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של החברה  תאים תת קרקעיים    צביעת  ביצוע עבודותל  21/456  'מס  דו שלבי  מכרז פומבי
 יפו-ברחבי העיר תל אביב

אביבים   .1 מי  )  2010חברת  מבקשת בזאת הצעות  "מי אביבים"  או"החברה"  להלן:  בע"מ  עבודות(   לביצוע 

 יפו.-של החברה ברחבי העיר תל אביב  קרקעיים  צביעת תאים תתשיקום  

הוא  המ .2 פומכרז  תקנה  מכרז  לפי  שלבית  דו  בחינה  עם  לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  17בי   1993  -  ד' 

 "(.המכרזואפשרות להליך תחרותי נוסף )להלן: "

3. " )להלן:  מציע  ע"י  הצעה  "הספקהגשת  ו/או  לכל   "(,המציע"  המציע  הסכמת  ועניין  דבר  לכל  תהווה 

מס ם במסמך זהההוראות, התנאים והתניות המופיעי  חלק ממסמכי המכרז.הווה מך אחר מובכל 

אותם על המציע לצרף להצעתו כשהם   המכרזהמסמכים הרשומים מטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי   .4

 חתומים:

 עמוד מסמך 'מס
 1-10 מסמכי המכרז 1

 11-12 טופס הצעת מחיר -  'נספח א 2

 13 טופס התחייבות לקיום הצעה  -  'נספח ב 3

צביעת תאים תת  בור הוכחת נסיון מקצועי בביצוע עבודות  ה עס הצהרופט  –  1'נספח ג 4
 קרקעיים

14 

  וחברות עירוניות  עיריית תל אביב,  מי אביביםטופס הצהרה על ניסיון בעבודה מול   –  2'נספח ג 5
 )של עיריית תל אביב(

15 

 16 טופס הצהרה על ציוד בבעלות המציע –נספח ד'   6

 17 מקצועייםם  ה על עובדיהצהר  טופס –נספח ה'  7

 18 תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים ולחוק שכר מינימום    -  'נספח ו 8

 19     תצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז  -נספח ז' 9

 20 "גורמים מתווכים"ל  "דמי תיווך"תצהיר על אי תשלום  - 1נספח ח' 10

 21 יכים פליליים הלילית או חקירה פלבעניין תצהיר  -  2'נספח ח 11

 22-60   הסכם  – ט'נספח  12

 :להצעתו, את המסמכים הבאיםיצרף  , המציע 4בנוסף למסמכים המנויים בסעיף   .5

 , יש לצרף תעודת עוסק מורשה.תאם המציע חברה, העתק מתעודת ההתאגדות. אחר 5.1

התאג 5.2 שם  על  חשבון  רואה  או  עו"ד  אישור  חברה,  המציע  האם  בעלי  שמות  השותפייד,  או   םמניות 

הינה  במציע  המניות  מבעלי  ומי  במידה  )דירקטורים(.  התאגיד  מנהלי  שמות  אחזקותיהם,  ושיעור 

לפי  שותפות,  ו/או  חברה  באותה  השותפים  ו/או  המניות  בעלי  את  לפרט  יש  שותפות,  ו/או  חברה 

או גוף משפטי  ולא חבר בני אדם המתאים, ושיעור אחזקותיהם עד שהפירוט יגיע לכדי ישות בשר ודם

 .חרא

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .6
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 תקופת ההתקשרות .7

היא   7.1 ההתקשרות  ______  שנהלתקופת  יום  ועד   _______ ההתקשרות   מיום  "תקופת  )להלן: 

 הראשונה"(.  

תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או במס' תקופות  7.2 את  לחברה שמורה האופציה להאריך 

עד   )נוספות  תקופות4ארבע  )סך הכל ההתקשרות בת  ה  נוספות בנות שנ  (  מס' שנים ברצף  או   5אחת 

  שנים אם ימומשו כל האופציות בהסכם(.

סיבה שהיא, בהודעה  7.3 ומכל  מועד  עת, בכל  ו/או להפסיקו בכל  זה  הסכם  לבטל  רשאית  תהא  החברה 

 ימים מראש. 30בכתב שתימסר למציע הזוכה לפחות 

 זה:לוחות הזמנים במכרז   .8

 .30:10בשעה    18/02/2021 -', הה( יתקיים ביום  ובהח  איננהההשתתפות  )כנס מציעים  8.1

 .תל אביב 29קרן קיימת לישראל )קק"ל(   ברחובנקודת המפגש לכנס תערך   8.2

 .  15:00בשעה   23/02/2021 -', הג  : ביוםהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 8.3

 .12:00בשעה   09/03/2021 -, ה'גביום   ת הצעות:ד האחרון להגשועהמ 8.4

לעיל   8.5 הנקובים  והשעה  לתאריך  עד  שהיא(  סיבה  )מכל  המכרזים  בתיבת  תהיינה  שלא   לא  -הצעות 

 תישקלנה.

 :שאלות הבהרה .9

בסעיף   9.1 הקבוע  למועד  אביבים בדוא"ל  8עד  למי  להודיע  המציע רשאי  הבהרה,  שאלות  להגשת   לעיל 

avivim.co.il-@meianatma   כל סתירות, שגיאות, אי התאמות, או חוסר בהירות שמצא במסמכי על

ענין כלשהו הכלול במסמכי  או  פרט  או  סעיף  למובנו של  אצלו בקשר  ספק שהתעורר  ועל כל  המכרז, 

על כל שאלה או או  נשוא המכרז  לעבודה  או הנוגע  ות ברל  ת,סכם ההתקשרוהערה הנוגעת לה  המכרז 

 להסכם(. 2ספח הביטוח )נספח נ

 מציע שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת ההצעות. 9.2

ורק שיימסר למידע אחראית תהיה מי אביבים לא 9.3 מהחברה  בכתב שתתקבלנה תשובות טלפונית, 

 אותה. יחייבו

לערו 9.4 נדרשים  בהפונים  שאלותיהם  את  מסודרתטבלך  מסמך  יעה  פושמ)  ה  גבי  על   WORDלהלן(, 

סעיף נספח/מס'  השאלה,  של  סידורי  מס'  ניתן   ,בלבד:  בהירה בשפה העברית.  בלשון  השאלה  פירוט 

 "כללי". -לשאול גם שאלות כלליות, ואז לציין בטור סעיף/נספח 

 פירוט השאלה מס' סעיף נספח מס'

    

mailto:anatma@mei-avivim.co.il
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להצע 9.5 לצרף  המציע  פרוטוקול  על  את  התכ  אתו  המציעים  כנסתו  שובות לשאלות ההבהרה שניתנו ל 

 במהלך המכרז ופורסמו באתר האינטרנט של החברה חתומים על ידו.

 השתתפות במכרז: .10

 ההשתתפות במכרז הינה ללא עלות. 10.1

מסמכי המכר מאתר האינטרנט של חברת מי  10.2 את  ידפיס  למכרז שבנדון,  להגיש הצעה  מציע המעוניין 

 ..www.mei-avivim.co.ilבת:  בע"מ בכתו 2010  אביבים

אביבים   10.3 מי  לעיין במסמכי המכרז במשרדי חברת  יכול  מציע  כי  בזאת  בע"מ, שד' שאול   2010מובהר 

השעות    37המלך   בין  ה'  עד  א'  בימים  תשלום  ללא  אירופה,  אמות  בניין  אביב,   09:00-14:00תל 

 .03-7736129ון: תיאום מראש בטלפב

 :ההצעה  פן הגשתוא .11

להגיש בימים א 11.1 יש  ההצעה  השעות  -'את  המכרזים הנמצאת במשרדי   0080:-15:00ה' בין  לתיבת 

, עד תל אביב, בניין אמות אירופה, קומת כניסה  37בע"מ, שד' שאול המלך    2010חברת מי אביבים  

 .15:00השעה 

השען להגשה( ההגשה  )המועד האחרו 09/03/2021ביום   .00:12ה  הינה עד 

 ה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד.ההצע 11.2

בהדפסה   11.3 להדפיס  המציע  מסמכי המכרז בדף    בדף דו צדדי(  לא)  רגילהעל  ללא כריכת )רגיל    4Aאת 

או בהדפסה.ולמלא את הצעתו בכתב יד קריא ו( המסמכים  ברור 

 רז.במסמכי המכהנדרש  המציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף   11.4

 ם על ידי המציע.יחתומ תיולהצעה חייבים  כל מסמכי הה 11.5

 יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד ועל גבי טופס הצעת המחירים. 11.6

 :כמפורט להלן מעטפות נפרדות( 2ההצעה תוגש בשתי ) 11.7

אחת 11.7.1 המיליםיצוינו  עליה    -  סגורה  מעטפה  בולט  "במקום  לתנאים :  מסמכים 

מידה ואמות  כל  -  "מוקדמים  יוכנסו  המכר  ואליה  פרט וריםהאיש  לוכז  מסמכי   ,

 .להצעת המחיר

ואליה   -  "הצעת מחיר: "במקום בולט המילים  יצוינועליה    -  סגורה  שניהמעטפה   11.7.2

 המחיר שתוגש על גבי טופס הצעת המחיר.תוכנס הצעת 

 שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין שם המכרז ומספרו.

http://www.mei-avivim.co.il/
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סיף תנאים, תניות, התניות, להוואין    זרהמכ  ם בטפסינוייושי  , הוספותקותאין לערוך כל מחי 11.8

או הסתייגויות )להלן: "הסתייגויות כל הסתייגות תקנה למי אביבים זכות לפסול "(.  בקשות 

ה שקילת  את  להתנות  או  מההסתייגויות  להתעלם  לחילופין,  או  ההצעה  בהסרת האת  צעה 

 .הדסתייגויות, תוך פרק זמן שיקבע על יהה

ת 11.9 אביבים  למי  או כל הלוקה בחס  ל הצעהכ  פסולהיה רשאית  משמעות,  או דו  אי בהירות  ר, 

 הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

 תיקונים ו/או תוספות למסמכי המכרז .12

ו/א המכרז  מסמכי  את  לתקן  הזכות  את  לעצמה  שומרת  אביבים  לעדכנם בכל מי  ו/או  להוסיף להם  ו 

האחרוןשלב   המועד  למכרז  וניםכדע  ת.להגשת הצעו  עד  האינטרנט  ושינויים בהתייחס  יופיעו באתר 

  avivim.co.il-www.mei :של החברה בכתובת

 .חרון להגשת הצעותמחובתו של כל מציע ובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד המועד הא

   השתתפות במכרזתנאים מוקדמים ל .13

שכל   ויסודיים. הצעה המפ  םיהתנאמובהר  מצטברים, הכרחיים  סף  תנאי  להלן בסעיף זה הינם  ורטים 

להלן   מהתנאים המפורטים  מי  על  תענה  לא  כי חובה על המציע לעמוד   ומובהר  מודגשתיפסל.    -אשר 

מטעמוב ולא באמצעות אחר  אלא   ו של מציע,החברה לא תשקול הצעתוכי    ים שלהלן.בכל התנא  ,עצמו 

 לן:ים שלהאנל התמוד בכאם יע

 .  1976  -תשל"ו   לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  מציע כל האישורים הנדרשיםל 13.1

הצעתו  ימציאהמציע   ניהול פנקסי חשבונות  ,, לחברהבמסגרת  לאישור על  וניכוי מס   בנוסף 

המצורף כנספ  ,במקור המכרז  ד'ח  תצהיר בנוסח  י "ידו ומאומת עכשהוא חתום על  ,  למסמכי 

 .ד"עו

)  :ועיצקמ  וןניסי  13.2 ניסיון בשתי  עבודות  2המציע בעל  תת קרקעיים של    לפחות(  תאים  צביעת 

של בהיקף  מינימום    5  לפחות  כ"א  פלדה  מ"ר  צנרת  "ננופיינט"  של צביעת  -ו  10310בצבעים 

ב10333 ה,  )מהלך  מכרז ב  ות( השנים האחרונות שקדמו לתאריך האחרון להגשת הצע5חמש 

 .זה

האל המציע  ע  ור,מהוכחת  עלל  ג'כנהמצורפת    הצהרהה  לחתום  המכרז  1ספח  , למסמכי 

כאמור, כולל  הניסיון ומפרטת את דהיע, המשל מנכ"ל החברה  חתימה  -  ובמקרה של חברה

הכספיים ההיקפים  תאריך   פירוט  השירות,  ניתן  להם  הגופים  שבוצעו,  העבודות  וסוגי 

ה של  סיום  ותאריך  ניתן    ופהתקהתחלה  קשר שנה(ו  ודשח)  השירותבה  אנשי  שמות   ,

 .ומספרי טלפון

http://www.mei-avivim.co.il/
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מ .14 ג'ל  בתחייהמציע  כנספח  המצ"ב  בטופס  ניסיו  2הצהיר  על  תל למסמכי המכרז  עיריית  מול  ן בעבודה 

בע"מ. החברה תהא רשאית לפסול הצעה   2010"א ומול חברת מי אביבים  אביב וחברות עירוניות של עת

ניסיון לו  שיש  מציע  צ"ל  הנ  הגופיםול  מ  של  ג'אזין  יולא  יובהר  למסמכ  2ת בנספח  מדובר י המכרז.  כי 

נשוא המכרז.ן בעבוויבניס  דה מכל סוג שהוא ולא רק בעבודות 

או כל החברה   .15 אישור, היתר, רישיון  מסמך,  הצעתו  עם  המציא  לא  אשר  למציע  לאפשר  רשאית  תהא 

 .  החברה יע" שייקבעוב  קצ ק זמןפר וךמסמך אחר המהווה נאי מוקדם להשלים את המצאתו לחברה ת

נגד ה .16 עומדות  ולא  עמדו  ם יעות משפטיות ו/או הליכייו ו/או מי ממנהליו תבי מבעלמ  נגד  מציע ו/אולא 

לפירו ק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע משפטיים הנוגעים 

 על המשך תפקוד המציע.

