוע העבודה, לרבבכל הכרוך ב  28.7
שיונות ותשלום מיסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה יר לתקברבות הוראות בדבר מתן הודעות, ל

שיונות ואישורים יר שם השגתויות, לכל הדרוש, לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערב
ציג לו ה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח, יהנדרשים לביצוע העבוד

שור ביצוע העבודה, וכן ימציא לו כל אית ילונות והאישורים כאמור לפני תחישיהרהקבלן את 
ותה של א אותיהבכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להור

 רשות. 
 

 כוננות בשעת חירום .   29

, לפי העירייהע"י ליו יב להמשיך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, כפי שהוטלו ו/או יוטלו עמתחי הקבלן
ינו בעת מלחמה, פלישת אוייב, רעידת אדמה, פעולת טרור רז, גם בשעת חירום )דהימכוהמסמכי החוזה 

 העירייהאישור מוסמכות המונע ממנו להמשיך את העבודה, ובת הויווכיוצ"ב(, אלא אם ניתן צו מהרש
       בכתב.

להמשיך ב ייסיכול ו/או כח עליון, והוא מתחדבר במקרים כאמור לעיל לא תישמע כל טענה מצד הקבלן ב
, כפי שיינתנו לו מעת לעת בקשר העירייהאם למסמכי החוזה/המכרז, וכן בהתאם להוראות ולפעול בהת
   עת חירום.שלהיערכות ב

כי הוא מסכים לאמור לעיל, כי לקח בחשבון את כל  מצהיר ומתחייב הקבלןבחתימתו על הסכם זה 
את כל הפעולות הקשורות בכך, ככל ע בצוכי יש באפשרותו להיערך לכך ולכך, הנתונים הקשורים ל

מים מקומי /  וש. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יתחייב ויחתום על הוראות התנהלות הקבלן במשבררהד
 לחוזה זה. נספח יג'מצב חרום, 

 
 זכויות, פטנטים וכדומה  .  30

תהיינה כל א ל בלבד ולקבלן עירייהיה תהיינה למתקנכל זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה ו 30.1
בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים שהובאו לאתר העבודה,  זכויות

 ומים כמפורט בחוזה זה.תשללמעט זכויות ל
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הליך, נזק, הוצאה, היטל  ויפצה אותן על כל תביעה, דרישה, העירייהמימנע כל נזק לן הקב 30.2
פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או ת יושיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויוצ"ב וכ

בחומרים או  ת אומכונוזכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, ב
 סופקו על ידי הקבלן.בציוד שי

 
 עתיקות  .   31

 דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקףו בכל א 1978-עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח   31.1
חרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר ן לזמן, גתות וכן חפצים אזממ

ו/או  תאימים למניעת הפגיעה בהםלן ינקוט באמצעי זהירות מוהקב נכסי המדינה הם -העבודה 
 הזזתם שלא לצורך.

 
הקבלן . כן מתחייב יתגלמו, יודיע הקבלן למפקח על התו ממקומיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזת   31.2

 לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.
 

 תשלום תמורת זכויות הנאה .  23

או נטילת עפר  רכי חציבהושימוש כלשהו כגון: לצ עבודה בקבלת זכות הנאה אוצוע האם יהא צורך לבי
יהא הקבלן  -ה זכות דומ אשפה ופסולת, או כלשפיכת או חול, או זכות מעבר או שימוש, או זכות ל

כל נזק  ראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.אח
 ל הקבלן.ף זה הם באחריותם המלאה שבגין הפרת סעי עירייהיגרם לאה שתו/או הוצ

 
 תאום והכוונה עות לתנועה,ת הפרניע, מפגיעה בנוחות הציבור  ובזכויותיהם של אנשים . 33

דבר שיחייב  ופעיללס מאוכ הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתחשב בעובדה שאתר העבודה    33.1
תשלום נוסף או  לכל  הא זכאיבשעות מאוחרות, והוא לא יצול או אותו לבצע את העבודה בפי

, כולה או חלקה, ודההעב ע צובי פיצוי בגין כך. בנוסף כל הפסקת חשמל או הפסקת מים לצורך
 .העירייהמהנדס ור מראש של ישבאיבוצע 

 
ולא  בור, חות הציבנוהקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך     33.2

כל אדם בכביש, דרך, שביל  עבר וההחזקה שלבזכות השימוש, המ ל הפרעה שלא לצורךתהא כ
 האמור לעיל. את יחבטצעים הדרושים כדי להא ינקוט בכל אמאו ברכוש ציבורי כלשהו, והו

 
 תנועה על פני כבישים קיימים    33.3

ומטיים נקיים עלי גלגלים פניאכל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב ב 
 המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.ר יובטח כי החומר וכאש

 

 מתן חופש מעבר 33.4

ה יוחנו במקומות שיועדו ים ואלרכבדמגיעים לאתר העבודה יית כלי רכב, ההקבלן ימנע החנ 
וחים לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה וכן השטחים הציבוריים יהיו פת

ים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח וכי הוא לא יאכסן לנים אחרו/או קב העירייהלשימוש 
 ולת כלשהי.ישפוך עליהם פסעליהם חומרים ו/או ציוד ולא 

 

 למשטרת ישרא ורישתאום וא 33.5

ידוע לקבלן כי חלק מהעבודה יתבצע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאד של כלי רכב והולכי  
וע ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע ישראל לביצשור משטרת הקבלן להצטייד באירגל. על 

ביצוע עבודות בשעות המשטרה, יתכן  העבודה. בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת
 כל תוספת תשלום בגין כך.ה והקבלן לא יהיה זכאי לילהל

 

 שילוט, תימרור זמני, אמצעי מיגון והפרדת תנועה 33.6

כב ועוברי הדרך שבתחום העבודה, של כלי הר יחות מרביתחת בטב כי לשם הבטהקבלן מתחיי 
 הבהבם מחומר מחזיר אור מותמרור מתאימי ג'רסי, שילוט, סימון-יציב, על חשבונו, מחסומי ניו
ח עצמאי( מסוג "ספקו" או שווה ערך ובמצב תחזוקה טוב. סוגי ו)בודד, משולש בעל ספק כ

החוק, להוראות ם להוראות יעשה בהתא מיקומם באתר העבודההשלטים והתמרורים, מספרם ו
מרור שתאושר ת מתשיון של משטרת ישראל, מע"צ ומשרד התחבורה ובהתאם לסכיולתנאי הר

מרור ולדאוג להמצאת כל מת התאישור המפקח את סכייב להגיש לתחמ . הקבלןעל ידי המפקח
 ות באתר.מרור והשילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העבודהציוד, הת

 

 בודת לילהזמני בעת עט ותימרור שילו 33.7
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נו, בנוסף הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה, יוצבו, על חשבו
 פורט להלן:צעי סימון ושילוט כמאמ, 33.6אמור בסעיף וט הלשיל

 רחוצים ונקיים. INTENSITY  HIGHהתמרורים יהיו תמרורים מחזירי אור מסוג  א.   
 

קונוסים( שיסמנו את תחומי אתר העבודה החסומים בפני י חרוטים )נצים על גביוצבו נצ ב.  
 תנועה.

 

 .תופעל תאורת כביש ג.    
 

 רות תאורה.יים ו/או בנודני ו בפנסיםובדים יצוידכל הע ד.   
 

כל הכלים הכבדים יצוידו בפנסים מיוחדים שישאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח  ה.   
 .העבודה

 

 קן הרטבה למניעת התרוממות אבק.יד במתיצוטא המכני, המטא ו.    
 

 הכוונת תנועה 33.8

מספר ב יםי תנועה, לרבות שוטרהעבודות, מכוונהקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע 
ר, עם שילוט ודגלי אזהרה. במידה והקבלן יידרש להציב שוטרים ח באתשיידרש על ידי המפק
טרים בהתאם.  הוצאות שכירת לשכירת שו ידאג הקבלןבזמן העבודה, לצורך הכוונה ושיטור 
 .העירייההשוטרים תחולנה על 

  
   

 ליםתיקון נזקים למובי .  43

לביוב,  המים, כביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשתקול שייגרם לקלו כל נזק אלן אחראי בלהק    34.1
כיוצ"ב   םחרים אמוביליתיות או לגז או לתש נורות להעברתילצ עול, לחשמל, לטלפון,ילת

ן או הקלקול נגרמו באקראי ובי תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזקשנגרמו "( מובילים)להלן: "
ובתוך פרק הזמן  על חשבונו הוא נםיתק והוא עבודה, ה וערחי וצפוי מראש לביצשהיו מעשה הכ

או  םאד כל המפקח ושל ו של באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונ שנקבע לו לתיקון ע"י המפקח
 .מוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמורהרשות 

 רשאית לתקן הנזק ייההעירנדרש, תהא באם לא תיקן הקבלן נזק כאמור בתוך פרק הזמן ש
ולגבות את הוצאות ו/או עלות התיקון ו/או לנכותם מכל סכום שיגיע  מה ו/או ע"י קבלן אחרעצב

 הקבלן.רת מתו בכל דרך אחלקבלן בכל זמן ו/או לגבו
 

רום נזק לגאם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה    34.2
חדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, נה מיוהגי אם לא ישתמשו באמצע ם, כאמור לעיל,למובילי

 תאימים.כניתו להבטחת אמצעי הגנה מולפני העברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל ת
 

 עת הפרעות לתנועהמני .  35

שלא  נתונות הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה
בדרכים האמורות, ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים  ילהגרה ועה שתקשה על התנועהצורך לתנל

בחירתם של הדרכים, ים, לרבות  אמצעויינקטו כל ה המוסמכת ישיון הדרוש לכך מייתקבל תחילה הר
ת כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורו של כלי הרכב של זמני ההובלה,

 נזק לדרכים. ככל האפשרויימנע 
 

ע הקבלן החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוחנו במקומות שייועדו ן ימנכ ומכ
הציבוריים, יהיו פתוחים  באתר העבודה, וכן השטחיםים העוברות הדרכלכך. הקבלן מתחייב כי 

ם ח, וכי הוא לא יאחסן עליהראות המפקו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להו הקבלןלשימוש 
 פסולת כלשהי. ך עליהםמרים או ציוד ולא ישפוחו

 
 הגנה על עצים וצמחיה .  36

רכי ודרוש הדבר לצ יבתו אלא אםבבודה ובסעית באתר העה טבהקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחי
 העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.

 
 ותנאי עבודה, רישומו אספקת כח אדם . 37

ההשגחה  את ק, על חשבונו הוא, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה,חייב לספמתן הקבל    37.1
 בר אחר הכרוך בכך.וכן כל דחם ביטושכרם, עליהם, את אמצעי התחבורה עבורם, 
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ך ות בודהע הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע   37.2
או היתר לפי כל דין, חייב  , רשיוןצוע יש צורך ברישוםבישלבחוזה. בעבודה הקבוע לכך המועד 

 ור.הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר תקף, כאמ
 

שיירשם  לן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם הקב   37.3
 ו.דתימי עבו ןשל כל עובד, וכ גו במקצועבהם שמו, מקצועו וסוו

 
-התעסוקה, תשי"ט תלביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירו   37.4

ים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, עבודה לעובדשכר . הקבלן ישלם 1959
 עובדים במדינה באותו ענף ביותר של בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול

 ., והכל בכפוף להוראות הדיןר עבודה דומה באותו  אזורבוע
 

לקרנות  ביטוח סוציאלי בודה מיסים ע העל ידו בביצועהקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק    37.5
של  בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר

 ., והכל בכפוף להוראות הדיןמה באותו אזורדה דובוע רבום במדינה באותו ענף, עעובדי
 

חר חוק הביטוח למלא א ןוכ בדיוהקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עו   37.6
 .1968-הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ט

 
 ות הדרושים למניעת תאונותצעי הזהירהקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמ    37.7

רת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ארגון הפיקוח על דה, וכן להבטיח תנאים לשמיבוע
 .1954-העבודה, תשי"ד

 
סדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה מתחייב ללן הקב   37.8

 נאותים באתר העבודה.  
 

המפקח, פנקסי כח אדם שיירשם בהם  ת רצוןעובילשבביצוע העבודה ינוהלו, מתחייב ש הקבלן    37.9
 ו.שמו, מקצועו וסוג מקצועו של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר

 
ן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה, את פנקסי כח האדם לשם ביקורת וכן להמציא הקבל  37.10

מקצועותיהם,  פיל ומית שתכלול חלוקת עובדיםשבועית וילמפקח מצבת כח אדם חודשית, 
  סוגיהם והעסקתם.

 
 מעביד -העדר יחסי עובד  .  38

לן עצמאי ובלתי תלוי ולא יחשב הקבלן כקב ןלבלק העירייהבכל הקשור למערכת היחסים בין   38.1
פועל ידו או ה או לבין כל אדם אחר, המועסק על ן הקבלןלבי העירייהכי אין בין  . מובהר,כעובד

צדדים הובניגוד לכוונת  ד. אם על אף האמור לעילי עובד מעביחסי מטעמו בביצוע החוזה,
 ה מתביעהבו היא תחויב כתוצא וםבכל סכ הרייהעייפצה הקבלן את  ,יקבע אחרתיהמפורשת, 

 אמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.כ , ו/או דרישה ו/או טענה
 

ו מטעם הקבלן את  בצעשי ,ו/או כל אדם ה כי העובדיםמאשרים בזים מצהירים ודהצד  38.2
וראותיו, התחייבויותיו על פי חוזה זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נתונים לה

ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים יל הקבלן, והוא ו המלאים שקוחו והשגחתפי
 בהעסקתם.הכרוכים  העסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  פי כל דיןב

 
 תחוד התקשרוייו סודיות    38.3

הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל    38.3.1
ו עקב ביצועו של חוזה זה ולא לגלותו לצד שלישי יגיע לידיעת ל מידע אשרמרכיביו וכ

 כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.
 

, בהתאם להוראות החוזה העירייהתביעה כנגד ש גיתחייב בזה כי לא יסכים ומהקבלן מ 38.3.2
 או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו.

 

לן ו/או מטעמו בביצוע חוזה מי שמועסק על ידי הקבכל  ף עלזה יחולו א הוראות סעיף 38.3.3
  ן עצמו.  זה ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבל

 

 וחיטאחריות  וב  -פרק ה'  

   אחריות לאתר העבודה  .   93
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בצע עבודות פה שהקבלן יתקו ובכללתום תקופת החוזה,  דמיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן וע
יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר  החוזה, לרבות במסגרת תקופת הבדק/האחריות,כלשהן במסגרת 

המרבית, כל נזק שיגרם לאתר ת רובלן יתקן על חשבונו ובמהיעליהם. הקהעבודה והעבודה ולהשגחה 
 .ישי כלשהווכל צד של מטעמוולעבודה בשל מעשה ו/או מחדל  של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי  בודההע

 
  לגוף או לרכושנזיקין  . 40

 די  ביצוענוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שיגרמו תוך כב 40.1
 בדיו ו/או מי מטעמו לגופו אוה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עועשמ העבודה או בקשר עמה, בשל

 רשאי היהי העירייהמהנדס עתם. האמצעים למני  ללרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכ
בגין , העירייהו/או ב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים  אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן לעכ

תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון   בואמור, עד  אשר ייושו אובדן, כנזק א
 .העירייה

 
 

, בגין נזק או אובדן להם םאו תשל כל סכום שתחויב לשלם,ל ע העירייהה את שפהקבלן י 40.2
  .40.1פי סעיף קטן  ל עאחראי הקבלן 

ו במסגרת לן ו/או מי מטעמלשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקב העירייהנדרשה  
, לרבות בגין ההוצאות םעל כל סכום שתשל , מייד עם דרישה,ה אותן הקבלןשפי ה,ודביצוע העב

   שה, כאמור.שא בהן בקשר לדריימשפטיות השונות שתה
ים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד תהא רשאית לעכב תשלומ העירייה 

עות אלו באופן סופי תבי הנבכאמור, עד אשר תיושאו אובדן,  נזק בגין עירייההו/או הקבלן 
 הקבלן מתחייב לקבלן העתק של התביעה ו בירתע  העירייה. העירייהומוחלט לשביעות רצון 

 להליך המשפטי. ףטרלהצ
 

מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה  ן כל נזק שיגרם לה עקב שגיאהבגי העירייהה את שפהקבלן י  40.3
בלן קחריותו של האו אביזרים לקויים. אם ריעקב שימוש  בחומ אוו/ המקצועית ובתבמילוי ח

 רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.בי כל מקרה של תחול גם לג
  

 ולשלוחים לעובדיםנזיקין  .41

או לכל אדם אחר  יצוי המגיעים מהקבלן על פי דין לעובדהקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פ 41.1
תוך כדי ביצוע   נזק כלשהםו א/ו פגיעהאו ו/מתאונה  של הקבלן כתוצאההנמצא בשרותו 

ני ים, חומרים או מוצרים, קבל, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותהעבודה או בקשר אליה
תהא  העירייהן והן של קבלני המשנה. עובדים עצמאיים הן של הקבלמשנה ועובדיהם, ספקים ו

ו/או קבלן ה גדהיו נושא לתביעה כנה הסכומים אשר ירשאית לעכב  תשלומים לקבלן בגוב
שבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות כאמור, עד אשר ייו בגין נזק או תאונה, העירייה

 .העירייה מהנדסרצון 
 

תחייבותו הצאה מאי קיום בגין כל תשלום שתחויבנה לשלם כתו העירייההקבלן ישפה את  41.2
להליך  ףלהצטר ב ייתחהקבלן מיעה ולקבלן על הגשת התביע דתו העירייה. 41.1שבסעיף קטן 

 המשפטי.
 

לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת  העירייהה יבחו
טיות , לרבות בגין ההוצאות המשפםהקבלן על כל סכום שתשל הה אותפצוע העבודה, יביצ

 לןקבלומים ללעכב תש הא רשאיי העירייהס מהנדהן בקשר לדרישה, כאמור. בשא יהשונות שת
בגין נזק או אובדן, כאמור,  העירייהו/או הקבלן  ו נושא לתביעה כנגדבה הסכומים אשר יהיובג

 .העירייהמהנדס ות או באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון  עד אשר תיושבנה תביע
 

  ביטוח על ידי הקבלן 42

בלן לפני מועד קה  ביזה ו/או על פי כל דין, מתחי הסכם לגרוע מאחריותו של הקבלן על פימבלי  .42.1
תחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו על הסכם זה ו/או לפני מועד  ימההחת

ביצוע העבודות נשוא במשך כל תקופת על חשבונו , לערוך ולקיים )המוקדם משניהם( בורוו/או ע
ת א ,תיאחריות מקצועסכם זה לעניין ביטוח תקופה אחרת כמפורט בהו/או כל  זה הסכם

)להלן:  לפעול בישראלמורשית כדין הביטוח  ם להלן, באמצעות חברתהביטוחים המפורטי
 : ("או "הביטוחים "ביטוחי הקבלן"

 ;אש מורחב 42.1.1

 ;אחריות כלפי צד שלישי 42.1.2
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 ;בות מעבידיםח 42.1.3

 ;אחריות מקצועית 42.1.4

 איצלהמא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו, מועד תחילת ביצוע העבודות נשו לפנימתחייב, הקבלן  42.2
 'נספח בכזה  הסכםור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף לישא העירייהידי ל

כשהוא חתום כדין על  ,"(, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהןאישור ביטוחי הקבל)להלן: "
 )נוסח מקורי(. ידי המבטח

 ערגו/או לא ת הביטוח כאמור, לא תפגע המצאת אישור בדבר עריכתה כי מוסכם בז 42.2.1
 .על פי הסכם זה ןבלהקהתחייבויות מ

 הינה תנאי יסודי( ')נספח ב מוסכם בזה על הקבלן כי המצאת אישורי ביטוחי הקבלן 42.2.2
לא יוכל להתחיל בביצוע '( ב)נספח הקבלן המצאת אישורי ביטוחי  וללאבהסכם זה 

 יצוע העבודות.העבודות ו/או ב

קבלנים ו/או כלפי לן בגין ל הקבש ותובין היתר גם את אחרי יורחבו לכסות י הקבלןטוחיב 42.3
( יורחבו משנה של הקבלן )היה והקבלן ייחשב למעסיקם(, ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור וקבלני

ל ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחד העירייההביטוחים לשפות את 
 "(.יחידי המבוטחרשלני של הקבלן )להלן: "

הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם הסכם ביטוחים את כל ה קףותבחזיק לה הקבלןעל  42.4
 מבלי לגרוע ממנו, אתמור לעיל ו. בנוסף לאזה בתוקף הסכםבמשך כל  התקופה בה יהיה זה, 

קופת ההתיישנות על פי בתוקף כל עוד לא תמה תאחריות מקצועית, על הקבלן להחזיק  ביטוח
 ה.סכם זה עם לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר דין

מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר לביצוע הקבלן  42.5
הקבלן  ביצוע העבודות.החומרים וכל דבר אחר שהובא ויובא לצורך  את הציוד,העבודות לרבות 

 כתרענמורחב השייערכו( לרבות פוליסת אש הרכוש של הקבלן )אם וככל  מתחייב כי בכל ביטוחי
( ייכלל ויתור על כל זכות 'נספח בלנספח אישור ביטוחי הקבלן ) 1סעיף הקבלן על פי די על י

ובלבד שהאמור בדבר ו/או מנהליה ו/או עובדיה  העירייהחי הקבלן כלפי תחלוף )שיבוב( של מבט
 . זדוןב חול לטובת אדם שגרם לנזקהוויתור על זכות התחלוף לא י

ציוד המשמש אותו רוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או לע לאש יוסכם בזה, כי הקבלן רשאמ 42.6
הקבלן, ואולם האמור  ביטוחי לאישור 1ובסעיף לעיל   42.1.1בסעיף כמפורט  בביצוע העבודות

גבי כל אובדן ו/או נזק להלן, יחול ל 42.18 בסעיףבסעיף זה )ביטוח( לעיל ולהלן לרבות האמור 
 .ר במלואואמוכ חוטנערך הבי ייגרם לרכוש הקבלן כאילוש

, כי במידה ולא יערוך ביטוח אש לעיל מתחייב הקבלן 42.2בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  42.7
, לא יאוחר ממועד חתימת הסכם זה וכתנאי לתחילת ביצוע העירייהמציא לידי מורחב, לה

 םאהתו/או מנהליה ו/או עובדיה ב הרייהעיפטור מאחריות כלפי העבודות, מכתב הצהרה בדבר 
כשהוא חתום  ("1) 'כנספח בהצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן  -"פטור מאחריות  וסחלנ

 כדין על ידי הקבלן.

לנספח אישור  2סעיף כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן על פי  וח האחריותפוליסת ביט 42.8
 דיחי"י )להלן: ו/או מנהליה ו/או עובדיה ההעיריירחב לשפות את ( תו'נספח בביטוחי הקבלן )

היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו המבוטח"( 
יף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד ו/או עובדיו בכפיפות לסע

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ריכת ביטוחי הקבלן ע ורשיאלנספח  3סעיף על פי  על ידי הקבלןת מעבידים הנערכת פוליסת חבו 42.9
 קרות תאונתלעניין  ונקבע היהו/או מנהליה ו/או עובדיה  העירייה(  תורחב לשפות את 'נספח ב)

למי מהעובדים המועסקים על ידי "( מקרה ביטוח)להלן: "ו מחלה מקצועית כלשהי עבודה ו/א
בדים עומי מהי פלכמעביד כלשהן ם נושאים בחובות הינ , כיעקב עבודתם תוך כדי ו/אוהקבלן 

 המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.

לנספח אישור ביטוחי  4סעיף ת הנערכת על ידי הקבלן על פי אחריות המקצועיפוליסת ביטוח ה 42.10
 הםמ יה  היה ותוטל על מו עובדיהליה ו/או/או מנ העירייה( תורחב לשפות את 'נספח בהקבלן )

במעשה ו/או מחדל  ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או 
 העירייהחבות הקבלן כלפי ביטוח וזאת מבלי לגרוע מו/או עובדיו רשלני של הקבלן ו/או מנהליו 

טוח תכלול בין היתר, פוליסת הביסכם בזה כי בנוסף לאמור לעיל מוו/או מנהליה ו/או עובדיה. 
 .)ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6של  ילויג פתוקת
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 רשאילביטוחים הנ"ל, היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים  42.11
 כי : לגרום לכךמתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ו

ן לעיל ייכלל סעיף ויצמלמעבר הקבלן אשר יערוך  ף או משליםוח רכוש נוסכל ביטב 42.11.1
ובלבד שהאמור  מנהליה ו/או עובדיה ו/או העירייהבדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 

 . זדוןבלטובת אדם שגרם לנזק ר על זכות התחלוף לא יחול בדבר הוויתו

ח יורחב הביטולכך, כי  בביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך הקבלן, לגרום 42.11.2
 ותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן.ריאח ןיבג העירייהאת לשפות 

שוא מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נ 42.12
וג כי בידי הסכם זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדא

ים לתנא אםתהבאם למפורט בהסכם זה לרבות טוח בהתיסות ביקבלן המשנה תהיינה פול
 .(נספח ב'רשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן )ולסכומים הנד

ו/או מנהליה ו/או  העירייהבאחריות כלפי  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא 42.13
יהיה  והוא משנה,עובדיה בגין העבודות נשוא הסכם זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלן 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין כל אובדן ו/או נזק  העירייהת א תאחראי לשפות ו/או לפצו
שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות 

 .אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו

וח המתחייבים מן האמור הביט איתנ ר בזאת כי גבולות האחריות ו/אוובהק מספ הסר למען 42.14
(, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על 'נספח בכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן )בהס

חבויות ולקבוע את גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו ל
 העירייה כלפי שהירדיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או יה הואאשר כי בהתאם. הקבלן מצהיר ומ

 ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

ו/או לשנותם לרעה על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ללו תנאי מפורש ביטוחי הקבלן יכ 42.15
יום )שישים(  60ואר רשום דהודעה בכתב ב ולקבלן עירייהל שלחאלא אם בתקופת הביטוח, 

ו/או שינוי לא יהיה תוקף לביטול  יתחייבו כי  מבטחי הקבלן את.לעשות זתו נווכמראש על 
לעיל כאמור בכתב הודעה  נשלחהאם לא ו/או עובדיה ו/או מנהליה  העירייהשכאלו לגבי לרעה 

 .ההודעה ממועד משלוחהימים )שישים(  60ובטרם חלוף 

ביטוחי הקבלן על פי  ןימבכי איזה  עירייהיודיע לקבלן ול בלןפעם שמבטחו של הקל בכ 42.16
עומד להיות מבוטל ו/או משונה ( ')נספח בנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הקבלן הביטוחים ש

לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  42.15ה, כאמור בסעיף לרע
ח ויטהבהביטול או השינוי לרעה של  ני מועדיום לפ 30חדש, אישור עריכת ביטוח  עירייהל

 הקודם, כאמור.

ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  42.17
בדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה  יםהקבלן מוותר יוכי מבטח ההעיריי

 1981 – "אלחוק חוזה הביטוח התשמ 59ר  בסעיף טענה ו/או זכות כאמות כל לרבו .העירייה
 יה.וכלפי מבטח העירייהכלפי  "ביטוח כפל" ולרבות כל טענת

לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מצהיר, כי 42.18
פי בורו על גין נזק שהוא זכאי לשיפוי עו/או מנהליה ו/או עובדיה ב העירייהד תביעה כנג

 העירייה, והוא פוטר בזאת את (')נספח ב וח הקבלןטביי רכו לפי נספח אישורחים שנעהביטו
ההשתתפות העצמית המוטלת ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לנזק כאמור )לרבות בגין 

 .מקרה הביטוח בזדוןאולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לעל הקבלן(. 