ה לייחס בע"מ, ניתן יהי מעוסק מורשה לחברה  הותלאת פעיקה  עתירה שהכחבו  מציע שמגיש את הצעת .17

על  מציעה  ה  חברהל מורשה.  העוסק  של  העסקים  ומחזור  הניסיון  מדובר המאת  אכן  כי  להוכיח  ציע 

בהעתקת הפעילות הכוללת כמקשה אחת, כולל העברת עובדים לחברה בע"מ, העתק תעודת התאגדות, 

 לות.פעיה להחבר  של רטבעלי מניות וכן הסבר מפו

ל  הברחה .18 על הסף הצעה של  תהיה רשאית   או חברות קשורות,  מנהליו,  ותיו,מני  ילמבעמי    מציע,פסול 

למועד ה נכון  מתנהלתאשר  כנגדו חקירה פלילית או הליכים פליליים בעבירות של שוחד,   גשת ההצעות 

 . או הורשע בעבירות אלו  מרמה, קבלת דבר במרמה וכיוצא בזה

מרשאי  החברה .19 של  הצעה  לפסול  נמ  יקתבד  שלאחריע  צת  מידע ש  אצהחברה  על  מוטעה שהצהיר  הוא 

 רה במידע רלוונטי.חבת את החברה ו/או נמנע מלהצהיר ו/או ליידע את הלהטעו  ידבו כהימן ויש  ולא מ

החברה רשאית לפסול מציע אם התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של  .20

דו  חוות או  בכתב  שלילית  זהלי  שליקורת  בי  חדעת  ו/או  ,בעניין  ממשלתי  אתו  ממשרד  ממשלתי   גוף 

 .וש השנים שקדמו למועד האחרון להשת הצעות במכרזהלך שלמבציע התקשר המ

 (מחיר  %75איכות   %25)  אמות מידה ומשקולות ,כללים -  בחירת הזוכה במכרז .21

לפצל  החברה 21.1 ו/או  זוכים  מס'  לבחור  מציעהזכייה  את    רשאית  ולאחד  םיבמכרז בין   חלקים 

פור אמינות ו/או של שי  םימטעמין היתר  ת או חלק ממנו בין מספר זוכים, בוריביצוע הש  את

הש מערך  חיסכוישיפור  ו/או  ו/אורות  בעלויות  ענייני   ן  טעם  כל  ו/או  זמנים  בלוחות  עמידה 

 אחר.

ת 21.2 הליך  לבצע  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהא  המכרזים  גםחרותועדת  ובנוסף  נוסף   לבחור  י 

דעתפי  על  שני    שירכב שני,  השיקול  כשיר  במ  הבלעדי.  כזוכה  ליוכרז  אם  דשיים וחאחר  כרז 

של המציע, תופסק ההתקשרות בין   ומתחילת ההסכם החברה לא תהיה שבעת רצון משירותי

ולצור  הזכייה במכרז  את  להעביר  רשאית  תהא  החברה  כזה,  במקרה  לחברה.  במכרז  הזוכה 

 וההסכם.רז  המכתנאי  לכל   םרות עם הכשיר השני בהתאהתקש

הדעו 21.3 לבחו  מכרזיםת  חייבת  לא  אך  בכשיר  רשאית  שי  לעשני  ר  דעתה הבלעדי. כשפי  יר קול 

במכרז כזוכה  יוכרז  הז  שני,  בין  ההתקשרות  תופסק  כזה אם  במקרה  לחברה.  במכרז  וכה 

וליצור התקשרות   את הזכייה במכרז  תהא רשאית להעביר  כשיר השני בהתאם עם ההחברה 

 רבות ביצוע.ע רבות הגשתם להסכרז וההמכ  יאלכל תנ

שיקבל 21.4 מציע,  בו  יסרב לחתוזכייה    תהודעמהחברה    במקרה  יסרב במכרז,  או  על ההסכם,  ם 

לא   תנו/או  עפ"י  את התחייבויותיו  מכל ימלא  לבטל הצעתו  ויבקש  יחזור בו  או  אי ההסכם, 
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את לקבל  תהיה החברה רשאית  ת העומדת,  ועצבדירוג הה  בתור  עה הבאהההצ  סיבה שהיא, 

המכרז,  תנאב חדש,    ואי  במכרז  דעתהלצאת  שיקול  יובחשל ההבלעדי    עפ"י  לא רה.  בהר כי 

למציע, כי ה ובכלל זה, החזרת הערבות לקיום הצעתו   א התקבלהצעתו למכרז ליהא בהודעה 

לגרוע מזכותה  של החברה כמפורט לעיל. לידיו, בכדי 

לבחי 21.5 להלן:   םייבים הפורטרכהמ  שקלולרך  דב  ינההצעה הזוכה במכרז תהרת האמות המידה 

 את מירב היתרונות.חברה  מעניקה לעה הצהחר הפן שתבאווב איכות %25 - מחיר ו  %75

 :(%75) המחיר אופן שקלול הצעת .22

המציעים   22.1 יתבקשו  למכרז,  ההצעה  מע"מ( לבמסגרת  כולל  )לא  בש"ח  מחיר  הצעת  הגיש 

 .מחירה עתס הצופט  – 'אפורט בנספח  ית שירות כמגורילכל קט (1ליחידה אחת )

המציע  רהמחי 22.2 ידי  על  קטגוריית  שיינתן  יו  בכל  ידיע  כפלשירות  ת המשוערת החברה בכמו  ל 

 הצעה של המציע.רות. סכימת המכפלות תהווה את היקף הלשנה עבור כל קטגוריית שי

המקסימום לקטגורית השי 22.3 ממחיר  יותר  מחיר גבוה  להגיש  ניתן  רות החודשית בטופס לא 

המחי א'בנספר  הצעת  מ  ח  אם  המכרז.  המקסימום למסמכי  מחיר  יחושב  מכך,  יחרוג  ציע 

השירות. לקטגורית  בהצעתו  ביותכמחיר  הזולה  תקבההצעה  ושאר ההצדוקונ  75  לר  ת ועת 

בה ניקוד  הלנוס  תאםיקבלו  הנ  באה:חה  ביותר חלקי    x   07  הדונההצעה  הזולה  ההצעה 

 .שהוגשה במכרז

והשוואתן בלבד ואין   לשם שקלול ההצעותשמש  ד ותלבויות לשנה הינה הערכה בכמה  הערכת 22.4

להזמין   אביבים  מי  חברת  את  לחייב  כדי  מהקבלן הבה  לזוכה  היקף שירות כלשהו  ל נצו/או 

 .ו הכספי של ההסכםפקאת מלוא הי

ן הכמויות המפורט בטבלה שבנספח ה בדומה לאומדה היניצאופלתקופות הת  הכמויוהערכת   22.5

 טופס הצעה המחיר.  – 'א
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 (%25)  אופן שקלול רכיב האיכות .23

 

 ההצעות בבדיקת ביםלהש .24

 :ןראשושלב   24.1

 .םם המוקדמיינאבתתיבדק עמידתו של המציע  -  תחילה 24.1.1

ליעבום המוקדמים איעמד בתנש מציע  24.1.2  .קת קריטריוני האיכותדישלב בר 
 .לעיל 22ף  פירוט בסעיומתן ציון משוקלל בהתאם ליכות  הא בדיקת קריטריוני 24.1.3
. הצעה אשר תאפשריו דותונק 25מתוך  16א הוצעה לי להנימל מישוקליון איכות מצ 24.1.4

ממנה  ציון האיכות נמוך  לשל  ,שלה  תעבור  אמציעב השני.  לא  את ציון ברו  ע  שרים 
 רו לשלב השני.י יעבינימלהמ האיכות המשוקלל

שני: 24.2 פתיח  שלב  המעשלב  הצעת  ת  של  ניקוד  המחירטפות  ל  ומתן   21עיף  פירוט בסבהתאם 
 .לעיל

ידב  ושיח  הצעלההסופי  הניקוד    :ייששלב  של 24.3 הצי  יעל  ששקלול  המשוקלל  קריטריוני ון  ל 
 לאא ,ביותר תהא ההצעה הזוכה גבוהה ל יהיהציונה המשוקלההצעה שהאיכות וציון המחיר.  

 ים.דת המכרזים קבעה אחרת מטעמים מיוחדוע אם

   פן בדיקת ההצעותוא .25

המכרזי 25.1 רועדת  תהיה  למנם  מטעמה  שאית  צוות  הילרבו)ות  בית  חיעזרות  ( יםינצוועצים 
 . ("צוות הבדיקה")להלן:   יםיעמצהצעות וההלבדיקת 

די על י  פעלו אתר, המוחזק או מומתקן א  ל,, מפעדרלבקר בכל משיהיה רשאי    צוות הבדיקה 25.2
 או לשירותים המוצעים./ע ולמצי ולקבל כל מידע ביחס ציע וכן לבקשהמ

לפתהיה ר  ההחבר 25.3 אם  שאית  צוות ם  ע  להועפ  לא שיתף  יע ההצעהשמצ  סברהסול כל הצעה, 
 כנדרש.א מסר מידע, בדיקה או לה

מציע 25.4 בהצעת  לבחור  שלא  רשאית  יתברר  החברה  הי  אפילו  הזולה  נמצאא  כי  אם ה  ביותר, 
אומצ  אותו התחייבויות חוזיות קודמות   סודיתעל שליטה בה, הפרו הפרה ישהוא ב  חברה  יע 

משקל   אמת מידה
 אופן הניקוד תיאור באחוזים

ניסיו 
מקצועי 

ע  בביצו
 דות  עבו

 ק'נ 5

בעל תאיםון  ניסי  המציע  קרקעיים    צביעת  כ"א תת 

של צנרת   5  לפחות  בהיקף  צביעת  של  מינימום  מ"ר 

"ננופיינט"  פלדה   ב10333-ו  10310בצבעים  מהלך , 

)ה חרונות שקדמו לתאריך האחרון ם האהשני(  5חמש 

 .להגשת הצעות במכרז זה

הנזכרות   2 -מעבר ל תספנו  עבודהל  כ
 13.2המוקדם הקבוע בסעיף   איתנב
 נק'. 5מום של  יסקמל דענק',   1-בכה  מז

חוות דעת  
  /ציםילממ

 ותלקוח
 )כולל מי

 ם(יביאב

ל מס' ת מויחוחברה ינהל שהה מטעם צוות הבדיק נק' 10
 ירות מהמציע.ת שקיבלו שחולקו ו/או ציםממלי

יקול דעתה  ם לשתאהב תןנהציון יי
 לש  מקסימוםל  דעו  ההחבר  של  יהבלעד

 '.נק 10

מות רשהת
 כללית

 מהמציע
 נק' 10

  ריםטמרפלדה זו יינתן בהתאם לאמת מי  דקוהני 
ל אילו מוו של המציעמהות הניסיון   כמפורט להלן:

מקציבדעו (נספח ג'),ותביצע את השיר גופים  ועייםם 
 פיננסית תנותאי, (נספח ד')  כלים וציוד (נספח ה')

  ראשאחר ושא  כל נו  ISO ניתק,   BDIבהתאם לדו"ח  
 .רההחבת עי לדטונלור

  כהזמיע המצמהתרשמות כללית 
 נקודות  10של   מלייסקמד  וקיבנ

של   עדיהבל  בהתאם לשיקול דעתה
 החברה.

תהא    החברה זוידה  במסגרת אמת מ
יור  ע סלבצ ,יבתמחולא אך   ,רשאית

 .וכ"ויע המצ  במשרדי
יש להגיש אמת מידה זו וד  לצורך ניק

לאמת    יקודנה .עציאת פרופיל המ
אתי השוו  חסביגם   העשי וזה  מיד

 .מציעים אחריםל
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או  שהי לו  שהו  בהלחברה  שליטה  בעל  כלוא  ה,  במפי  חמש  חברה,  ונות חרהאם  ינהשהלך 
להגשתש במכרז  קדמו  לו    ההצעה  שנמסרה  ובלבד  מהחברה  זה,  בכתב  לאותה הודעה  בנוגע 

 הפרה.

ו כל ו/או ההסכם ו/אהתקשרות של החברה  ה  או  המכרז  יךרר חשד סביר כי במסגרת הלעוהת 25.5
עם   אחר  מהסכם  ו/או  מציע  מטעמו  החברה  או  י  היביצע  או  לבצע  מעניסה  בביצוע ורב  ה 

עבירה פלצאו ביו/ה  ברחהד  רמית כנגת ו/או למתן   ספקת טובין או למכירתוילית בקשר לאע 
לעסקה    שירותים הח/ו  יןבמקרקעו/או  עבור  עבודה  לביצוע  תהחב  .ברהאו  רשאית, רה  הא 

הבלעדי דעתה  שיקול  לפסעפ"י  ש,  זמן  בכל  לבטל  או  הצעתו  את  זול  את  או   כייתוהוא 
 ין.הענילפי , התקשרות עימו

יותר יחשתי הצעות    הה שלז  ללוקשמן  ציו  ה שלבמקר 25.6 ת המכרזים וק חובב. לח2סעיף    ולאו 
מס'   מקרה בו לאחר שקלול  "  :כךהקובע  ,  ( התשס"ג15)תיקון  נה שתי תתקבלעות,  ההצבכל 

ת חת ההצעויותר, ואקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה בה משויותר בעלות תוצאהצעות או  
בש עסק  של  תיבחראיש  ליטתהיא  ה  ה,  ובלבד שצרה במכוככזה  רואמההצעה  לה בעת ז  ורף 

 בשליטת אישה.א הושהעסק יקה בשליטה,  בון ותצהיר של המחזגשתה אישור של רואה חשה

יוחשבאישור רואה   ף אחד מאלה:יים אוכי לא מתקי אישה מחזיקה בשליטה  כיח כון 

נושא .א בעסק  מכהן  מנהמשרה בת  אם  למפקיד  משנה  למכללינהל  ל כללי,  סגן  נהל , 
 ה, הריבעסק אף אם תוארו שונ תפקיד כאמור י וכל ממלאשים ראסקע  הלנמ,  כללי

 .בשליטה קההמחזי לרוב משפחה ששהוא אינו ק

 טה.רובים של המחזיקה בשליאין הם ק -נשים  אינם ים  אם שליש מהדירקטור .ב

מתקיים המנגנון הקבוע בסעא 25.7 לא  הצעות ד בין שתי  קונילעיל, במקרה של שוויון ב  24.6יף  ם 
י ועדת  ת  ,רותאו  בהצהבחר  ביומכרזים  הזולה  זהות  תרעה  המחיר  הצעות  וגם   -  ובמידה 

  .ההגרלערך  ית

 

 .פי דין  א ומתן מותר עלול משר ניהכאשמשא ומתן עם מציעים,   לנהל  יתרשארה  החב .26

 ת והארכתןקף ההצעותועת פקימועד  .27

 הצעות.להגשת רון אחה  ם מהמועדיו 180ינו  הצעות התוקף ה מועד פקיעת 27.1

 קפן.  להחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תואת ההצעות ו ייבת לשקולאינה מתח  םבייבא מי 27.2

תוקףיה 27.3 ופקע  מועד ההחלטה של  הוש  ההצעות  ה  לפני  בר ההצעה הזוכה, ם בדאביבימי  גשו 
אביבים   מי  אאית  שרתהיה  למציעלבטל  לפנות  או  המכרז  בבקשת  להארכים  תוקף ה  ת 

 הצעותיהם.

להא  עיצמ 27.4 תושהתבקש  את  לותצעה  קףריך  רשאי  ת,  שנקבעהמווך  האריכה  לסרב   עד  או 
שס  תה.להארכ את  ימציע  להאריך  ארב  הצעתו  הו  ותוקף  אבדילא  למי  על הארכתה ע  יבים 

 בהמשך המכרז.ישתתף , לא וקשכמב

 מכרזוכה בהתחייבות המציע הז .28

להמ מתחייב  במכרז  לחברהזוכה  ה  7תוך  בה  ציא  קבלת  מיום  הזכיהדעהוימים  על  המסמ  ה   םכיאת 
 :םאיהב

 ע.ציהמחותמת  ליווי  בעמו ורשי החתימה מטותום על ידי משהוא חהסכם  ה 28.1

חים, הכל המבט (, חתום כדין על ידיהמקורי)בנוסחו    ם"להסכ  2ח  נספ"  אישור ביטוחי הקבלן 28.2
 הסכם.מכרז והמסמכי הברט כפי הנדרש והמפו

מסירת 28.3 לביצוע השיבוערה  אי  ש, יהוו קבלן, כנדרר ביטוחי הושאילהסכם    2  חפסנ  ו/או  רותת 
 ה.הודעת הזכי תא טלזכות לב  ר תקנה לחברההמציע הזוכה, אשהפרה מהותית מצד  

 

 (בהסכם 2נספח )סכם  וח בהביטדרישות ה .29

לב המציעים   29.1 לדרישות החברה לקיום  מופניתשומת  שיזכה בהתאם הקבלן  י  ים על ידביטוחת 
בהמם  לתנאי "לחיטווב  תוירחא)  13  יףסעפורטים  ת "דרישו  )להלן:  "כםהס  -  'ח  פחסנ( 

 "(.הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים

בש  יידר  וכההז  הקבלן 29.2 כאמורלעמוד  הביטוח  ההלוליל  לע  דרישות  במסמכי  לרבות  הסכם ן, 
 .ונספחיו
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מתחייהצש המגי 29.3  יללעת  טוהמפור  ראות הביטוחישות והויו את דרביא לידיעת מבטחלה  בעה 
מ לפרותהשיו  תדוהעבוהות  ואת  קיבל   כי  מצהיר בזאתומלואן  וההסכם ב  זרמסמכי המכ  יים 

 .ולהלןיל ם הנדרשים כמפורט לעהביטוחיל  את כ  ורועב  לערוך בותהתחיי ממבטחיו

את הביטוחים 29.4 לבצע  מתחייב  ולהפקיד ביהנדר  מגיש ההצעה   די החברהשים במסמכי המכרז 
יאוח ביצלא  תחילת  ממועד  ומתה  וער  השירותעבודות   2  נספחאת    םלתחילתי  נאכתו  יםן 
 .די המבטחום כדין על י)בנוסחו המקורי( כשהוא חת הקבלןטוחי ר ביאישולהסכם  

ה 29.5 עריכת  אישור  להמצאת  מתחייב הקבלן הזוככאמורוחים  ביטבנוסף  ל,  ת דרישוה כי בכפוף 
ימציא לה העתקי  .ח הנדרשותות הביטום מפוליסהחברה בכתב 

כיב  אתבזמובהר   29.6 הסתי  מפורש  יש  דרישותי  גבל  תויגכל  במסגלוהעל  הביטוח  פנית  יה רת 
לכך ותוך המועד שנקבע  נה הסתייגויות לדרישות בלתקצעה לא תלאחר הגשת הה  .להבהרות 

מויטוהב ככל  בהר,  ח.  הסתכי  ו/או  שינויים  הביטוחיייגוישייערכו  קיום  לאישור  ביחס  ם ות 
מהן    2נספח  ) תתעלם  החברה  המחייב  נווהלהסכם(  כרז מהמסמכי  ל  רףצוש  סחהינו הנוסח 

 .כםוההס

הסר 29.7 מוב  למען  המצאתספק  אי  של  במקרה  כי  בזה,  ", לןבקה  ביטוחיאישור  "  2  פחנס  הר 
מבטח ידי  על  פטור   –לן  ת הקבהצהר  –  6נספח    חו המקורי(, לרבות)בנוסמציע  י החתום כדין 

ידי, חתומה כדימנזקים על  )  ן  ת א  נומנוע ממלרשאית    תהא  הברהח  בנוסחן המקורי(הקבלן 
 .תום כנדרשירותים בשל אי הצגת האישור חהש ות ומתןע העבודביצו תחילת עדמו

לנב 29.8 ומבלי  מהאוסף  מובהר ב  28.4בסעיף    רמוגרוע  של אי המצאת נספח מקרה  כי ב  זה,לעיל, 
קא )ישור ביטוחי  תהאל  28.4(, כאמור בסעיף  2נספח  בלן  שאית לראות בקבלן החברה ר  עיל, 

 .כרזמבכייתו  ז  אתל טבל סכם ו/אושהפר את ההי  כמ

אין  שלב הכי ב  יודגש 29.9 א אלהמבטחים  חתמו על ידי  דרישה כי מסמכי הביטוח ייגשת ההצעות 
אהמו,  בחתימה וחותמת של המציע ווים  מבטחיו  עם  לישור והצהרת המציע כי בדק  הם אין 

 .דרשיםסויים הנאים והכיהסתייגות לגבי הנוסח, התנ

 רזכמטול הליך היב .30

במקל  כלף  בנוס אחר  ארשאית    ורה  לבטלביבימי  פי דין  ם  על  אביבים ש  . בנוסף,את המכרז  ומרת מי 
 אשר:ת המכרז, כא  כות לבטללעצמה ז

אחת 30.1 הצעה  עלעו  רק  ה  נה  האחרות,תנאיכל  והדרישות  המוקדמים  במסמכי המפו  ם  רטות 
 .מכרזהליך ה

או בנישהתקיימצאה   רההחב 30.2  ה.כוהזת ההצעה  , או בבחירלוהום פגם במכרז, 

לתה 30.3 לאחא  מיברר  מסביבים,  הוצאת  במר  טעות  שנפלה  המכרז,  בדרישות מכי  או  פרט 
י המכרז, ממסמכ רט אומהמפ ייםדרישות מהות  /שמטו נתוניםהוש  מכים, אורטות במסהמפו

 למים.על נתונים שגויים, או בלתי שוססו  או שדרישות אלו ב

 ז.כרביטול המ  םאביבי  מית דעל ק,פן המצדיהחברה, באוי  רכינוי נסיבות, או השתנו צש חל 30.4

פן המהווה אוב או פעלו ת או מחירים,הניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעוסביר ל  יש בסיס 30.5
 חוק כלשהו.ה על רביע הגבל עסקי או

אחראית לתשל  החברה 30.6 תהיה  למציע כלשהו בהקשר    ום כללא  ות רז בנסיביטול המכלבפיצוי 
 המפורטות לעיל.

  יהיכז ו הודעתטול זכייה איב .31

 תר, כאשר:ו/או הודעת זכייה, בין הי  בטל זכייהלה זכות ל  תמרשו  ברהחה 31.1

די מי על י אושרהלא ה לא בוצעה כנדרש, או ההדגמו  רותימת השמציע הדגה מהנדרש 31.1.1
 אביבים.

 .החברהי  ל ידתוך פרק הזמן שהוקצב ע  הסכם,המציע לא חתם על ה 31.1.2

בהתחייבויותי 31.1.3 עמד  לא  עללהו  המציע  השל  תארגנות   הםל  מניםהז  לוחוב  םביפי 
 תו.הצעב בהתחיי

תוכנ  הברהח 31.1.4 או  על המציע, ההצעה,  מידע  מקיבלה  אשר היה  על הה,  תה, טחלשפיע 
 מציע בהתקשרות.יית הבר זכטה בדהחלבידה, לפני ה  ילו היהא

סב 31.1.5 ספק  אקיים  אויר,  יוכל  ערוך  ם המציע,  רות, על פי לוחות ייצוע שבמועד לב  יהיה 
 שנדרשו.  םניזמה

 ת.מיתרצוע יבל  ירבסק קיים ספ 31.1.6
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אחרתה  לא  החברה 31.2 כיה  לתשלום  נזק  אית  כל  בגין  למציע,  פיצוי  בהסתמךל  או   שנגרם  על 
 .ורמאכלהודעת הזכייה, שבוטלה   רקשבה

מחזר 31.3 למכרז ו/או אי חתימתו עת  מהצעתו  הקבוע   כם או ההזמנה בתוך פרק הזמןל ההסציע 
בבמ או  סבירכרז,  זמן  פרק  המומ  תוך  הודעת  בעד  זמן פרע  נקב  לא  באם)  זרמכזכייה  ק 

 עניין.הפרת הסכם, לכל דבר ו  , יהוורז(במכ

או הודעת ביטול הזכיי 31.4 תקכייהזהה   :רתהביבים זכות, עפ"י בחילמי א  נה, 

פקבל 31.4.1 של  ת  בשיעור  מוסכם  הצע  5%יצוי  בממשווי  של תו  שוויין  )לרבות  כרז 
 ן,או לחילופי,  ז(על פי תנאי המכר  ות בהצעה,ות, הכלולאופצי

פי ד  י  צויפת  לקבל 31.4.2 ה  בגין,  יןעל  לה  בין  היש  נזקיםכל  אם ירים והעקיפים, שנגרמו 
ה ההסלפני  על  ההזחתימה  או  על  המנכם  החתימה  לאחר  אם  ובין  אוההס,   כם 

 יו על פי ההסכם או ההזמנה.בויותם החל המציע בביצוע התחיינה ובטרההזמ

 לים העסקיים דיני ההגבשמירה על  .32

להצלע  ציהמעל   הצצרף  שבד  ההרעתו  מכרז, המצ"  העסקיים  דיני ההגבלים  לע  מירהבר  תיאום  ב ואי 
למסמכי  ו כנספח אב  המכרז.'  אתל  שומרתיבים  מי  ההצ  עצמה  את  לפסול  י שד לאבשל חעה  הזכות 

   .שיירשמום  מנימוקים  עסקייע על דיני ההגבלים השמירת המצי

 וכהון בהצעה הזעי .33

יה 33.1 במכרז  זכה  שלא  בתוך  ר  יהמציע  מסמומ  יםימ  30שאי,  העד  ות תוצא  בדברעה  הודירת 
הסוחלהה המכרז  טה  במסמכי  לעיין  החברה,  של  לסעיף  פית  לתקנו21בהתאם  חובת   ת)ה( 

 למעט:, 1993 - רזים, התשנ"גהמכ

שוף ן בהם עלול לדעת החברה לחהעיו  חלקים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשרב 33.1.1
או תה בכלכלשלה, ץ וחה ביחסין המדינה, חויטי, או לפגוע בברי או מקצועסוד מסח

 .ציבורחון הבביט

משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ מש 33.1.2 ופות לח  לרבות בחינתפטי לוועדה,  בחוות דעת 
לפעולהאפשריות   שלהחל  או  שונות  וועטתה  סיכויל  הערכת  או  המכרזים,  ים דת 

 יים עתידיים.הליכים משפטטות כאמור ביכונים הנובעים מקבלת החלוס

ן זכות עיון לו התנגדות למתיע שיש  דין, מצי  פ-לז עבמכר  ציעיםלמ  תניהמוק  זכות העיון  רואל 33.2
במלואה בש  בהצעתו  בחלקה  מסחריאו  סוד  נעצבהמקצועי שלו, שלדעתו כלול    וא  ל  דרש ה, 

 .חיסיוןאת הנימוקים הרלוונטיים לציין  לסמן את החלקים החסויים בהצעתו ול

עלים  חלק 33.3 יסומנו  לא  אשר  כחס  דיי  בהצעה  יצול  ואו/ויים  המציע  לא  וקים הנימהם  גביינו 
מיי  וןלחיסי בהם  העיון  המציע  שמבחינת  ככאלה  אחשבו  החברה  מחויבת  ותר.  ות נפלינה 

אם חלקילמציע כ לברר  אלו לא קרה שאת הנימוקים לחיסיון, במים ו/או  חסוי  הצעתום בדי 
 צוינו בהצעתו.

ההחלט  בכל 33.4 חשיפמקרה  בדבר  שלה  חיסיון  או  הלקח  ה  בהצעה  בים  ועדת ת  וכסמינה 
אשל  ים  המכרז אשרביביםמי  גם חלקים שר  ,  סויים. בכל המציע ציין אותם כחשאית לחשוף 

הזוכה לכל   מחירי ההצעה  ות אתת לגלשאיהצעה, החברה תהיה ר  מור בכלהאמרות  קרה ולמ
 גילוי כאמור. יבקש  מציע אשר

יהיה   33.5 ומושתקמציע  ים מקבילה  םילקר, בחעת מציע אחהצב  הוא זכאי לעייןמלטעון כי    מנוע 
 הצעתו.ב  ודייםנו כססומ אשרלה לא

 מע"מ. ₪ כולל 350לחברה בסך  ותנה בתשלום  מתן זכות עיון כאמור לעיל, יהיה מ 33.6

המעוניי 33.7 למציע  אן  זכוממש  העית  בכתב  ת  יפנה  לעיל,  כמפורט  מחון  רכש אל  לקת 
 לא תיעננה.ת טלפוניות והתקשרויות. פניו

ת 33.8 לא  אביבים  לעי  שראפמי  בהלמציע  הל  ותצעין  המעמצי  רז.למכגשתה  אחר  ותק עב  ונייןע 
 למכרז. תו טרם הגשתהמהצעתו ידאג לשמירת עותק ההצעה ברשו

דהשיפום  מקו 33.9 בכל  לדיון  הייחודי  הנווענייבר  ט  זה  ן  למכרז  עיגעים  ו/או  טענה  לה ובכל 
 .חוז תל אביבט המוסמך במובעים ממנו הינו בית המשפהנ

 

 

         
 ציע מת החותמ  המציע  תמיתח   עשם המצי  ךריתא

 יד(גשל תא )במקרה
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 'אספח נ

 ירטופס הצעת מח

ר תל ברחבי העי  החברהם של עייצביעת תאים תת קרק לביצוע עבודות /21456 'מס  יי דו שלבמכרז פומב
 יפו-ביבא

 (2מתוך  1)עמ' 

 

יחידת  שירותיית הקטגור מס' 
 מידה

ת כמו
שוערת מ

ת ממוצע
 לשנה

מחיר 
מום  מקסי

לא ח לבש"
מע"מ 

חת ה אדחילי
(1) 

  מחירהצעת 
ח ללא בש"

ידה יחע"מ למ
 (1)אחת 

1 

או   ירביזאב קויני הכנת השטח,
מכני, הסרת חלקים רופפים  

  50±ה של ח לרמהשטוחיספוס פני 
ת והסרת קוצי מתכת ומיקרון, סית
ת ים(, הסרעץ )קלינופיסות 