 זה )ביטוח( 42בסעיף  ותרטין הפוליסות המפוהביטוח בג פרמיות לשלם אתמתחייב  הקבלן 42.19
, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר ('נספח בלרבות באישור ביטוחי הקבלן )

ר, ומבלי לפגוע בכלליות האמו, ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאן במועד ולה
וג אדלו טוח, ככל שקיימותביללות בפוליסות הות והזהירות הנכלשמור על הוראות הבטיח

. ביצוע העבודות בקשר עם הסכם זהה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותלוודא כי הפוליסו
אחריות מקצועית יחזיק ביטוח  את גרוע ממנו, מתחייב הקבלן כיבנוסף לאמור לעיל ומבלי ל

 הסכם בקשר עםעל ידו תה נעש אשר ריותו על פי דין לכל פעילותמת אחמתקייבתוקף כל עוד 
 .זה

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  עירייהב להודיע ליחימתהקבלן  42.20
מעבידים. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה  חבותי או אחריות כלפי צד שלישאחריות מקצועית, 

תביעת ביטוח  ככל שיידרש לשם מימוש הקבלן,נוגד את אינטרס ככל שהדבר אינו  העירייהעם 
 .על פי ביטוחי הקבלן העירייהו/או מימוש זכויות  בטחיםלמ שהגיחליט להת העירייהאשר 
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ו/או מנהליה  יההעיריחראי לשפות את כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה א 42.21
פרת כיסוי ביטוחי הנובע מהגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי ו/או עובדיה באופן מלא ב

 .מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידוו/או  לןהקבי ידות על הפוליסאיזו מתנאי מתנאי 

ה ו/או אי קיום בתום הפריסות כי ייקבע בפול בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 42.22
ו הקבלן, לרבות, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה ו/איטוח על ידי הבת ותנאי פוליסמ לב של תנאי 

 העירייהבזכויות  נהלא תפגעעמו, לן ו/או מי מטהקבי ידלב על אי הגשת תביעה שנעשו בתום 
 ו/או מנהליה ו/או עובדיה  על פי ביטוחים אלו. 

לחזור ולהפקיד לן הקבמועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב )שבעה( ימים מ 7-לא יאוחר מ 42.23
 קופהבגין הארכת תוקפם לת, ללעי 42.2בסעיף כאמור ( ')נספח באת אישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, , (')נספח ב יב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלןהקבלן מתחי פת,וסנ
על  זה הסכםהינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור במדי תקופת ביטוח וכל עוד 

 .ספחיונ

ו/או הצהרת  כאמור( 'ח ב)נספ" י הקבלןמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח הקבלן 42.24
לתחילת ו/או להמשך ביצוע  יםומקד תנאי מתלה ההינ (,1 'נספח ב) ייהירעה ותאחריפטור מ
כאמור  תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות לןהקבלמנוע מן  תהא זכאית העירייהו העבודות

 המוסכם כנדרש.מועד ב ולא הומצא ,כאמור ו/או ההצהרה, רה שהאישורבמק

  העירייהבבדיקתם על ידי ו/או  אתםמצה ן בעריכת ביטוחי הקבלן,מפורש כי אימוסכם בזה ב 42.25
הוות אישור או על מי מטעמה ו/או לו/ העירייהבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על ו/או 

אחריותו של הקבלן על פי ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאו כדי לצמצם ם למוסכם ו/בדבר התאמת
ו/או על מי מהבאים  יהיירהעל או כדי להטיל אחריות כלשהי עו/ דיןאו על פי כל ו/הסכם זה 

 .מטעמה

  –ו 42.2י הקבלן כאמור בסעיפים טוחיאי המצאת אישור בהמצאת או מובהר כי  ספקהסר למען  42.26
 על נספחיו. פי הסכם זה - על הקבלןהתחייבויות א תפגע בבמועד, ללעיל  42.23

ר לעיל וכאמן בלי הביטוח שיומצאו על ידי הקת אישורלבדוק א)אך לא חייבת(  תרשאי העירייה 42.27
והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו נשוא הסכם 

 .זה

לבדוק  הביחס לאישורי הביטוח וזכות העירייהביקורת של יר ומתחייב כי זכות הצהמ הקבלן 42.28
מי  לע אוו/ העירייהאינה מטילה על לעיל,  כמפורט תיקונםולהורות על אישורי הביטוח את 
כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או  מהמטע

ו/או על פי  זה הסכםעל פי  הקבלןחובה שהיא המוטלת על  די לגרוע מכללגבי היעדרם, ואין בה כ
 כל דין.

 כלב ו/או לעכלקזז  תרשאי תהא העירייהי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כ 42.29
הקבלן בקשר דת לזכות מוהעעל פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה  תזכאי ינהה ום לוכס

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם  העירייהם בזה על סכמוזה.  עם ההתקשרות נשוא הסכם
יכוי הוצאות סכום המעוכב בנ, יושב לקבלן ההעירייהויישוב התביעה בהתאם למוסכם על ידי 

 בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח. באם נגרמו( ) ייהריעלשנגרמו 

בלן למלא אחר כל דרישות קהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב  42.30
ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק 

באופן שכל העובדים אמור לעיל, יות הללמכהחוק הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע שהותקנו לפי 
י או זמני, רקשיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מ
 יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

אות ל הורש חםמכוזה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  42.31
דבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים ההסכם ב

 .ןיבהסכם זה ו/או על פי הד

( הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של ביטוחובהר, כי הוראות סעיף זה )מ 42.32
 ההסכם.

 
 שינויים    -פרק  ו'  

  שינויים    .43

ל לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת ות שוטפות שעבוד ועיצמאחר שמדובר בחוזה לב 43.1
להורות לקבלן על  הא רשאיי העירייהמהנדס בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביוב, לפי הצורך, 
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 אינה מתחייבת העירייהביצוע כל עבודה, בכל היקף וכמות שהן.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
 העירייהתביעה כלפי תהא טענה ו/או  ולקבלן לא ו,שהקבלן עבודות בהיקף כללמסור לידי ה

 בעניין זה. 
 

לנכון בעבודה,  י שימצאעל כל שינו עתו הבלעדי,רשאי להורות בכל עת, לפי שיקול דהמפקח  43.2
כולה או חלקה, לרבות תוספות לעבודה או ביצוע עבודות נוספות, צמצום העבודה או הפחתתה 

 דיה )להלן:גה, גודלה, מימוס עבודה,ות היכבא או ביטול כל חלק של העבודה, שינוי
 "( הכל כפי שימצא לנכון.השינויים"

 

 תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב 43.1עיף קטן עבודה לפי סהוראת המפקח על שינוי ה 43.3
"פקודת . הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם  קיבל קודם לכן  ובחתימת המפקח

 שינויים".
 

 פקודת שינויים כדלקמן:  שינוי שבוצע לפיחוזה, ייקבע ערך המפורשות ב רתאחכל עוד לא נקבע  43.4
 

וללא  תחשב בהנחה שבהצעת הקבלן,הב צעת המחיריםלפי מחירי היחידה הנקובים בה .א
 הכמויות.  הקטנה של הכמות ביחס לכתב שינוי מחירי היחידה בשל הגדלה או

 

 יובא, נויהשי רכו שלע עתהיחידה הדרושים לקבי ת המחיר מחירילא נקבעו בהצע .ב
שאפשר להתבסס עליו  ין,יהענ מחיר יחידה דומה הנקוב בהצעת המחיר לפיבחשבון 

בהעדר מחירי יחידה דומים שאפשר  החסרים. י היחידהאחד ממחיר רך קביעת כללצו
ל פי מחירון ע ויייקבע ערכו של השינ ,מחירי היחידה החסר להתבסס עליהם לקביעת

יקבע המפקח את ערכו של  ,ן דקלשינוי על פי מחירוערכו של ה אתע דקל. לא ניתן לקבו
 השינוי.

 

  .               43.3 קטןי סעיף וי שנקבע לפם לערך השינשכר החוזה יועלה או יופחת בהתא 43.5
ן כל תביעות לא יהיו לקבל מובהר ומוסכם בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור,

 ם.ודת שינוייפקן ודרישות אחרות בגין מת
 

שהשינוי מחייב את  ודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעהקיבל הקבלן פק 43.6
האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה  בהקדםיע למפקח בכתב וזה יודעלאת שכר החה

 ינויים מבלי שהקבלן פנה למפקח)חמישה עשר( מיום מתן פקודת הש ימים 15כאמור. עברו 
 החוזה.  ללכך שהשינוי לא ישפיע עאותו כאילו הסכים ם ור, רואיאמכ בכתב

 

לפי סעיף זה  ינוי כלשהוביצועו של שרשאי לעכב  למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן 43.7
דת יום מיום מתן פקו 30השינויים תוך  מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך

 שינויים.
 

אינה  -העבודה  ארכה להשלמתתן מנה קובעת במפורש יים אשר אינושימובהר בזאת כי פקודת  43.8
לעיל  13היה לפי סעיף מת העבודה יוי מועד השלמזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה. שינ

 בלבד. 
 

וראה לא קיים ה מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן 43.9
קודת השינויים כדי לגרוע ו, הרי אין במתן פל עצמו לפיע טלאות החוזה או התחייבות שנמהור

 ל  דין.לפי החוזה או לפי כ העירייהמכל זכות של 
 

 ותעודת סיום תעודת השלמה, בדק יום העבודה, תיקוניםס   -  פרק  ז'

 "תעודת השלמה" .44

קוי סתימות, שאיבת בורות שומן, ני כל עבודות לשטיפה יזומה, פתיחתהשלים הקבלן את  44.1
יים את כל עבודות הבדיקה לשביעות רצונן המלאה של וסוב נשוא חוזה זה, ום קווי ביילוצ

 בכתב.  עירייהן למפקח ולל כך הקבל, יודיע עירייהעהמהנדס והמפקח 
)להלן:  ימים מיום קבלת ההודעה 20תוך העבודות  יבדקו את העירייהמהנדס או ח, ו/המפק 
 לקבלן ןתינתצונם, לשביעות רולתנאי החוזה ת מואיאותן מת, ואם ימצאו "(בחינת העבודה"

 ור להלן.ימים מיום גמר הבדיקה, בכפוף לאמ 7, בתוך השלמה תעודת
 

לתנאי החוזה  ותמתאימ ןאינ ותכי העבוד ותבבחינת העבוד העירייהמהנדס ו/או המפקח  ומצא   44.2
)נספח י"ב( השלמה  ותודלקבלן רשימה של התיקונים ו/או עב ו, ימסרםאת רצונ ותמשביע ןואינ

 . נסתייםובלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע, והקם"( הדרושים לדעתוניםהתיק": )להלן
 לעיל. 44.1יחול על העבודה האמור בסעיף  -ם וניתיקביצוע ה
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ל עבודה לפי למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע ש 44.3
עבודה בשל הצורך בתיקונם רכה כלשהי של תקופת הביצוע של ההאן החוזה, ולא תינתן לקבל

 ביצועם.ו
 

, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני םל דעתי שיקו"עפ ,םרשאי העירייהמהנדס ו/או המפקח  44.4
של ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונם 

, העירייהמהנדס ו/או  לו המפקח ום ברשימה שמסרטיוראת התיקונים המפ העירייההמפקח ו
   .ירייהעהמהנדס המפקח ו/או  שתיקבע לכך על ידיבתוך התקופה 

להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות ותיקונים שאי אפשר  העירייהן, רשאית ו ככמ 
 קופת שימוש. להעריך את טיבן אלא כעבור זמן או ת

 

זיק חהל, או כל אדם אחר מטעמה, העירייהלגרוע מזכותה של י כדאין באמור בסעיף זה  44.5
יתנה עבודת התיקונים ולא נגם אם טרם בוצעה בה  בה בעבודה, כולה או חלקה, ולהשתמש

לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך  אין הדבר גורע מחובת הקבלןו ,תעודת השלמה
 .כאמור הרייהעיעל ידי 

 

יה הת, העירייהו/או  די המפקחם תוך התקופה שנקבעה על יניקולא ביצע הקבלן את התי 44.6
על חשבון שתמצא לנכון,  ו בכל דרך אחרתתיקונים בעצמה, אבצע את הרשאית ל העירייה
מימון , מהן כתמורה להוצאות משרדיות 17%תגבה הוצאות אלו, בתוספת  העירייההקבלן. 

 בכל דרך אחרת.ניכוי משכר החוזה או ותקורה על ידי 
 

לפי כל  ויותיוהקבלן מהתחייב תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר אתן מת 44.7
 תנאי מתנאי החוזה.

 

כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן  העירייהאו  המפקח וקבע 44.8
את העבודה או אותו חלק מסוים  יהעיריהיה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור ל

בודה או החלק מסירת הע ל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב אתוה, כאמור, הכודעבמה
 ביעות כלשהן שיש לו.ות או תות, טענהמסוים מהעבודה, מחמת דריש

 

החומרים  ת הציוד ואת עודפיאניתנה תעודת השלמה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה  44.9
ן להוציא מאתר העבודה את הציוד, בלהקניתנה תעודת השלמה לעבודה, חייב  .השייכים לו

רים החומ עבור עודפי העירייהרים השייכים לו. שילמה ודפי החומים הארעיים ואת עהמבנ
 יעשה בהם כפי שיורה המפקח.י

 

תהא רשאית לעשות שימוש בסמכויותיה למתן תעודת  העירייהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  44.10
. בכל עת העירייהה המלא, המוחלט והבלעדי של עתד למה לפי סעיף זה בכל עת, לפי שיקולהש
ק מהן, יפעל הקבלן לתקבע, כי על הקבלן לקבל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או ח העירייהש

 כאמור, ובין היתר לפי הוראות סעיף זה. העירייהבהתאם להוראותיה של 
 

או תעודת ה למהש שלא כאמור לעיל אינם בגדר תעודתחשבון סופי מאושר או אישור אחר  44.11
 סיום, ולא יבואו במקומם.

 

על ידי הן ן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מון סופי ו/או מתו כן, אישור חשבמכ 44.12
לא יהוו בשום מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתאם לחוזה, ולא ימנעו  העירייה

וזה, וזאת אף אם לא החת א בוצעו כראוי או שלא בהתאם להוראומהמזמין לטעון כי העבודות ל
 שהן.ים הנ"ל הסתייגויות כלנכללו במסמכ

 

 ותעודת סיום שירות ,אחריות, תיקונים 45

וכדומה,  , כולל מוצרים, אביזריםידו ו עלשסופק ן של כל העבודותטיבראי להקבלן יהיה אח 45.1
מועד סיום כל מלכל עבודה ו/או מיום מתן תעודת השלמה חודשים  12וזאת לתקופה של 

 לעיל, לפי המאוחר 44.2נים כמשמעותם בסעיף כל התיקו נשוא חוזה זה או ביצועת דוהעבו
 "(.תקופת האחריות)להלן: "

 

או בעבודות  ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות בעבודה גמים,נזקים, פ 45.2
 בהתאם לחוזה, או מביצוע העבודה שלאשבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה 

משימוש בחומרים פגומים או ה או תוצא העירייהשל  המפקח ו/או בהתאם להוראותיו של לאש
 המפקח ולשביעות ל לפי דרישתולבצעם מחדש מיד הכ תקנם אומביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב ל

אחריות המתייחסת ובלבד שדרישה כאמור תימסר לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת ה רצונו
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תקופת גלה תוך וה או נתותהזק או קלקול שנהוא הדין לגבי נ ,קלקול או גםפ לאותו ליקוי, נזק,
 ,לדעת המפקח ,ואשר נגרם לעיל, 34 בסעיף תםמשמעו, כמוביליםהאחריות בכל תיקון שבוצע ב

 כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
 

 ,ות בגין החלפת חלקיםרבל ,45ף לן לפי סעימילוי התחייבויות הקבכל ההוצאות הכרוכות ב   45.3
 ל הקבלן.לו עיחו

 

יה הקבלן מפקח, יהוהקלקולים בעבודה אינם ניתנים לתיקון, לדעת ה, הליקויים היה והפגמים 45.4
בסכום שייקבע על ידי המפקח או בהחלפת העבודה על פי  עירייהחייב בתשלומים פיצויים ל

 .מפקחשיקול ה
 

ת סופיתהא חריות רת תיקוני תקופת האסגבממפקח כי הדרישה לתיקונים נופלת ת הכרעה 45.5
 ומכרעת.

 

ות, אם ופות האחריוע מחובת הקבלן לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקזה כדי לגראין בסעיף  45.6
מקורם בהפרת החוזה ע"י הקבלן )לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי של העבודות(, 

 זמין בגין ליקויים אלה. או לפצות את המ
 

בנוסף לכל קבלן בתקופות האחריות היא כי אחריותו של ה מובהר בזאת, פקס למען הסר 45.7
או אחריות צד ג' אחר כלשהו לפי אחריותו ו/ת אחרת לפי הדין או החוזה, וכן בנוסף לאחריו

 תעודות האחריות. 
 

על השלמת  עירייההקבלן ל , לאחר שהודיעהאחריות לכל העבודות לפי חוזה זהת ובתום תקופ 45.8
סיום  דבר( ב"תעודת סיום" :דה )להלןן תעולקבל העירייה, תמסור החוזהא ושנ העבודות

והכרוך בהן  ת הבדקועבוד לאם לחוזה וכי כהחוזה המפרטת כי העבודות בוצעו והושלמו בהת
  .העירייההמלאה של  בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה

 

בודות אשר בוצעו כל העה לדעת כי כחנובדקה ו העירייהכי תנאי ובכפוף לכך תעודה זו תימסר ב 45.9
 האחריות.ת ותעודה זו תינתן לאחר תקופ .י החוזהל פוע הקבלן בוצעו כהלכה על ידי

 

אשר  הנובעת מהחוזה החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות מסירת תעודת סיום 45.10
אשר ת דו, לרבות ליקויים בעבוהתעודה האמורה גם לאחר מועד מסירת חלהמטבע הדברים 

 מכן.נתגלו לאחר 
 

 פגמים וחקירת סיבותיהם 46

 , רשאיובין לאחריו , כולל מוצרים, אביזרים וכדומה, בין בזמן ביצועהבודהנתגלה פגם בע 46.1
 ושיתקנו בשיטה שתאושר על ידי המפקח. המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם

 העירייה עלהחקירה והתיקון ת אווזה, יחולו הוצבלן אחראי לו לפי החהיה פגם כזה שאין הק
 י. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפהעירייהשתורה לו והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי 

הוא, את  קירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונוהחוזה יחולו הוצאות הח
. עירייהם ליצוייפ וםניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלהפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו 

 די המפקח.ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בי
 

לאחר מתן תעודת  השנ 1תוך  אביזרים וכדומה,, כולל מוצרים, נתגלה פגם מהותי בעבודה 46.2
ם וכל בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפג אהנובע מביצוע של סיוםה

בתשלום פיצויים.  ן לתיקון, יהיה הקבלן חייבינו ניתא גםחשבונו, ואם הפ הכרוך בו, על
 הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה על המפקח.ם א הההחלט

 

מלא אחר התחייבויותיו המפורטות בפרק זה, תהיה יתקן הפגמים ולא י בלן לאבאם הק 46.3
 תתהיה רשאי העירייהו בכל דרך אחרת ולבצע העבודות בעצמה או ע"י קבלן אחר ו/א העירייה

שיחשבו  17%וספת לנכות את ההוצאות ו/או העלויות האמורים מהקבלן, בת ו/או בותלג
רשאית לגבות סכום זה קבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה לכהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע 

 בכל דרך שהיא.
 

 תשלומים וערבויות  -פרק  ח'  

 כללי  -תשלומים לקבלן   47

יהא הקבלן , מסר לויזה ועל פי כל הזמנת עבודה שתזה חו יתמורת מילוי כל התחייבויותיו על פ 47.1
וכל  מחירים שבטבלאותן בהכמויות שבוצעו בפועל ע"י הקבל ורה המתקבלת ממכפלתזכאי לתמ
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לחוזה  נספח ט'כתב הכמויות, בכפוף להנחה שהציע הקבלן ב"הצעת הקבלן", בשהיא  עבודה
 בתנאים המפורטים להלן. ם לקבלןולתש . התמורהזה

 

 חשבון שיפורטו בו: עירייהמהנדס הלכל חודש, מתחייב הקבלן להגיש ל 5 וםי דע 47.2

בוצעו עפ"י ותו חודש )ככל שבוצעו(, לרבות עבודות שכל העבודות אשר בוצעו על ידו בא 47.2.1 
 פקודת שינויים. 

 

שו בנפרד, עבור כל עבודה , החשבונות כאמור לעיל ולהלן יוגהעירייהלפי דרישת  
 הקבלן, עפ"י הזמנות העבודה שנמסרו לו. דיי עלשבוצעו 

 

ביו לא הוגש הכמויות המפורטות בחשבון. כל סעיף שלגכל חישוב כמויות מפורט ל 47.2.2
אותו לא לאשר את הכמויות המופיעות ב העירייהו/או חישוב כמויות רשאי המפקח 

 סעיף. 
 

חירים בהתאם להצעת הקבלן, בהתחשב פרט הטכני המיוחד ועל המהחשבון יהיה מבוסס על המ 47.3
 בהנחה שבהצעת הקבלן.  

 

כגון: יומני עבודה, חישובי כמויות, אישורי ביצוע, תוכניות, שים, החשבון ילווה במסמכים הדרו 47.4
 די. עעפ"י שיקול דעתו הבלומהנדס העירייה טים וכל מסמך נוסף שידרוש המפקח תשר

 

של הקבלן, חתום על ידי הקבלן, ובאמצעות מדיה מגנטית על בי נייר עם לוגו החשבון יוגש על ג 47.5
 גבי תוכנה לעריכת חשבונות. 

 

יבדקו את  העירייהמהנדס .  המפקח והעירייהמפקח ושל ר לאישורם של ההחשבון יועב 47.6
עד למועד אליו מתייחס לן ימים ממועד הגשתו, ויקבעו את התשלום המגיע לקב 30החשבון, תוך 

 שבון. הח
 

לקבלן וזה  , יוחזר החשבוןהעירייהמהנדס י המפקח או ל ידלא אושר החשבון כולו או חלקו ע 47.7
 .העירייה רצוןיתקנו לשביעות 

 

בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, שבגינן מגיעים  העירייהמהנדס היה ולדעת המפקח או  47.8
הפחית מהחשבון עבודות לחשבון. כן, רשאים הם ל הוסיפםלקבלן תשלומים, רשאים הם ל

 דעתם לא בוצעו, ואשר פורטו בחשבון. של
 

ורם בכתב על ידי המפקח ועד אישימים ממ 60החשבונות ישולמו לקבלן בתנאים של שוטף +  47.9
 . העירייהו

 

ם לשינוי בהתא לשנהיעודכנו אחת  ,נספח י' שבכתב הכמויות,כם בין הצדדים כי המחירים מוס 47.10
 הקובע. דד מהמדד הבסיסי עד למדדבמ

מהמועד שנקבע להגשת ההצעות  לאחר שנת ההתקשרות הראשונה, ,יעשהיהעדכון הראשון  
העדכון,  הזמנות עבודה שנמסרו לקבלן קודם למועד יחול עלבמכרז, העדכון, כאמור, לא 

 כאמור.
 

הרי יהיו מחירים  לעיל 47.10 מוסכם בין הצדדים כי משנקבעו מחירי הפריטים בהתאם לסעיף 47.11
כלשהו כתוצאה מהתייקרות כלשהי ולא יתווספו אליהם  פיים ולא יחול בהם שינויאלו סו

 .הםשלהפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער כ
 

 .נספח ה'הוראות התשלום  לקבלן יעשו לחשבון הבנק של הקבלן על פישלומים הת 47.12
 

 חשבון סופי והצהרה על חיסול תביעות 47.13

גמר כל העבודות בתוך חודשיים מ ,פקחבאמצעות המ ,עירייהנדס המהלן יגיש להקב 47.13.1
זה,  47"(, לפי הוראות סעיף החשבון הסופי" -סופי של כל העבודות )להלן חשבון

החומרים אשר כל ת העבודות אשר בוצעו ואכל את  יפרטובו  יבים,ינויים המחובש
העבודה  עיפיל סהעבודות תוך ציון המחירים ויכלול את כ השתמש בהם לביצוע

 . החוזה , על חשבונו של הקבלן ובהתאם לתנאיהעירייה דישאושרו על י
 

כל הפרטים  את אלא אם כן כלל העירייהחשבון סופי לא יתקבל ולא יחייב את  
כי החשבון כולל  ,הקבלן על ידי ייב הקבלן לכלול בו וצורפה לו הצהרה חתומהשח

ת שהן כלפי עוד כל תביעו ה ושאין לובקשר לחוזה ז העבודות שנעשו על ידו את כל



 

 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי רלאש הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 
          ____________                            ___________________________________ 

 תחותמ+  חתימה                                                                      תאריך

 

 

51 

שטרם שולם, עפ"י טופס  הסכום הסופי של החשבוןהחלק מתוך מלבד  העירייה
 .נספח ח'וזה זה כהצהרה על חיסול תביעות, המצ"ב לח

 

זה( בון הסופי )ביחס לכלל העבודות נשוא חוזה בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יצרף לחש 47.13.2
 כדלקמן:את המסמכים  , ובין היתרהמסמכים הקשורים בואת כל 

 

 עותקים.  3-חשבון סופי, ב 47.13.2.1
 

 חוזה זה.לפי הוראות  טיב/ערבות בדק 47.13.2.2
 

נספח כל תביעות הקבלן בנוסח המצורף כ תב ויתור על העדרצהרה וכה 47.13.2.3
 .העירייהידי  על בנוסח אחר אשר יקבעאו  ח'

 

מיני שיירים, העבודות מכל ינה את אתר אישור מהמפקח שהקבלן פ 47.13.2.4
חומרי בנין, ציוד, צריף, בית שימוש או מבנים ארעיים שהוקמו באתר 

 העבודות.
 

 תעודת השלמה. 47.13.2.5
 

רים, סמכים ו/או הנתונים המפורטים במסמכי המכרז האחהמל כ 47.13.2.6
 לרבות במפרט הטכני המיוחד.

 

  .העירייה יאשר יידרש ע"כל מסמך   47.13.2.7
 

שבוצעו יקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה )שברשימת הכמויות( ערך העבודות  47.14
תמורה המגיעה לקבלן עפ"י אולם, מוסכם כי הבכמויות שנמדדו, בכפיפות להוראות החוזה, ו

ם והעבודה, שהם בגדר פרט נת גם עבור כל פרטי החומרים, האביזריהחוזה עבור העבודות נית
ושלם של העבודה, אף אם לא נכללו פרטים אלה במפרטים,  ם ביצוע נאותי הכרוכים עלווא

   בתוכניות, ברשימת הכמויות והמחירים או במסמכי החוזה האחרים.
כך, יבצעו הקבלן ללא  אם פרט מסוים הוא בגדר פרט לוואי כאמור, ואם קבעהמפקח יקבע   

 הו.תשלום נוסף כלש
 

ימים  60)כפי שהוגש, או בתיקונים(, תוך  ההעיריימפקח ושר על ידי ההחשבון הסופי ייבדק ויאו 47.15
 )ששים ימים( ממועד הגשתו למפקח.

 

 תבוע דבר על פיו. אין הקבלן זכאי לאין החשבון הסופי מהווה הוראת תשלום ו 47.16
 

מכים הינה תנאי לזכאות כל התנאים לעיל והמצאת כל המסלמען הסר ספק, מובהר כי מילוי  47.17
מו כן, הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום כלשהו בגין כבון הסופי. את יתרת החשהקבלן לקבל 

את  כולן, ו/או השליםהחשבון הסופי, אלא אם כן קיבל מן המזמין תעודת השלמה על העבודות 
   לעיל, לפי המאוחר. 44ר בסעיף כל התיקונים שנדרשו במסגרת תעודת ההשלמה, כאמו

 

, ואין לקבלן הזכות לבוא העירייהמיו של הקבלן תיו ותביעותחשבון הסופי ימצה את כל דרישוה 47.18
מלהציג בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפורט בחשבון הסופי והוא יהיה מנוע  עירייהל

 יעה כזאת.דרישה או תב
 

כום המגיע באותה עת מהקבלן שלום סופי כל סלנכות מכל תשלום ביניים או תרשאית  העירייה 47.19
נזכרה זכות כזו מפורשות בחוזה ובין אם לאו, ומבלי  וזאת בין אם ראות החוזה,עפ"י הו עירייהל

 חרת.לגבות כל סכום המגיע לו מהקבלן בכל דרך א העירייהלגרוע מזכות 
 

 ערוך אתאת החשבון הסופי תוך המועד הקבוע בחוזה זה, רשאי המפקח ללא הגיש הקבלן  47.20
ון זה ייחשב ברשותו, וחשבים הנמצאים החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכ

 כאילו נערך על ידי הקבלן, ויחייב את הקבלן. 
 