 , צבע, טיחוןבטקורוזיה, שכבות  
 ותירקצפה והרמ ותמיקיואיטום 

יפת תשתית הבטון לפי חשד התא ע
 מפרט המכרזיות בההנח

  ₪  _______  ₪ 50 150 מ"ר

2 

קירות  ם ברצפה ובקים סדאיטו
לל כו התא באמצעות חומר איטום,

  בדקים בדיסק לרוחחבת סהר
איטום  ס"מ,  1ועומק מינימלי של 

קים בחומרים צמנטיים דס
בקירות  ים גמישים ליאוהידר

פני    לקתהח  ללוכ, אפות התורצ
לפי ההנחיות ון, עיצוב רולקות  טבה

 מפרט המכרזב

  ₪ 150 60 מ"א

 
 

______  ₪  

3 

)במם ברזשיקו  עצובי קומות  ל 
  מוטותוי  שיקבעו ע"י המפקח(: ניק

חשפו מכל שנן ופרופילי הפלדה הזיו
קבלת ברק  חלודה וקרומים, עד ל

  ה, חיתוךודחלי ללא סימני  מתכת
פגומיםוטמ , הרכבת  ות ברזל 

ם וחיזוקם  שידחל  זרב  תמוטו
לבטון או לטפסנות או לברזל  

בעזרת שומרי   הקיים בריתוך,
חומר מונע חת מריק, ומרח

 חיות המפקחפ"י הנקורוזיה, ע

  ₪ 200 25 מ"א

______   ₪ 

 ור בקירות התא,ינאיטום מעבר צ 4
   ₪ 280 30 קומפלט  רזת במפרט המכלפי ההנחיו

______   ₪ 

5 

  -ב א ת איטום התביצוע מערכ
    10333ן 10310 ט"ננופיינ"  םיצבע
ה(  ברבחישור הגורם המקצועי )בא

בע"מ",   "ננופיינט תוצרת  ומריםבח
פוי עליון, שכבת עליון למתכת צי

ות  כנצוע כל ההביר לאחון  ולבט
ל ביצוע בדיקת הנדרשות, כול

 אטימות

  ₪ 400 450 מ"ר

 
 
 
 

______   ₪ 

 
 
 

         
  יעת המצתמחו  עציהמ  חתימת   שם המציע  תאריך

 )במקרה של תאגיד(
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 ירטופס הצעת מח

העיר תל רחבי  ברה בהח צביעת תאים תת קרקעיים של לביצוע עבודות /21456 'מס  י דו שלביפומב רזמכ
 יפו-ביבא

 (2מתוך  2)עמ' 

 

יחידת  ית השירותוריקטג מס' 
 מידה

ת כמו
שוערת מ

 צעתממו
 לשנה

מחיר 
מום  סימק

לא ל  "חשב
ה דליחימע"מ 

 (1)חת א

  מחירהצעת 
ח ללא בש"

ידה יחע"מ למ
 (1)אחת 

6 

עבודה  ציפוי בגמר ה עובי  בדיקת
החברה  הצבע ע"י   לאחר ייבוש

מתאכשוצעת באמצעות מהמב ים  ר 
 פקח מטעם החברהת מנוכחווב

 20 יחידה

 
1500 ₪  

______   ₪ 

7 

עות ד(. ש)לעובעות ש 8יום עבודה בן  
מן  ביו פקחהמ יאושרו ע"יהעבודה  

כלולות: שכר  ה תווילעעבודה. הה
וח  ביט יים,עבודה, תנאים סוציאל

ודה  הפועל מהעב  לאומי, הסעת
מוש בכלי  חים, שיחזרה, ביטווב

וח  ת ורושונו וצאות, העבודה רגילים
 קבלן

 10 י"ע

 

650 ₪  

______   ₪ 

 ₪   ______  ₪ 120 40 ש"ע שעת עבודה פועל מקצועי 8

 ₪   ______  ₪ 100 40 ש"ע רעוזעי/פועל לא מקצו  בודהעת עש 9

כת תכולל ריתוך,  ות רצו  הודשעת עב 10
 20 ש"ע טרודותואלק

200 ₪  ______   ₪ 

 40 ע"ש גלי וד"פטיש חשמ  עבודהת שע 11
150 ₪  ______   ₪ 

 
 
 
 
מציע שיחרוג מכך,   טבלה לעיל.לא יוכל להגיש הצעה שהיא מעבר למחיר המקסימום הנקוב ב מציע •

 יר בהצעתו לקטגורית השירות.חם כממוסישב מחיר המקיחו
 
 

ש כללית  כוללתהבהרה  ה  העבודה  העלויות  כל  לאת  יש  והעקיפות  שישירות  ולוודא  כזה  נוסח  גםנו   מופיע 
 סכם.בה

 
 

         
 חותמת המציע   חתימת המציע   שם המציע  תאריך

 )במקרה של תאגיד(
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 ב'נספח   

 
 

 מ"בע 2010ד חברת מי אביבים בולכ
 תולקת רכש והתקשרויחמ
 יבאב-לת
 .,נ.ג.א

 
 

 עהצום ההות לקיייבהתח 21/456'  מסי דו שלבפומבי מכרז   דון:נה
 
 

מציע .1 לחים  אנו  לספק  התני  בע"מ  2010בים  ביא  מי  ברתבזה  התנאים,  כל  פי  על  השרות  והדרישות את  ות 
 מ."ול, או במחירים שנסכים עליהם במילע רטיםובמחירים המפו הכלולים במסמכים אלה

 .ההצעותלהגשת   אחרוןועד החודשים מהמ  הבעאר  םובת  הצעה זו תפקע .2
ח"מ מאשר/ים ומצהיר/ים ה ת,אחרית תאגדות משפטל הה, שותפות או כם חברמוגשת בש  שהצעה  הבכל מקר .3

 ם חותמים.המו  ף בשמכים כדין לחתום על מסמך הצעה זה ולחייב את הגובזאת שהוא/הם מוסמך/מוס
ש .4 לנו  המכוידוע  של  זרועדת  אים  מי  אא  למסוררשאית    בע"מ  2010  םייבבחברת  מת העבודה  מנה ו כל חלק 

 עים.ר מציד או למספיע אחצמל
לנו   .5 החכי  ידוע  בעצם  אביבים  ההסעל  ה  ימתאין  מי  חברת  מצד  התחייבות  משום  להזמנת   "מבע  2010כם 

 רותים.יש
אביבים   .6 מי  חברת  מס  וגעבנ  בע"מ  2010החלטת  בין  במכרז  הזכייה  לא  רפלפיצול  במכרז   לעע  יפתש  זוכים 

ל עעל ההחתום  התחייבותנו  אביבים  חבם  סכם  מי   תהיה לנו כללא  כי אין לנו ום  צהירי. אנו מ"מבע  2010רת 
 ין האמור לעיל.בגין פיצויים או מניעת רווחים כנגד החברה בגיעה ת תבוזכ

ומדו  יש .7 מלא   תא  ןיצילתאגיד אחר, יש    וא  רשומה  יע הינו חברה, שותפותהמצאם  יע.  יק של המצילציין שם 
 ן.כדים  השם, כפי שנרש

 

 
 
 
 
 

 שם המציע
הוא ת)  ישג אאם המציע    -    ( גיד תאה  שם את  לכתוב  יד 

  -    ציעת המובתכ

  -    טלפוןמספר 

  -    מספר טלפון נייד

  -    פקסמספר 

  -    שותפות רשומהמספר ח.פ. / 

  -    (EMAIL) כתובת דוא"ל

  -    מס' עוסק מורשה/ ת.ז

  -    םיררוישם איש קשר לב

  -    תאריך

  -    הימחת

  -    חותם ותפקידוה  שם

  -    נו תאגיד(הי המציעתמת )אם  וח
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  1'ח גספנ

דו פומבי    במסגרת מכרז תאים תת קרקעיים  צביעתות עבודביצוע  במקצועי    הצהרה עבור הוכחת ניסיוןפס וט
 /21456 מס' ישלב

__________  _________  רתחב  של  ______________  כ מששמ,  __________________אני הח"מ _ .1

 ____.  ___________מ ____ח.פ/ע.  המציע"(, : "להלן)

 כ"א בהיקף שלוצביעת תאים תת קרקעיים של  לפחות( עבודות  2ל ניסיון בשתי )ע בעהמצי  :יעוצקמ  וןניסי .2

"ננופיינט" מ"ר מינימום של צביעת צנרת פלדה  5 לפחות ם  ( השני5חמש )מהלך ה, ב10333-ו 10310בצבעים 

 במכרז זה הגשת הצעותך האחרון לקדמו לתאריונות שהאחר

 זה בשם המציע.  רתצהית  תלמך מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוס .3

עבורו   שם הגוף 'מס
 ודותבוצעו העב

תיאור העבודה 
 בוצעהש

 
  סוג

 החומר

 
 כמות מ"ר

שנות ביצוע  
  העבודה

קלאנדרי, )
  הנשחודש ומ

 (שנהחודש ו  דע

ש קשר פרטי אי
ף בהם  וג/רהחבב

  שם)דה ובבוצעה הע
 (טלפוןו

1.  
   

  

2.   
  

  

3.   
  

  

4.   
  

  

5.   
  

  

6.   
  

  

7.   
  

  

8.   
  

  

9.   
  

  

10.   
  

  

 י.ועוגם באמת המידה נסיון מקצסף דה בתנאי ימגם לצורך ע  "סיון מקצועיי"נ כחתעבור הוהינו   נספח זה •
 

         

  עית המצתמחו  מציעחתימת ה   עישם המצ  תאריך
 ל תאגיד(במקרה ש)
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 2'גספח נ

 וחברות עירוניות )של עיריית תל אביב(    ל אביבת תעירייים, אביבי מ  ולה מבודבע  הצהרה על ניסיוןטופס 

 
משמש כ___________"מ ___אני הח .1 _  ________________________________ של חברת    _____, 

   ___.__________מ ______ע./ח.פן: "המציע"(,   הלל)

 ע.מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציני  הנ ידי הנ"ל,ף תפקוקמת .2

ם  עבורגוף  /הברח שם 'מס
 ת ביצוע העבודהושנ תיאור העבודה שבוצעה עבודותהעו  בוצ

 (שנהעד    משנה)

גוף  /קשר בחברה פרטי איש
 בהם בוצעה העבודה

 (פוןלטושם  ) 

1. 
 
 
 

   
 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
ימ • שיי  יד  על  רק  םתיחוי  ולאהטופס  אביביםו  ל  שמציע  מי  מול  בעבודה  אביב ,  ניסיון  תל  עיריית 

עירעת  ברווח של  אביבירוניות  תל  ב  .יית  בניסיון  מדובר  כי  סוג  בעיובהר  מכל  ק ר  אלו  שהואודה 
 . רזהמכבעבודות נשוא  

 
 
        

 ת המציע תמחו  המציעמת  חתי  יעמצה  שם  ךריתא
 )במקרה של תאגיד(
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 'ח דנספ

 לות המציע בעב  דציוהצהרה טופס 

  /21456 מס' פומבי דו שלבי במסגרת מכרז

 
מצהירים   הציוד    כיהננו  המתאים(ש  י)בבעלותנו  נמצא  מטה    םהרשוכל  את  את  וכו  לסמן  תונים נהכל  לל 

  רות במי אביבים החל מתחילת ההתקשרות.ילביצוע הש  םרשידנה  הטכניים
 

 
 
 .ות ברורותכולל תמונ ,שנכתבו בטופס זה  והציודשל כלי הרכב    שוריםיהאו  תונואת הרישייש לצרף   •

 ם.אתבהקשרות  את הסכם ההת  יש לצרף  משנה ע ע"י קבלןציוד מסופק למציככל וה •

 

 
        

  עיחותמת המצ  המציעימת תח       המציע  םש       ריךאת   
 )במקרה של תאגיד(

 

 
 
 
 
 
 

 / שנת ייצור שוירי 'מס סוג 'מס
 שעליה לכבי

 
 ,פירמה

 גםוד סוג
 

 
 יםספם נופרטי
 הציוד  לע

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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 'ח הנספ

 /21456מס'  דו שלבייים במסגרת מכרז פומבי  צועים מקה על עובדטופס הצהר

 
הח"מ .1 כ_________________  אני  משמש  של___________  _____,   ______  ______________ 

   _______.____________ח.פ/ע.מ    ע"(,צימה" )להלן:

המציע להמציא האמור, על  מועסשהעובדים    להוכחת  חודשים לפני המועד   3קים אצלו לפחות  הנ"ל 
 ת הצעותגשהאחרון לה

 
 בשם המציע. יר זהת תצהוסמך לתל, הנני מידי הנ"מתוקף תפק .3
 

 תפקיד העובד םש 'מס

 
שרה  כה/ההשכל

 הסמכות/מקצועית
 

מועד תחילת העסקה  
 אצל המציע

   (חודש ושנה)

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
 

 
 
        

 ע המצי  חותמת  חתימת המציע  עשם המצי  תאריך
 )במקרה של תאגיד(

 

 
 

ביחמעסיק      המציע .2 ישיר  עובדבאופן  בצבעים   תאים  צביעת    בתחום  וןיניס  בעלי  עובדיםמעביד  -סי 
 (  שור הגורם המקצועי בחברה)באי   10333 -ו 10310פיינט" ננו"
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  'וספח נ

 /21456מס'  דו שלביפומבי  ז   מכר

 1199 -שנ"א  לא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התתצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה ש
 1987  -, התשמ"ז  ובהתאם לחוק שכר מינימום

 
מס' ת.ז. ________________ני הח"מ __א  _______________רח'  __ מ_______ 

ם לא אעשה כן, מצהיר וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אמת  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את הא
 קמן:בזה בכתב כדל

  
 ל.כאמור לעי  וכתובתי הםשמי, מס' תעודת הזהות שלי  .1

 

תצ .2 מגיש  /  אני  בשמי  חברהיר  לצ_____מס' חברה ____  ________________   תבשם    ורך______ 
 בע"מ. 2010חברת מי אביבים  עם    ______ רוספמשז  רמכ

 
אל החברה  ה  לא .3  / אלי  או כנגד כל בעל זיקה  האמורה  החברה  כנגד   / כנגדי  פסק/י דין וצאו  האמורה 

המרשיע ביותר  /חלוט/ים,  עבירוים  לאמשתי  שנעברו  חוק  2002באוקטובר    31יום    חרת,   יםדובע  לפי 
ום, נימו/או לפי חוק שכר מי  1991  -, התשנ"א  ם(ניוגה  יםאבטחת תנכדין וה  אלהעסקה ש)איסור  ם  ריז

 .בע"מ  2010חברת מי אביבים  תקשרות עם , עד למועד הה1987-התשמ"ז
  -פין לחלו

וכל בע / החברה האמורה  אליאני  אל החבר  ל זיקה  ים ביותר ו בפסק/י דין חלוט/ורה הורשענה האמ/ 
לש  ת,רוביעי  שתמ יוםנעברו  בדים זרים )איסור העסקה שלא כדין עוק  חו  ילפ  2002בר  באוקטו  31  אחר 

; אולם, 1987-זו/או בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"  1991  -ים(, התשנ"א  תנאים הוגנ  טחתוהב
 רות.אחרונה שלפני מועד ההתקשה  הייתה בשנהההרשעה האחרונה לא 

 
      בתצהיר זה: .4

זי )מאלהד  אחל  כ  -"  קה"בעל  חבר  1:  שננב(  אדם  על  י  )בלןקה  דיישלט  אם  2;  הוא חבר בני   הקבלן( 
מ אחד  )א( בעל השליטה בו; )ב( חאלהאדם,  פי העניין, בר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, ל: 

פעילותו של חבר  ןהקבלור של  דומה במהותו להרכב כאמ  ותם לתחומיבני האדם דומים במה, ותחומי 
הוא חבר בני  הקבלן( אם 3ר העבודה; )שכם  לושתל  ע  הקבלן  ראי מטעםחא; )ג( מי שהקבלן  שלו  ותלעיפ

 .  בקבלןולט חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי שש -תית שנשלט שליטה מהו  אדם
 .1981  -)רישוי(, התשמ"א תחוק הבנקאוכמשמעותה ב -"שליטה" 

מהותית"   שלה  -"שליטה  של  בסו  א  יםבערה  ושחזקה  מסוייותר  אמצעי  םוג  י בנ  רחבבשליטה    של 
 דם.הא

המועד בו הוגשה ההצעה   -רז; בהליךון להגשת הצעות במכאחרהמועד ה-במכרז  -  "מועד ההתקשרות"
 להליך.

  
 .  תי ותוכן תצהירי אמתלהלן חתימזהו שמי,  .5
 

                                    
    

 המצהיר  חתימת  תאריך
 

 המתיח  תמואי
 

בזה   מאשר  __  יכהנני  בפיפהו   ______ביום  עע  ___________ני  ב________ו"ד  במשרדי   ,___ ,____

________ ___מר/גב'  זהות  תעודת  בעל   / אישי  באופן  לי  המוכר/ת  כי ___,  שהזהרתיו/ה  ואחרי   ,______

ה את , אישר/כןה  עשת/העשי  בחוק אם לאי לעונשים הקבועים  מת וכי יהיה/תהיה צפואת האה להצהיר  /עליו

 .יועלה /םחתור הנ"ל  ות התצהינונכ

 

    
 חתימה            חותמת
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 216/45אום מכרז מס' יבדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תתצהיר  - 'ז פחסנ
 

מס  דלקמן:  יר בכתב כ_, מצה__________פר ת"ז ___אני הח"מ ______________ 
 .ור לעילאמכ  הםי לש  ותתעודת הזה שמי ומספר .1
 
חברת מי של    כרזבמ  "(יד( )להלן: "המציע_________ )שם התאג___  תרחב  םזה בש  תצהיר  ישגמאני   .2

ל  2010אביבים   )נוש___________________  בע"מ,  מ_________  ההתקשרות(,  מכרז א  ספר 
 "(.זהמכרהלן: "______ )ל

 
  ד ומנהליו.הצהרה זו בשם התאגיאני מוסמך לחתום על  .3
 
 1988-ות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"חראהול  דויגנפעלו ב  מטעמו לא  יאו מנהליו ו/או מו/ע  צימה .4

"ינוד ולעיל:  )להלן  ההגבלים העסקייםי ההגבלים העסקיים  , ובכלל זה במכרזם  "(, בקשר להצעתדיני 
 )אך לא רק(:

ו/אוחיהמ ▪ ע ו/או ציהמי  יד  עלו  ה זו הוחלטף אשר מופיעים בהצעוכן כל מרכיב נוס  הכמויות  רים 
זה או  כרזמבר לא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחל י,מאצען פעמו באואו מי מט/ומנהליו  

 זה )למעט מציע במשותף(    במכרזעם מציע פוטנציאלי אחר  
ו/אוהמחירי ▪ פרט אחר ה  ם  ו/או כל  הו לידיעת  באופן כלשהובאו  צעה זו לא  מופיעים בההכמויות 

לו פוטנציאל ש י שרא ידגאו תאם אדני כל  פבזה, או    במכרז  ותצעה  יעצמ  שראו תאגיד אכל אדם  
 ותף(.מציע במש מעטזה )ל  במכרזעות להציע הצ

מטעמו לא היו מעורבים בתיאום ▪ מי  ו/או  מנהליו  ו/או  הצעות ו/או מחירים ו/או כמויות   המציע 
 וגשת עלהמה צעלה גענועתם ובין בזה, בין בנוגע להצ  במכרזהמוגשות    תאחר בהצעו  או כל פרט/ו

מצ מהווה הגבל ן הזה, ולא פעלו באופ  מכרזשוק בקשר עם    קתלובח  וא/וזה,    רזבמכאחר    עיידי 
זה, ו/או  מכרזקיים במסגרת התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסעסקי ו/או  

 מאלו. ו לבצע אחדלא ניס
ל אחר, או ש של מציעל הצעה ע יעשפלה סונישפיעו ולא ו/או מי מטעמו לא ההמציע ו/או מנהליו   ▪

ו/או  במכרזחר,  א  לייאצנוטפמציע   ניסו  לא  זה  ובכלל  למציע   לא  זה,  או  אחר  למציע  גרמו 
 זה.    במכרזציאלי אחר שלא להגיש הצעה  פוטנ

שהוא עם מציע ים כלו דין ודברבות הסדר אנעשית בעק  זו של המציע מוגשת בתום לב ולא  עההצ ▪
 ותף(.שמזה )למעט מציע ב  זרכמב  יאלצימציע פוטנ  או עם

 
 :מתאיםום הבמק  v  מןסיש ל .5

ו/או בעל מנהליו  [ המציע,  במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של ניותיו ו/או עובדיו לא נמצאים  י מ] 
לתיאום מכרזרשות    ;ההגבלים העסקיים בחשד 

 
 :אנא פרטאם כן,  

________________________________________________________________________ 
 

ני השנים האחרונות בעבירות על די  רבעו ו/או עובדיו לא הורשעו באלי מניותיבעו  א/ו  יוליע, מנה] [ המצ
תאו של  עבירות  לרבות  העסקיים,  הההגבלים  כנגדם  ועומד  תלוי  ולא  מכרזים  פלימי  ירות בעבלי  ליך 

 אלו;
 __________________________________________________________ רט:אם כן, אנא פ

 
             ___________         _____________           ___________   ____________ 
 חותמת מה+חתי   מספר ת"ז               שם                    תאריך                    

 

 אימות חתימה

   ,___________די ב____רשבמ __ ,_________ד  ו"ע  יפנב הופיע   _________ה כי ביום __הנני מאשר בז

באופן  ג/מר לי  המוכר/ת   ,_____________ ואחאישב'   ,______________ זהות  תעודת  בעל   / רי י 

ם לא יעשה/תעשה ם בחוק אם הקבועישיונאת האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לע  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר

 ו.ליע ה/תםחו  "להתצהיר הנ  , אישר/ה את נכונותכן

 

  _________    _____                                                       ____________ 
 חתימה                                                                                                 חותמת                
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 ווכים"תמ" ל"גורמים תיווךי דמ"  םלותשעל אי    בותהצהרה והתחיי  - (1)ח'נספח 
 
 

_____________  ____  מח"ה  י/ואנ ת.ז.  מס'  החתישה/מור__________  במציע י  מה 
________________ 

 בזה בכתב כדלקמן:  ים ומתחייבים/מצהיר
 
נתן ו/או לא הציע   .1 לא  ו כל דבר הנאה ו/או כסף ו/א  בעקיפין, כל טובת  רין ו/אובל, במישיקו/או  המציע 

בעק  ןבמישרי  להשפיע,ה  טרבמך  רע  עלב עו/או  מי א/ו  טהלחה  ליפין,  חברת  של  מחדל  ו/או  מעשה  ו 
ש  2010אביבים   או  אביבים  בע"מ  מי  בחברת  משרה  נושא  א  2010ל  מי  חברת  עובד  ו/או  ביבים בע"מ 

 ממנו.  נה הנובעיםהסכם/הזמו/או כל מכרז  ל  אחר, בקשר או כל גורםבע"מ ו/או מי מטעמה ו/ 2010

 

קיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או בעו  א/ו  יןרל, במישו/או לקב  תא להציע ו/או לתלב  ייתחמע  ציהמ .2
ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה ו/בר  ל דכ או מחדל של חברת בעל 

אביבים   או של  ב  2010מי  משרה  ע"מ   יםבביא  בד חברת מיבע"מ ו/או עו  2010  יםבבחברת מי אבינושא 
 נו.למכרז ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממר  קשב  ,ראח כל גורםמה ו/או עטאו מי מבע"מ ו/ 2010

 

 2010רה בחברת מי אביבים תף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משישא  המציע לא שידל ו/או ל .3
ו/א עובד חברבע"מ  אביבים  ו  מי  ו/א  2010ת  ידע מ  בללקת  נמ  עלגורם אחר    ו מי מטעמה ו/או כלבע"מ 

 נה הנובעים ממנו.זמה/כםסהל כו/או ז  מכרשור לקהי/סודי חסו

 

 ישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברת מי אביביםו/או לשתף פעולה, במ  שדלהמציע מתחייב לא ל .4
אבי  2010 מי  עובד חברת  ו/או  קבל גורם אחר על מנת ל  או מי מטעמה ו/או כלע"מ ו/ב  2010בים  בע"מ 

 ו.מנמ  יםענה הנובהסכם/הזמ  לו/או כ  ר למכרזשוהקי ודסי/סומידע ח

 

 2010יפין, עם נושא משרה בחברת מי אביבים שרין ו/או בעקבמיתף פעולה, ישידל ו/או  לא  לא שהמציע   .5
עובד   ו/או  אביבים  בע"מ  מי  מי  2010חברת  ו/או  ו/א  בע"מ  גורם  מטעמה  כל  לקבוע  אחרו   במטרה 

 ת.תירוחת לאותית ו/או ה מלאכמחירים בצור

 

י אביבים ת ממשרה בחבררין ו/או בעקיפין, עם נושא ישבמ,  הלעופתף  ו לשלשדל ו/א  אהמציע מתחייב ל .6
ו/או עובד חברת מי אביבים    2010 ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע בע"מ ו/או מי מטעמה    2010בע"מ 
 לא תחרותית.או /מלאכותית ורים בצורה  מחי

 

פעל בניהמציע   .7 לאמור  לא  ביבים א  מית  רבח  לקשרות שהליכי הת  תלעיל במסגר  5-ו  3,  1  יםפעיבסגוד 
 בעים מהם.שנול הסכם/הזמנה בע"מ ו/או כ 2010

 

 לעיל, חברת פיםבניגוד לאמור בסעי  תעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו פעלידוע למציע שאם י .8
אביבים את  2010  מי  לעצמה  שומרת  שיקול  בע"מ  עפ"י  הבלע  הזכות,  בהליך ו  תפלשא  ל,  דידעתה 

קיי  התקשרותה כלגביו  חשד  )בסעיףפעה  תהשענ  ים  אחר  הליך  בכל  ו/או  כאמור,  "הליך זה  ולה   :
ל זמן שהוא את זכייתו בהליך קשרות"( ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכההת

לההתקש ו/או  זמרות  בכל  שהובטל  ההסכםן  את  הנ/א  מהההזמנה  ההתקשרובעים  ל כ  או/ו  ותליך 
תקף  הס המציכם  בנ  ,עעם  לכלוזאת  מסמכי ההתקשרות,הער  אח  דסע  וסף  מכח  לרשות החברה   ומד 
 או מכח כל דין".  1970-וזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"אסכם, חוק החהה

 

זה  מתחייב  המציע   .9 סעיף  תוכן  עובלהביא  קבלנלידיעת  נצידיו,  שלו,  המשנה  מטי  ומי  סוכניו  עמו גיו, 
בהלישהך  דרל  כב  יםהמעורב ההתקשיא  חברורך  של  אבת  מי  הסכם/הזמנה   2010  םביית  ו/או  בע"מ 

 הנובעים ממנו.

 
 
        

מורשה/י  חתימת    שם המציע  תאריך
 מציעהחתימה ב

 חותמת המציע  
 של תאגיד( קרה)במ
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 ים פלילייםפלילית או הליכ ניין חקירהתצהיר בע  - (2)ח'נספח 

 
 

ה _____אני  מספר  _____________ח"מ  ______.ת_________  מ____________ז  בכתב   צהיר_, 
 כדלקמן:   

 
 ל.ות שלי הם כאמור לעיהזהשמי ומספר תעודת  .1

 

2. __ חברת  בשם  זה  תצהיר  מגיש  "________________אני  )להלן:  התאגיד(  )שם   מכרז"( בהמציע__ 
חב מי  של  ל  2010אביבים  רת  )נוש_________________  בע"מ,  מכ,  ת(רוקשתההא  _____   רזמספר 

 ."(המכרז)להלן: "  _____
 
 . ליוך לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד ומנהסממוי נא .3
 
מניו .4 מבעלי  מי  לרבות  המציע,  נגד  מתנהלים  לא  ההצעות  הגשת  למועד  חקירה נכון  מנהליו,  או  תיו 

   כיוצא בזה.בלת דבר במרמה ו, קרמהת של שוחד, מיים בעבירוליכים פלילפלילית או ה

 
לי רכב השלכיש במסגרת הצעתו  הגע  צימה .5 מנהליוד  לצו  א/ו  וייכים  מניותיו,  מבעלי  מי  ולרבות   או  ג', 

 ברות קשורות, אשר לא מתנהלת כנגדו חקירה פלילית או הליכים פליליים. ח
 
לו הסכם הת .6 מציע שיש  עלי ד ג', ולרבות מי מבעם צנשוא המכרז  וע השירות  קשרות לביצוכן הצעה של 

 ת או הליכים פליליים כאמורליליפ הרקיחמתנהלת ר כנגדו  שאשורות,  חברות קו א יוהלנמ ו,מניותי
 
 
 

      ___________         _____________           ___________   ____________ 
 חתימה+ חותמת   ז.תמספר                שם                                 תאריך           

 

 

 מהתיאימות ח

 

 _,  _____ד ___________ , במשרדי ב_________ו"ע  ניפבע יהופ   ___________  מאשר בזה כי ביום  יננה

___ זהות  תעודת  בעל   / אישי  באופן  לי  המוכר/ת   ,_____________ ואחרי מר/גב'   ,___________

שה תעה/עשי אל אםועים בחוק פוי לעונשים הקבה צתהימת וכי יהיה/צהיר את האעליו/ה לה  שהזהרתיו/ה כי

 עליו. ה/תםוח  לנ"ההתצהיר נכונות   תאאישר/ה כן,  

 

 

            ______________                                                ____________ 
 חתימה                                                                                   חותמת
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 יפו  תל אביביר תאים תת קרקעיים של החברה ברחבי הע יעתצבעבודות  לביצוע                 '  מס  כםהס -  'ט חספנ

 2017שנערך ונחתם ב ________ ביום ___ בחודש _______  

 

 מ"בע 2010מי אביבים      בין:

 514374099ח.פ. 