הן משום מתנאי החוזה, ואין ב אין באמור משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי 47.21
זמין יהיה רשאי לעכב ו/או לא לשלם זה, והמויתור על כל זכות מזכויותיו של המזמין לפי חוזה 

 הוראות החוזה או הדין.כאי לכך לפי א, אם הוא זכל סכום שהו
 

 90תשלום יתרת התמורה על פי החשבון הסופי יבוצע בכפוף לכל האמור לעיל ולהלן, בתוך  47.22
 .העירייהמהנדס אושר החשבון הסופי על ידי המפקח ו ( ימים מתום החודש בו)תשעים

 

ף לבדיקה קח יהיה כפוורש שכל אישור לחשבון הסופי של הקבלן ע"י המפמוסכם בזה במפ 47.23
 רת ולתיקון לפי שיקול דעתו של המפקח.חוז
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שבון סופי תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לדרוש מן הקבלן להמציא ח העירייה 47.24
 ביחס לכל עבודה בנפרד, והקבלן יהיה חייב לעשות כן.כאמור בסעיף זה, 

 
 יר סופי ותכולת מחיריםמח .  84

המכרז, יראו בכל מקרה את התשלומים מסמך ממסמכי פורש אחרת באם לא נקבע במ  48.1
ת כל העבודות, הפעולו לעיל ככוללים את התשלום המלא עבור ביצוע 47המפורטים בסעיף 

 את כל האמור להלן: בצע בהתאם לחוזה ובין היתרוההתחייבויות שעל הקבלן ל
 

וצילום קווי ומן, ניקוי לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת בורות שעבודות ביצוע  .א
שטח כנדרש על פי דין, בהתאם לתוכנית העבודה ולהתפתחויות מעת לעת ב םתאביוב, בה

 ופיקוח שנקבע עליון. העירייהוכניות, ולדרישות המפרט, הת
 

 עים , ובכלל זה אמצבודה, התקנה והרכבה, הציוד והחומרים, לרבות הפחתכל הע .ב
ונים השהמוצרים ים לכל חלקי חברים ומתאממכניים, עבודות לוואי וחומרי עזר ומ
 הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

 

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין. .ג
 

מל או מבודק מוסמך לרבות ההוצאות רוכות בהזמנת בדיקה מחברת חשכל ההוצאות הכ .ד
 ו שלא בהתאם תיקונים שידרשו על ידם ואשר בוצעו על ידשינויים ו/או  הכרוכות בביצוע

 ה.למסמכי החוז
 

הוצאות  אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר לרבות .ה
 דה.ה פירוקם וסילוקם בסיום העבוהרכבתם, החזקתם באתר העבוד

 

הציוד האחר לאתר קבלן, המוצרים הובלת כל המוצרים והחומרים שסופקו על ידי ה .ו
ידרש ובכלל ים ו/או אחזקה, כפי שביצוע תיקוניבלתם לצורך העבודה, החזרתם, וכן הו

 זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.
 

ה שנסתיימו, אחזקתם והגנה רתם, וכן שמירה על חלקי עבודאחסנת חומרים וציוד ושמי .ז
 עליהם.

 

 לשם כך. שיםידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרולרבות פירוק וחמדידה וסימון  .ח
 

 מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות. כל הוצאות, .ט
 

 אחרים לפי החוזה. כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים .י
 

 וי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.ניק יא. 
 

, יה, מכס, בלוליות, מס קנסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאיהם, מינידמי הביטוח למ יב. 
 מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

 

 פירוק וסילוק מתקנים ישנים. יג. 
 

 אחריות.כל פעולות התיקונים בתקופת ה יד. 
 

 י החוזה.נזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פכל ההוצאות וה טו. 
 

 רווחי הקבלן. טז. 
 

מסמכים המהווים חלק ממנו, על כל י החוזה או החייבות מתנאכל יתר ההוצאות המת יז. 
פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל 

ת המימון והערבויות בין שההוצאות האמורות כולן תקורה של הקבלן, לרבות הוצאוה
 ים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.דועות עתה לצדדי

 
ו/או המפקח לעכב, לחלט,  העירייהמכל סמכות או כוח של לגרוע י בסעיף זה כד אין באמור   284.

 החוזה ועל פי כל דין.לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות 
 

 תשלום מע"מ . 49

גד תשלום יעשה כנ ביום ביצוע התשלום, וכלמע"מ כדין, כפי שיהיה לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף 
 מס כדין.חשבונית 
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 לקיום החוזה, וערבות לתקופת האחריות/בדק ערבות . 50

 ,חתימת החוזהמועד  דע, עירייהו על פי החוזה, ימציא הקבלן ליתיולהבטחת מילוי התחייבו 50.1
אלף        המא₪ )במילים:  100,000סך של בלתי מותנית צמודת מדד במקורית קאית בנ ערבות

בתוקף עד לתום תקופת החוזה, בתוספת הערבות  תהא  לחוזה. ז' כנספח₪(, בנוסח המצורף 
 חודשיים. 

 

תשלום , להבטחת , כאמור לעיל, תהא, בין השארעירייהכל ערבות שתימסר על ידי הקבלן ל 50.2
 :כמפורט להלןההוצאות והנזקים 

 

מילוי  יבקשר עם כל הפרה או או עקב א עירייהל םלהיגר ל נזק או הפסד העלולכ 50.2.1
 רבות בתקופת הבדק/האחריות., לנאי החוזהמת אי כלשהותנ

 

 עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם העירייהכל ההוצאות והתשלומים ש 50.2.2
והקשורה  תתבע בה העירייה' ש חוזה זה, או בקשר עם כל תביעת צד געם  בקשר
  .הקבלןל למחדל ש אולביצוע העבודות או למעשה  כל שהיא בדרך

 

מהן, אשר או כל חלק  ,העבודותשל מות, שיפוצים ובדק תיקונים, השלכל הוצאות,  50.2.3
 .לעמוד בהן עמדה או שהיא נדרשת העירייה

 

אחת  מקצתו, בפעם ת כולו אורשאית לגבות את סכום הערבו העירייהבכל מקרה כאמור תהיה  50.3
יב הקבלן כלשהו, חי ערבות סכוםמה בזכותה לגבות העירייההשתמשה . במספר פעמים או
הוראה בלתי  אתהמקורי. לא עשה הקבלן כן, ניתנת בז סכום הערבות לסכוםשלים מיד את לה

 לקבלן בהתאם לחוזה זה ו/או ם המגיעיםו/או לנכות מתוך התשלומי לגבות עירייהחוזרת ל
דין סכום . קדון בידהיסכום השווה לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו כפ יאחרת כלשה מסיבה

 .נזכר לעילין הערבות כזה יהא כד
 

 כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד. 50.4
 

 לבנק.  ייההעירהערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת  50.5
 

, בין אם ייההעירבכל עת שיידרש לעשות כן על ידי  בות הבנקאיתהקבלן יאריך את תוקף הער 50.6
רב הקבלן להאריך את הערבות יבה אחרת. סיאו בשל כל ס, העירייהידי  עלבשל הארכת החוזה 

ו עפ"י החוזה ו/א עירייההבנקאית, יוכל המזמין לחלטה, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה ל
 עפ"י כל דין.

 

וחרר לקבלן רק לאחר תשלום יתרת החוזה לקבלן, לאחר שהקבלן שהערבות לקיום החוזה, ת 50.7
, וכן לאחר שהקבלן כנספח ח'נוסח המצורף תביעותיו, ביסול כל ח הצהרה על עירייהימציא ל

את כל המסמכים וקיים את כל התנאים הקבועים בחוזה,  עירייהקיבל תעודת השלמה, המציא ל
 בות במפרט הטכני. לר

 

ר לעיל, כתנאי לשחרור הערבות לקיום החוזה, הקבלן ימסור ומבלי לגרוע מכלליות האמ 50.8
קופת האחריות על פי חוזה זה, ייבויותיו לתבטחת כל התחב להטיערבות בדק/ערבות  עירייהל

מערך ביצוע העבודות  5%בשיעור של מדד ל הבלתי מותנית צמודמקורית בנקאית  ערבות שתהא
לחוזה )להלן:  נספח ז'בנוסח המצורף כ ,)כולל מע"מ( שבוצעו על ידי הקבלן במסגרת החוזה

ו/או איזו קשר לעבודות ת האחריות בקופת הערבות תהא בתוקף למשך כל "(.ערבות הבדק"
 מהן, עפ"י הוראות חוזה זה. 

 

 בים.הוראות סעיף זה יחולו על ערבות הבדק בשינויים המחוי .51
 

בקשר לעבודות, הנובעות ממעשה  ייההעירו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי  הוגשה תביעה .52
יו הערבויות שיהשל איזו מן ן רשאית להאריך את תוקפ העירייהו/או מחדל של הקבלן, תהא 

בידה באותה עת, וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של ההליכים הקשורים בתביעות ו/או 
 דרישות אלה. 

 
 פרות ופיצוייםה -פרק ט'  .  53

הינם בחוזה זה, במפרט הטכני ובהזמנות העבודה מפורטים המועדים המוסכם בין הצדדים כי  53.1
ודה או כל חלק ממנה יחשב עד מסירת העבואיחור במו זהתנאים עיקריים ויסודיים בחוזה 

 500של  בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך העירייהכהפרה יסודית של החוזה המזכה את 
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שיהא ידוע במועד  דד הבסיסי ועד למדדצמוד למדד מהמ לכל יום של איחור. סכום זה יהאשקל 
 תשלומו בפועל.

 

-18, 16, 15, 12, 9, 8, 4סעיפים הצדדים כי ה מוסכם ביןל לעי 53.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  53.2
ה, הערבויות וכן כל תנאי הסף להגשת הצע 56, 55, 50-52, 45, 37-42, 33-35, 29, 28, 26, 25, 24

יים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית ינם תנאים עיקרהוסעיפי הביטוחים 
שקל כשהם  50,000סך ראש במבועים כמים וקוסמ בפיצויים העירייהשל החוזה המזכה את 

 צמודים למדד מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.
אחר בחוזה זה, בנסיבות העניין, של הפרה של כל סעיף ר לעיל כדי לגרוע מהיותה אין באמו

 כל דין. ולפי זההחו בסעדים לפי העירייההפרה יסודית של ההסכם, אשר תזכה את 
 

לעיל  53.2-ו 53.1תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף  ירייההע 53.3
 אחרת.לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית  ו/אוגיע לקבלן מהערבות או לזכותם מכל תשלום המ

 

 בוים יחשלעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבא 53.2-ו 53.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  53.3
ים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה דבכל הסע העירייהל החוזה ויזכו את פרה יסודית שכה

 ועל פי כל דין:
 

נכסי  ה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי ע או נעשתהוטל עיקול זמני או קבו .א
לחלוטין  האמורה לא הופסקו או הוסרו הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה 

 מועד ביצועם.מ  יום 30ך תו
 

חלקם, כונס  אוהוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבלן, כולם  .ב
הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל,  קבוע, או נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או

של הקבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה במקרה 
או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם  גדו צו פירוקנא או שהוצ כנגדו בקשה לפירוק

סדר פשרה או למען ה נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה או
 .1983-חדש( התשמ"גלפקודת החברות )נוסח  233י סעיף "עפאיתם 

 

לפני   יהעיריאם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה ל .ג
לחתום על  חוזה  העירייהעובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת מת חוזה זה יתח

 זה.
 

או הפסיק את  ע החוזהוכי הקבלן הסתלק מביצ העירייההוכח להנחת דעתה של  .ד
דעת המפקח בביצוע העבודות בקצב המבטיח את סיומן ביצועו, או שאינו מתקדם ל

 .במועד הקבוע
 

אחר מטעמו נתן או הציע  שוחד, אדם  אוקבלן כי ה עירייהההוכח להנחת דעתה של  .ה
יה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ימענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכ

 ביצועו.
 

בביצוע העבודה  יק קבלן משנהסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסהבלן הק .ו
 .העירייהבלי הסכמת 

 

לתקן כתב מהמפקח ה בראמים להוי 7יית תוך מצכאשר הקבלן הפר את החוזה, ואינו  .ז
 את ההפרה.

 

 .הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה העירייהכשיש בידי  .ח
 

המוקנים לה על פי  זכאית לכל סעד ותרופה העירייההפרה יסודית תהא  הקבלן חוזה זה הפר 53.4
טל את זכאית לב יההעיריחוזה זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא 

בל חזרה את הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקבלן כשהם נושאים ריבית בגובה לק החוזה,
ממועד התשלום לקבלן, ועד למועד  שיחושבו ימלית הנהוגה, מפעם לפעם,המקס חשבריבית 

, לדרוש את סילוק ידו של  הקבלן מאתר העבודה, ובמקרה של עירייהסכומים בפועל להשבת ה
דה להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבוע בוהע להשלמת ביצועהחוזה קודם ביטול 

 הערבות הבנקאית. מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את
 

הודעת " :עה על כך בכתב  )להלןלקבלן הוד העירייהלבטל את החוזה תיתן  העירייהטה החלי 53.5
 "(.ביטול
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יעכב את א הקבלן ל אתר העבודה.ת מידית את יהא הקבלן חייב לפנו ת ביטולעם קבלת הודע 53.6
מוותר בזאת מראש ובמפורש הקבלן  פינוי אתר העבודה בגין תביעה ו/ או טענה כלשהי שיש לו.

 ות עכבון.על כל זכ
 

העבודה שבוצעה על ידו, עד  זכאי לקבל את שוויעם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן  53.7
חר המגיע מהקבלן א סכום כלי הפיצויים ווזאת בניכו למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח,

 על פי הוראות חוזה זה.
 

באמצעות קבלן אחר החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודה  לתפוס את העירייההחליטה  53.8
הוצאות האמורות, לחשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף תהיינה הוצאות השלמת העבודה על 

 ותקורה. רדיות מימוןמהן כתמורה להוצאות מש 17%בתוספת 
 

דעה את הערך אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהו את העירייהסה תפ 53.9
ד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט החומרים, הציוהמשוער של חלק העבודה שבוצע עד 

 והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה.
 

ת ע שאי המפקח בכלאו מתקנים, רמרים, ציוד את אתר העבודה, ויהיו בו חו העירייהתפסה  53.10
חומרים הציוד והמתקנים או כל חלק שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את ה

חשבון הקבלן, לסלקם  , עלהעירייהימים רשאית  15ת הקבלן לדרישה זו תוך מהם, ואם לא ציי
גרם להם. או אובדן שימאתר העבודה לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק 

רים, בציוד ובמתקנים של רשאית להשתמש בחומ העירייהלעיל תהא ר י לגרוע מן האמומבל
 .מאת הקבלן עירייהורה לכיסוי כל סכום שיגיע להקבלן העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמ

 

לא יהא הקבלן זכאי לסכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור  -אתר העבודה  נתפס 53.11
 להלן. 53.12ף קטן בסעי

 

ים בגין העבודות שבוצעו על ידו זכאי הקבלן אך ורק לתשלומ ה,את אתר העבוד העירייה תפסה 53.12
ם וכן לתשלו 53.9סעיף קטן  ישהוערכו על ידי המפקח לפ תפיסת אתר העבודה, כפי מועדעד ל

לתשלום  , אוהעירייההעבודה ושנמכרו על ידי  רעבור החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו באת
שיקבע המפקח, בניכוי כל  ל לפי השווי והערךוכה שנתפסו כאמור, ובמתקנים ציודבשימוש  דמי

על ידי הקבלן ו/או  עקב הפרת החוזה עירייהרמו להנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יג ההוצאות,
 .העירייהרך להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על ידי עקב הצו

 

 מהן. גרועל לפי החוזה ולפי כל דין ולא רייההעיל זכויות ות להוסיף עהוראות סעיף זה בא 53.13
 

 שונות  -פרק י'  

 זכויות יוצרים   .54

, אשר עירייהאחרות בכל התוכניות שתסופקנה על ידי הקבלן תהיינה לזכויות היוצרים וכל הזכויות ה
 תהא רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

וכל חומר ורגינליים ט האטוליונות השריגהקלטות את כל  עירייהל ימסור הקבלן סיום העבודהעם 
 כשהם מעודכנים על פי הביצוע בפועל.תיעוד 

 

 ים וחשמל, תשלומי עבודה יומי וכמויותשימוש במ .55

את כל הכלים והציוד הנדרש לאספקת המים לביצוע העבודה ולשימוש  הקבלן יספק על חשבונו 55.1
של  מים קתהקבלן להתחבר לנקודת מוצא מקווי אספהדבר, יורשה מידה וניתן עובדיו. ב
ובתאום מראש עם  וזאת בתנאי שיתקין, על חשבונו, שעוני מדידה וכל זאת באישור העירייה

הסידורים הדרושים להעברת המים למקום המפקח. הקבלן יעשה, על חשבונו הוא, את כל 
ם רזרביים, מכוניות וכו'. כל כליכלים, ממ חת צינורות,השימוש בהם, כגון: הפעלת משאבות, הנ

 הקשורות באספקת המים ובהובלתם, יכללו במחיר החוזה הנקוב ולא ישולמו בנפרד.ת וההוצא
 

 אספקת חשמל 55.2

העבודות על ידי הפעלת דיזל גנרטורים ו/או  הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע
ת כל הסידורים  כגון:  קבלת בודה ויעשה אנות לאתר העהתחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכ

 חברת חשמל, וכד' וכל זאת באישור המפקח.מ םאישורי
מור לעיל, יכללו במחיר החוזה הנקוב ולא ישולמו כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל, כא

 בנפרד.
 

 שלומי עבודה יומית )רג'י(ת 55.3
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ת בעבודה יומי או התוספות/המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו 55.3.1
בכתב ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית  נהת)עבודות רג'י(. הוראות המפקח תינ

כאמור. שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, בלא שניתנה לו הוראה כתובה, מראש, 
י לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן לפי חוזה זה לניהול העבודה, אולם אין בכך כד
ות ודבעבודה והוראות החוזה יחולו גם על עאחר הקשור ב ו לכל ענייןלטיב העבודה א

 אלה.
 

ימלא אחר  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן 55.3.2
של כל אדם המועסק על ידו כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה 
ה בביצוע העבודציוד מלשמש ו/או מטעמו בביצוע העבודה היומית, או בדבר פסילת 

ח. הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, פקמל לפי שיקול דעתו של הוהיומית. הכ
 מהחלפה כזו, תחולנה עליו.על חשבונו וכל ההוצאות, הנובעות 

 

יקבעו מחירי העבודה היומית על ידי המפקח, בהעדר ערכים מתאימים בחוזה, י 55.3.3
מחירונים הנזכרים ות לעניין. הנוגעים ישירבהתבסס על כל המחירים והעלויות ה

כל הוצאה שהיא של הקבלן, לרבות רווח, הוצאות, הבאת ציוד ם יבסעיף קטן זה כולל
 דה והסעתם ממנו וכל הוצאה אחרת וכוללים מע"מ.ופועלים לאתר העבו

 

עלים, המועסקים בעבודה יומית, יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה סיווג הפו 55.3.4
 את י המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו,קבלן מסכים כם לביצוע. השהוטלה עליה

 הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה. 
 

ות של הזמנת העבודה, אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן הכמויות המפורטות בכתב הכמוי 55.4
לתשלום  מויות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. כמויות העבודהככ
 ע בפועל.בעו לפי ביצוייק

 

 הדמדידת כמויות העבודה למדי 55.5

ם, הוראות סעיף זה תחולנה על העבודה למדידה וכן על עבודות על פי פקודת שינויי 55.5.1
 שהוסכם במפורש כי תימדדנה.

 

עבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי המפקח רשאי לדרוש במהלך ה 55.5.2
 ידי הקבלן. ה שבוצעו עלתיערך מדידה של כמויות העבוד

 

תעשינה על ידי המפקח והקבלן ו/או על ש תכמויות העבודה תקבענה על סמך מדידו 55.5.3
ן ויאושרו על ידי המפקח.  בהתאם לשיטה סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבל

ל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ולי, הכהמפורטת במפרט הכל
 פקח והקבלן.נה על ידי המלכך ותיחתמ ברשימות מיוחדות

 

לי, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התוכניות כלהאם לא צוין אחרת במפרט  55.5.4
ה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פחת או כשהיא גמורה, מושלמת וקבוע

מחירה כולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים כיוצ"ב ו
 נפרדים.

 

לעשות כן ועל ו תדי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונמדידות על י לפני ביצוע 55.5.5
לוח ממלא מקום המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לש

המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח  לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את
 את הפרטים הדרושים בקשר לכך.   

 

 החוזההסבת  .56

ו חלקו, או ו/אאת החוזה, כולו  ירבהסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעאינו רשאי ל הקבלן 56.1
מחות ו/או הן שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או לכל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובי

 תיו על פי חוזה זה כולן או חלקן.להסב את זכויו
 

נעשתה בחלקים,  אחת ובין אם ה נעשתה בבתמהשליטה בקבלן, בין אם ההעבר 25%עברת ה 56.2
 לעיל. 56.1ר בסעיף ומאאסורה, כתחשב כהעברה 

 

 העירייהבלן משנה אלא בהסכמת מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לק 56.3
אין ההסכמה  הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, את העירייהמראש ובכתב. נתנה 

והתחייבויותיו  רת את הקבלן מאחריותוואין היא פוט העירייהעל האמורה מטילה חבות כלשהי 
עי שא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבציולפי כל דין והקבלן י זהלפי החו
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עובדים, בין ששכרם משתלם  . העסקתולכל המפורט בהסכם זה העבודה, באי כוחם ועובדיהם
שום מסירת עצמה מלה  כשבודה, אין בלפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור הע

 ר.אחה או העבודות, כאמור, לביצוע האספק
 

הנדסה  בלנים לעבודותמבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום ק 56.4
למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום , מתחייב הקבלן לא 1969בנאיות, תשכ"ט 

 בהתאם להוראות חוק זה.
 

ב, אליו יועל פי הסכם זה, לתאגיד מים וב חות את זכויותיה,בכל עת, להמ תהא רשאית, העירייה 56.5
 .העירייהתצטרף 

 
 56.3, כאמור בסעיף העירייהבלן משנה, באישור מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבלן המעסיק ק 56.6

כלשהי יבקש להחליף במהלך תקופת ההתקשרות את קבלן המשנה לצילום קווי לעיל, שמסיבה 
ש יחליף את קבלן המשנה רק לאחר קבלת אישור מרא מכרז ,ידו בהצעתו ל, שהוצע על ביוב

ת ביחס לקבלן משנה לצילום דרש לעמוד בכל הדרישויובכתב לקבלן משנה חלופי. קבלן המשנה י
  קווי ביוב, כאמור במסמכי המכרז. 

 
 עירייהמת לקיי ,קשרי העבודה בין הקבלן לקבלן המשנהיתנתקו  ,מכל סיבה שהיאככל, ו 56.7

, בתנאים, בטיב נהדעתה הבלעדי, להמשיך ולקבל שירותים מקבלן המשפי שיקול האפשרות, על 
לן. לקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה בעניין זה קבלקבלן המשנה  ובאופן כפי שניתנו על ידי

  .העירייהכלפי 
 

 קיזוז .57

אינו קצוב, שקצוב ובין  וב, ביןחכל רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה  העירייה
דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות כל אחר או על פי ה המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוז

כאמור, תשלח  ביצוע הקיזוז, לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. הודעה על העירייהכותה של מז
 לקבלן.

 
  עירייההביצוע על ידי  . 58

נמנע והוא  אה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה, לרבות נשיתכל התחייבו  58.1
ר נמנע מלציית להן על אף ואש העירייהאו ו/פקח מ, והוראות אשר קיבל מאת העבצמל

, וזאת רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים ההעיריישהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה 
 .דיןי החוזה או הת אחרים לפומבלי לגרוע מכל סעד או זכ

 
בהוצאות אשר נגרמו  58.1קטן ף תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעי העירייה    58.2

 ות, מימון שייחשבו כהוצאות כללי 17%ותן התחייבויות או הוראות, בתוספת לה בביצוע כל א
 תן ביחס שביןעל ידי הכפלמדד ותקורה. בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות ל

ון אשר היה ידוע חרמדד האההמדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין 
בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על  ביום התשלום ההוצאה הכרוכה

 .העירייהדי י
 

מתן  לפני  58.1עיף קטן אות האמורות בסלא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההור העירייה 58.3
 ימים לקבלן. 7התראה של 

 
ת את  לגבו העירייהבלן על פי החוזה או מזכות הקאין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות     58.4

 רך אחרת.דהאמורים מן הקבלן בכל  הסכומים 
 

  שימוש בזכויות, סטיות וארכות -או אי שימוש  .59

 -כללבאו ו/ה על פי החוזה במקרה מסוים ות המוקנות לשימוש בזכוימלעשות  העירייהעות הימנ    59.1
ן ללמוד ותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואיא תור עליוואין בה ולא תפורש בשום אופן כ

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. 
 