 64518 יפו-אביב-תל ,37ל המלך משדרות שאו

 03-7736292: ספק   03-7736118 :פוןטל

 "(ברהחה)להלן: "

 דאח  מצד

 __________________________   ן:ילב

 ________________ח.פ. / ע.מ. __

 מרחוב _____________________

 __________פקס: __  טלפון: ___________

 "(הקבלן)להלן: "

 מצד שני

 

בקבלת שירמעוניי  והחברה ילהוא  ברחבי  השל החבררקעיים  ק  תת  םאיתת  יעוצבת  עבודוות של ביצוע  נת 

 ;פוי-יבבתל איר  הע

בעל  והקבלן ואילהו הוא  כי  והתחייב  הנ  כל  הצהיר  פי  האישורים  על  דדרשים  , בעל הרקע המקצועיין,  כל 

הכיה הניסיון,  הידע,  והמיומנות  הנדרשים  שורים  לחמקצועית  לספק  השיכדי  את  ותים רברה 

על פישלם  שירנדם הר כל התנאיתם להלן(, ולמלא אח)כהגדר   ;ןיכל ד ם כך 

סמ והואיל לקבל    ינתמעוני  ןבלהקי  גצמ  ךועל  ששירותי  מהקבלןהחברה  עם  תת ת  צביעבדות  ל  תאים 

מתחייב להעניק לחברה שירותים )כהגדרתם   והקבלן  יפו-של החברה ברחבי העיר תל אביבקרקעיים  

   זה;תנאי הסכם הוראות וי ובהתאם לעצמא  הכל כקבלן ,להלן(

רז כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכהשרותים  ת  בלק  יאתנ  סדיר אתינים להינועמ  והקבלןוהחברה   ליאוהו

 שהסכם זה מצורף להם;

 

 :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן ,לפיכך הוסכם

 ואמב

מהווים חלק בלתי נפ .1 ממנו.המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים   רד 

 יפך.הלן  וכ מעמש  ד אף ברביםכם בלשון יחיור בהסהאמ  לכ .2

 כללי .3

תי  בל צורפים או שיצורפו אליו מהווים חלקם המספחינהו  זמכרכי המסמ  סכם,הל המבוא 3.1

 של ההסכם.נפרד  
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 :םימת הנספחישר

 תעריף    -     1נספח 
 הספק ביטוחי  אישור    -     2נספח 
 ת מידענספח סודיות ואבטח    -     3נספח 

 הביסבה תכואי  לשמירה על  צהרת הקבלןה    -      4ח נספ
 נספח מפרט טכני     -     5נספח 

 נספח ערבות לביצוע       -    6 חפסנ
 

 :  הגדרות 3.2

 
 "השרות" ו/או "השרותים"  

 ו "העבודות"ו/או "העבודה" ו/א
 

תיקוני  תאים תת קרקעייםצביעת  עבודות של 
  ווכים י שטחציפו הכנת  ניקוי אברזיבי,בטון,  

החברה   הזמנות  פי על  סכםאם למפורט בההתב
 דעתה מעת לעת.ל  קושי ילפו
 

 "הזמנה"
 
 או "החברה""   מי אביבים"
 

 "יום עבודה" ו/או "עבודה יומית"
 
 
 

 "שעות עבודה"

 צוע עבודה.החברה לביהזמנה של  
 

 בע"מ. 2010מי אביבים  
 

למשך מס' ,  בודהצוות העמסגרת עבודה של 
  לפי הזמנת החברה  לכה  ,נההזמעות בהקבו שעות

 זמנה והזמנה.ה  כלב  ,יעדלדעתה הבי שיקול  פלו
 

 שעות ביצוע עבודה.

 קצועי"ם המורגה"
 

ו/או כל אדם אחר מתקנים מנהל מחלקת  
יות ממונה על העבודות  י החברה להשימונה על יד

 מה.או על חלק מהן מטע
 

 "ההסכם"
 
 
 "יתא תת קרקע"
 
 
 
 
 "ציפוי"
 
 "איטוםיעה וצב"
 
 
 
 ים מוסמכים"רמוג"

  

הוסכם  ש חרא ךממס לוכן כ  הקבלן עם  םסכהה
 . הסכםהמד  שיהווה חלק בלתי נפרעליו בכתב  

 
מבנה עשוי בטון המותקן מתחת לפני הקרקע, 

ת פתח כניסה לאדם  ו היא בעזרהכניסה אלי
וציוד. בתוך התא מותקנים צנרת ו/או אביזרי  

 נרת.צ
 

 תו.צפרו  נההמבירות על ק  פעולה ליישום חומרים
 

  רךוצל ,סויםר ממוש בחומישת פעולה הכולל
תא תת   /מבנה   תוךאל  גז וא נוזל עת חדירתנימ

 קעי.קר
 

ו/או   םמיאו רשות ה/ביבה והס תנהגד להמשר
 חברהה אוו/  בביאיית תל  עיר

 

 תקופת ההתקשרות .4

ההתקשרו 4.1 תתקופת  ___  חלת  ליום )________  __ביום  ועד  שנה(  של  לתקופה 

___________( ההסכם""להלן:  _  תהא האופציה להאריך את תקופת תקופת  (. לחברה 

או    ההתקשרות הראשונה אחת   תתקופות נוספו  (4)  עברא  דעף  ת ברצתקופומס'  בתקופה 

ימומשו כל אם שנים   (5)  ההתקשרות היא חמש  כלף )סך  רצב  יםנש'  סחת או מות שנה אנב

 בהסכם( בתנאים זהים או מיטביים. האופציות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96
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תה 4.2 רשאית  החברה  להלבא  ו/או  זה  הסכם  סיבה טל  ומכל  מועד  בכל  ביצועו,  את  פסיק 

בהודעה לקבלן    שהיא,  שתימסר  יה.  שארמ  מיםי  30  לפחותבכתב  כזה  זבמקרה   יכאיה 

 יצועו.ת בבוצעה טרם ביטול ההסכם ו/או טרם הפסקש  דהבוע  ורבמורה בעהקבלן לת

לכבד את מימוש   4.3 ר ועניין, ויזכה סכם לכל דבהאופציה ייחשב כהפרת ההסירוב של הקבלן 

בסעדים   החברה  לרבות  את  זה,  בהסכם  ערבהקבועים  הקבל  ותמימוש  שמסר  ן הביצוע 

 דין.  לכעפ"י   םידסע, וכן בלהסכם  13  יףעס ותוראאם להבהת

פקיע  ספקסר  ה  ןעמל 4.4 ו/או  סיום ההתקשרות  סיבה שהיא לא כם זהס  תמובהר כי  מכל  ה 

 ברה.זכות לפיצוי או תשלום מהח  יקנו לקבלן

 

 ות הקבלןיבויהתחי .5

מקצועית, 5.1 יכולת  ציוד,  ניסיון,  ידע,  בעל  להיות  הקבלן  ר  על  אישורים,  ות ישיונעובדים, 

נו בעל כל האישורים היי  כ  ביייחקבלן מתוההסכם. ה  רזהשירות נשוא המכ  ןתמל  יםיתרוה

הנ למתן  כד  דרשיםוההיתרים  התנאים ין  עפ"י  והמכרז,  ההסכם  נשוא  השירותים  כל 

וכי  הקבועים ההיתרים,   בהסכם  הרישיונות,  כל  בעל  ההתקשרות  תקופת  בכל  וייה  הינו 

עלהאישונים והתק  ין.פי ד רים הנדרשים 

החברה, ות והוראות  חיהנ,  תוישריפות לדתאם ובכפהבת  בצע את העבודוב לייחתמן  בלקה 5.2

 הגורם המקצועיליה כפוף הקבלן  לעת. במסגרת מתן השירותים יהעת  כפי שאלה יינתנו מ

 ו.על כל פעולותי  ודווח לוי

ה 5.3 את  לבצע  הקבלן  בעל  ונספחיוה  אינלתהתאם  עבודות  דיןואורלהו  הסכם  כל  הכל ת   ,

 .ולשביעות רצונה המלא של החברה  וההגב  יתועקצמ  המרב

יק עובדים "( מתחייב לכך כי הינו מעסהספק" ו/או "הקבלן" ו/או "הזוכהבלן )להלן: "קה 5.4

 נשוא המכרז.ם לביצוע העבודות  מיומנים ואחראיי

מתח 5.5 ישהקבלן  כי  ויהי  ייב  ברשותוברשותו  פי  התה  לכ  במשך  ו  על  על   הז  כםהסקשרות 

האמצנספחי הכסהעבודותע  יצולב  יםושדרה  םיעו,  האמצעים  לרבות:  הידע, פיי,  ם, 

הניס הביטהמיומנות,  האישורים,  הציוד,  האדם,  כח  המומחיות,  והרישיונות יון,  וחים 

 הנדרשים.

בריבצע   5.6 העבודה  המקצועית  את  בימה  מקצועיות  הגבוהה  עבודות  ידתבוצענה  ותר.  י על 

 מומחים.מקצועי  י  עלב

מו  קייעס 5.7 ואצוות  לגלימסוה  ועקצמ  ישנמחים  תקלה שתתגלה בזמן  ם   ההצביעטפל בכל 

 .וניתנת לתיקון באתר העבודה

 יפו.-אים ברחבי העיר תל אביברה הנמצשל החב יבצע את עבודתו בתאים התת קרקעיים 5.8

ו 5.9 הסטנדרטיםיעבוד  יכיר  פי  בחברה  על  מתקנים  מחלקת   שרואמה  לציוד  ובהתאם  של 

 תעריף. -המצורף להסכם  1ח  ספבנו  ודיצה טרט במפרים, כמפונום השירוהמותקן באת

מ 5.10 תקין.  יב כי הציותחיהקבלן  ובמצב  מעולה  מסוג  יהיה  במידה ויתברר במהלך העבודה ד 

הצשה את  הקבלן  ירחיק  פגום,  מידציוד  הפגום  ההור  יוד  קבלת  מהמפקעם  ח באתר אה 

ציוד   מיד  מ  ומכונותויספק  בלית  ומיתאאשר  פי  לדרישות,  תוסוצכל  או  מחירי   רועב  פת 

לגבציה  פתחלה אחראי היחידי  יהיה  הקבלן  תקלה שעלולי כוד,  להיגרם בגין החלפתל   ה 

 הציוד.

הסמכ 5.11 בעל  הינו  כי  מתחייב  עהקבלן  לביצוע  החומר  יבואן  מיצרן/  אופיינה  יות בודות 

 .חומרי האיטוםק  פס  ן/"י יצריאושר עהקבלן  .םאים תת קרקעיילאיטום ת  ומורכבות
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 ת.ל עתני השירות קשר טלפוני בכבדיו נועול  כ עםו ומע  רו וליצויהיה לאתר ניתן 5.12

לביצוע כל עבודה. 5.13  יעמוד בזמנים שיוגדרו 

עבור הזמניבצע   5.14 סמכים על ידי הגורמים המו  ות רכש חתומות ומאושרותאת השירות רק 

מפו בה  העבודות  רטבחברה,  וסוג  מיקום  היקףהנדרשותים  עבור העמ  יפסכ  ,  דה, ובוערך 

 ה.ודעבה וםיסול לתחילה  עד משוערומ

פי   5.15 על  והגלפעול  על בטיחות  5נספח  שבת  יהוהוראות הבטיחות  וכי האחריות   להסכם זה 

 הקבלן. ה מוטלת עלוגיהות העובדים במהלך העבוד

 ישות הגורמים המוסמכים.כם בהתאם להוראות ולדרלפעול במשך כל תקופת ההס 5.16

תק  כי  ךכל  מתחייבהקבלן   5.17 כל  לרות הוא  שקההתת  ופבמשך  דות בוהעע  צובי  ךורציעסיק 

ידי   על  מראש  שיאושרו  בעהחבעובדים  יהיו  דין, רה,  פי  על  כנדרש  ואישורים  הסמכה  לי 

לביצוע ואחראים  ה  מיומנים  ביצוע  טרם  העובדים,  ההסכם.  נשוא  על העבודות  עבודות 

ל כךיאוש  חברה,ידים  לשם  ידה.  על  יעביררו  ובין  א  עדימ  הקבלן  ,  ייהודותם,  יר בעתר 

ה שורה של החבראי  יון מקצועי וכל פרט שנדרש לשם קבלתניס  פרטי  ,ותכים והסמאישור

 מראש.

מעובדיו שנותנים שירות 5.18 אחד  להחליף כל  מתחייב  לחברה בהתאם לדרישת הגורם   הקבלן 

צו וללא  במתןהמקצועי  ה  רך  מצד  להנימוקים  בכפוף  מודחברה,  הודעה  של  חברה מת 

 יום מראש. 30 תופחל

את השיר  מתחייבלן  הקב 5.19 ולאלבצע  את ביצוע השירות, כולו או  ות בעצמו   להעביר לאחר 

אין   החברה בכתב ומראש.  בהסכמת  אלא  או חלקו, כבהעברת ביצוע השירות,  חלקו,  ולו 

אחר   ר טולפ  וא  תל השירוהנאות ש  עון לביצמלאה של הקבלה  תווריוע מאחכדי לגרלעסק 

 ההסכם. פ"יאת הקבלן מאיזה מחיוביו כלפי החברה ע

מתחיי 5.20 מהקבלן  לזמינות  לייב  הצדדים  ע"י  שייקבע  ללו"ז  בהתאם  העבודות דית,  ביצוע 

 נשוא ההסכם.

ל 5.21 מתחייב  ולקיים באהקבלן  קפדשמור  , םוית, הצו, התקנוני ומדוקדק את כל החוקיםופן 

והתקניורהה המתיאות  לשירחים  הנסים  מן י  על   םיתניותים  למעלה  ההסכם.  פי  על  דו 

יובה מתחר,  הצורך  הקבלן  למלכי  כייב  אחר  דריא  ול  לאומי שות  לביטוח  החוק  הוראות 

מש תשנ"הנוסח  מבלי , אך  בעיקרהותקנו על פיו, וואחר כל הצווים והתקנות ש  1995-ולב, 

עוש  פןובאלעיל,  האמור    לפגוע בכלליות  נהמשה  ינבלקו ו/או  או שליחי/ובדיו,  הקבלן, כל 

ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים לשלו  אלה שיע,  ן באופ  מורותודות האסקו בעברבות 

ובמ יהיו בכל העת  או זמני,  תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שמקרי  על פי שך כל 

 החוק הנ"ל.