דים ולא קתלא תהיה  ות מתנאי חוזה זה במקרה מסויםו/או המפקח לסט העירייההסכמה מצד     59.2
 ו ממנה גזרה שווה למקום אחר.ילמד

 
עמה לא יפגעו או מט העירייהנו על פיו על ידי יתכל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שנ   59.3

צד מ יוםקהגנה בקשר אם הפרה או אי ולא ישמשו לקבל צידוק או  העירייהבזכויותיה של 
 מזכויותיה.על זכות  יההעירייתור מצד והקבלן, ולא יחשבו כו
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 שינוי  החוזה    .60

מת שני הצדדים והקבלן תיכל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובח
 א מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.יה
 

 תקופת החוזה  .62

חתימה ה ממועד דשיםחו 24פה של , ויהא בתוקף לתקוהעירייהחתימת נס לתוקף עם וזה זה יכח 62.1
 "(.תקופת החוזהכאמור )להלן: "

 

ם לשנה תקופת החוזה, בכל פעת תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך א העירייה 62.2
אריך את החוזה, מתחייב בזאת להנוספת או לחלק ממנה וזאת עד לשלוש שנים נוספות. הקבלן 

הסכם, יהווה הפרה של להאריך את ה הקבלן בסירוכאמור.  העירייהבכל פעם, בהתאם לדרישת 
ז / כרם בהסכם. כל הוראות מסמכי המבכל הסעדי העירייהההסכם, מטעם הקבלן ויזכה את 

 יבים.על תקופות ההארכה כאמור, בשינויים המחו החוזה יחולו
 

, לפי רשאית להביא חוזה זה לידי סיום העירייהתהא  ,לעיל 62.1-62.2"ק על אף האמור בס 62.3
והמוחלט ובשל כל סיבה שהיא ומבלי שתהא עליה חובה לנמק את המלא הבלעדי שיקול דעתה 

בלן לא תהא כל טענה ו/או יום לקבלן ולק 30בהודעה מראש של  החלטתה לבטל את ההסכם,
מעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות עבודה ל כאמור, תביעה בגין הפסקת ההתקשרות,

 מפורטים בחוזה זה.האים ה, על פי התנודעלמועד ההשבוצעו על ידו בפועל עד 
 

 מיצוי ההתקשרות  . 63

ה ביניהם במלואו, וכי המוסכם והמותנ אתוזה זה משקפים נכונה חמוסכם בין הצדדים כי תנאי  
התחייבויות, בכתב או ומים, הצהרות, מצגים, הסכמים ת, פרסולא תהיה קשורה בכל הבטחו העירייה

 אם נעשו, קודם  לחתימתו.ואשר נעשו,  ים בחוזה זהבעל פה, שאינם נכלל
 
 סמכות שיפוט . 46

 בחיפה  בלבד. מךמוסת המשפט הילבא סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תה 
 

 הודעות  . 65

תישלח לפי שרשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה  ה במכתבהודעות הצדדים תהיינ
 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72נמען בתוך אילו הגיעה לנ"ל תיחשב כהכתובות ה

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

______________ _________                                     _____________________ 

 העירייה                                                                         הקבלן  

 

 שוראי

 

 של _______________________________ עו"ד _____________________________  מאני הח"

ל עי חתמו בפנ _______________ כי ביום ,בלן( מאשר בזההק )להלן: _________________________

חלטות וכל בשם הקבלן, כי אצל הקבלן נתקבלו כל הה ________________________ ה"ה חוזה זה

להתקשרות והקבלן על פי חוזה זה  ןשים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן ועל פי כל דיאישורים הדרוה

 ייבת את הקבלן.ים לעיל מחרטוכי חתימת ה"ה המפו

                                                                                                             _________________ 

 עו"ד                                                                                                                           
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 נספח א'

 נוסח הזמנת עבודה
 

 
 כבודל
 

------------------- 
 

------------------- 
 

 א.נ.,
 

 ת בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביובסתימות, שאיביזומה, פתיחת הנדון :  עבודות לשטיפה 

    05/2020מכרז פומבי  

 
תימות, שאיבת בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביוב פתיחת ס ה,הרינו להזמין בזאת ביצוע לשטיפה יזומ

 "(.הזמנת עבודה"( על פי העתק ההזמנה המצ"ב  )להלן: "ההעבודלהלן: ")
 

 
 תאריך עבודהה תאור כתובת

    

    

    

    

    

 
 
 
 על הזמנה זו יחולו תנאי מסמכי המכרז שבנדון. .1
 
 .                        טלפון:                                        תפקיד                                     עירייהאיש הקשר ב .2
 
 .                            ו:ניהמפקח על ביצוע העבודות ה .3
 
 לו"ז לביצוע העבודה : _______________ . .4
 
 
 

                                                                                                        ---------------------------------------- 
 עיריית נשר                                                                                                          
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 נספח ב'  

 אישור ביטוחי הקבלן 

 
  אישור קיום ביטוחים 

 עבודות קבלניות/בהקמה
:הנפקת האישורתאריך   

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  בתוקף פוליסת ביטוח א לכך שלמבוטח ישנה מהווה אסמכת  אישור ביטוח זה  
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. ט במקרה שבו  הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למע  
האישור מבקש מבוטחה מעמד מבקש האישור  המבוטח מעמד   

 נשרעיריית 
ו/או  ות)המזמינ

חברות בנות ועובדים 
 של הנ"ל( 

 מזמין עבודה
 

הקבלן שם  
 
 

 
 

אחר ☐ 
______________________ 

 ת.ז./ח.פ. 
____________ 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען
 

 מען
 

 
 

םכיסויי  

 סוג הביטוח
 
  גבולותלפי  חלוקה

  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  גבול האחריות/ סכום ביטוח
 חריגים 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 מטבע  סכום 

        
        
        

 
 

וח חבות מוצר ביט  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ביטוח אחריות 
 מקצועית

 
 

  
 

 ביט
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

כלל ביט 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

,000,0004   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000,000 

 
 

 ₪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

₪ 

 
 

אחריות צולבת  302  
הרחב שיפוי 304  
  משנה קבלנים וקבלני 307
ויתור על תחלוף לטובת     309  
בקש האישור מ         
תביעות המל"ל 315  
מבקש האישור מבוטח נוסף 318  
ראשוניות 328  
רכוש מבקש האישור יחשב כצד  329

 ג
 
 
 

אחריות צולבת  302  
הרחב שיפוי 304  
  משנה קבלנים וקבלני 307
ויתור על תחלוף לטובת     309  
מבקש האישור          
ת המל"לתביעו 315  
מבקש האישור מבוטח נוסף 318  

ראשוניות 832  
רכוש מבקש האישור יחשב כצד  293

 ג
 
 
 
 
 

: *(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת   )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים   
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םכיסויי  

050   060  086  
 

הפוליסה *ביטול/שינוי   
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  06ייכנס לתוקף אלא  אלביטוח,   סתפולי שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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__________ תאריך :         

לכבוד 
 עיריית נשר )להלן: "העירייה"( 

   20רחוב השלום 
 נשר 

 

 א.ג.נ.,

 יםביטוחעריכת אישור הנדון: 
 

ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים : האישורתאריך הנפקת  
_________________ __  

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

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

כס מען הנ המבוטח מבקש האישור
המבוטח / 

כתובת ביצוע 
 העבודות

 מעמד מבקש האישור

ו/או  "(ות)להלן: "המזמינ  נשרעיריית 
 חברות בנות ועובדים של הנ"ל 

 שם הקבלן:
 
 

מזמין עבודה    

  ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ 

 מען
 

   מען

 תיאור העבודות:
 

 כיסויים 
 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה 

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה 

 תאריך סיום תאריך תחילה
)כולל תקופת 

יום ( 30הרצה   

/   ביטוח סכום/  האחריות גבול
העבודה  שווי  

 בתוקף נוספים כיסויים
חריגים  וביטול  

 כיסוי קוד ין לצי יש
' ד לנספח בהתאם  

 מטבע  סכום 

הסיכונים כל 
 עבודות קבלניות

 ביט 
_______  

ויתור על תחלוף   309 ₪ _____________   
 לטובת מבקש האישור 

כיסוי בגין נזקי טבע 313  
כיסוי גניבה פריצה  314

 ושוד
כיסוי רעידת אדמה 316  
מבקש האישור   318

 מבוטח נוסף
ותראשוני  328  
לתגמולי מוטב  324

מבקש האישור –הביטוח   

  עליו רכוש
 עובדים 

מסכום הביטוח  10%      
 מיני' 500,000 ₪ 

 ₪ 

סמוך רכוש מסכום הביטוח  10%       
 מיני' 500,000 ₪ 

 ₪ 

הריסות פינוי  
 
 

ציוד ומתקני 
 עזר

 
 ועקיף נזק ישיר

 כתוצאה מתכנון
לקוי, עבודה  

וחומרים   לקויה
 לקויים 

 
ות תכנון, הוצא
פיקוח  ידה,מד

והשגחה לאחר 
הוצאות  נזק,

שכר דירה 
הוצאות הכנת ו

 תביעה
 

 אחסנה מחוץ
 לאתר            

והעברה       
 יבשתית

 

 
 

מסכום הביטוח  10%     
₪  00,0005מיני'   

 
מסכום הביטוח  10%  

 מיני' 500,000 ₪
 

ח מסכום הביטו 10%  
 מיני' 500,000 ₪

 
 
 

מסכום הביטוח  10%  
 מיני' 500,000 ₪

         
 
 
 
 

מסכום הביטוח  10%  
 מיני' 500,000 ₪ 

 
 
 

מסכום הביטוח  10%  
 מיני' 250,000 ₪            

 ₪ 
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ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים : האישורתאריך הנפקת  
_________________ __  

 רעד ויברציות 
והחלשת        
 משען

 
 
 
 
 
 
 

 צד ג'
 

 ביט 
_______ 

   
4,000,000 

 ₪ 
 

אחריות צולבת. 302  
קבלנים וקבלני משנה  307  
 ויתור על תחלוף  309

האישור לטובת מבקש   
כיסוי נזק שנגרם  312  
תביעות המל"ל 315  

 כתוצאה משימוש בצמ"ה
מבקש האישור   318

 מבוטח נוסף
מבקש האישור מוגדר   322

 כצד ג' 
ראשוניות  328  

רכוש מבקש   329
 האישור יחשב כצד ג

 ביט  אחריות מעבידים
_______ 

  20,000,000  ₪ 
 

הרחב שיפוי  304  
וקבלני  קבלנים 307

  משנה
ויתור על תיחלוף  309

 מבקש האישור
מבוטח נוסף היה  319

 ויחשב כמעבידם
ראשוניות  328  

:ג' )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח :פירוט השירותים  

050  060  086  
  
 

ה*ביטול/שינוי הפוליס  

בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש עתלר שינוי  

 חתימת האישור

 המבטח:

  

 
 

 ד כמה שלא שונו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות ע םהביטוחים המפורטים באישור זה הינ
 . גרוע מתנאי הפוליסות המקוריותל ד שאין בשינוי האמור כדיובלב במפורש באישור זה,

 
 רב,בכבוד 

 

 ()תפקיד החותם  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 "  1 'נספח " ב
 הצהרה על מתן פטור מאחריות 

 
 __________:  ךיתאר         

 לכבוד

 "( העירייה)להלן: " עיריית נשר

   20רחוב השלום 
 .נשר 

 ג.נ.,א.
 

לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת     05/2020חוזה מאחריות לנזקים הנדון:  הצהרה על מתן פטור 
או /ו ת"העבודו)להלן: " להלן : )"העבודות" ו/או "החוזה"(,קווי ביובבורות שומן, ניקוי וצילום 

 "השירותים" ו/או החוזה, "בהתאמה"(.

 ירים בזאת :מצה ___________________________אנו 

בות ציוד מכני ו/או ציוד הנדסי אשר בציוד לרהננו משתמשים בעבודותינו שבנדון ברכוש ו/או  .א
  ך ביצוע העבודות בקשר לחוזה שבנדון.בבעלותנו ו/או בשימושנו לצור

 הננו להתחייב כדלקמן:, אתצהרה זעל אף האמור בה .ב

בות בגין אובדן או נזק לרכוש ח כלו/או מנהליה ו/או עובדיה מ העירייההננו פוטרים את  .1
ר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו או מובא לאתו/או לציוד האמור לעיל אשר 

פי כלט כל זאת למע ת ו/או ביצוע העבודות ובעת ביצועם בהתאם לחוזה,לשם ביצוע העבודו
 מי שגרם לנזק בזדון. 

ל אחריות לגבי פריצה ו/או גניבה של מכו/או מנהליה ו/או עובדיה  העירייההננו פוטרים את  .2
ו/או מנהליה ו/או  העירייהל זכות השיבוב )התחלוף( כלפי וותרים עהציוד המוזכר לעיל ומ

 זדון .מקרה שכזה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בעובדיה ב

ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו  רייהעיה הננו פוטרים את .3
אשר  מור לעילו ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או בציוד האמנטעו/או מי מ

ו באתרי העבודות כל זאת מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנ
 פי מי שגרם לנזק בזדון.למעט כל

לה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, תעו היה .4
ו/או מי  ירייההעות את לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפד גובני

אות וצאה שיישאו בהם לרבות הוצמטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה בכל תשלום ו/או ה
 ונה.אשהרמשפטיות מיד עם קבלת דרישתו 

 אמורהננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, כ .5
על פי החוזה שנחתם  ו אחריותאישור עריכת הביטוחים, במשך כל התקופה בה קיימת לנב

 בינינו לביצוע העבודות ועל פי כל דין.

 
 יה באנו על החתוםולרא

 בכבוד רב

 

 

 (אריךת)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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 נספח ג'

 
 תעודת השלמה

 
 

 לכבוד
 

___________________ 
 

___________________ 
 

___________________ 
 
 

 א.נ.
 
 

 "(.העירייה"-)להלן עיריית נשר -ת השלמהתעודהנדון :  
 

ריני ה ה,"( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזהחוזהלביניכם )להלן : " יההעיריה שבין לחוז 44על פי סעיף 
לביצוע העבודה  _, בכל הנוגע__מאשר בזה כי העבודה, כמפורט בהזמנה מס' ________________

ל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו אף הם זה וכי כהמפורטת בהזמנה, בוצעה והושלמה בהתאם לחו
 ת רצוני המלאה.לשביעו

 
 
 

 _______________הערות :  ______________________________________________
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                          
 

                                                                                                               __________________ 
 

 המפקח                                                                                                                           
 
 

___________________________ 
 
 העירייהחתימת               
 



 

 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי רלאש הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 
          ____________                            ___________________________________ 

 תחותמ+  חתימה                                                                      תאריך

 

 

66 

 
 נספח ד'

 
 הוראות בטיחות

 
 מים :קדתנאים מו

על כל פרטיהן  1988(, תשמ"ח ודת בניההקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עב  .  1
ונות וגם חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות.  הקבלן מתחייב נאי העבודה כמפורט ברשיוידועים לו ת

גון:  קרקעיים כ תתלכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים ת נולפ
קבל את אישורם המוקדם של כל כדומה ולכבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז ו

על פי הנחיותיהם. כמו כן אני מתחייב כי הוא וצוות עובדיו לביצוע העבודה ולפעול  הגורמים הנ"ל
 אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות הבטיחות. אומלי

 
 את תקנותניו, קבלני המשנה וכל אדם שיבוא בשמו ו/או מטעמו, יכירו ובדיו, סוכשע.  הקבלן ידאג לכך, 2

של הרשויות המקומיות ואת  , את חוקי העזרהעירייה הבטיחות של המדינה ואת נוהלי הבטיחות של
 גו בהתאם.נהשיאמצעי הזהירות המקובלים במקצוע ו

 
גו לפי הכללים המקובלים במועצה שיו יתנהאנ.  הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג ש3

 ויקפידו על הוראות גהות.
 
תבוצע העבודה וכי הוא למד י הבטיחות השוררים באתר שבו קבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאה .   4

קוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות יני את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכ
 כל דין. ועל פי 1945 -ובפקודות הנזיקין האזרחיות  1981ות והגהות ות הבטיחקנבאתר כנדרש בת

 
 .העירייהם, שייצג אותו כלפי הקבלן ימנה מנהל עבודה במקו .   5
 

 ציוד וכלים :

ים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב כלוההקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות  .   1
כל י הרמה ויחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה. כלות הבטראתקין ותואמים הו

 ויוצגו לפי דרישה. וו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמךציוד אחר החייבים בבדיקה יל
 
 1139ן חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי ת"י גוכ הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים .   2

 .1847ולפי ת"י 
 
ב למפעיל ולנוסעים או מתקן ליהם מושעובדי הקבלן לא ייסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן ע .   3

 ים.מתא
 
 ידי החוק.ל ע ד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רשיונות תקפים, כנדרשהקבלן אחראי לכך שהציו .   4
 
 דה שהם מבצעים.ג העבוסוהקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש ל .   5
 
ם המאפשרים להגיש ה וידאג לכך שיהיו תנאים נאותירה ראשונהקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעז .   6

 רה של תאונה.שירות דרוש, במק
 

 מהלך העבודה :

 ל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם והרכוש.כ את.   הקבלן יספק, על חשבונו, 1
 
 ר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק.את את דר.   הקבלן יג2
 
אלא אם קיבלו  עסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה,בדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יוצוות עוהקבלן    .3

ה יצטייד הקבלן, לפני התחלת העבודה, בכלי ז רה. במקהעירייהלכך אישור בכתב מנציג מוסמך של 
 ם בהיתר העבודה.ורטימפכיבוי מתאימים, לפי התנאים ה

דות חיבור שאושרו על ידי וד חשמלי כלשהו, אלא לנקוהחשמל צי.   הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת 4
חוק.  כמו כן ל אםולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהת העירייהשל חשמלאי מוסמך 

 ם.שולא יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל ר
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 ר מנהל העבודה בלבד.לא באישו.   הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם, א5
 
 ד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות..   הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציו6
 
עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של פסולת  ותצו.  הקבלן מתחייב בזה ש7

 מהלך  העבודה ובסיומה.ב ותוגרוטא
 
לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עבודה, אלא אם קיבל ה לאתר ה.  הקבלן לא יחסום את דרכי הגיש8

 אש. וייבמקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקודות הציוד לכ. בכל העירייה
 
 ם לנסיבות:תאבמקרה של תאונת עבודה, ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בה.   9
 

 ים.לבית חולא.   יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו 
 

 ודה.ולמשרד העב העירייהע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של ב.   יודי
 

את המכונות והכלים ישאיר במקומם, ללא . רהג.   במקרה של תאונה קטלנית, יודיע, ללא דיחוי, למשט
 שינוי, עד בוא המשטרה.

 
 מניעת תאונה:

, הערות הסתייגות בנושא קבלןודה של ה, יהיה רשאי להוסיף, ביומן העבהעירייההמפקח או נציג   . 1
יחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, במקרה זה בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבט

 פעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.ל לןיתחייב הקב
 
דתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות בואת ערשאי להפסיק  העירייההמפקח או נציג  .   2

ם, במקרה זה ציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם, אינם תקיניהאו כי  לקויים,
מורה נוספת, הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה ת לאיתחייב הקבלן לפעול, ללא דיחוי, לתיקון המצב ל

קרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי במין, את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הד
 או של צד שלישי כלשהו. העירייהלמות הרכוש של שאדם או 

 
של הקבלן, שלא יפעל ם דיאו המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העוב יההעירינציג  .   3

 לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל.

 : תקנות בטיחות

הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות  הדין, עלפי ר לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על מובנוסף לא
 המפורטות להלן:

 

 1981 -ות וגיהות )נוסח חדש(פקודת הבטיח  -

           1955 -תקנות בדבר עבודות בניה   -

 פיגומים הוצאה אחרונה  - 1139ת"י    -

 חרונהא ים הוצאהסולמות מטלטל 1847ת"י     -

 מעקות הוצאה אחרונה 1143ת"י     -
 
 : ת הקבלןצהרה

טות בחוזה, בהזמנת העבודה, בנספח הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפור
 ן בביצוע העבודות. הב לקיימן ולנהוג לפיייתחלעיל ועל פי דין והריני מ

 
 

                                                                                                                 __________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                                                                                       
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 1נספח  ד' 
 

 נאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםת הנדון:
 

 __________תאריך : 
 לכבוד

 "(העירייה)להלן: " עיריית נשר
   20השלום  רח 
   נשר 
 

 ג.נ.,א.

ו כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל א/ו כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידי ,אני מאשר בזאת
 שלהלן:

ודות וע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבביצ פירושו: עבודות בחום"" המונח .1
תוך בדיסק, הבערת צעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיבאמ

 הבות.ל אוו/חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

לוודא כי לא  קידו( שמתפ"האחראי" - הלן)לאמנה אחראי מטעמי  ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2
 זה.תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל 

העבודות ויוודא הרחקת  ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצועוטרם תחילת ביצב .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות ר מט 10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט  כסותלא ניתן להרחיקם יש לש דליקים
 טוב.ר

באמצעי כיבוי מתאימים (, המצויד "צופה אש" - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 ם ביצוע העבודות בחום.קומ וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת

ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם  ל עתש" שמתפקידו להשגיח כא ליד מבצע העבודה יוצב "צופה .5
 מתפתחים לכלל שריפה.

יצועה, תוך שהוא דקות מתום ב 30צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות על " .6
 .רתמוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוז

על פי כל דין ועל   חויבות נוספים להם הנני מיחוכל תנאי בט תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 פו על האמור לעיל.וזה יוסיפי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בח

 

 יקפידו על ביצוע נוהל זה. הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי

 

 

_______________________   _____________________ 

 מת הקבלןחתי                 קבלןה שם                                 
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 נספח ה'
    
 

 לכבוד                                                                                     לכבוד             
   _____ סניף ____________ בנק                                             עיריית נשר

 _____________________ רחוב                                                                              20השלום  רח' 
   נשר 

 
 .ג.נ.,א 
 

 חשבון הבנקל יםהוראות תשלום להעברת כספ : הנדון                                      
 

פתיחת סתימות, שאיבת בורות לשטיפה יזומה,  נינו חוזה בדברינחתם ב ____________ יוםובהואיל 
הזמנות כנית עבודה ו/או תו(, לפי "החוזה")להלן:     05/2020ומבי מס , מכרז פשומן, ניקוי וצילום קווי ביוב

או כל /ו ם כי תשלום שכר החוזהיניוני, והואיל ואנו מעהעירייהמעבודה, שתתקבלנה, אם תתקבלנה 
יועברו אלינו באמצעותכם, והכל על פי החוזה ועל פי  הסכומים המגיעים לנו, ככל שמגיעים לנו, ואשר

 שירות לחשבון הבנק שפרטיו מפורטים להלן, שתימסרנה לנו יעשה באמצעות זיכוי חשבוננו, ית עבודה הזמנו
 

 ן:לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמ
 
, העירייהמנו זכאים, ת כי כל התשלומים, מכל מין וסוג שהוא, להם אקשים בזמבאנו החתומים מטה,    .1

            :יכוי חשבונו המפורט להלןיעשו באמצעות זלנו, מסרנה יתפי החוזה ועל פי הזמנות העבודה ש על
                                                                                                                           

 ___________________________ סוג חשבון:__________________מס' חשבון:______

 הבנק:___________________________________________________סימול  נק:שם הב

 _____________________כתובת הבנק:_____________________________ מס הסניף:
 
 רטיו מפורטים לעיל.ננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים של החשבון שפה .   2
 
על ידיכם ביום  שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניין כתשלוםר לעיל, הננו מסכימים כי כל סכום כאמו .   3

 זיכוי החשבון, וכאילו דבר הפקדתו אור בחתימת ידנו.
 
יה כי ישמש כרא ם על הפקדת סכום כל שהוא בחשבוננו הנ"ל,יככי כל אישור שיהיה ביד ים,כימהננו מס .4

 הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב באישור.
 
זה לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית אלא גם לנו כי הנכם רשאים לבצע כל תשלום על פי החו ידוע .  5

 על דרך הקיזוז.ו א/ו ירות לנו ו/או במזומןיש שיקבכל דרך אחרת לרבות באמצעות תשלום ב
 
 

 וד רב,בכב                                                                                                                                 
                                                                                                                 ________________________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                             
 

 אישור
 

)להלן:  __________  והינ ,ים של החשבון הנ"לבעלי הנכונים וכ ,כי פרטי החשבון הנ"ל ,הנני לאשר
      הקבלן(.
           

 בכבוד רב,                                                                                                                                      
 

                                       _________________                        הבנק                                                                                                                            
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 נספח ו'

 
 מפרט טכני מיוחד

 תיאור העבודות  .   7

י קווים ותחנות שאיבה וצילום קוקווים, פתיחת סתימות ניפת שטיתיאור עבודות ל     7.1
 וב והניקוז טלוויזיוני ברשת הבי

מערכות הביוב, שטיפה ניקוי  לאורך כלעבודות לפי מפרט זה תכלולנה עבודות תחזוקה, 
או תכנית עבודה מאושרת מראש.  הקבלן יבצע, /הביוב  על פי קריאה ווצילום במערכות 
יקוי ופינוי הבורות הרטובים בכל ת"ש נ ודות שונות לרבות שאיבהעב זה, במשך זמן חוזה

ורן, ואשר תא עבודות ידניות, לשאיבה ופתיחת סתימות ביוב, וציוד מתאים לביוב, כולל
 .ירייההעהיקפן, מקומן ומשך ביצוען ייקבעו ע"י 

ט ו מעשיצא ההוראות וההנחיות של המשרד להגנת הסביבהיב לשמור על כל הקבלן מחו
יוב , בחיגרור ים ומההנחיות של המשרד להגנת הסביבהד מהכללכל אחט. אי עמידה בעל
החשבון ו"ח מדהם ותשלזוז יקבנוסף ו העירייההכפול מהקנס שהוטל על בגובה קנסות ב

 , ל הקבלןי שהחודש

   בודה ותעודת גמר:הוראות ע 7.1.1

ע"י  או בכתבבמסגרת חוזה זה יצא הקבלן לעבודה לאחר קבלת הזמנת עבודה  
 רה אחרת. הזמנת העבודה תכיל תיאור, זמן משוערשר ו/או בכל צועה בקהוד

וראה, בגוף הה לסיומה ו/או אחד מנתונים אלה אישר המפקח את קבלת העבודה
. אין באמור כדי לגרוע מחובתו משמשת חתימתו כתעודת גמר מתאריך החתימה

זה זה, חומכרז /  מכיבמס , כהגדרתההעירייהשל הקבלן לקבל "תעודת השלמה" מ
 .העירייהתה הבלעדי ודרישתה של לפי שיקול דע

   העבודה:מועד התחלת  7.1.2

ו/או  העירייה י הוראתפבמסגרת חוזה זה מתחייב הקבלן לצאת לעבודה על  
תקבע האם  העירייהאישית או טלפונית. המפקח, בכתב ו/או בע"פ בפגישה 

פרקי  , תוךהעירייהקביעת פי ול להעבודה דחופה או יזומה והקבלן מתחייב לפע
 הזמן הבאים:

דקות לאחר קבלת ההזמנה, אם  30-מיד, אך לא יאוחר מ - בודות דחופותע 7.1.3
עד שעה  7:00-ביום עבודה רגיל, ומ 20:00שעה  דע 7:00ההזמנה נתקבלה בין 

יום בלתי רגיל )ערבי שבת, חגים וכו'(. אם ההזמנה נמסרה לקבלן לאחר ב 17:00
צאת לעבודות זה, יהיה על הקבלן להאמורות בסעיף ה 17:00או  20:00השעה 

שעות, אלא אם  1לילה, תוך זמן היערכות מקסימלי של באותו יום או בהמשכו ב
 אחרת בכתב ו/או בע"פ.ורה לו יהמפקח 

אלו תבוצענה תוך הזמן שנקבע ע"י המפקח ועל הקבלן  עבודות - עבודות יזומות 7.1.4
 בכתב ו/או בע"פ.מקבלת ההוראה לכך  יוםתוך אוחר להתחיל בעבודתו לכל המ

קח העביר את ההזמנה לידי נציג עד לתחילת העבודה ייחשב מהשעה שהמפהמו 7.1.5
בכתב ואם ע"י הוראה בע"פ טלפונית ו/או  ת עבודהדהקבלן אם על ידי מסירת פקו

התחיל הקבלן בעבודה, עליו לבצעה ללא דיחוי, אלא אם יקבל הוראה  בקשר.
 פקח.אחרת מהמ

  קשר: 7.1.6

של מכשירי טלפון סלולריים לשימוש הינו רכישה ואחזקה  נאי עיקרי לחוזה זהת
שיר יהיה לו. המכאקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לצייד את כל צוותיו במכשירים ה

. כמו כן בכל זמן הביצוע העירייהלשהי עבור זמין בכל זמן בו הקבלן מבצע עבודה כ
 וכוננות(. ולהפך )כולל בתורנות פקחן למנציג הקבל ניתן יהיה ליצור קשר בין

 :    מחסן וחצר משרד,    7.1.7

קרית , משרד בתחום שיפוט בעיר העירייהחתימת ההסכם עם לקבלן עד למעמד 
משאבות, ציוד  ל מחסן וחצר וכל הציוד הנדרש, לרבות ביוביות,, כוליןקמוצ
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משרד , בקבועויעמיד איש קשר / המזמין  עירייהבטיחות וכו' כולל קשר, מחובר ל
 לקבלת ההודעות

 ו/או המפקח.  העירייהע"י  ות על פי סדר העדיפויות שייקבעהקבלן יבצע את העבוד    7.1.8

ע שיש לבצע עבודה דחופה יותר, על מפקח קבהאם הקבלן החל בעבודה מסוימת ו
 את העבודה שהחל בה ולבצע את העבודה הדחופה יותר, בהתאם הקבלן להפסיק

  ו/או מהמפקח.  ייהעירהל מלהוראות החדשות שיקב

 ונזקים:   פגיעות  7.1.9

וראה כי המי גשם ואו המי ביוב שפרצו  הקבלן ניגש לביצוע העבודה במקרה בו
פקח עירוני או פרטי, על הקבלן להודיע על כך מיד למלרכוש  םגרמו לתאונות, נזקי

חיל בעבודתו פרט לשאיבת לפני תחילת עבודתו. במקרים אלה אסור לקבלן להת
 פות.ר התקלה, למניעת תאונות נוסאזוים בהמ

 שעות עבודה: 7.1.10

                                                                                                 שעות עבודה רגילות:   -

חג  ובערבי 20:00עד שעה  07:00רגילות: בימי חול משעה  שעות עבודה *  
 .17:00 שעהעד  07:00וערבי שבת, משעה 

ר גילות )שבת וחג(, כלול בשכבשעות עבודה בלתי ר תשלום עבור עבודה *
 החודשי בהתאם לכתב הכמויות.

לות והסתיימה בשעות עבודה בלתי דה הרגיועבודה שהחלה בשעות העב *  
בגינה כלול בתשלום החודשי. למען הסר ספק, כלל זה  רגילות, התשלום

 וחג.בת ות שחל גם על שעות לילה, על שע

כל הביוב, כולל חגים ושבתות, ניות וכונניות ברשת לא ישולם בגין תור *  
  תשלום נוסף. 

 עבודות לילה:   -

ו/או המשטרה ו/או מבחינת  העירייהקח וישת המפרלפי הצורך עפ"י ד *  
 שי.צוע. התשלום בגין עבודות לילה כלול בשכר החודתנאי הבי

לה, מלבד ה בלתי שגרתית ו/או עבודה בליבודין עלא תשולם לקבלן כל תוספת בג 7.1.11
 כתב הכמויות.עבודה מיוחדת המוגדרת ב תשלום בגין

    חומרים שיסופקו על ידי הקבלן: 7.1.12

שלמת רי העזר וכן הציוד ומפעיליו הדרושים לביצוע והאת חומ קהקבלן יספ
לפי הצורך את כל הציוד לרבות העבודה בהתאם לתנאי החוזה. הקבלן יפעיל 

 ומפרסורים, טרקטורים וכו'., קאבותמש

    מי גשם:סקת זרימת שפכים או הפ 7.2

שלם,  רביצוע העבודה דורש הפסקת זרימת הביוב בקו בודד ו/או באזובכל מקרה בו 
 קבלן יבצע את השאיבה כנדרש. ה
לריקון באתר העבודה  ע שאיבה רציפה כך שהזרימה תפסק לחלוטין, ידאגהקבלן יבצ       

 ם. תאיוט מוידאג לשיל
מותו. כל פגיעה ה ולהחזרת המצב בשטח לקדהקבלן לשלמות המדרכ בזמן השאיבה, ידאג       

                          קבלן.                                       חשבון ה במדרכת אספלט ו/או מדרכה מרוצפת תתוקן על
 מטרדים ואו נזקים.  עת למניבת המים תבוצע מידית ע"י הקבלן הטיפול ושאי      

   זומה:בעבודה י

הודיע בשני עיתונים יומיים ובעיתון מקומי שבעה העבודה, באחריות הקבלן ללפני תחילת 
בר לכלי רכב באזור, עבודה, על חשבונו, על ביצוע עבודות וסגירת המעתחילת ה ימים לפני

 וע העבודות.  ביצילת שעות לפני תח 48י הקבלן, לפחות סגירת הרחוב תתבצע, על יד

, על חשבונו, מודעות בודות, הקבלן יכין ויתלהלפני תחילת ביצוע העשעות  48לפחות 
יום העבודה והרחובות שייסגרו חילת וסתבסמוך לאתר העבודה המפרטות את מועד 

בודה תינתן הודעה ע"י יעביר הקבלן הודעה באמצעות האינטרנט. ביום העלתנועה, כמו כן, 
תכלול גם את פסק התנועה, ההודעה דעות ברמקול, בכל האזור בו תוהו צעותהקבלן באמ



 

 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי רלאש הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 
          ____________                            ___________________________________ 

 תחותמ+  חתימה                                                                      תאריך

 

 

72 

יה לעיל יה ר לחידוש התנועה ברחוב הנ"ל. כל נזק בגין אי ביצוע האמורהמועד המשוע
   באחריות הקבלן בלבד.

 
  תי וציוד בטיחות:ציוד בטיחו     7.3

וציוד בטיחות, בהתאם תי טיחובודותיו, על פי מפרט זה, ציוד בהקבלן יצטייד ויפעיל בכל ע
ל פרטי הלבוש, הכלים, דין. הציוד הבטיחותי כולהבטיחות ובהתאם לכל להוראות 

דיו, התושבים, כלי הרכב וכל רכוש לום עובשהאביזרים והמתקנים הדרושים להבטחת 
 תקנות הבטיחות.     ימצא בסמוך לאתר העבודה, בהתאם לנדרש בחוק ובאחר העלול לה
ר, גדרות בטיחות, ים, מגפים, לבוש זוהל, בין היתר, בגדי עבודה, נעלכלוות יציוד הבטיח

ק הבטיחות ידי חו למהבהבים, סולמות, אמצעי חגורות, חבלי משיכה וכד' כנדרש עפנסים 
 .העירייהוהוראות המפקח, המשטרה ו

 והמפקח ובהתאם להוראות הדין. רייההעיבלן יצטייד בשילוט עפ"י הוראות הק

ים את ולקי העירייהחות מטעם בצע את ההוראות של הממונה על הבטיב לתחייהקבלן מ
  .  הוראות הדין

 נפרד.ישולם ב אספקה ושימוש בציוד בטיחותי ייכלל בסעיפי המכרז ולא

ות של משרד צוע העבודה, יתאים לתקן הבטיחציוד בטיחותי, כלי עבודה, וכל ציוד  לבי
 העבודה.  

 ביצוע :מן ת לזתמרור ואמצעי בטיחו   7.4

כבישים קיימים ז/חוזה זה, לאורך כי העבודה, נשוא מכרתשומת לב הקבלן מופנית לכך 
 המשמשים תנועת כלי רכב.

שות גן על קטעי העבודה, באמצעים שונים, בהתאם לדרייהיה לה לצורך כל על הקבלן
 ימנעמפורט בהמשך, כל זאת על מנת להגן על עובדים ולההרשויות, אך שלא יפחתו מה

ק ממנו לסגור נתיב או חל ם שלב לא יותר לקבלןפרעות לתנועת כלי הרכב הסדירה.  בשומה
 כל שלבי הביצוע.נסיעה בללצורך ביצוע העבודות אלא יש לשמור את הכביש פתוח 

, משרד התחבורה, רים ותאומם עם הרשויות )משטרהאישור שלבי הביצוע, כולל אישו
 בלן.הק ריותהרשות המזמינה וכו'(, הינו באח

כמפורט, לכל על קטעי העבודה,  שלב ביצוע כולל הגנהמודגש כי התשלום עבור התמרור ל
 ד בדרישות הרשויות.די לעמוכמשך הפרויקט, הינו קומפלט כולל את כל הדרוש 

 ט :   דרישות המינימום הין כמפור

 כניסה ויציאה משטח עבודה.תמרורי הוריה ל      -

וגין.  הגדרות יהיו יק ממולאים במים בצבע אדום לבן לסירלסטזי פגדרות ניו ג'ר      -
 .צמודות האחת לשניה

 מטר. 20תמרורי אזהרה כל       -

 ר.מט 20ל כפנסים מהבהבים       -

וכו' לא הכוונת תנועה, תוספת תמרורים כל תוספת שתידרש ע"י הרשויות כגון שוטרים ל
 מפלט.קו הינותהווה עילה לשינוי מחיר היחידה לסעיף ש

 תשלום :

חות כנדרש לביצוע כן כל אביזרי הבטישילוט ותמרור זמני ועבור אספקה והצבה של 
 זה כלול במחירי היחידה.בסעיף  רהעבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד וכל האמו

 
 נוהלי עבודה:  7.5

 במקום מפגש מתואם שייקבע על ידי המפקח. הקבלן יתייצב -חובת התייצבות  7.5.1

על  . עלות המדים תהיההעירייהו לעבודה ובמהלך העבודה עם מדי פיעם יוהעובדי 7.5.2
 חשבון הקבלן.

 קבלן.חשבון ה על העירייהעפ"י הנחיות   העירייההביוביות ישולטו בשלטי  7.5.3

ם אין רשת מים של ידרש, גם אהקבלן ידאג לספק לעצמו מים, בכל מקום שי 7.5.4
 באזור, על חשבונו, ללא כל תוספת מחיר. העירייה
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ימה, הקבלן, בביובית מתא בהם, אין גישה לביובית סטנדרטית, יצטיידות מקומב 7.5.5
 עבודה, ללא כל תוספת מחיר.לביצוע ה

טיח תיקון הדרכים בזמן סביר ובכל מקרה ורה שתבצהקבלן יבצע את העבודה ב 7.5.6
 . 20:00עה ר משלא יאוח

טח הש חזרתהקבלן לא יעזוב את אתר העבודה עד להשלמת סגירת האתר וה 7.5.7
 קום.לקדמותו, כולל פינוי פסולת ושטיפת המ

 ות בלבד.ו עבודות דחופיבוצע בשבת וחג 7.5.8

העבודה כחלק בלתי נפרד יומני  תהקבלן ידאג למילוי יומן עבודה יום יומי ויצרף א 7.5.9
 מהחשבון החודשי.

יאה כל שהיא, יגיע הקבלן לאתר העבודה, ידווח ויצלם את האתר עם ת קרעם קבל 7.5.10
 הטיפול.הלך הביצוע ובגמר הטיפול ידווח על סיום במ צוע,תחילת הבי

 והנלווים לאתר מאושר.את כל הפסולת הקבלן יפנה  7.5.11

ן ירשם זמן קבלן ההודעה, שעת ע, ביומוהקבלן ימלא יומן עבודה עבור כל איר 7.5.12
תקלה, משך זמן הטיפול  והאם יש ליקויים, בקו או ות הההגעה  למקום, מה

 בשוחות הבקרה.

ציין / להעביר ום במסגרת הפקת דוח צילום יידרש הקבלן ליז ילוםבשטיפה וצ 7.5.13
קום כל אחת ואחת מהשוחות שנפתחו לצורך ביצוע גיפיאס את מי בעזרת

 העבודה.

 ט העבודות: פרו     7.6

 כוללות: יוב,עבודות האחזקה השוטפת, של קווי הב

 פתיחת סתימות בקווי הביוב. 7.6.1

 שטיפת קווים, לרבות קווים מאספים. 7.6.2

 וים לפי תכנית עבודה.קו ילוםצ 7.6.3

 ן.פתם אחת לרבעום בתחנות שאיבה ושטישאיבת בורות רטובי 7.6.4

 ו'.כשאיבת מפרדי שומן, בורות שופכין, בורות רקב, מקלטים ו 7.6.5

 וג שהוא.כל סבת מרתפים ובורות בהם חדרו מי שפכים ואו מים משאי 7.6.6

 שאיבת מי ביוב / דליפות ביוב, בערוץ הוואדי. 7.6.7

 (.ניקוי שוחות )תאים 7.6.8

 ות.דיקב 7.6.9

 ם אחרים.טיפול בתקלות, הנגרמות על ידי גורמי 7.6.10

 מכל סוג שהם עקב הצפות.שמים ואו מים שאיבת מי ג 7.6.11

 וויר סוער וחירום.ל מזג אלמתן שרות בכל מצבי מזג אוויר, כו 7.6.12

 השנה.מות עבודות למניעת זיהום, בכל י 7.6.13

 עבודות בזמן חירום: 7.7

ע"י משרד התמ"ת.  וניל חיהוכרז כמפע העירייהמובא בזאת לידיעת הקבלן כי  7.7.1
.  1967-חירום תשכ"זעבודה בשעת  י כמוגדר בחוק שירותהקבלן יוכרז כמפעל חיונ

בעת הכרזת משק לשעת חירום ודה גם בהקבלן ירתק את כל העובדים הנדרשים לע
 , מלחמה, אירועי טרור וכו' .מה)במצב של רעידת אד

תו כמפעל חיוני בכלל כרזרך האת הפרטים שיידרשו לצו עירייהעל הקבלן להעביר ל 7.7.2
 שיונות של הביוביות., מספרי ריעירייהעסקים על ידו בזה  פרטי העובדים המו
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 צבת כוח האדם והביוביות.וי של מנעל הקבלן לדווח באופן שוטף על כל שי 7.7.3

לה מל"ח או לחלופין מצב מיוחד בעורף במצבי משבר פעבמקרה של הכרזת מצב ה 7.7.4
את צוותי העבודה לרבות הרכבים,  העירייהות לרש חירום, מלחמה, הקבלן יעמיד

 העירייה, בביצוע משימות שונות שבאחריות ככל האפשרביות והכלים ויסייע הביו
 ועל.בפ העירייהערך כוח האדם של נפרד ממ ויהווה חלק בלתי

המשיך בביצוע העבודות גם בעת חירום, אלה אם נתנה הקבלן מתחייב, ל 7.7.5
 ו להמשיך בעבודה.ממנונע מהרשויות המוסמכות, צו המ

בודה נפרדות, שימסרו לקבלן, קודות עק זה, יבוצעו עפ"י פהעבודות במסגרת, פר    7.7.6
סופה, עפ"י  ו של המנהל, מצב חירום כוללמי מטעמ כאשר יוכרז, על ידי המנהל או

נהל או מי מטעמו של המנהל, באחריות הקבלן ההפעלה תהיה באישור  החלטת המ
 כוננות סופה, רעידת וכו'ה.)יממ לפי העירייה

 עבודות אחזקה: 7.8

ן שוטף, במצבה הפיזי הקיים. לא תשולם , באופתחזק את מערכת הביובהקבלן י 7.8.1
, לרבות שטיפות ושאיבות עבודות אחזקה מכל סוגביצוע  ןלקבלן כל תוספת בגי

קנים פגומים ועליו להבטיח, בכל עת, זרימה תקינה של הביוב במערכת. במת
מערכת, יש צורך בעבודות תיקון של המערכת, לאחר בדיקת האם קבע המפקח יי

 בטיח את הזרימה התקינה, עד לביצוע עבודות התיקון.קבלן יובכל מקרה, ה

ניקוי בתוך הקבלן יבצע עבודות שאיבה,  כלולות במסגרת החוזה,ודות, הבבכל הע 7.8.2
ד משרדי המערכות הביוב, לרבות פינוי פסולת, לאתר פינוי פסולת מאושר על י

 בורות ורות סופגים, תעלות,לאיכות הסביבה. הדבר כולל שאיבה של מקלטים, ב
והתמורה  חשבונו לוכו'.  השאיבות יבוצעו על ידי הקבלן ועתחנות שאיבה רקב 

 האחזקה שבכתב הכמויות. כלולה במחיר

תשולם לקבלן כל תוספת, בגין קריאות, בקשר לתקלות בצנרת מים וביוב, לא  7.8.3
 בה שהיא, או מתקלות שברשות הפרט.סי מכל הנובעות

 בדיקת מערכת ביוב: 7.8.4

ל פי הוראות המפקח, או על פי תכנית עבודה תבצע עמערכת תבדיקת ה 7.8.4.1
רכת הביוב, חיצונית ים וסגירתם, בדיקת מעיחת מכסתיזומה ותכלול פ

 .  התמורה כלולה במחירה אחזקה שבכתב הכמויות.ופנימית

צוותי עבודה, לצורך בדיקת  עת,בכל , העירייההקבלן יעמיד לרשות  7.8.4.2
 הכמויות.  בכתבאחזקה שמערכת הביוב. התמורה כלולה במחיר ה

, בהם יידרש לתחזקל, אשר יהקבלן יקבל לאחריותו את כל המערכות שפורטו לע 7.8.5
 י המפורט  במפרט זה להלן.באופן שוטף, את קווי הביוב, לפ

 פתיחת סתימות בקווי ביוב: 7.8.6

 :העבודות שיבוצעו יכללו

וסגירת מכסה או רשת, שאיבת תאים, שטיפת הקטע הסתום  יחהפת 7.8.6.1
מוכות, לפחות, לקטע הסתום. העבודה תתבצע ת הסי השוחווניקוי שת

בודה ידנית. העבודה תכלול מכונת לחץ או ע שולבות,מעל ידי ביוביות 
ופינוי הפסולת והנוזלים, לרבות ניקוי אתר העבודה. העבודה שאיבה 

, בכל סוג של צינור או שוחה ובכל עומק של נורל ציתבוצע בכל קוטר ש
צע עבודות אלו, בכל ימות החול, ב לבן מתחייצינור או שוחה. הקבל

 מה.משבתות וחגים ובכל שעות הי

דשי, עבור ת הסתימות, תהיה כלולה במחיר החוורה, לצורך פתיחהתמ 7.8.6.2
 כל כמות של פתיחת סתימות שתידרש באזור ובכל עת.

ן נבעה כתוצאה מחבלה, יתועד בצילום לפני בה יקוישוחות ביוב, שהנ 7.8.6.3
משרד המפקח ומהנדס התפעול תב מישור בכביצוע ולאחר, יתקבל א

 וישולם בנפרד.
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 ניקוי שוחות: 7.8.7

"י באופן שוטף, באחריות הקבלן או עפת ביוב, יבוצעו וי שוחוקני 7.8.7.1
הוראות המפקח ויכלול שאיבת נוזלים, ניקוי ופינוי מוצקים, חיתוך 

ג וגודל, ניקוי שוחות מפסולת ושמנים, ניקוי יסודי של סו בכל שורשים,
וק הפסולת, לאתר פסולת מאושר על ידי וסילהמכסים הרשתות ו

ודות אלו, בכל ימות מתחייב לבצע עב הקבלן  .המשרד לאיכות הסביבה
 וחגים, בכל שעות היממה.החול, שבתות 

ר כל עבושי, התמורה, לצורך ניקוי השוחות, תהא כלולה במחיר החוד 7.8.7.2
 כמות שתידרש, לאורך תקופת ההסכם.

 שטיפת קווים )קטעים(: 7.9

ה, דטיפת קווי ביוב, באזור שיועמד לאחריותו, על פי תכנית עבוצע שקבלן יבה 7.9.1
המפקח. הקבלן שתוכן מראש ותאושר על ידי  העירייהסר לקבלן ע"י שתימ

ל פי , עשניםמתחייב לשטוף את כל קווי הביוב וצילום, לפחות פעם אחת בשלוש 
 התוכניות הנ"ל.

ביוב וינקז, באופן ל הסדירה שהקבלן ישטוף את קווי הביוב, להסדרת זרימה  7.9.2
 סדיר, את המים, בכל עת.

ת(, י הקבלן, באמצעות מכונות שטיפה )ביוביוצעו על ידוב, יבוישטיפת קווי הב 7.9.3
ל , בכ,  כמוגדר להלן. השטיפה תבוצע בכל סוגי הקווים, בקווים בכל קוטרנפרדות

ת תר פסולומק שיידרש ויכלול את ניקוי השוחות לאורך הקו ופינוי הפסולת לאע
 אושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.מ

ביוב, יבצע הקבלן שטיפה של קו ד מקווי הרת, באחזבמקרה שתתגלה סתימה חו 7.9.4
 נוסף לשטיפה השנתית המתוכננת.הביוב, ב

ידרש לבצע שטיפת קו, ן יהקבלבמקרה שתתגלה סתימה בקווי הביוב או התיעול,  7.9.5
 בתוך שעה מקבלת ההודעה מהמפקח.

ם, תהא כלולה במחיר האחזקה, עבור כל כמות שתידרש, וויטיפת הקעבודות, לש 7.9.6
 תקשרות.קופת ההתלאורך 

ל, בנוסף הקבלן מתחייב לבצע שטיפה לעי 7.9טיפת קווי הביוב, כמפורט בסעיף ש 7.9.7
 .של קווי הביוב, באופן מתוכנן, אחת לחודש

, הצבת העבודה תבוצע בשיטה של חסימת קטע הצינור בתא, לפני קטע העבודה 7.7.8
משקעים הום בתחתית העיבוד, שטיפה של הצנרת בלחץ, משיכת כל החול, מחס

 ל.  שיצטברו בתא הביקורת ושאיבה לתוך המיכ והשומנים,

ים שת מלמען הסר ספק, אספקת המים, חלה על הקבלן, גם במקומות בהם אין ר 7.7.9
 וזאת ללא כל תוספת מחיר. עירייהל

 חל איסור לרדת לתאי הביקורת.  

לרדת  ת ניקוי הצנרת יבוצעו ע"י שאיבה מתאי הביקורת. במקרה שישדוכל עבו
בלן להודיע על כך להוצאת אבנים גדולות או תיקונים, על הקא ביקורת, לת

העבודות  צועי בילמפקח לפעול לפי כל כללי הבטיחות והוראות הדין, יובהר כ
 לן:קבטת של הבאחריותו המלאה, הבלעדית והמוחלבזהירות ובבטיחות, הוא 

 איוורור התא והכנסת מפוח להוצאת הגזים.   -

 .ביב ושילוטהתא מס רגידו   -

צינור לקבלת אויר חיצון, כשהוא העובד ירד לתא הביקורת עם מסכה ו   -
 מצויד בחגורת הצלה וכבל משיכה.

 ביקורת, חובה שיהיו בחוץ יותר משני עובדים נוספים. לתאידה בכל יר   -

אלו, תגרום להפסקת העבודה, ללא כל התראה או ת להוראו אי ציות   -
 אזהרה.
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ייסע הנהג ר המיכל יתמלא משקעים, שפכים ושומנים, הצנרת, כאשניקוי  תבעבוד
ום ר חתעם המכלית לאתר שפיכה מורשה, ירוקן את התכולה וידאג לקבלת אישו

 מהאתר, המאשר את ריקון תוכן המיכל באתר.

/ למזמין, על הקבלן להציג את אישורי  העירייון לבסוף החודש, בהגשת החשב
האישורים, כמוה כאי ביצוע  רשה. אי הצגתבאתר מו הריקון של המכלית,

   בר ייחשב להפרה יסודית של חוזה זה. העבודה, והד

 24ו/או המפקח, יינתן השרות  ירייההע יאותלצורך פתיחת סתימות ביוב, לפי קר
מה, חובה עליו לענות ולטפל מיד תייחת סשעות ביממה. קיבל הקבלן קריאה לפת

פגע סביבתי וזיהום השטח כתוצאה מניעת מתו לשם לבקריאה, לעשות כל שביכו
ופכין מחוץ לתאי הביקורת. הקבלן לא יעזוב את השטח עד לווידוא מזרימת מי הש

 ר במלואו והשטח נקי.הוספגע מוחלט שהמ

 .העירייההקבלן יהיה זמין ובקשר מתמיד עם 

-לן לבבלן ביצע טיפול מונע, שטיפה, ניקוי וצילום, מתחייב הקהק אשר בקטעים
 זרימה חלקה של הביוב בצנרת. 90%

כי עליו להחזיר את השטח לקדמותו, כולל הובלת  על הקבלן לקחת בחשבון
   ללא כל תשלום נוסף.את , וזעודפים ופסולת לאתר שפיכה

 טיפול מפגעים במערכת הביוב:   7.7.9

ות, רללים בין היתר: לכלוך, חול, פסולת בנייה, שברים בצינוהכוים, יתגלו מפגע
ים שהונחו בצורה ם )גומיות( הבולטים מן המחברים לתוך הצינורות, קוויאטמ

בצע את ב לחיי עקומה ופגמים אחרים, שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה
 יפהושט העבודות, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. העבודות יכללו: ניקוי

 מחדש של קטע הקו ו/או והתא בקרה.

 רה לביוב:קת תאי בקעבודות אחז  7.7.10

 תכניות קיימות והוראות המפקח. איתור התא יעשה לפי -איתור תא הבקרה   -

לט מעל המכסה. במידת אספוק ההעבודה כוללת איתור וגילוי התא וסיל   -
רים, החייבים אח יריםהצורך הקבלן ישתמש במכשיר לגילוי מתכות ו/או מכש

 להיות ברשותו.

ניקוי התא, עבודה הכוללת הוצאת הלכלוך,  עבלן יבצקניקוי כללי של התא: ה   -
 ץ וכל דבר שאינו שייך לתא.המים, הבו

 מאושר. ולתק פסהקבלן יסלק את הלכלוך והפסולת לאתר סילו   -

את  הקבלן יסלק בטונדות ו/או כל מחסום אחר מעל השוחות וירכיב   -
 ונדות / המחסום, לאחר הניקוי.הבט

 שאיבות: 7.10

שם וכו'(. ים )מים, מי שופכין, שומנים ושמנים, מי ביוב, מי גליבת נוזאהעבודה כוללת ש
שהוא, לרבות ור כל בהשאיבה תבוצע מתוך בורות סופגים, בורות רקב, תאים רטובים או 
חבי השטח בר מקוםמקלטים, מרתפים, בתים, חצרות, אגמי הצטברות נוזלים, בכל 

ים מותאמים, או לקולטנים ו/או למכלבו א.  הנוזלים יישהעירייההמוניציפאלי שבאחריות 
 ו באתר פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.לשוחות. המכלים ירוקנ

 פרקי זמן לתגובה: 7.11

ו/או  ייההעירשעה מקבלת ההודעה ע"י ב, באתר העבודה, תוך ייצן יתהקבל 7.11.1
 סוג של עבודה, בכל שעות היממה, בימי חול, שבתות כל עבורמהמפקח וזאת 

הבלעדי לחייב ד הקבלן בדרישות, רשאי המפקח, עפ"י שיקול דעתו ם. לא עמחגיו
  החודשי. כוםאת הקבלן, בשיעור הפיצוי, המוסכם, עבור כל שעת איחור, ביחס לס

ל ת כצע אאם יימסרו לקבלן, מספר קריאות, באותו פרק זמן, מתחייב הקבלן לב 7.11.2
 :ות שלהלןיצבתיהעבודות בו זמנית, באתר העבודה, בהתאם ללוח הה
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 קריאה מס'

משך הזמן 
וההתייצבות, 

למקום 
 האירוע

 שעהעד  לקריאה ראשונה. .1

2. 
לקריאה שניה, לאתר 
 1שונה מהאתר בסעיף 

 ל.לעי
 וחציעד שעה 

3. 
לקריאה שלישית, 

לאתר שונה מהאתר 
 לעיל. 2-ו 1בסעיף 

 ייםשעתעד 

4. 

לכל קריאה נוספת, 
לאתרים שונים 
-1ים יפמהאתרים בסע

3. 

 שעתייםעד 
 וחצי

 
נית, מתחייב הקבלן להוסיף צוותי קריאות בו זמ 4-אם יימסרו לקבלן, יותר מ

יסטה הקבלן מביצוע העבודות  לא כל מקרהעבודה וציוד נוספים, על פי הצורך וב
 .הנוספות, משעתיים וחצי, מרגע קבלת הדרישות

שת המפקח, ע"פ דרי יצב, חייב הקבלן להתיהעירייהומה ע"י המפקח או בודה יזע 7.11.3
א עמד הקבלן בדרישות ההגעה, שעות, מקבלת ההודעה. אם ל 24בפרק זמן של עד 

לן ב"פיצוי" ביחס לסכום הקבייב את רשאי המפקח, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לח
 החודשי.

 כוח אדם: 7.12

 היו לפי הנחיות משרד העבודה.בודה, יות העעובדים בצו   -צוותי עבודה   7.12.1

בוע, בכל שעות היממה, לאורך כל השנה, מנהל עבודה באופן ק יק,הקבלן יעס   7.12.2
,  מוסמך על ידי משרד העירייהק"מ מ 15הסביבה, אשר מקום מגוריו עד תושב 

והמפקח,  העירייהינהל את העבודות ויהיה בקשר מתמיד עם שר בודה, אהע
קד ישירות ולא העבודה יקבל את קריאות המו. מנהל ת הודעותלצורך תאום וקבל

הבטיחות  . כמו כן, יהיה אחראי מנהל העבודה על סדריהעירייהנציג באמצעות 
ת כל שעו הנדרשים לביצוע העבודות. מנהל העבודה יהיה נוכח בשטח, במשך

עבודה. מנהל העבודה יקפיד על ביצוע תכנית העבודה החודשים על פי תכנית ה
דה ספק, במיפה יזומה.  למען הסר בון החודשי לפי שטיולם החשהעבודה יש

הפרה יסודית בהסכם,  ומנהל העבודה לא יהיה נוכח באתר העבודה, יהווה הדבר
 אשר תגרור קנסות לרבות הפסקת ההתקשרות.