מתהקבל 5.22 העובדן  את  לצייד  מטעמחייב  ועל  ים  עבודה,  ו  ונבחשו  ציוד   חומריםבכלי  וכל 

 העבודה והבטיחות.ת  שורידלם  אאחר בהת

כל   5.23 על  אחראי  שלנושהקבלן  בעבודה  הבטיחות  השירומ  א  וכבצעי  מטעמו  כל שיידרשו ת 

ולמס' עובדים ו/או   שלום נוסף.לא כל תציוד לביצוע השירות, הם יהיו על חשבונו 

 לת על הקבלן.וטמ  הודות בעבבלן וגהת על בטיחות עובדי הקריוהאח 5.24

, אשר ריםים ו/או למתקנים אחלרכוש ו/או לשירותק  נזל  כ  רםגיישלא    אחראייהא    הקבלן 5.25

 וע העבודות., בזמן ביצקום עבודתולמנמצאים בסמוך 
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מתחייב   5.26 ותעלההקבלן  מקצועיים  בתקנים  חשבונו  ועל  בעצמו  כלשהם /דכן  כללים  או 

תקופות ההתקשרות, הכ  במהלך של   אלונה המולשביעות רצ  ההבוגת  מקצועיל ברמה  כל 

 .ההחבר

החנציג  יכ  ריובה 5.27 באתרי  י  עת  בכל  לבקר  רשאים  יהיו  הקבלן, העבברה  מחסני  ודה, 

ה, חומרים, ציוד, איכות הביצוע ה וכו' לצורך ביקורת על טיב העבודהמשנ  ספקים, קבלניה

 .ל הודעה ו/או תיאום מראשכם וזאת ללא כישות ההסתאמה לדרוה

לדין    ולפעלב  ימתחי  הקבלן 5.28 ל  תוולהוראבהתאם  הבריאות, ד  שרמ  ,היבבהגנת הסהמשרד 

המכון   הכלכלה,  ה  הותוג  לבטיחותמשרד  הרשות  הבעבודה,  וכל  ים גורממקומית 

להוראות   בהתאם  עת  בכל  ו/אוהמוסמכים  סביבה  וייקנס בגין זיהום  ובמידה  מכל   הדין 

כאש גם  שהיא  הוסיבה  הר  עבור  עבודה  מבצע  הא  יישחברה,  ובעלויותריאחבא  וא   ות 

 הקנס.

אוקיבבדק  בלן  קה 5.29 והוהמיד  יםרטהפ  לכ  תל  השירותים  מתן  לשם  הדרושים  מוותר וא  ע 

חד בכל הנוגע להיקף ו/או דרישה נגד החברה בעניין זה ובמיו  ה ו/או תביעהבזה על כל טענ

 דות.במסגרת ביצוע העבוקיע  להש העבודה שיהיה עליו

לכך שהחהקבלן   5.30 ע"י משרד  יוח  לפערזה כמברה הוכמודע   ר הקבלןאור האמולוהתמ"ת  ני 

נשוא ה  לחברהק  ספל  יביחמת השירותים והעבודות  )מלמכראת  גם בשעת חירום  חמה, ז 

כפיגוע,   ריתוק  היתר  בין  כולל  וכו'(,  טבע  לביצוע אסון  המשמשים  הרכב  וכלי  ציוד  "א 

חינשוות  השיר בשעת  גם  המכרז  מתחייבא  הוא  כן,  ועל  ע  רום  "טופלחתום  ה קשבס  ל 

מפעל   : רשימת העובדים שיהיו מרותקים   תרהין  יבל  לם"  הכולשעת חירו  כחיונילהכרזת 

החחי  לשעת עבור  לבירום   השיברה  נצוע  הרות  והציוד שוא  הכלים  פירוט  כולל  מכרז, 

לביצוע העבודות בשעת חירום בהתאם לדריהנ  ת.בכל עמכים שות הגורמים המוסדרש 

 .תדיוהפרה יסרתם היא פההסכם ותנאי מהותי בה  ווהמ נה שלויפי המשעל כל סע  5סעיף  5.31

 

  כי:בזאת ן מצהיר ומתחייב  בלהק .6

מצ 6.1 כי  הירהקבלן  ע  ומתחייב  בהבמהלך  זה, ישתמש בביצוע העבודה להסכתאם  בודתו  ם 

הגורם        10333ן  10310נט"  "ננופייבצבעים   תוצחומריבהמקצועי בחברה(  )באישור  רת ם 

 ."מע""ננופיינט ב

מפקח מטעם החברה לים  את החומר  בודה יציגלת העיחכי לפני תתחייב  היר וממצ  בלןקה 6.2

 .בלן בעבודתוקהל חין  ובכתב ורק לאחר מכ החומר מראש את אשר יאשר

מניעה    לואין   6.3 ו/  דין  מכחכל  הסכם  מלהתואו  אחרת  ולמלא או  זה  בהסכם  קשר 

וכיהתחייבויו פיו,  על  מח  תיו  ו/או תירה  וד בסתעמ  ו/אות  מדוע  אחרת שלו אינה  ויבותכל 

 .כם זה על נספחיוסח הויותיו מכים למחויבינעני  דבניגו

פעול 6.4 הסכםותיכל  מכח  לכל  הז  ו  בהתאם  הוה,  ןיד  ייעשו  את  יבצע  במיוא  מנות, עבודות 

בבמומחיו במסירות,  וביושרת,  על  נאמנות  לשמירה  יכולתו  ככל  של   ויפעל  האינטרסים 

 החברה.

אהוא   6.5 קיבל  לא  ה,  תןנו  מעולם  טוב  לקבל  סכיםאו  כל  לתת,  מעובדהנאה    תאו  י למי 

 .החברה

יהיהרהגו 6.6 בחברה  מטעמו  שיפעל  ומנוסהמק  ם  ההצע  ,צועי  בלשון  לחברה   כיו  ה,כנדרש 

לבקש התעמוד   גורם זה במידה וההזכות  לא תהא שבעת רצון מעבודתו.   חברהחלפתו של 
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לף א יוחודה להעב ע אתבצל ועמוות העבודה שיוצב מטייב שאותו גורם ו/או צהקבלן מתח

 ה.ש של החברר מראושאלא באי

ל 6.7 ייתן  מצגי, בין  כלא  ג' כלשהו  צד  ובין בעל  בכתל  וכי  הפב  ו/או   הלעופ  כל, בשם החברה 

ו/או ד ג' כלשהו בשםמול רשות ש  פנייה רה ו/או מטעמו, יעשו אך ורק לאחר החב  לטונית 

 כתב ומראש.ל את רשות החברה לכך בשקיב

וצריוהת  כל זכויו 6.8 וכהבעים  קשו  ל זכותלות  ובכהראחרת  תכנית,   ,יוןפיתוח, רעלל זה כל  , 

שר רויקט או בקלן במסגת הפבקה ידי  עו ו/או פותחו עלצוו, נוצרו, בכננמסמך וכיו"ב, שתו

תוצר שיסופק   ובכל  עקב ביצוע  לחבראליו,  ו/או  ידי הקבלן במהלך  על  הסכם זה וקיום ה 

בלבד ת, לחברה בכל ע  ,היו שייכיםים וישייכ  ליו,שר אבקו  או/בויות הקבלן על פיו  כל מחוי

 בקשר אליהם. בגינם ו/או  שהןתהיינה לקבלן כל זכויות  אול ואין

עמ 6.9 נגדו  עו  לאו  דולא  ואומדות  מי    בישראל  נגד  ו/או  מבעליו  מי  תביעות   ממנהליונגד 

או /ים וכסנ סנוו פשיטת רגל ו/או כיים הנוגעים לפירוק ו/אמשפטיות ו/או הליכים משפטי

 ן.להקבשך תפקוד פיע על המי להשדכב שיש בהן  ות חולתביע

ומ 6.10 הורשענבעליו  לא  בהליו  הרשעהו  קל  ישראל  עמה  גזר  ר  אש  ,וןפלילית שיש  הדין ריצוי 

 ות.נהשנים האחרו 10נסתיים במהלך    בגינה

ב 6.11 תצהיר  כי  לו  עבירות  דידוע  העדר  עבר  העסקת  חוק  בלתי ובדים  לפי  חלק  הווה  זרים, 

 זה.ם  לחתימת הסכ תנאי  והינו  םסכההן מ  דפרנ

יום ההסכם סללחברה זכות  נה  כר ועובדים מטעם הקבלן תקשכויות  ה של זכי הפרהר  מוב 6.12

 וי מוסכם ואת ערבות הביצוע.וגביית פיצודעה מראש ה אלל בכל עת

 

 וחשעות על ההודעות ולדו 48והקבלן יענה בתוך עד ל יהיה אחד מאמצעי התקשורת הרשמיים,  א"דו .7

 יקט.רועבודות בכל פוע הביצ קדמותתה על

תקוית  שאר  תהאה  ברהח .8 ההסכם  פבכל  הנזקים שת  את  אחראי לההקבלתקן  יישא   ,םלן  והקבלן 

הכרוכותצאוהה  בכל הנ  ות  רשבתיקון  תהא  והחברה  האמורים  מכל לגבואית  זקים  לנכותן  או  תן 

או שי מאת החברה,  סכום המגיע  לקבלן  תהא  גיע  וכן  מהקבבגל  יתארשבכל זמן שהוא,  לן בכל ותן 

אחרת.ד    פי הסכם זה.על משחרר את הקבלן מחובותיו  ינועיף זה  אהאמור בס  ובהר כיי רך 

 

לבט .9 רשאית  לאלתר,  כםסהל  החברה  יולל  זה  או  אחד  בקרות  מוקדמת,  בהודעה  צורך  תר א 

 מהאירועים הבאים:

 הגשתה.  יום לאחר  30 רהסהות רגל או פירוק וזו לא ן תביעה לפשיטנגד הקבלאם תוגש  .9.1

 ת פירעון שלדלוטובת נושיו או במקרה של חלנהל  סים או מן כונס נכנה לקבלתמבמקרה ונ .9.2

 הקבלן.

 ש עמה קלון.שיה  שם בעבירואי לןבמקרה שהקב .9.3

 זה.  את השירותים המפורטים בהסכםאם נבצר מהקבלן לספק לחברה   .9.4

 פרה.ההד ועממ יום 14קן את ההפרה תוך  הסכם זה ולא תי הקבלן  אם הפר .9.5
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 רה  מוהת .10

תמ  תשלם  רהבהח      .10.1 בהתאם  ולקבלן  בפועלצבילרה  התעריף    וע   1כנספח  רף  המצולפי 

 .ברהוסמכים בחהמ םמירוהגאישור  ו, ההסכם  םכסבה

ישולם לפי המח      .10.2 עבור העבודות  שבוצעו   תובהסכם ולפי הכמוי  1יר שקבוע בנספח  התשלום 

מ ואושרו  מובהרבפועל  החברה.  ידי  על  כל    לאי  כ  ראש  עבוישולם  עבודהתשלום  או /ו  ד 

נשעו עבודה  מראש. התשלוםעבוצ  וספות שלאת  אושרו  ולא  וצע בפועל בשור השירות  עב  ו 

א הה  לכת  כולל  ועלויות  כל  ישירות  תשלום  כולל  העבודות  עבור  נאים התהעקיפות 

 סיה, מתנות בחגים וכו'.נסיעות, ביגוד, ציוד, פנהסוציאליים על פי דין לרבות  

תשלום כשולי  אל      .10.3 עבורל  ים המוסמכים מעל ידי הגור  שו מראאושרולא    עווצעבודות שב  ם 

 בחברה.

בהתאם להתקדמות העבודה וכפי על ידו    העצובשהעבודה  ור  רט עבופחשבון מ  ישיג  הקבלן      .10.4

 רה ביחס לכל עבודה.שיוגדר על ידי החב

ידי הגורמים הרלוונטיים        .10.5 על  יבדק  תהא    30תוך  החשבון  או אלת  אישרימים והחברה  שר 

ללד או  חלקיחות  החשבת  אשר  י  במידהון.  את  לא  יוחזר אוהחשבון  הוא  בשלמותו  ושר 

 .  הברהח  ייד על  נדרשיםם הוניקילביצוע הת בלןלק

הכ  הקבלן      .10.6 כתב  את  סופי,  או  חלקי  חשבון,  בכל  המסיגיש  וכל  הרלוונטיימויות,  ם מכים 

 ידי החברה בכל עת.מתכונת שתוגדר על הנלווים, ב

נרה בקשה  בחב  בלקתת  באם     .10.7 ילפיצוי  על  מצא את תברה  העיר, והחאו תושב  /צרכן ו  דיזק, 

לא כמוצדקת,  החיש  הבקשה  ה  שבוןולם  להסופי  הפיצוי   להסדרתד  ע  ן,קבלמאושר 

 המוסכם לצרכן ו/או תושב.

הח      .10.8 אישור  כדין  לן  הקביגיש  שבון  לאחר  ערוכה  מס  אביבים  חשבונית  "מי   2010לחברת 

ת רשאי  בע"מ תהא  2010  יםיבת מי אבא. חבר"ת  37המלך  שד' שאול    ,םפיכס  ףאג  -  בע"מ

מה להגישלדרוש  על  החשאת    קבלן  מגנטיבגבוניות  מדיה  אי  אחר שיידרש פ  לכו  ת,  ורמט 

 :שבות(ערכות ממוחוהטענת קבצים למ בכל עת )כולל צילום, סריקה  ע"י החברה

 רוט הבא:יחשבונית המס תכלול את הפ

 ודה.בהעע וצבי  כיתארי 10.8.1

 .שבוצעה  בודהת עזמנודת/ המס' פק 10.8.2

 תעריף.אם לנספח הצעה בהתודה שבוסוג העב 10.8.3

 יקת.דומ  בתכתו  העבודה כולל  העים בהם בוצאתרמיקום ה 10.8.4

 .תיאור העבודה שבוצעה 10.8.5

 .הסכםב 1ם הנקובים בנספח העבודה בהתאם לתעריפי עלות 10.8.6

 .2017-"זבהתאם לחוק מוסר התשלומים, התשע  –תנאי תשלום  .10.9

 הקבלן.על לת מוטבחברה    הנכונהת לכתובת ת החשבוניגשלהת יורהאח .10.10

 בכל עת.  הרבחלהנחיות האם  בהת  ש חשבוניותי הספק יגייובהר, כ .10.11

קים" של החברה מור, הספק יגיש את החשבוניות גם באמצעות "פורטל הספמהאע  ורלג  לימב .10.12

החברבה להוראות  עת. הכניסה  תאם  בכל  מתבצעת בעזרתה  וזיהו  למערכת   ישא  יקישור 
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מטעם הסקשה קבלתפק במערכתר  נה הקלדה והטעעותו ודהות באמצוהזמי  פע  קוד חד  , 

 .ה לספקשרואש מנהההסכם וההז יאנתן בהתאם לשבוי החשל נתונ

לים, מסים, לומים, ההיטהוצאות, התשיישא בעצמו, על חשבונות ואחריותו, בכל ה  הקבלן      .10.13

אחר החל עליו על פניכויי תשלום  וכל  יתנים ירותים הנכרוכים בשה  ה,ז  כםסי דין ו/או הם 

ידו   מכוחים  וטלוהמעל  עלתחייבויותירת ביצוע הובמסג  עליו  ז  פי  ו  פי חוקעוה  הסכם  , ל 

ספק, מגיב  תרבין הי למען הסר  לפי הסכם זה.  לו  י ובהר בזאת כן כל הסכומים שישולמו 

ייש אחרהקבלן  ועל  עצמאי  באופן  הלאומי  הביטוח  תשלומי  בכל  וחשבונוא   לאו  ,יותו 

הקבלשמת מן  כל  ןע  הקשגורם    ו/או  טענה  ו,  עימור  אחר  ה  כל  ו/או עת  חברה, הנובכנגד 

 .ימאולביטוח לאי תשלום  אום ו/ם תשלובקשר ע

התמורה        .10.14 המוחלסך  הסופית,  התמורה  את  מהווה  פריט  כל  עבטת והמעבור  מתן לאה  ור 

ו/או   עבודה  כל  תשמעהשירותים  ולא  ו/או  הוצאה הכרוכים בהם  אחר   םרגו  כל  מהקבלן 

ת מעבר ורה נוספדרישה לתמ  או/או כל טענה וו/זו    אשר לתמורהטענה בעמו, כל    הקשור

 כל פריט.ור  עב הרה האמורלתמו

השירוע  םולשתה      .10.15 את כל העלויות הישיבור  בתוכו  וכולל  סופי  הינו  עבור ורת  ת והעקיפות 

לרבות   השירות,  המביצוע  מסמכי  הטכני,  במפרט  הנדרש  ובהסכםכל   לכות  לרב,  כרז 

העבו שתידרתכולת  לביצועדה  בצור  ש  ולשביעותהשירות  מיטבית  וכל   ה  החברה  רצון 

נ  ללכוב  ת בכך,הכרוכווצאות  הה טלפון  וחות, נסיעות, אחזקת רכב, הגשת ד  ,כ"א  ,דייזה, 

עבודה,  חניות, מסמכים,  שעות  והדפסת  צילום  החברה,  במשדי  לפגישות   ציוד,  הגעה 

אמצעיכלים,    חומרים, וצאות, תיקונים, ה  לרבות,,  הםה ומהעבוד  ילאתר  תםבלהו  לרבות 

אחר הוצאה  בוכל  הכרוכה  הוביצו  התארגנותת  כל  העבצלהכנות  ע  כל  ביצוע  ודות, ורך 

והצב והובלתהובלה  הציוד  פירוק  הציוד,  בסת  העבודות,ו  והחז  יום  י אתררת  ניקוי, 

הציוד  םלקדמות  העבודה כל  אספקת  הפריטיכולל  וכ,  ל  'ום,  ההנדרשים  דות בועביצוע 

לשביעות ר  לליות כות ומקצועבשלמו  יהם לאומעבר אלצון החברה  עמידה בלוחות זמנים 

 .סףלום נוכל תש  ישולם

ל      .10.16 רשאית  הא  לקבלהחברה  לחלופה המיטן  שלם  בהתאם  השירות  עבורבית ביועבור  ה תר 

 לתשלום.

 ם.רף להסכם לסעיפים במחירון המצויבצע את השירות רק בהתא  הקבלן      .10.17

יהיבמקרים        .10.18 לעבעבודות    ובהם  וודות בהסהקשורות  ידי הכם זה  על  לביצוע  קבלן שידרשו 

כלולות  שאינ הבכתן  לפי  ב  אלו  סעיפים  יתומחרו  בהסכם,  החישוב   אחד  כמויות  מכלי 

בהתא הכל  להלן  לכמפורט  ההנדסה ם  סמנכ"ל  של  מראש  ואישור  הבלעדי  דעתה  שיקול 

 בחברה:

לבנייה ות .10.18.1 אין בו  מחירון דקל  מחירון  ףאת הסעישתיות ואם  ע"פ   המבוקש, 

לשי ודקל  המצפוצים  התוספות  ללא  בחלתחזוקה  במחירוינות  ג   לדק  וניק 

 .)במחירי נטו וללא תוספות( הנחה  15%בניכוי של לפחות 

 של ההסכם.   הכמויות  בכתב  דומים סעיפים .10.18.2

מחירי שוק בעבודות דומות מבו .10.18.3 בלני קורווח    סס עלויות ותשומותבחינה של 

 .לןהקבמ עם "לאחר ניהול מו
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כל .10.19 שלא  ציוד  ו/או  פריטים  חומרים,  רכישת  עבור  לקבלן  בהסכם  התשלום  רים והקשוולים 

ידי עבודות  ל על  ואישורה  טרם ביצוע הרכישה  הקבלן  ע"י  מחיר  הצעת  להגשת  בכפוף  יבוצע 

עבור הרכישה הנ"ל החברה   קבלני ב  לקבלן  תשלםהמנהל המקצועי בחברה.  של   תוספתרווח 

   ין והצעת מחיר שאושרה מראש על ידי החברה.כד חשבונית  כנגד הצגת  5%  עד

עסקה .10.20 של  על  במקרה  רשמזו  בסיס  המדווחת  יהא  הקבלן  עסקה מן,  חשבונית  להמציא  אי 

להגיש לחברה חשבונית עליו  ויהיה  ימים מיום קבלת התשלום   14מס בתוך    לצורך התשלום, 

לתיק מס'  )בהתאם  מוסף(.    42ון  ערך  מס  לכךלחוק  מעודכן    נכלל  בהתאם  תנאינוסח   של 

 .ההליך  כיהתשלום בהסכם ובמסמ

ה מס כדין. אם הקבלן ימציא בע"מ תשלם, ינוכ  2010ם  ביים שחברת מי אבמכל אחד מהתשלו   .10.21

מס   מניכוי  פטור  בדבר  תקף  אישור  לניכוילחברה  אישור  החברה   או  יותר,  נמוך  בשיעור  מס 

 פי האישור כל עוד הוא בתוקף. תפעל על

ח  מקרה .10.21.1 הבו  הקבל  על  במס  בגיןחיוב  עם  לן  החברה,  עם  קבלת   העסקה 

שתה הסכום  ועל  רשאי  מורה  חלהגוא  ההתקבל,  במקום  חשבון,  שבונית יש 

בסעיף   כמפורט  עם לעיל. במקרה בו חל החיוב במס בגין הע  10.8מס,  סקה 

התמ מחזור עסקאותיו של הקקבלת  עקב היקף  מס ורה  לחוק  )בהתאם  בלן 

מוסף,   איש(,  1975-התשל"וערך  הקבלן  רו"ימציא  הקבלן,   חור  אישור  או 

על עם קבלת התמורה ו  קה,העס  חל עליו בגיןמועד החיוב במס ה  בר היותדב

לשנה  ביחס  הקבלן  ידי  על  יומצא  כאמור  אישור  שהתקבל.  הסכום 

ששהסתיי מדי  ויחודש  כאמור,מה  אישור  הקבלן  המציא  בשנה.  תפעל   נה 

לג זה  אישור  פי  על  תשלומיםהחברה  יועברו שבונות  יבוצעו בגין חש  אשר  בי 

 .המצאת החשבוןשלם התמורה כנגד תאישור והלאחר העברת  

המציא חשבון במקום חשבונית מס, לצורך קבלת ה בו הקבלן הרשאי לקרבמ .10.21.2

בסעיף   כמפורט  ח  8.5התמורה,  המציא  גם לעיל,  יחולו  כאמור,  שבון, 

 ות:ההוראות הבא

לחבר (1) להעביר  מתחייב  חשבונית  הקבבלן  לה  מארבעה  מס  יאוחר  עשר א 

 שבון.למה כנגד הצגת החוורה, ששמ( יום מיום קבלת הת14)

חשלן  הקבשבמקרה   (2) לחברה  יעביר  החברה לא  כאמור,  במועד  מס  בונית 

ידה כספים המגיעים תחת  לעכב  במסגרת   ממנה לקבלן בין  תהא רשאית 

כל במסגרת  ובין  זו  עד    התקשרות  עמו,  לה  אחרת שיש  מועד התקשרות 

ת וס התשוממכאמור יהיה בגובה  בשיעוכ  ונית המס. הסכוםחשב  המצאת

ו לנכוששילמה החברה  יכלה  המס על ידי   אי העברת חשבונית  גיןו בתלא 

 הקבלן במועד כאמור.

ת הקבלן ו/או רשאית לתבוע מא  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא (3)

המגיעים מהכספים  התקשרו  לקזז  במסגרת  בין  לקבלן  ובין ממנה  זו  ת 

אבמסג התקשרות  כל  עמו, כספים בגי  שחרת שירת  נזק  ןלה  שייגרם   כל 

 במועד כאמור.מס ת היהעברת חשבונ לה בשל אי

 ה אינה מתחייבת לכמות שירותים כלשהי שיוזמנו מהקבלן.החבר .10.22
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 תנאי הצמדה .11

 .01/2021דש  בחותשומות הבנייה  למדד   ודיםצמירים בהסכם  חמה
 

   קנסותו מוסכםפיצוי  .12

לפגוע 12.1 הב  מבלי  לפזכויות  כל  חברה  עפ"י  ו/או  זה  הסכם  מה  דין,י  אחד  ים מקרבכל 

לפורטהמ אחד  ים  )כל  יקראהלן  החלה  מהם  תגבה  "ההפרה"(,  את לן:  ברה 

מבלי שיהיה על החברה לההמוסכם כפי שנק הפיצוי וזאת  להלן,  וכיח את הנזק שנגרם בע 

 :לה עקב ההפרה

 

ת יחיד ההפרה  לש  מילולי אורית
 פרההה  עבורבמוסכם    ויהפיצ גובה ההפרה

 ה לתהתחאו ו/העבודה  בסיום  ו/או עיכוב  *איחור  
 יחור()עבור כל יום א₪  1,000 הלכל מקר ללא אישור החברה()

 ₪  5,000 לכל מקרה בודהפקודת עבגין אי ביצוע  

 ₪  3,000 ל מקרהלכ                                                  בגין השארת פסולת בשטח )לכל מקרה(                

החברה    וראישלא לתשלום במועד ל  אי הגשת חשבון
 מח'ואישור מנהל עבודה  הם יום מסיו 30לפחות עד  )

או אי הגשת לפורטל   (או מי מטעמו מתקנים
 בהתאם להנחיות החברהו/או הספקים 

 ₪  1,000 הלכל מקר

 הגשת חשבון מוטעה לתשלום שיש בו כדי לרמות
 ₪ 20,000 מקרה  לכל את החברה

ת ויונוסף עבור עלותשלום  ₪ 5,000 כל מקרהל לקוי ה באופן ודבגין ביצוע עב
 על ידי החברה וןתיקה

 ₪ 2,000 לכל מקרה לא בטיחותית  ודהבגין ביצוע עב

לא תקניים כפי  בגין אספקת ציוד ו/ או אביזרים 
 שהוגדר  

 במפרט הטכני
 ט(₪ )לכל פרי 10,000 לכל מקרה

 לכל מקרה תזמן ביצוע השירוב  צד ג'ת נזק לבגין גרימ

שניתנה ות הנזק )ובלבד  לפי על
זק הנאת קן  לת  קבלן הזדמנותל

  בעצמו בתוך זמן סביר בהתאם
 חברה(יקול דעתה הבלעדי של הלש

)מכל סוג( ללא אישור  בגין העסקת קבלן משנה  
 ₪  20,000 לכל מקרה החברה

בתוך פרק זמן   ר בהיענות לקריאות חירוםין איחובג
 למפרט 1.10.2עיף  בסרט מפוכ

לכל שעת 
 ₪  400 וראיח

 רום בתוך פרק זמןות חית לקריאאי היענובגין  
 כמפורט 

 למפרט 1.10.2בסעיף  
 ₪  2,000 לכל מקרה

"ננבגין אי שימוש      10333ו  10310ופיינט" בצבעים 
תוצרת בחברה(   אישור הגורם המקצועי)ב בחומרים 

או ביצוע עבודה שלא בהתאם   "ננופיינט בע"מ"
 למפרט הטכני והנחיות החברה

  ₪ 5,000 רהמקלכל  
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תשלום ראוי וה מהולעיל,  12.1סעיף של חד מסעיפי המשנה שנקבע בכל אכם  הפיצוי המוס 12.2

 .של הפרה המקרוהינו לכל  מראש  ומוסכם 

רשאי 12.3 תהיה  סכום הפיהחברה  את  לנכות  מכל  מורהאצויים  ת  לקבלן  ים   בכלסכום שיגיע 

רבויות. לא יהיה לוט עחי עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של קיזוז או

זה  הורב סעיף  מזכויואת  לגרוע  הסכם  כדי  לפי  החברה  של  החוזים זה  תיה  חוק  ולפי 

הפרת  )ת בשל  תשל"אםהסכרופות  הפיצו1970-(  תשלום  גבי.  או  ניכויים  אייים,   נםיתם 

אתפו מהתחייבותו  טרים  אחרת לה  הקבלן  התחייבות  מכל  או  השירות,  מתן  את  שלים 

 עפ"י ההסכם.

ספקהס  למען 12.4 אין האר  מובהר כי  גורע    מור,  לגבולעיל  מהקבלן במקום מזכות החברה  ת 

ההפיצויי בנוסף  ם  או  מלוא/מוסכמים,  את  לה כתוצאהרית  אליהם,  שנגרמו  הנזקים   ת 

 .מהפרת ההסכם על ידו

 רותצוע השילבית  ערבו .13

מתחייב הקבלן    להבטחת 13.1 עפ"י ההסכם  מלא של התחייבויותיו של הקבלן  ציא להמקיום 

ל ה שכרז, ערבות בנקאית בגובהזכיה במ  הודעת  לתם ממועד קבימי  (7)  שבעה  תוך  ברהלח

פי הקבוע בנ)בנאי