תי עבודה מיומנים, במספר הנדרש לביצוע תקין ושוטף של צוויעמיד  הקבלן   7.12.3
   . העירייהשה וצרכי העבודות, לפי דרי

י הקבלן, ישתנה עסקים ע"ותים או גודל הצוותים, המומספר הצו 7.12.3.1
יהיה חייב להתאים את בהתאם למשימות שיוטלו על הקבלן. הקבלן 

די מועוד בכל צוותי עובדיו, לקצב ולעומס העבודות, על מנת לעמ
ולא ישולם לקבלן פיצוי כספי, בגין השינוי  העירייההביצוע ודרישות 

 בודה.כמות צוותי העב

לסוג הרכב ובעלי ניסיון  גה מתאיםהביוביות, יהיו בעלי רישיון נהיהגי נ 7.12.3.2
 העבודה הנדרש. שנים לפחות, בסוג 3מקצועי של 

על המפקח יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להורות  7.12.3.3
של כל עובד, אשר לדעתו, אינו מתאים לביצוע העבודה והקבלן תו הרחק

  .  העירייהבור עבודה עבד מביצוע כל ירחיק את העו
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 ציוד הקבלן: 7.12.4

שת ת כל הציוד הנדרש לביצוע כל העבודות, נשוא חוזה זה, בריעמיד, אהקבלן  7.12.4.1
להלן,  הביוב, ללא תמורה כספית נוספת. הקבלן מתחייב להפעיל ציוד, כמתואר

 ויות שיידרשו לפי היקפי העבודות שיימסרו לו לביצוע, בכל עת.בכמ
 

 וד, העיקריים:סוגי הצי

 360, מד שיפוע וכיוון מד מטריםצילום, למערכת ביוב ותיעול, כולל דת ניי 2 -
, לרבות מערכת היקף התקדמות הרובוטמעלות ועינית להסתכלות סביב כל 
 ים.צילום ידנית לשימוש במקומות מוגבל

 .ומעלה 2015ית מסוג ביובית משולבת, משנת ייצור יובב 1 -

 להמעו 2015 לחץ, משנת ייצורביובית מסוג ביובית  1 -

 .ומעלה 2015יצור , משנת יקו"ב 15משאית שאיבה גדולה,   -

 ומעלה. 2013משאית שטיפה רגילה, משנת ייצור  1 -

                      בכל ביובית קיים מכשיר איתורן או פוינטר או שווה ערך.      -
 או פונטר(. )לקבלת מיקום מדויק ורציף של הביובית מחב' איתורן        

 "ח לכל ביובית.ומזמים מד  -

 ביוב.במערכת  מכשור לגילוי גזים -

 פקקים לסתימת קווים, בכל הקטרים. -

 חליפות ביוב. -

 גפיים.מ -

 פנסים. -

  .אפודים זוהרים -

 רף.ות המצוציוד מגן אישי וצוותי לפי נספח הבטיח -

 ציוד בטיחות לעבודות בכבישים. -

 וקףציוד בטיחות לעבודה בגובה ובחלל/מקום מ -

 להזרמת אוויר לשוחות הביוב. ות,צונימערכות חי 1 -

 ות.מק"ש, לפח 200, לשאיבת שפכים, בספיקה של 4דות, בקוטר "אבות ניימש 1 -

 מ"א, לפחות. 400, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 8צנרת, בקוטר " -

 מ"א, לפחות. 400, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 6ר "קוטצנרת, ב -

 מ"א, לפחות. 400ולל של ך כבאורלביצוע מעקפים, , 4צנרת, בקוטר " -

 ך שורשים, בתוך צנרת הביוב ו/או שוחות הביוב.וי וחיתוציוד לניק -

 וחדות לניקוי קווים, בכל הקטרים.דיזות מי -

 ה.ות שאיבגנרטור וציוד נלווה, לביצוע עבוד 1 -

 מ"א לפחות. 100צינור לחץ " ¾ רזרבי לביובית באורך של  -

 מ"א לפחות.   100ל רך שרבי לביובית באורז 1צינור לחץ " -

 וף הנלווים.מות לאיסשקיות מתאי     -
 

 ומעלה: 5201ביוביות לחץ, משנת ייצור  7.12.4.2

 ליטר לדקה. 250אטמוספרות וספיקה של  120-140בת מים, ללחץ משא -

 מ"ק, לשימוש משאבת המים. 8ל בנפח ש מיכל מים, -
 

 ומעלה: 5201ור אטמוספרות(, משנת ייצ 250ביובית לחץ גבוה ) 7.12.4.3
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 ליטר לדקה. 250ה של אטמוספרות וספיק 120-140ים, ללחץ ת ממשאב -

 מים.מ"ק, לשימוש משאבת ה 20מיכל מים, בנפח של  -
 

 :ומעלה 5201ביובית מסוג קומבי, או שווה ערך מאושר, משנת ייצור  7.12.4.4

ליטר לדקה, מיכל מים,  600אטמוספרות וספיקה של  260ם, ללחץ מי משאבת -
 ץבלח העומד, ת פתיחת קווים מיוחדותימולמש ל', ייחודי 18,000בנפח של 

 ץהלח משאבת, מנוף עם הביוב לקו המוכנס, Φ1¼ פתיחה צינור, גבוה
 בכל, ס"כ 360 של בהספק, מנוע בעזרת מונעת הגבוהים ובלחצים בספיקות

 .היממה שעות
 

 ציוד נלווה: 7.12.4.5

 6, "4, "3, "2משאבות טבולות או נגררות, בעלות פתחי יניקה בקטרים " -
 תואם לקטרים. מ', 10ה מ' ויניק 200ינור באורך סניקה של ת צוללוהכ

 
זרקת מים בלחץ, לכל סוגי מ"א ואביזרים נלווים, לצורך ה 120צנרת  -

 הצינורות.
 
וך צינורות הביוב או שוחות בת שורשים,כל הציוד הדרוש, לניקוי וחיתוך  -

 ביוב.
 
א יהיו ה למקר ל עת חדשים ובכלהביוביות, הציוד והאביזרים, יהיו בכ -

 שיון הרכב.ידגם הרשומה ברעד שנת השנים, ממו 5-בשימוש יותר מ
  

ציוד, שאינו מתאים, לפי שיקול דעתו המפקח רשאי לפסול כל פריט  7.12.4.6
אים אחר תחתיו, ללא מת ית ציודהבלעדי, והקבלן מתחייב לספק מייד

 תמורה כספית נוספת.

לבטיחות  בו,תמש , לכל עבודה וישהקבלן יספק את כל ציוד הבטיחות 7.12.4.7
כל הפריטים הדרושים להבטחת  יכלול אתהתושבים ועובדיו. הציוד 

בחצרות בהתאם להוראות הדין. כמו כן, בטיחות בכבישים, במדרכות ו
וב מאווררים, חגורות הביך כוכי יספק הקבלן את הציוד לעבודה בתו

, , גופיות זוהרותבטיחות, מסכות וציוד נגד גזים רעילים, שלטי אזהרה
 וסרבלים, קסדות, מגפיים וכו'. פותכפ

 ק ציוד עזרה ראשונה, בכל רכב ביובית )משאית(.בלן יחזיהק 7.12.4.8

 ר:מערך הקש 7.12.4.9

הקבלן יקיים מערך קשר קבוע, בין משרדו וכל אחד  7.12.4.9.1
והפיקוח, בכל שעות  ירייההע ן נציגימצוותי העבודה ובי

 היממה.

ר חסן וחצל מ, כולרנשלקבלן יהיה משרד בתחום השיפוט בעיר  7.12.4.9.2
המזמין  / עירייהלכולל כל הציוד הנדרש ובו קשר, מחובר 

 ויעמיד איש קשר קבוע, לקבלת ההודעות.

. משעה 7:00-20:00שרד הקבלן, יהיה מאויש בשעות העבודה מ 7.12.4.9.3
בלן נציג, אשר יקבל את הק ת, ימנהועד הבוקר למחר 20:00

ות דעואו מהמוקד. הקבלן יקבל את הו העירייהההודעות מ
 , בכל שעה לרבות בשבת או החג.העירייהאו מהמוקד ו

ותקן מכשיר קשר, מכשירי טלפון סלולרי זמינים ל רכב, יבכ 7.12.4.9.4
 קינים, לצורך קבלת הודעות לביצוע עבודות.ות

במכשירי  לן,ותי הקבבמקרה של תקלה, יועברו הודעות לצו 7.12.4.9.5
ות , לצורך הגעה ופתרון מהיר של התקלהעירייההקשר, בתדר 

 חגים.שבתות ועות היממה לרבות בכל ש
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 אחריות הקבלן: 7.12.5

בכתב כל העבודות הנדרשות, לפי תיאור העבודה הנדרשות לביצוע  הקבלן אחראי
ר הכמויות ועל ידי המפקח.  הקבלן אינו רשאי להגביל את מספר העבודות ומספ

וסף. שהגיע הקבלן לאותו אתר עבודה, לא יזכה את הקבלן בפיצוי כספי נם, הפעמי
 העבודות דה ויעשה את המרב, לצמצם את מספריב העבולן יהיה אחראי לטהקב

ה חוזרת. בגין עבודה חוזרת, החוזרות )המפקח רשאי לחייב את הקבלן לבצע עבוד
החודשי את ום ז מהתשללקז העירייהשנבעה מרשלנות של הקבלן, תהא רשאית 

  . העירייה עלות העבודה החוזרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של

 וראות לביצוע העבודה:ה 7.12.6

אות אחזקה מתוכננת, אשר יכללו יום, הורהמפקח ימסור לקבלן, מידי  7.11.6.1
שצריך לבצע באותו יום. במשך היום, יועברו הודעות את פרוט העבודות 
ת, אשר יבוצעו באותו שבוע או ומוודות יזלביצוע ועב נוספות, שוטפות

י לא עמד בדרישות, רשא וד בכל הדרישות ואםחודש. הקבלן מחויב לעמ
, מהסכום החודשי, לק היחסי, לחייב את הקבלן, בהפחתת החהמפקח

    ט של המפקח.לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחל

וע ביצקח, על , למפ15:00בגמר יום העבודה, ידווח הקבלן, עד השעה  7.11.6.2
ו פיצוי כספי, העבודות באותו יום. לא תשולם לקבלן תוספת מחיר א

די פי תכנית עבודה, שאושרה על יבודות לעבודות יזומות, או ע בגין
 .העירייהח ו/או הפיקו

ועד למחרת בבוקר, בשבתות  20:00משעה בשעות הבלתי רגילות ) 7.11.6.3
ן מחויב להגיע קבל. הרייההעיובחגים(, יועברו ההודעות לקבלן דרך 

 ודתו, תוך שעה מהעברת ההודעה.לאתר העבודה ולהתחיל את עב
ד הקבלן סף בגין עבודה זו. לא עמכספי נוהקבלן אינו זכאי לפיצוי 

לק היחסי בדרישות, רשאי המפקח לחייב את הקבלן, בהפחתת הח
 מהסכום החודשי.

 ניקוי  אתר העבודה וסילוק פסולת: 7.12.7

 טיקבשקיות פלסים, מתאי הביוב או מהקולטנים, קווסולת מההקבלן ירכז את הפ
או מחסן, במגרש  לקם מידית למקומות ריכוז,. לאחר הוצאתם, יסמתאימות

ה. נו לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבומשם יפוהשייכים לקבלן 
ב עבודות הניקוי כוללות שטיפת מקום גלישת השפכים. יפר הקבלן תנאי זה, ייחש

לפעול על פי כל סעד הנתון לה רשאית  העירייהרה יסודית של החוזה ולהפהדבר 
ות, כל ההוצאירי היחידה השונים את לול במחאו על פי כל דין. הקבלן יכ בחוזה

ם דמי כניסה לאתרים מורשים או אגרות לרבות הובלות ותשלו/לרבות היטלים ו
 לקליטת שפכים מביוביות.

 :עבודות בקווים פרטיים 7.12.8

ות פרטיים )להלן: מים בבעלות פרטית עד קו בניין ומוסדמתחעבודות ב 7.12.8.1
בהודעה  ו המפקחו/א העירייהיימסרו לקבלן ע"י  "(קווים פרטיים"

ודעה, על הקבלן לבצע את כל הפעולות קבלת הה בכתב. לאחר
אם להגדרת ההזמנה. עבודות בקווים פרטיים, יבוצעו הדרושות, בהת

 .יהיריהעב מאת רק על פי הוראה מראש ובכת

, יידרש הקבלן לספק צוותי עבודה נוספים במסגרת ביצוע העבודות 7.12.8.2
 וו/א העירייהע"י  שייקבעוכל הציוד הדרוש, בשעות ובמועדים ואת 

ות, לצורך ביצוע העבודות בקווים פרטיים. ביצוע העבודהמפקח 
יתלווה לצוות החירום, שיסופק על ידי הקבלן, מפקח או נציג אחר, 

 חו.נהל העבודה או בא כוי מנה על ידאשר ימו

ם ועליו לכלול לקבלן לא תשולם תמורה על עבודות בקווים פרטיי 7.12.8.3
 .57פרק במויות/מחירון, בכתב הכאותם במחיר החודשי ש

הגדרת אירוע  המפקח ייקבע את מספר הצוותים וסוג הצוותים, ע"פ 7.12.8.4
 וכן רשאי לשנות את קביעתו, בקשר למספר הצוותים וסוגם, בהתראה

 ות.שע 3של 
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עלת צוותי עבודה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של אי ביצוע דרישות הפ 7.12.8.5
או  הנתון לה בחוזל סעד התהא רשאית לפעול על פי כ העירייהזה והחו
 פי כל דין.על 

עבודות פרטיות שלא דרך מובהר בזאת שעל הקבלן חל איסור לבצע  7.12.8.6
 בתחום היישובים. העירייה

 עבודות בתשלום נפרד: 7.13

 כת הביוב:של מער VCCTצילום  .17.12

ה או בין שוחה לצינור, צילומים ממוחשבים, של מערכות הביוב, בין שוחה לשוח
שב ויכלול פרשנות וניתוח של מהנדס יה ממוחהמק. הציוד יובכל עובכל סוג צינור 

ה לביצוע צילומים, תהא על פי הצעת הקבלן ומחירי כתב מוסמך.  התמור
 הכמויות.

 ניים:גרביטציווב קווי בי צילום 7.12.2

 כללי א.  

י הביוב הגרביטציוניים, על בכל קטע, הקבלן יבצע בדיקה חזותית של כל קוו
לום "וידאו" צבעוני, לאורך הקו עולת ציפצע באמצעות יקה תבוידיו.  הבד

וידאו במעגל סגור,  -ערך באמצעות מצלמת טלוויזיה הקיים.  בצילום י
 .יובקווי הב המצלמת בצבע, שתוחדר לתוך

בדיקה היא לצלם ולהביט אל תוך קווי הביוב, לתעד אותם, לבדוק מטרת ה
י ת וניקופשה אחרי שטילום תיעאת מצבם ואופן ביצוע ההנחה. פעולת הצי

צילום יבוצע באמצעות הקווים, בנוסף לכל שאר הבדיקות שפורטו לעיל. ה
עבודה, ע הון בביצוצוות מיומן ומומחה בביצוע עבודות אלו, בעל ציוד וניסי

נוח יעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל. הצוות שיבצע את הצילום הפעש
 המפקח. והתיעוד, יאושר מראש ובכתב על ידי

 העבודה ביצוע ב.  

ינורות והשוחות, לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לשטוף ולנקות את הצ
 כנדרש לעיל ובמפרט הכללי.

ד מתן ההוראה ע"י ות, ממועשע 48, תוך על הקבלן להיערך, לביצוע הצילום
 המפקח, לבצע אותו.

, והמפקח באתר. הקבלן יתאם מראש העירייהג הצילום יעשה בנוכחות נצי
 את מועד ביצוע הצילום. ח באתר,קזמין והמפעם המ

דרת מצלמת טלוויזיה, המצלמת, בצבע, במעגל הצילום יבוצע באמצעות הח
מסך טלוויזיה צבעונית בי ל גתמונה מעסגור.  בעת צילום הצנרת, תוקרן ה
 ותוקלט במכשיר וידאו, על תקליטור.

בעזרת  ן יוסף,ל כל שלביו, יתועד על גבי תקליטור, עליההצילום, ע
המבצע, לגבי תיעוד קולי בזמן הצילום, על גוף הסרט, של הערות רופון, קמי

 מיקום ומהות המפגעים, שיגלה ויזהה וכד'.

ע, על השוחות את מספריהן, בפנים בצבן, קבלן יסמלפני תחילת הצילום, ה
זיהוי. הסימון הפנימי יעשה כך שניתן על הקיר ובחוץ על גבי המכסה, לשם 

ך התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה, בעת צפייה ם ובמהלוו בעת צילה לזהותיהי
 תקליטור.חוזרת ב

 תיקון מפגעים ג.  

ר יטותקלופענוח  במידה ובעת ביצוע הצילום ו/או בעת צפייה חוזרת
ך, המתועד, ע"י מומחה הקבלן, יתגלו מפגעים, הכוללים בין היתר: לכלו

 לטים מןוומיות( הבטמים )גחול, פסולת בנייה, שברים בצינורות, א
פן לא תקין ופגמים המחברים לתוך הצינורות, קווים שהונחו בצורה באו

המיקום  אחרים, שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב למסור את
למזמין. לביצוע התיקונים במסגרת התקשרות בחוזה נפרד על ידי  ויקהמד

ל כל שיפה מחדש קוי ושטפניה בכתב של המזמין העבודה תכלול:  ני בקשה,
הביוב, שהתגלו בהם ווים והשוחות, פתיחת כבישים, חפירה לגילוי קווי הק

תקינים, מפגעים, פרוק הצינורות השבורים והחלפתם בצינורות חדשים 
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הנחה מחדש של קווים, שהונחו באופן לא תקין, פרוק והתקנה מחדש ק ופרו
 ת ומפגעיםהצינורוחברים, שאטמים בולטים מהם פנימה אל תוך של מ

השבת השטח יתגלו בעת ביצוע הצילום, מילוי חוזר של החפירה ואחרים ש
טע הקו למצבו הקודם, לחלופין ניתן לבצע תיקון נקודתי, או שרוול לאורך ק

 את על פי הזמנה נפרדת מראש.וז יובב

 הצגת הממצאים ד.  

ד ן ימסור למזמין, בשלושה העתקים, את תיעובסיום העבודה, הקבל
ר ודו"ח הנדסי, מפורט כדלקמן, עם תיאור בכתב תקליטו :ם, שיכלולהצילו
 הממצאים שהתגלו, כולל סיכום ומסקנות.של 

 (  תקליטור:1)

ם שיצולמו, כולל סימון מספרי טעיהק מצולם שלהתקליטור יכלול תיעוד 
 שוחות.

הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצוע  פס הקול של התקליטור יכלול את
פו בזמן צפייה חוזרת ופענוח התקליטור שהתווס ,ות נוספותום והערהציל

 של הקבלן, שיבצע את הצילום.ע"י מומחה 

 (  דו"ח ביצוע העבודה:2)

הכולל סיכום מפורט של עבודת י, נדסש דו"ח היחד עם התקליטור, יוג
ומים. לדו"ח יצורפו העתקים של הצילום, שיוכן ע"י מומחה של מבצע הציל

שצולמו ובעיקר יצוין, במדויק, מיקום  הקטעים ויהן יצוינדות, עלתוכניות ע
 שהתגלו במהלך ביצוע הצילומים.   כל המפגעים

 ול:הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכל

ט של כל הקטעים שצולמו, המפגעים שהתגלו במהלך הצילום, פורר מתיאו
 קום מדויק ומפורט.עם זיהוי מי

ציון מספר תוכנית תכלול: שוהפענוח, הצילום תיאור בכתב של עבודת 
ן שתי שוחות סמוכות, ציון מיקום מפגע, האתר, זיהוי קטע הקו שצולם, בי

ום על מיקוי וכה, זיהשהתגלה באמצעות מרחק מדויק משוחה סמ
 התקליטור, תיאור מפורט של המפגע, סיכום ממצאים וחוות דעת של

 עים.מהנדס מומחה, של המבצע, לגבי מהות המפג

תמונות "סטילס" של כל המפגעים שהתגלו וכן של  תדפיסי וו"ח יצורפלד
ודות מיוחדות. תמונות אל תצולמנה ע"י מבצע הצילום, באמצעות נק

 .זיהווימסך הטל מצלמה, מעל גבי

בתקליטור נפרד, ירוכזו כל הקטעים, שבהם נמצאו ליקויים בלבד. פס 
 "י מבצעעהמדויק,  ומיקומוהקול, של הקלטת, יכלול את תיאור הליקוי 

 הצילום.

 (  צילום חוזר:3)

יפה מחדש של הקווים והשוחות, בהם ימצא לכלוך לאחר השלמת ניקוי ושט
שנוקה ו/או שתוקן, כדי  קטעש הצולם מחדו/או תיקון המפגעים שהתגלו, י

 .לבדוק אם אכן כל המפגעים תוקנו, כפי שנדרש

יוסף,  ד אחריויגלו בו ומעים שהתהתקליטור יכלול צילום כל קטע, עם המפג
 ו/או תיקון המפגעים.בעריכה, צילום חוזר של הקטע, לאחר ניקוי 

 הסמכת מעבדות . 8

 מבוא :       8.1

 מי קולחים, ביוב, שתייה, מי שונות ובאיכויות םוגימס ונוזלים מים תשתיות מערכות
 דמבעו כשל מקרי ורלאית המערכות, של ובדיקה פיקוח מחייבים התמלחות וכו, השקיה
 כלכלים וסביבתיים. נזקים למנועמועד ו

 מתאימים, אמצעים ונקיטת פגמים לאתר מנת פנימי, על צילום תבעזר צנרת ביקורת
 במערכת הכשל מקרי את ותקטין מים אספקת ותערכבמ ת לתקלותהאפשרו את תקטין
 בתי.סבי זיהום ואירועי הביוב
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 בעזרת צנרת של ביקורתו להפעלה העבוד ליוכל תנאים לפרט באות שלהלן ההנחיות
 סגור. לבמעג במצלמת טלוויזיה פנימי צילום

 
 הגדרות :      8.2

 המים. יא' לחוק 124יף סע לפי השהוקמ ולביוב למים הממשלתית הרשות - המים רשות

 להסמכת הלאומית הרשות חוק לפי סטטוטורי תאגיד -מעבדות  להסמכת לאומית רשות
 .1997-זמעבדות, התשנ"

 עובד או יםהמ יט' לחוק 124סעיף  לפי שמונה המים רשות מנהל -המים  תרשו מנהל
 לכך. שהוא הסמיכו המים רשות

 ות.ריאהב משרד של מחוזי תברואה מהנדס - תברואה מהנדס

 דות,מעב להסמכת הלאומית הרשות בחוק כמשמעותה מעבדה -מוסמכת  מעבדה
 .1997-התשנ"ז

 אזורית, במועצה ישוב או מקומית עצהמו עיר, של השיפוט שטח וךבת אזור -מבונה  אזור
 'וכד. ציבור מוסדות מלונאות, מסחר, עסוקה,אזורי ת כולל

 ה.מבונ אזור שאינו שטח -פתוח  שטח

 לשתייה. גלם מזון, ומי והכנת לשתייה המשמשים יםמ -יה שת מי

 לוק.לסי המיועדים והמלחים המזהמים מרוכזים םבה מים -תמלחת  מי

 מצינור. לאדם ובקרה יציאה / כניסה פתח - - manhole) חה )מנהולשו

 לתחתית. שוחה מפתח עומק -אנכי  קעומ

 חקלאיים מים תמלחות,   כז,ר  קולחים, לשתייה : ביוב, מיועדים שאינם מים -מש"ל 
 אחרים. ומים

 ייםשניונ םשתייה, שפכים, קולחי מהבאים : מי אחד כתלהול המיועדים צינורות -צנרת 
 תמלחת. ומי ם, אחריםמי נייםוושליש

 תברואה. מהנדס של דעתו להנחת טיפול שעברו שפכים -קולחים 

 פסולת לאי, לרבותחק משקב או אכהבתעשייה, במל בבית, שימוש שלאחר מים -שפכים 
 הם אם חיים, בין בבעלי או באדם שמקורם בתמיסה, או בתרחיף המכילה מוצקים נוזלית

 או זורמים הם אם ובין בנחל או בצינור זורמים םה ין אםב לא, אם ןובי מיםב מהולים
 אחר. מקום בכל צוייםמ

 
 הערה : 

 הלאומית רשותה וא םהמי רשות קרי המלא, במובנה תהיה "רשות" במילה השימוש
 להסמכת מעבדות.

 
 תחום חלות :     8.3

 ,הצילום ועלביצ כתהמוסמ המעבדה על מוטלת שלהלן ההנחיות ועביצ על האחריות
 ההמלצות. והגשת הממצאים דו"ח כתיבת הצילום,בדיקת 

 אחרים. ומים תמלחת קולחים, שפכים, שתייה, מי מערכות על חלות אלו ותהנחי

בכבידה  או בלחץ כאחד, קיימות מערכות ועל חדשות ותערכמ לע חלות תההנחיו
 )גרביטציה(.

 
 ן : ושבנד חיותלהנ וקיהח הבסיס את מהווים להלן המפורטים סמכיםהמ

מים,  וקווי לשתייה מים וויק להנחת הנחיות הבריאות, משרד ישראל, מדינת     א.
 שאינם לשתייה.

 .1959-התשי"ט - המים חוק ב.    

 וביוב. מים קווי הנחת לביצוע 57 פרטמ ג.    

 מים( )מערכת זיהום המים )מניעת תקנות -הסביבה  להגנת המשרד הנחיות ד.   
 .2011-ב"כים( התשעולכת שפלה
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-שפכים(, תש"ע לטיהור וכללים קולחין מי איכות העם )תקני בריאות תקנות ה.   
2010. 

 .1970-התש"ל חדש( בעבודה )נוסח הבטיחות פקודת ו.    
 

 אחרים. רייםסטטוטו גורמים של דרישה כל במקום באות אינן להלן המפורטות הדרישות
 

 2שמעל קוטר " בקווים וצעומי, שיביפנ לצילוםנחיות, ה לתת מיועד המפרט -מידות 
 לביקורת. וישמרו העבודה יימסרו למזמין חוהדו" )כולל(.  הצילום
 

 השיטה :   8.4

 כללי :   8.4.1

 הכשרה שעברו המעבדה,  מטעם עובדים ידי על להתבצע כהצרי רתביקו ודתעב
 גוף מטעם ם,הממצאי הגשת סגור במעגל בטלוויזיה צנרת לצילום והסמכה

 המים. ותרש ע"י רמאוש

 הרלוונטיים. והעבודה חותהבטי חוקי כל לפי לעבוד המעבדה באחריות
 

 בטיחות :     8.4.2

 ביוב : רתבצנ ותעבוד של בטיחות ארגון פעולות 8.4.2.1

 88 ףסעי מוקף, בחלל לעבודה הבטיחות הנחיות לפי תתבצע העבודה
 .1970-התש"לבעבודה )נוסח חדש(  לפקודת הבטיחות

 עבודת מתכנן על -הביוב  מערכת את המפרטים במסמכים עיון
 לוודא יש בעיקר הביוב. לגבי מערכת מדויק לקבל מידע רתהביקו
 סוג השפכים עוברת, היא בו ואיהתו המערכת,עשויה  חומרים מאילו

 בה. וריםהקש וסיכונים מיוחדים בה מטפלת שהמערכת

 יש מוסמכותה מהרשויות המידע קבלת לאחר -בסביבה  מקדים סיור
 נכונים. שנמסרו ניםהנתו שאכן לוודא מנת-על באתר פיסי לבצע סיור

ים הגז יכוזר את למדוד יש -הביוב  במערכת החמצן וריכוז גזים בדיקת
 בשוק הקיימים המכשירים אחד בעזרת מערכת הביוב באוויר מצןוהח

 קוכלר. כשירלדוגמה מ

 פחמן דוגמאל - ליםירע גזים תהמצאו  -לבדוק   שיש עיקריים מרכיבים
 החמצן אחוז כאשר - כתבמער הקיים החמצן ואחוזCO2 דו חמצני 

אדם.  ה גוף של ומתאן הנורמלי CH4התפקוד,  נפגע 17%-מ נמוך
 מהיר. ומוות שיתוק של סכנה , קיימת15%-ל חתמת

 את לאוורר על מנת -מסוים  לזמן הביוב מערכת מכסי פתיחת
 המערכת של המכסים את ג לפתוחונה רעילים מגזים בעיקר המערכת

 מתאימים להזרמת במפוחים להשתמש ובמקרה הצורך מסוים, לזמן
 נועלמ כדי העבודה בסיום את המכסים לסגור להקפיד אוויר.  חשוב

 בטיחותית. סכנה

 חולדות להימצא יםעלול ביוב שוחת בבור -זוחלים  של נוכחות בדיקת
 סכנה אין כי לוודא שי לעיל, תהמצוינוהבדיקות  בזמן ונחשים.
 אלה. ממזיקים

 למנוע נועד הגידור -הביוב  למערכת ניסהכ מקומות ושילוט גידור
 הן ליידע נועד טילוהש הביוב. תלתוך מערכ אורח עובר עובד או נפילת
 ביוב.עבודות  מתבצעות שבמקום את הציבור והן העובדים את

 
 : מים בצנרת עבודות של בטיחות ארגון פעולות 8.4.2.2

 הכלליים והבריאות הבטיחות חוקי כל על תשמור ההמעבד
 לשתייה. מים בצנרת ספציפיים לעבודהוה

 שימוש כל נילפ הצילום דציו של וחיטוי ניקוי ותתעד תבצע המעבדה
 לשתייה. בצנרת מים

 הכבלים :  תוף כולל נפרדות כבלים מערכות שתי יהיו למעבדה
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 כחול. בצבע צבועים תוצנר וףת מים צנרתב צילוםל - מים קווי לצילום

 בצבע צבועים וצנרת תוף ביוב, בצנרת לצילום - ביוב קווי לצילום
 אדום.

 ושינוע( בין וןאחס ב )כוללשל בכל ברורה הפרדה תוודא המעבדה
 ביוב. נרתבצ לצילום כבלים לבין מים לשתייה בצנרת הכבלים לצילום

 
 החיטוי : אופן    8.4.2.3

בריכוז  אקונומיקה ליטר חצי עם מים באמבט םוהכבלי ורמכש ילתטב
 ונקיים. במים זורמים ושטיפה עה,ש חצי למשך 1%

 
 ביוב : צנרת ניקוי   8.4.2.4

 או פסולת וכל שורשים שומנים, חצץ, ים,וצקממ תנוקה הביוב צנרת
 ביקורת.וה למהלך הבדיקה זיהום שיפריעו

 לוםהצי הלךמ על תשפיע לא לוםהצי לביצוע בצמוד המתבצעת שטיפה
 התקין.

 הביקורת בנקודת לכלוךה כל לכידת לבצע השטיפה מבצע באחריות
 ר,הצינו עימקט ניקוי בעת פסולת כל לניקוי ולהוצאת בציוד מתאים,

 מורשה.  לאתר פסולת ינויולפ

 בנפרד, הזמנה בכל הפעולה. את בפועל מי יבצע יתאר החוזה סקר
 מאושר ילוקלאתר ס תהפסול נוילפי שוראי ימציא מבצע השטיפה

 הבדיקה. להגשת דו"ח בצמוד
 

 נדרשים : אישורים     8.4.3

 לעבודתה. הדרושים האישורים כל את לקבל המעבדה באחריות

 העבודה. ביצוע מועדי על למזמין להודיע דהמעבה אחריותב
 

 אדם : כוח    8.4.4

 ם.המי שותר ע"י אושרמ גוף יע" ומוסמך מיומן עובד ידי על יבוצע צנרת צילום

 ע"י מאושר גוף ע"י ומוסמך מיומן עובד ע"י יבוצע צנרת צילום ממצאי פענוח
 שעברו אחרל ,לכך ויוסמכו יוכשרו הצילום הצילום ומפענח מבצע  רשות המים.

 ובדרישות. במבחנים ועמדו הסמכה מתאים קורס

 שנים. 3-ל אחת הסמכתם את יחדשו מכיםהמוס העובדים

 לפי : לשנה אחת יםעיני קתיבד יעבור מוסמך דעוב

20/25 (snellen) at 16" (40.6 cm) ± 1" (2.54 cm) or equivalent, natural or 
corrected. 

 צבעים עיוור ויימצא עבודתו, במידה בתחילת ,עיםצב ראיית קתבדי יעבור עובד
 צילום. פיענוחל להיות מוסמך יוכל לא

 
 ציוד :  8.4.5

 מותאם הסעה רובוט כולל המעבדה של גורהס מעגלב טלוויזיהה ציוד   8.4.5.1
 הציוד וכל מתח מייצב עם כוח מקור רשים, מצלמה,לקטרים הנד

 זה. טכני במפרט כמפורט ור,סג במעגל יהטלוויז לביצוע ביקורת הדרוש
 

 ביוב. בסביבת לפעילות מתאימות יהיו המצלמות    8.4.5.2
 

 ושמאלה, )ימינה  Pan-and-Tiltידודצ יכולות תבעלו נהתהיי המצלמות    8.4.5.3
 תאורה ורגישות X 360 270סיבוב  יכולת ימוםמינ למעלה ולמטה( ועם

קווים.    460של  יתימלמינ עלותמ ורזולוציה או פחות  3luxתהיה 
 אינסוף. עד אינץ'( 1מ"מ ) 25-מ מתכוונן בתחום יהיה מוקד מרחק

 
 מטר. 150יהיה  בלהכ של יהמינימאל האורך    8.4.5.4

 
 מטר. 1,000ל לכ מטר 2של  בדיוק תהיה המרחק מדידת    8.4.5.5
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 הצילום : לביצוע הנחיות  8.4.6

 כללי :    8.4.6.1

ואיכות  התאורה סנוור. למזעור תותאם רהתאו מתעוצ לום,הצי במהלך
 בכל הצינור היקף כל של ברורהתמונה  לספק תותאמנה התמונה
 התנאים.

קטנים,  אובייקטים סביב לנווט וגלותמס יינההת המצלמה מערכות כל
 לת.שורשים, ופסו

 של הראיה שדה את תחסום לא המצלמה, להנעת המשמשת המערכת
 בצינור. של התנאים וןנכ לתיעוד עתפרי המצלמה או

 מדויקת. דהמדי להבטיח כדי רפוי ולא מקובע יהיה המצלמה כבל

 בור של ניסהכבהתחלה, ל השוחה מבור היציאה בין יימדד המרחק
 תהיה אורך ידתקטע צינור(.  מד אורך של השוחה בסוף )מדידה

 במטרים.

 במילימטר. או באינץ' תהיה הצינור קוטר מדידת

 הצנרת. תכנית ע"פ טריג נקודות בין יימדד קמרחה םמי צנרת בצילום

 טלוויזיה ביקורת במהלך ולכלוך מעיבוי תנקיו יהיו המצלמה עדשות
 גור. במעגל ס

 עליופ איכותית, תמונה לקבלת שיפריעו בצינור אדים ווימצא הדבמי
 האדים. מפוח לסילוק

 עד המרכזמ סטייה מותרת הצינור, קוטר במרכז יהיה המצלמה גובה
 הצינור. קוטרמ 10%

 וז.האח עשירית של בדיוק שיפוע מדידת תכלול הצילום מערכת
 

 נוספות : דרישות   8.4.6.2

 ביצוע לאשר יהיה ניתן לא אחרת סולקו,י הצנרת קו לאורך מכשולים
 הצילום.

 אלו פנורמה השוחה.  צילומי פתחי כל של מעלות º360ם צילו נדרש
 כלפי הצינור מתחתית בדיקה ,נורצי  קטע של הבדיק כל יבוצעו בתחילת

 השוחה. לפתח מעלה

 בצנרת. חיבור כל של ותמעל º360צילום  נדרש

 יתר )סנוור( בצילום תאורת עולמנ כדי ההשוח תחפ את תכסה המעבדה
 סנוור. ולמנוע השוחה פנים של מוקדתברורה ומ תצוגה וכדי להבטיח

 מתחת נמצא מיםה הכשגוב ר,הצינו של במרכזו יבוצעו ווידיאו צילומי
 אופקית. פועלת בצורה והמצלמה עינית המצלמה,

נור( הצי רכזממ אחוז 10%±הצינור ) ציר לאורך תהיה מההמצל תנועת
 מכשול. בנקודת עובר הוא כן אלא אם  ור,הצינ צדב ולא

 יסודי ניקוי יידרש הצינור, בצד ממושך צילום הגורר מכשול קיים אם
 ות.בהער זאת לציין יותר ונדרש

 את המונע מחסום או במכשול להיתקל עלולה המצלמה בדיקה הלךבמ
 חץל משאיתב בשטיפה להסרה בצינור )ושאינו ניתן יקההמשך הבד

המכשול,  או המחסום את לעבור ניתן לא בהם אלהבמקרים  גבוה(,
 הקטע. של השני הצילום מצדו תבצע בדההמע

 הקודם ו"חהד חוזר(, םאחת )צילו מפעם יותר נבדק מסוים קו אם
 צילום. קטעי להשמיט החדש.  אין הדו"ח עם יימסר ביחד

 שי בהם נורבצי עיםמקט על לדווח המעבדה על -עומדים  מים על דיווח
 הקו ורדבמ הפרעה או מים מפלס או עקב בקו שקע מדים.  עקבמים עו
 סיבת הממצא. ולציין

 
 

 הבקרה : חדר   8.4.6.3
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 למנוע כדיי חשוך ממוזג, זורא היהי הצילום בקרת לצורך הבקרה חדר
 כדיי מרווח יהיה ורת, החדרהביק ממוקמים מסכי בו באזור סינוור של

 ומפקח(. הצילום ת )מבצעלפחו יםשאנ 2של  תזמני בוצפייה  לאפשר

 אינטש. 15ות "לפח יהיה הבקרה מסך גודל
 

 וידיאו : צילום    8.4.6.4

 עבור סטנדרטי טורמובפ בצבע פהרצי דיגיטלית הקלטה תבצע המעבדה
של  מינימאלית ברזולוציה יהיו הווידאו נבדק.  קבצי צינור כל מקטע

900 X 1,078 .פיקסלים 

סובייקטיבי  משיפוט להימנע כדיי תקולי טהלהק ללא יויה צאיםהממ
 המפעיל. ביות( של)חוסר אובייקטי

 ועהביצ צרכי לפי הרובוט( תותאם נסיעת וידאו )מהירות ביקורת
 רציף יהיה הצילום  לדקה. מטר 10 על תעלה לא מקרה כלך בא ,בפועל
 מסיבה םא אלא הזרימה, מורד בכיוון יבוצע הצילום הפסקות. וללא

 זאת. לבצע התאפשר אל כלשהיא

 במעלה, ביוב בקווי שוחהל בכניסה הקטע בתחילת יאופס המרחק מד
 הרובוט, נסיעת ועם נכונה קריאת מרחק לאפשר כדי הכבל יימתח

 הקטע. לסיום עד "קפיצות" וללא רציף הכבל באופן יךימש

 והווידיא סרט בתחילת מזוהה לשוחה( יהיה הצינור )משוח קטע כל
  דלקמן :כ ויהיהמו ובסיו

 שורות קסט,ט של שורות 14 מאפשרת אינה התוכנה / החומרה אם
 הצורך. להשמיט לפי ניתן המסומנות "אופציונלי"

 תיאור         מס' שורה

 . המפעיל שם -המעבדה  שם : 01 ורהש

 המזמין. שם : 02שורה 

 עיר.  :       03שורה 

 צומת בית, מספריותר ) מדויק מיקום כולל רחוב : 04שורה 
 פתוח. בשטח הפרויקט לקווים שם וכו'( או ובותרח

 על גבי שרטוט / מפה. GPS:          קוד מיקום  05ה שור

 קה.הבדי ווןכי  :         06שורה 

 .אופציונלי -אחר  ביוב( או סוג ביוב )כולל או מים    :       07 רהשו

 לי.נאופציו - פנימי( ציפוי תיאור צנרת )כולל סוג : 08 שורה

 צינור / גובה. קוטר : 09ה שור

 התוכניות(. פי צנרת )על ךאור    :     10 שורה

 ( התחלה.בתוכנית שמופיע שוחה )כפי מספר  :       11 שורה

 בתוכנית( סיום שמופיע שוחה )כפי מספר       :  12 רהשו

 הקו. הנחת ן / חדש + שנתיש קו : 13 שורה

 ע.ביצו עתשביצוע /  תאריך      :  14 שורה
 

טקסט  מסך בפרטי זנושהו לנתונים תואמים להיות חייבים אלו נתונים
 הראשוני.

 לפני או,ויד קטע של בתחילתו שניות 15-מ יותר לא יופיע הפרטים מסך
 נסיעת הרובוט. תחילת

 בקצב התחלה לשוחת ץמעלות, מחו º360צילום  קטע בכל לצלם יש
 מיקום. זיהוי שיאפשר

 הבאים :  הפרטים זמן בכל יופיעו ידאוהוו מסך על הבדיקה במהלך

 תיאור          מס' שורה

 אתר. או עיר / רחוב -למעלה  מימין  :  01 שורה
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 הבדיקה כיוון / התחלה שוחה מספר - עלהלמ משמאל  :  02שורה 
 סיום שוחה מספר /

 שיפוע. -למטה  מיןמי :    03שורה 

 ריך.קה / תאהבדי זמן  :  04 שורה

 רץ. מרחק -למטה  מאלמש : 05 שורה

 המסך. משטח 15%-מ יותר כסוי לא אלו שורות חמש  הערה :

 םוהממצאי הפגמים בכל תעצור המצלמה הבדיקה, במהלך
 תצוגה להבטיח הממצאים( כדי בטבלת המוגדריםם )תייהמשמעו
 מסביב )היקפי( כדי צילום כולל צינור,מצב ה של וממוקדת ברורה

 וחר יותר.מא מועדב כה נאותההער פשרלא

 יהיה הצילום התקדמות ךהמש וצידוד, חשודים ממצאים צילום לאחר
 לא , כדיהמצלמה( וכיוון למרכז )מיקום, חוזר שהצילום רק לאחר

 הקו. לאורך קטעי צילום טשמילה

 סיווג לטבלת תאמהובה הבדיקה בדו"ח יתועדו והממצאים הפגמים
 (.א' נספחהחומרה ) הממצאים ורמת

 - XXלשוחה  משוחה -הפורמט "רחוב  לפי יהיו םצילו בץוק שמות
YY". 

  משוחה לשוחה(. -אתר  )שם Ramot avi - 04 - 03לדוגמא  
 

 תמונות : צילום  8.4.6.5

 סטנדרטי. דיגיטאלית( בפורמט יצולם )תמונה צאממ כל
 .X 640 480של פיקסלים  מינימאלית וציהברזול תהיינה התמונות

שוחה",  שוחה", "למספר ממספר -ר ה : "אתייה התמונה קובץ םש
 בדו"ח. יעהמופ מספר תמונה

 -התחלה  שוחה -אתר  )שם jpg 125 - 03 - 04 - Ramot aviלדוגמא 
 (. בדו"ח תמונהס' מ -סוף  וחהש

 האזור של לוםפרספקטיבית )צי תמונה פגם, כל של תמונות שתי לפחות
 .מקרוב( אפ )צילום-קלוז הפגם( ואחת

 מכוון מהצד )הסתעפות( הצילום חיבור כל עבור נדרש דחא צילום
 לחיבור. ותישיר

 וסרגל ידועות שמידותיו דגם של צילום יבוצע הצילום בתחילת
 פגם ובכול תשמר זו המידה.  תמונה סקלת תא המראה אליו דשמוצמ
 ככל מקורב קנ"מ קבלת לצורך ונההתמ תועלה בצילום, שיזוהה
 ם.ודל הפגלג האפשר

 
 "סטלבנד" : חוט או בורוסקופ או מוט בעזרת וםציל   6.8.4.6

 וידיאו לצילום הדרישות כל המצלמה, הניוד )הפעלה( של דרישות טלמע
 חוט או בורוסקופ או מוט בעזרת בצעמת הצילום רכאש יחולו גם
 סטלבנד.

ממונעת  מצלמה להכניס ניתן לא בהםבמקומות,  רק יתבצע הצילום
 בבדיקתו קושי שיש שנמצא נקודתיאזור  םוציל לצורך או ית,סטנדרט
 סטנדרטי. בצילום

 מטר. 50על  יעלה לא הצילום אורך

 ככל ידאח קצבמשיכה( בו וחזור )דחיפה הלוך יתבצע לפיענוח הצילום
 לדקה. מטר 10על  תעלה לא מקרה שניתן, בכל

 אינץ'( כולל.4עד ) בקוטר נורותבצי יתבצע הצילום
 

 :שוחות  רתביקו   8.4.6.7

 יםהקוו לאורך השוחות בדיקת גם תבוצע הצנרת, לבדיקת בנוסף
 כגון :  בבדיקה נקודות עיקריות למספר להתייחס ישהמצולמים. 

 וכו'. איכול, שברים, סדקים, -חה השו חוליות של מבני מצב
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טון,  8העבודה  לתנאי מתאים עומס שבור, תקין, -השוחה  מכסה מצב
 וכו'. טון 25

 אדמה. שורשים, חדירות -ה לשוח יםמ לחדירות סימנים
 סדקים שברים, קות,חל -הפנימי  המתעל מצב
 המתעל. לתחתית השוחה ממכסה הירידה עומק סולם מצב

 לא./  כן  -פל מ שוחת
 מפגעים. בנוסף צילום וכן בסביבה מיקומה לזיהוי תצולם שוחה כל
 .והק אורךל מצב השוחות דו"ח יוגש הצנרת, "ח צילוםלדו

 
 : מיוחדים יםתנא   8.8.4.6

 במידה השפל. בשעות אפשרה במידת תבוצע פעילים בקווים בדיקה
 ום.ציל עולתפ תתבצע לא הצינור, מקוטר 20%-ל מעבר והזרימה תהיה

 במפלס צילום יבוצע הזרימה, בגובה לשליטה אמצעים תתקין עבדההמ
 מבוקרת בזרימה בוצע בדו"ח שהצילום תציין המעבדה נמוך,זרימה 

 בוה.ג מפלס בעק

בגובה  נקודתי שינוי כמו, הזרימה, למפלס מתחת תקלה ונצפתה במידה
 כדי מההזרי של מוחלטת חסימה אחרת, תבוצע הפרעה כל או הזרימה

 הזרימה בצינור. של הפרעות ללא לוםצי בצעל

 אחרות או מקומיות ותקנות ישותדר במילוי לעמידה אחראית המעבדה
 .תעות פעילווש ילותבנוגע לפע

 
 : הבדיקה ותוצרי דו"ח   78.4. 

 כללי :    8.4.7.1

 המצלמה התהפכות כדיי תוך שנרשמו תמונות או הקלטות יתקבלו לא
 ידי על שהוסתרו פגמים או כשולים, מפיתהיק פייהצ או בזמן נסיעה

 או תמונות וידיאו צילומי יתקבלו לא ציוד. בעיית או כבלים, מהחלקה
 ברורות, לא תמונות נאותה, לא התאור ס,ופוק חוסר ת צורה,בעיו עם

 עולות הצילום. במהלך פ ועיוותים

 ה,תאורה לקוי העדשה, על אדים עם תמונות או סרטונים יתקבלו לא
 צילום. של ודהיר כותאי או

 
 תיעוד :   8.4.7.2

 ב'( ויכללו הבדיקה )נספח חבדו" יתועדו והפגמים הממצאים כל
 יות.לדיגיט נותותמו יתהקלטה דיגיטל

 .MPEG4או   AVIבפורמט  יוגש הווידיאו טסר

 . JPEGבפורמט וגשוי תמונות

 . PDFבפורמט יישלח הבדיקה דו"ח

 שבדו"ח, הבדיקה לנתוני מההתאב יהיו םצילו וכל וידאו סרטון כל
 בדיקה נתוני של צהקבו נפרד, וכל קובץ יהיה נבדק לכל קטע כאשר
 ימים.  כלהמתא ותנוהתמו סרטל צמוד הנתונים, במסד יופיעו

 בתוכנת המשולבים וריםתיא סטנדרטית של מטבלה ייבחרו הממצאים
   הבדיקה. דיווח

 ות.הערה תבתיב ינהתצו התצפית לגבי נוספות כלשהן הערות

 .1בטבלה מס'  הקודים טבלת פי על יירשמו הממצאים כל

 רוטהפ לפי ותסווג הממצאים )ליקויים( תירשם כל של ההחומר דרגת
  .2מס'  בטבלה

 הצילום. בץבקו מניפולציה או שינויים עריכה, יכולת תהיה לא

 במעבדה יישמרו והדו"ח התמונות הצילום, סרט הבדיקה, ממצאי
 שנים. 7 לפחות

 הדו"ח תכולת   .34.78.

 המעבדה ידי על יוגשו והנתונים התמונות, הווידאו, הקלטות הדו"ח,
 . DVDאוCD ור תקליט יגב על אחריותה, ועל בלבד
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 מסד קובצי את המכיל  CDאו DVDקי,  און קשיח / דיסק ןכונ
 הכולל תמונות. ודו"ח צילום וידאו, נתונים,

  WINCAN כגון צנרת לוםלצי מתאימה בתוכנה וייערך ייכתב הדו"ח
 כולל ברורה תצוגה ,מודפס דו"ח יוגש ש"ע ובסיומה לפחות, או 8 גרסה

 כפי המופיע וםהציל נתכבתו שנשמר כפי דעהמי אתהכולל  כותרת,
 הבא :  בנספח בדוגמא

 - 3מס'  בנספח המופיע פי על הבאים,  הנושאים עיקרי את יכלול הדו"ח
 צילום. ו"חלד גמאודו נרת,צ צילום דוגמא לדו"ח

 
 דוגמא נספחהבאים : ) הפרטים היתר, את יכלול, בין כותרת דף    א.

 : wincan-לכותרת מ

 הדו"ח מספר טיו,ופר יקטוהפר שם : פרויקט ה פרטי (1
 צילום. ותאריך

 תפקיד, קשר, איש כתובתו, שמו, בודה : הע מזמין פרטי (2
 התקשרות. פרטי

 ותפקידו, קשר איש ה,ובתכת שמה, :    הצילום מעבדת פרטי (3
 דו"חה עורך הצילום, פרטי מבצע פרטי התקשרות, פרטי

 לביצוע ותמהרש כההסמ רישיונות ומספרי לדו"ח והאחראי
 .העבודות

 באים : )נספחה הפרטים היתר, את יכלול, בין הצילום דו"ח  ב.
 : wincan-לכותרת מ דוגמא

 הצילום. מעבדת ופרטי שם (1

 דו"ח. מספר (2

 הציוד מפעיל פרטי אוויר, מזג תאריך, כלליים :  טיםפר (3
 3, 2, 1 -סדר הצילומים  פי על ט,בפרויק ומספר מקטע

 והלאה.

 נוספים פרטים מיקום, רחוב, וב,יש - דהוהעב אתר יפרט (4
 המעלה הקטע שוחת צילום מופיע בו' CD למיקום,  מס

 ואורך הקטע. המורד ושוחת

 וידוע(, שימוש נחה )במידהה תשנ מצולם : ה הצינור פרטי (5
 סניקה גשם, מי וזתעשייתיים, ניק שפכים ביתי, הקו :  ביוב

 בטון, ,PVC -גו ווס הצינור , קוטרוכו' מים לשתיה לביוב,
 משורוול ינורצ פוליאתילן, א.צ, חרס, פיברגלס, פלדה,

CIPP .'וכו 

 נוסף. מידע ויידרש במידה -נוספות  הערות (6

 מים בקו כולל :  הווידאו סרט פי על איםממצה דו"ח ףגו (7
 שוחת ביוב סימון ובקו המצולם, הקו קטע וביוב שרטוט

 עומק כניות,והת פי על מספריהםו ושוחת מורד מעלה
 ימוןלס טבלה זרימה בשרטוט, רישום כיוון השוחות,

 מתחילת רץ מיקום במרחק כולל :  השונים הממצאים
 קודים, י טבלתפ לע אממצ קוד מהשוחה, ביציאה הצינור
 הממצא )גובה לגבי ופרטים הקוד עפ"י הממצא תיאור

, בס"מ יםמחבר בין %, מירווח-ב בקו או משקעים מה,זרי
 כל ממצא, של וידאו וכו'(, נקודת בס"מ ולק זר םצע חדירת

 חומרת דרגת וציון מצולם ממצא לכל ונהמספור תמ
 לחמור., מהקל 1-5בין  טבלת דירוג לפי הממצא

 התקלה :  לסוג בהתאם בצבעים ייצבע מצאיםהמ רוטפ

 קו על המשפיעים חיצוניים יםשירות )גורמ תקלות -כחול 
 מי חדירת שומנים, משקעים  ,זרימה ובהרשים, גשו  -הביוב(  
 וכו'. תהום

 תזוזות סדקים, שברים,  -טרוקטיביות קונס תקלות  -אדום  
 וכו'. במחברים
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 סוף צילום, לתתחי - הקו יצועלב הקשורים פרטים -ירוק 
 .'וכו צילום

 לדו"ח, יצורפו הממצאים תמונות כל -הממצאים  תמונות (8
:  ה, כולליפרטים לגבה כל וםריש תכלול תמונה כאשר כל

 וסוג מיקום נק' וידאו, הדו"ח, בגוף המופיע כפי מס' תמונה
 הממצא.

 עורך יכתוב והתמונות, הכתוב הדו"ח בסיום -המלצות  (9
 השונים וחתימתו הממצאים לגבי יוצותהמלאת  דו"חה

 בסיומה.

 צילום גבי על או תוכנית, גבי על המצולם הקטע סימון (10
 ה, לצורך התמצאותהעבוד רואז של וטואורטופ או לוויין

 קטע הצילום. של מדויקת

 
 הגשה :    .48.4.7

ל ע נתונים ומסדי תמונה קבצי הווידאו, צילומי כל את תגיש המעבדה
 הבדיקה. מזמין ע"י אחרת צוין אם , אלאDVDאו  CD ריתקליטו

 הבא : המידע את יכללו CD  /DVDתקליטורי  על התוויות

 ן.המזמי  -

 קיים(. המשנה )אם קבלן שםוהמעבדה  םש  -

 הפרויקט. שם  -

 הבדיקה )יום / חודש / שנה(. תהתחל תאריך  -

 הבדיקה. סיום תאריך  -

 אחת תיקייה בתוך יהיו ריםתוצמה כחלק הכלולים הקבצים כל  -
 ותאריך. הפרויקט שם את בתקליטור הנושא

 
 ביבליוגרפיה    8.5

.1 Guidelines for 
Acceptance of Sewers, October 2009, Los Angeles County 
Sewer Maintenance Division 
Consolidated Sewer Maintenance District 

 
.2  Review of Sewer Defect Condition 

 Classification Methodologies 
City of Hamilton 
Roster Category 26 :  Subsurface 
Infrastructure Assessment and 
Trenchless Technologies 2007/2008 

 
 נספחים    8.6

 
 ח ותוצרי בדיקהדו"    8.7

 
 נספחים   8.8

 : 1מס'  נספח

 מים. בצנרת ביקורת וחדיול פגמים וסוגי קודים : טבלת 1טבלה מס' 

 ביוב. לצנרת  WRCפי על קורתבי לדיווח פגמים וסוגי קודים : טבלת 2טבלה מס' 

 קה.בדי ו"חדב לדיווח : קודים 3טבלה מס' 

 קיים. קו -ם ממצאי לדיווח חומרה סיווג : טבלת 4טבלה מס' 

 חדש. קו -ממצאים  לדיווח חומרה סיווג : טבלת 5טבלה מס' 

 נבדקת. צנרת סוגי לתטב : 6מס'  טבלה
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 אופייני בדיקה הליך  : 2מס'  נספח
 

ם יהגורמ ימתורש פרטהמ בהכנת שהשתתפו הגופים נציגי רשימת  : 3מס'  נספח
 דעתם. לחוות נשלח ךשהמסמ

 

  ' 1מס נספח

 מים. בצנרת ביקורת לדיווח פגמים וסוגי קודים : טבלת 1טבלה מס' 

 קוד (wincan-ב אדום צבעע )יצוב תקלות הפגם / סוג
 דיווח

 Joint Opening WJO -פתוח  צנרת חיבור

 Joint Displacement -   WJDצנרת ורבחיב תזוזה

 Crack, Fracture -  WCFהפנימי הבטון יפויצב סדק

 Long. Crack -  WLCהפנימי הבטון יפויבצ אורכי סדק

 Transverse Crack -  WTC  סדק רוחבי בציפוי הבטון הפנימי

 Spiral Crack -  WSC הפנימי הבטון בציפוי היקפי סדק

 Multi. Cracks -  WMC הפנימי הבטון בציפוי יםמרוב משולבים סדקים

ׂ  דפורמ בצנרת עיוות ׂ   -ציה  ׂ  ׂ   ׂDeformation, Distorsion WDD 

 Local pulping -  WLPנקודתית מעיכה

 Mortar missing -  WMMבטון רציפות חוסר התקלפות,

 Defective concrete coating uneven -  WCDאחיד לקוי / א בטון ציפוי

 Discontinuity concrete connection  WCWבחיבור בטון רציפות חוסר

 Concrete coating burnt (due to welding) WCB -וי בטון שרוף )כתוצאה מריתוך( ציפ

 Weld penetration (penetrating secondary pipe) WPE -ר( חוד משני חדירה )צינור ריתוך

 Using an industrial raised (welding shoe) WZH -ריתוך(  חרושתי )נעל בזקף שימוש

 Blockage, Obstruction  WBO -חסימה 

 Defective mortar repair  WDR -ון בבט פגום תיקון

 Weld failure  WWF -פגום  ריתוך

 Other failure  WOD -אחר  פגם
 

קוד  (wincan-ב כחול )צבע שרות פגם סוג
 דיווח

 Corrosion -  WCO קורוזיה )חלודה(

קוד  (nawinc-ב וקיר )צבע כללי מידע
 דיווח

 House junction  WHJ בית לחיבור הסתעפות

 General joint   WGJ כללי -הסתעפות 

 Fire joint  WFJ אש כיבוי לברז הסתעפות

 Air valve joint  WAJ אוויר שסתוםל תעפוהסת

 valve joint  WVJ למגוף הסתעפות

 Inline valve   WIV הקו על מגוף

 Water inline   WIL עומדים מים

 מידה ציון כולל בקו זווית
 במעלות

line angle in degree scale 

 Up WAUלמעלה 

 Down WADלמטה 

 Right WARימינה 

 Left WAL שמאלה

 Foreign object   WFO זר גוף

 Another failure   WAF אחר כשל
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 ביוב. לצנרת  WRCפי על ביקורת לדיווח פגמים וסוגי ודיםק : טבלת 2טבלה מס' 

  (Joint)במחבר הקשורה תקלה מסמן   Jהאות סימון לכ  הערה :

 תיאור קוד סוגי פגמים

 מבנה
 הצנרת

CL  סדק אורכי- Long. Crack 

CC יקפיה קסד  - Spiral Crack 

CM מעורב סדק  - Multi. Cracks 

FL אורכי שבר - Long. Fracture 

FC היקפי שבר - Spiral Fracture 

FM מעורבים  שברים- Mixed Fractions 

B שבר - Fracture 

D פחיסות - Flattened 

X  קריסה- Collapsed 

JDS קלה  מחבר תזוזת- Connecting shifting - Slightly 

JDM בינונית  מחבר תזוזת- Connecting shifting - Medium 

JDL קשה  מחבר תזוזת- Connecting shifting- hard 

OJS עט מ פתוח מחבר- Slightly open connection 

OJM בינוני  פתוח מחבר- Medium open connection 

OJL מאוד  פתוח מחבר- Open connection 

SS קלה  משטחית קורוזיה- Light Surface corrosion 

SW קשה  משטחית קורוזיה- Hard Surface corrosion 

VD תאנכי מציהדפור - Vertical deformation 

תקלת 
 שרות

RF קל - שורשים Roots – fine  

RM חמור - שורשים Roots – Mass  

RT חוסמים שורשים Roots – Blockage  

IS קלה מים חדירת Easy water penetration -  

ID בינונית  מים חדירת- Moderate water penetration 

IR מוגברת  מים רתחדי-  Increased water infiltration  

IG ד מאו חזקה מים חדירת-  Very strong water 
penetration 

EH קשה  קורוזיה- Corrosion – Severe  

EM בינונית  הוזיקור-  Corrosion – Moderate 

EL קלה  קורוזיה-  Corrosion – Slight 

ESH קשים  דבוקים משקעים-  Sediment stuck hard  

ESM בינוניים  יםדבוק משקעים-  Sediment stuck medium  

ESL קלים  דבוקים משקעים-  Sediment stuck medium  

DE  משקעים-  deposits  

DES חול  משקעי- Sand deposits  

DEG שומנים  משקעי- Lipid/fat deposits  

OB סימה ח- Blockage / Obstruction  

WL מים  מפלס- Water level  

LL שמאלה  קו סטית-  Line movement – left  

LR ימינה  קו סטית- Line movement – Right  

LU מעלה קו סטית - Line movement – Up  

LD מטה  קו סטית- Line movement – Down  

 

 תיאור קוד סוגי פגמים
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ות תקל
 ביצוע

JN  הצטלבות- Junction  

JX בהצטלבות  התקל-  Junction failure 

CN צדדי  חיבור- Side Connection  

CNI פנימה  בולט צדדי חיבור-  Prominent in connection side 

CX בר במח להתק- Connection  

CXI פנימה  חודר במחבר תקלה-  Connection 

MH  שוחה- Manhole / Access Points  

ות נקוד
 ןלציו

ST צילום  תתחיל- Begin CCTV Sewer / Survey QA/QC 
Process 

FH צילום  סיום- CCTV Process Complete 

SA הושלם  לא צילום- CCTV Process is not Completed 

DC צינור  קוטר שינוי- Pipe diameter change 

LC משתנה  פנימי ציפוי- Changing internal coating 

MC הצינור  רחומ סוג ישינו- Change the type of pipe 
material 

SC הצינור  צורת שינוי- Changing the shape of the tube 

PC הצינורות אורכי שינוי - Changing the tube length 

פגמים 
ותקלות 

 שונות

V חולדה  או עכבר- Mouse or rat  

GP תקלה(  כללית )ללא תמונה- Overview (without 
incident) 

CU מים  תחת מצלמה- Underwater Camera 

LL שמאלה  קו תסטי- Line deviation to the left 

LR ימינה  קו סטית- Line deviation to the right 

LU מעלה  קו סטית- Deviation line up 

LD מטה  קו סטית- Line deviation below 

 
 יקה.דב בדו"ח חלדיוו ם: קודי 3טבלה מס' 

 

כותרות 
 תיאור קוד דו"ח

 כיוון זרימה
D זרימה מורד - Downstream flow  

U זרימה  מעלה- Upstream flow  

 תורת צינור

C  עגול- Round  

E ביצה  ורתצ- Egg shape  

O  אליפטי-  Elliptical 

R  מלבני- Rectangular  

S רובע מ- Square  

X  אחר- Other  

 רוסוג צינ

AC צמנט  אסבסט- Asbestos  

CO  בטון-  Concrete  

CC יצוק  בטון מובל- Cast concrete pipe 

GRP  פיברגלס- Fiberglass  

PVC .סי פי.וי- PVC  

PE  פוליאתילן- Polyethylene  

RC מזויין  בטון-  Reinforced concrete 

ST  פלדה-  Stee l 

VC רס ח-  Clay  

XXX  אחר- Other  

   Epoxy -אפוקסי  EPXשרוול 
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   Polyester -פוליאסטר  POL פנימי

XXX  אחר- Other  

ZZZ ידוע  לא- Unknown   

טרת מ
 םצילו

A 
  -ושירות  מבנה תקלות לאיתור יקהבד

Troubleshooting testing and service structure 

B סימה ח מקור לאיתור בדיקה-  Checked for blockage 
source 

D 
  יראשונ קיימת מצב צנרת מצב בדיקת

Checking the status of an existing pipeline Initial 
condition 

E 
 Checking the status סופי יימת מצבק תצנר מצב יקתבד

of an existing pipeline Final state 

F 
  ירהמס לפני חדשה צנרת מצב קתבדי

Checking the status of a new pipeline Before 
delivery 

G 
  מסירה חדשה לאחר צנרת צבמ בדיקת

Checking the status of a new pipeline After delivery 

H עתידי  תכנון לצורך קהבדי- CCTV for the design of 
future 

I נכסים וישו הערכת לצורך בדיקה CCTV for valuation 
of assets 

J סיבה  מכל חוזר צילום- Re-CCTV for any reason 

X אחר - Other  

 מזג אוויר

  Dryly -יבש  1

  Heavy Rain -כבד  גשם 2

  Light rain -ל ק גשם 3

 Rain – Showers -פזורים  ממטרים 4

 
כותרות 

 תיאור קוד דו"ח

 מיקום הקו

A כללי  -יש בכב- Road – General  

B  ומת צ -בכביש- Road – Junction 

C מהיר  בכביש-  Highway  

D מקורה  רכב בנין / חניון בתוך- In a building / indoor car 
park 

E גל ר יולכה שביל ,מדרכה-  Sidewalk, pedestrian path 

F פתוח  שטח-  Open space  

G ,י פרט שטח גינה- Garden, private property 

H פרטי  חםתבמ מטבח- Kitchen Private Compound 

I רבה  ביהעש -פתוח  בשדה- Open field - much grass and 
weed 

 
 

 

 קיים. קו -מצאים מ חיוולד חומרה סיווג : טבלת 4טבלה מס' 

 לעין. הנראה בעתיד כשל צפוי לא תקין, 1

 ת.הבאו השנים 20-ב כשל צפוי לא לכשל, קטן סיכון 2

 שנה. 20-10שבין  בטווח לכשל ינבינו יכוןס 3

 שנים.  10-5 בטווח לכשל גבוה סיכון 4

 כשל. קיים 5

 

 .חדש קו -ממצאים  לדיווח חומרה סיווג : טבלת 5טבלה מס' 

 ין.תק 1
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 קל. פגם 2

 בינוני. פגם 3

 חמור. פגם 4

 
 ת.נבדק צנרת סוגי : טבלת 6טבלה מס' 

C פנימי / חיצוני ציפוי :  בטון צנרת 
 :    PE _________________ ציפוי גוס

I צנרת 
 פלדה

 פנימי / חיצוני : ציפוי 
 _________ אחר / פלסטי / בטון ציפוי :  סוג

F   

PE רתצנ 
  ןטילפוליא

PVC 

 צנרת
-פוליויניל
כלוריד 
(PVC) 

 

CIPP 

 צינור
 משורוול
 )צינור
 שעבר
 שירוול(

 

OT צנרת סוג אחר ___________________  : 
 :  ____________________ ציפוי גסו

 
 
 
 

 אופייני בדיקה :  הליך 2 מס' נספח
 

 למעלה. ומלמטה מעלות, 360 בשוחה פנורמי צילום
 מקטע. פרטי עם יםרבד צוגתת

 לאפס. המרחק מד את כוון הצינור, מקצה בדיקה התחל
 בבדיקה. תחיללה כדי 3) טבלה( החל קוד ציין
 בצינור. מים מפלס גובה יןצי

 נראה. אם מים סימני גובה ציין
 בבדיקה, התחל
 והחיבורים. הפגמים כל את צלם
 פגם. כל של תמונות 2 צלם

 
 בדיקה. סוף
 

 בשל :  להמשיך או רעבול היכול לא המצלמה אם

 הצינור. מקוטר-20% מ גבוה מים מפלס
 נמוך. הנוזל גובה כאשר לצלם נסה
 ובדוק. הזרימ פחיתבמ שתמשה גבוהה הזרימה אם

 חסימה. / בצינור קריסה / שורשים
 

 בדיקה. הפסקת
 

 קה.הבדי הופסקה למה בהערות ציין בדיקה. הפסקת לציין כדי 3) טבלה( בקוד השתמש
 לא עד שהמצלמה בדיקה תחילת לפני בדיקה הליך על וחזור הבא בשוחה למהמצ התקן
 אם  AMHההפוך, כיווןב שהצילום וציין  MSA קוד ציון תוך בדיקה סיים לעבור, יכולה

 קוד הושלם. עם קההבדי את סיים לעבור, גלתמסו המצלמה
 

 אחרונה :  לשוחה מגיעה המצלמה אם
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 תבהערו שוחה מספרי ציין
 בדו"ח. סיום מסך סטטק הצג

 השוחה. של מעלות 360 צילום

 
 מסך :  על שכבות

 3.8.3 סעיף  ראה -ראשוני  טקסט מסך
 

 
 
 

 3.8.12 סעיף  ראה -ביקורת  בזמן סךמ טקסט

 

 
 

 בדיקה :  - דו"ח הגשת
 

  wincan ]מ לכותרת דוגמא - [צנרת צילום דו"ח

 הפרויקט :  שם
_____________________ 

 וביש
_____________________ 

 אתר / רחוב
_____________________ 

 נוספים פרטים
_____________________ 

 "חדו מספר
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 צילום ריךאת
 
 
 
 
 
 

____________ 

 
 __________________ כתובת               _______________ העבודה מזמין
 __________________ תפקיד                     _______________ קשר איש

 _______________ נייד _____________       משרד פרטים : טלפונים : 
____________________ E-MAIL        

 
 

 _________________ תכתוב ______________       הצילום מעבדת
 _________________ תפקיד ______________              קשר איש
 _______________ נייד     ____________ משרד : טלפונים :  טיםפר
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_____________________________ email 
 ____________ הסמכה רישיון 'מס _____________       לוםהצי מבצע
 ________________ לדו"ח איוהאחר העורך פרטי
 _________________ הסמכה רישיון 'מס

 
 
 

 לוםצי ו"חלד דוגמא
 

 WINCAN -דוגמא לגוף הדו"ח מ
 

 המעבדה לוגו
 מעבדה פרטי

 

 
 תאריך

__________ 
 

 אוויר מזג
____________ 

 

 הציוד מפעיל
___________ 

 

 'מס מקטע
_______ 

 
 

 ישוב
______________ 

 רחוב
______________ 

 מיקום
_____________ 

 קוםלמי ספיםנו פרטים
____________________ 

CD מס  _____' 
 

 ______ מעלה שוחת
 ______ מורד שוחת
 ______ קטע אורך

 
 ________ הקו חתהנ שנת

 ___________ הקו שימוש
 _________ צינור קוטר

 __________ צינור סוג
 

 
 נוספות :  הערות

 
 מ' 1.80עומק :  

 חומרה דרגת   תמונה  וידאו 'נק                                              ריאות     ודק   מיקום                        
 

 
1 

0.00    MH  0               1-1           00:  0                         1 וחהמש צלום תחילת 
0.00WL       0               1-2           00:  0                הצנור מחתך 5% מים מפלס 
0.20JN        0                 1-3           05:  0        מ"מ 100 קוטר 9 בשעה הצטלבות 

 
 
 

9.90    DES  2                1-4        25:  01      הצנור מחתך 5% בגובה יםעמשק 
14.40DES     2                1-5        42:  01     הצנור מחתך %10בגובה משקעים 

 
 
 
 
 
 
 
 
2                         21.80   CM4             1-6     15:  02              10-2 שעות בין  מעורבים סדקים 

                            22.0   LHF1-7    44:  02           2 לשוחה הגעה הקטע וםציל סיום     
 

 '__________ מס צילום דו"ח
 



 

 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי רלאש הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 
          ____________                            ___________________________________ 

 תחותמ+  חתימה                                                                      תאריך

 

 

99 

 

 אמצעי זהירות .  9

 ללייםת כירואמצעי זה 9.1

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות 
קשורות בעבודות מכל סוג שהוא. הת תאונות ה, לרבוונות עבודהדרושים למניעת תא

הירות הדרושים לאבטחת רכוש וחיי אדם באתר, או בסביבתו נקוט בכל אמצעי הזהקבלן י
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ומות בהם יידרש לבצע עבודות חפירה לגילוי שוחות במקות ון: תמיכבעת ביצוע העבודה כג
ינים יעבודה בענמשרד ה הוראות שלותמיכות של החפירות ויקפיד על קיום כל התקנות וה

, ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר מניות, פנסי תאורהאלו. הקבלן יתקין מעקות, גדרות ז
רמות עפר, כלי עבודה, או , ערותמצאות בואת הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הי

 חומרים ומכשולים אחרים באתר.

החפירות, ול הבורות לא את כהקבלן למ מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב
 רו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.כל המכשולים שנשא לישר את ערמות העפר ולסלק את

ם וחיה עקב אי נקיטת אד חייכוש או להקבלן יהיה האחראי היחיד לכל נזק שייגרם לר
לעומת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בכל תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. 

ובע, ושא לויכוח בין התמו לעכב תשלום אותם סכומים אשר יהוו נצהמזמין לע, שומר זאת
 או הסכסוך, או התובעים, לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב

. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד העירייהלוקי דעות, לשביעות רצון חי
כל שהוא שנפגע באתר העבודה,  טלאובייקיצויים או תביעת פ הקבלן, או לאדם אחר,

ת פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות ידי הקבלן באמצעו יכוסה על
 כשלהי בגין נושא זה.

צעי הזהירות המחייבים מחוקי מדינת ישראל, משרד העבודה והמכון אמ נקיטת כלעבור 
ים( לא ישלום לנאים כלף זה )תמפורטת בסעילבטיחות וגהות ואשר רשימת חלקית שלהם 

 שונים.ם במחירי היחידה הבנפרד ויראו אותם ככלולי

 לן בנושאהעובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה, יודרכו ע"י הקב
צעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש אמ

 .באמצעי הבטיחות שהוזכרו

 בשוחות בקרה ובמתקני ביוב תלעבודו זהירות אמצעי 9.2

ילום, שטיפה וניקוי לביבים או שוחות בקרה קיימים על בודת תיקון ו/או צבמקרה של ע
שוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי ה והביבים אהקבלן לבדוק תחילה את 

 אות:ראות הבות ו/או ההוהזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את הפעולות וההנחי

ש בה כמות מספקת של בה גזים מזיקים ויי שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין נלפ
אלא לאחר שהתא ה רלתא הבק חמצן.  אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס

אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים.  רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת 
 ,אבל רק לנושא מסכות גז.התא הבקרכניסה לפקת, תותר החמצן מס

שעות לפחות לפי הכללים  24וורור הקו, לתקופה של בקרה יוסרו, לשם אמכסי שוחות ה
 הבאים:

כסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים מ -רה קיים לעבודה בתא בק *   
 הסמוכים, סה"כ  שלושה מכסים.

 דת החיבור.וצדי נק ים משניהמכס -קיים לחיבור אל ביב  *     

יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה  חת בקרה אלא אם כןלא יורשה אדם להיכנס לשו *
 אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

 מ' יישא מסכת גז מתאימה. 3.0רה שעומקה מעל בק נס לשוחתהנכ * 

דם כניסת אכניים לפני מ' יופעלו מאווררים מ 5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על  *
 כל זמן העבודה בשוחה.  ךובמש

כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות ים בעבודה הדורשת עובדים המועסק
 הוזכרו.ש תי הבטיחונדרשים ויאומנו בשימוש באמצע

למען הסר ספק הרינו להדגיש פעם נוספת וביתר פירוט שהקבלן יהיה האחראי היחידי לכל 
ין לא ב אי נקיטת אמצעי הזהירות כנדרש והמזמקוחיה ע חיי אדםלרכוש או ל נזק שיגרם

ביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, המזמין שומר זכות לעכב תשלום על אותם יכיר בשום ת
ו נושא לוויכוח או אי הבנה בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הוימים אשר סכו

ות, לשביעות רצון עלוקי הדוך או חיישוב הסכס הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר
עבודה לעובד שחל הקבלן, או לאדם אחר, או  פיצויים עקב תאונת. כל תביעה להעירייה

בודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות הע באתרפגע תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנ
אי תשלום   פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כל שהיא בגין נושא זה.

היה רשאי, י החוזה והמזמין ייסת ביטוח זאת הנה הפרה יסודית של תנאלין פורמיה בגהפ
 בין השאר, מייד לעכב את כל התשלומים המגיעים לקבלן.
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ין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה, יזמין הקבלן תק יצוער לבבכל ספק באש
את כל  עויבצ ואישור קבלת חוות דעתעל חשבונו את מפקח הבטיחות של משרד העבודה ל

 הנחיותיו.

כמויות, העלות הכוללת של העבודות, הציוד ורט הדבר ברשימת הבכל מקרה גם אם לא פ
רט לעיל, רואים אותם ככלולים מפוות כזהירוהחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי 

 במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד. 
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 'זנספח 

 
 

         בוד:לכ
 "(העירייההלן: "ל) עיריית נשר

  20השלום  רח '
   שר נ
 

 ג.א.נ.,
 .                     ערבות בנקאית מספר         הנדון: 

 
 

"( המבקשים_________ מס' מזהה ______________ )להלן: "___________על פי בקשת ________
____________ש"ח( ______________ ₪ )במילים: כום עד לסך כל ס קואנו ערבים בזה כלפיכם לסיל

"(, הפרשי הצמדהן )להלן: "למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלמדה בתוספת הפרשי הצ
פה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת בורות שומן, ניקוי וצילום קווי לשטי    05/2020בקשר עם מכרז מס' 
 ההתקשרות במסגרתו.  ההם על פי מסמכי המכרז וחוזחייבויותיע כל התביוב, להבטחת ביצו

 
ימים מיום  14רשי הצמדה תוך לם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפלשאנו מתחייבים 

גיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך ב שתאשונה בכתקבלת דרישתכם הר
ביעה משפטית או בכל דרך אחרת, תהסכום תחילה מאת המבקשים בלדרוש את הו, או כלשהו או באופן כלש

 ים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.טעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשל ומבלי
 

את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  אתנום לדרוש מאתם תהיו רשאי
 לה על הסך הכולל הנ"ל.עבתנאי שסך דרישותיכם לא י נ"ל בלבד,הסכום המהן מתייחסת לחלק מ

 
 במכתבנו זה:

ל ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם ע -" מדד"
 י.כלכל

 
 דה יחושבו כדלקמן:הצמ הפרשי

"( כי המדד החדש" זו )להלן:ערבות  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י
_______ שפורסם ביום__________ היינו  נתעלה לעומת המדד בגין חודש ______ ש שהמדד החד
השווה להכפלת המדד החדש כום ההצמדה ס "( יהיו הפרשיהמדד היסודי_  נקודות )להלן: "_________

 קורי.ם הקרן המכוי סכובסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי, בני
 

 .חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ערבות זו הינה בלתי
 

 .ערבות זו תישאר בתוקפה עד ____________ועד בכלל
 נה.דרישה שתגיע אלינו אחרי ___________ לא תע

 __________ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.יום לאחר 
 

 ה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צור
 

 ן כתב ערבות זה.יירוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לענטפקסימיליה ו/או באמצעי אלקדרישה ב
 
 

 בכבוד רב,               
  

 נק _________________ב
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 'חנספח 
 

 ותיסול תביעהצהרה על ח
 

         לכבוד:
 "(העירייה)להלן: " עיריית נשר

 
 א.נ.,

 
    /202005צהרה על חיסול תביעות מכרז ה:     הנדון

 
 

"(, במסגרת המכרז שבנדון, העירייה" )להלן: רעיריית נשהוזמן מאתנו על ידי  ________הואיל וביום ___
)להלן : קוי וצילום קווי ביוב ן, ניבורות שומ ביצוע עבודות לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת

   ."(החוזה"
 
רה )להלן: ובגין העבודה האמון האחרון את החשבואיל וביום __________________ הגשנו לכם וה
 "(.החשבון הסופי"
 
 

 :ננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמןלפיכך ה
 
 

 ,העירייהואושר על ידי כל הגורמים )ידנו שהוגש על  הרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי

לא לנו ו איןהמבוקש בחשבון הסופי,  ופרט לתשלום(, הינו חשבון סופי לכל דבר ועניין הנדסהמ/המפקח

או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או תהיינה לנו כל תביעות, טענות 

ובע  ו/או הנכתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם  סעיפי ודה ו/או במטעמכם, בכל עניין הקשור בעב

כאמור, בין שהיא ידועה רישה דבזה על כל תביעה, טענה או מהם והכל במישרין או בעקיפין. אנו מוותרים 

 ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.לנו כיום 

 
מים יקון פגמוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, ותשהי הע מחובה כלאין באמור לעיל כדי לגרו

 וליקויים כמפורט בחוזה.

 
 

 :חתום היוםולראיה באנו על ה
 
 

_________________ 
 הקבלןחתימה וחותמת 
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 ט'  נספח
 

    05/2020הצעת המשתתף המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 
 
 כנספח י'. המצ"ב כתב הכמויותהצעת המשתתף מבוססת על  .1
 
 קלים ואינם כוללים מע"מ.הינם בשהמחירים בכתב הכמויות  .   2
 
 לן.בלה שלהטזים( ימולא על ידי הקבלן בריכוז ההנחות )באחו .3
 
 כי התשלום בפועל יחושב על פי ההנחה שנתנה על ידינו לכל פרק. ו הרינו מצהירים כי ידוע לנ .4
 
 רי היחידה במכרז.ת למחיתן לתת תוספלמען הסר ספק לא ני .     5
 
 כל העבודות המפורטות במסגרת מסמכי המכרז.לביצוע יש להגיש הצעה  .    6
 
שבכתב הכמויות.  ת תה למחירים הבסיסיים של היחידוינם הפחההאחוזים המוצעים על ידינו  -

 " במפורש.0במקרה ואין הנחה, תצוין הספרה "
 
 

 הצעת המשתתף
 

 פרק
 נחה או% ה קלהמש ור הפרקתא במחירון

0%  

יבת בורות שומן, מות, שאשטיפה יזומה, פתיחת סתי 57.1
 ניקוי וצילום קווי ביוב.

100%  
 תיים.דשרוול ותיקונים נקו 58

 
ל הינם הפחתה למחירים הבסיסיים, לפני מע"מ, של הפרקים בכתב עיהאחוזים המוצעים על ידינו ל
 ורש.במפ "0"וין הספרה הכמויות.  במקרה ואין הנחה, תצ

 
 
 
 

                                                                                                         _____________________ 
 

 תתףמשחתימה וחותמת ה
 
 
 
 

 
 
 



 

 המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי רלאש הרינו זה מסמך על בחתימתנו

 
          ____________                            ___________________________________ 

 תחותמ+  חתימה                                                                      תאריך

 

 

105 

 
 נספח יב' 

 פרוטוקול מסירה

 )דו"ח התיקונים הנדרשים מהקבלן(
 

     
     

 ם העבודהש  ברהשם הח  מיוםחוזה 
 

    
  ת :מסירה מס' ___________ לעבודה שבנדון בהשתתפוך סיור בתאריך _____________ נער

  :  ייההעירנציג  .א

  הפיקוח :  גנצי .ב

  נציג הקבלן :  .ג

 
 מצאנו כי העבודה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות רצוננו פרט לליקוים המפורטים להלן: ורלאחר הסי

 ____________________________________________________________________ .א

 ____________________________________________________________________ .ב

 ____________________________________________________________________ .ג

 
 הערות:

 _____________________________________________________________________ .א

 _____________________________________________________________________ .ב

 
 ך __________________ירקן את הליקויים הנ"ל עד תאעל הקבלן לת

 
 ית של העבודה יערך בתאריך ______________ בשעה ______.ופסיור למסירה ס

 
  

 
 
             _______________        ______________________                    ___________  
 העירייהחתימת                       חתימת המפקח              חתימת הקבלן                                
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 נספח יג' 

 
 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / מצב חרום

 
על ידו בשוטף, כפי שמפורט בחוזה זה, גם בעת יתנים השירותים הנהקבלן מתחייב, להמשיך ולספק את 

 מדינה.ה"י חרום, ע בעת הכרזת מצב או בהתאם להגדרת הרשות המקומית, מקומי,  שבר מיםמ
 

מפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת ובמסגרת זו, יפעל לריתוק משקי של עובדי כ ההוכרז העירייהלקבלן ידוע כי 
 ה.חוזה ז ב המשמשים את העובדים, לביצוע העבודות, במסגרתלי הרכשל הציוד וכהקבלן וכן לריתוק משקי 

 
עודות הזהות והאם פטורים הם תם, מספרי , את שמות העובדיעל הקבלן להעביר, במועד חתימת החוזה

אים, כלי רכב המשמשים את העובדים ומספרי הרישוי. כמו כן, יעביר הקבלן רשימת הציוד לומשירות מי
 ה.ד, העומד לרשות העובדים, לביצוע עבודות התחזוקל הציורי הרישוי שואת מספ

 
בור לצוותי העובדים גישמשו כת מות העובדים, אשרכן, יעביר הקבלן, במועד חתימת החוזה, ש כמו

 פרי תעודות הזהות ויציין האם פטורים הם משירות מילואים.מסהקיימים, עם פרוט 
 אפוד מגן ושחפץ(.) -"ר להנחיות פקעהקבלן יערך למיגון העובדים בהתאם 

 
רים ווי גרירה, המאפשצוע העבודות, במסגרת חוזה זה, יצויידו בים, לביכלי הרכב, המשמשים את העובד

, להודיע העירייהכות כרישה / מגפונים, אשר ישמשו את ערובמ העירייהמיכלי מים, המצויים ברשות  גרירת
 , בהתאם להוראות המפקח.ת המיםים או הפסקולתושבים הודעות שונות, בנוגע למשבר המ

 
 

 ב חרום או משבר מים מקומי:ה על מצתפקידי הקבלן, בעת הכרז

תאם לסדרי העדיפות, בהקומי, יבצעו עובדי הקבלן את העבודות, מצב חרום או משבר מים כרז מבמידה ויו
 שייקבעו ע"י המפקח.

 
תיקונים דחופים במערכת המים וכן ביצוע יימים, לשם הקבלן יתגבר, במידת הצורך, צוותי עובדים, נוסף לק

ת כיתן לספק מים דרך מערלא נ חלוקת מים לתושבים, במידה ויוחלט, כיתחנות ללשם סיוע בפריסת 
 ".העירייהכנית פריסה של תואספקת המים העירונית.  זאת, בכפוף ל

 
, העירייהה של האחזק הקבלן לצוות, על הקמת תחנות לחלוקת מים, יסייעו עובדי העירייהבמידה ויחליט 

ת מיכלי מים, ה, סיוע בהובלנה, הצבת שלטים בתחנדור התחבפריסת התחנות, כולל הצבת מחסומים וגי
יידרש, לשם הקמת התחנות ובסיום המשבר, פרוק ש חים, ברזיות, מחסומים, או כל ציוד אחריניידים או ני

 התחנות והחזרת הציוד למחסנים.
 

רט , כמפו152לתיקון רשתות המים, בהתאם לדרישות נוהל מל"ח מס'  יזרים,אי צנרת ואבהקבלן יחזיק מל
ת עם ספק / ספקים, לאחזקת המלאי, וידה והקבלן יחליט על התקשרספח לחוזה. במבטבלה המצורפת כנ

במועד חתימת החוזה, התחייבות מאת הספק / הספקים, לספק את האביזרים הנדרשים בשעת חרום , יצרף
מעמד חתימת יצרף, בההזמנה. במידה ויחליט הקבלן להחזיק המלאי במחסניו,  ע קבלתשעות מרג 6 ותוך

לאי, המואחת לרבעון, תתבצע בדיקת  העירייהני סות כל האביזרים והצנרת במחישור על הימצאהחוזה, א
 .העירייהבהתאם לרשימה, ע"י המפקח מטעם 

 
 העירייהערך תרגיל, לבחינת מוכנות , יייההעירבע ע"י אחת לחצי שנה, או בהתאם לתוכנית שנתית, שתיק

בהתאם וככל שיידרש  העירייהעובדי חלק בתרגילים ויסייעו לצוות ייקחו  לןלשעת חרום. עובדי הקב
מים, הובלת מיכלי מים, הובלת מחסומים, שילוט וכל הנדרש לפריסת ת למפורט לעיל, בפריסת תחנות חלוק

 תחנות.
 
 

 
 


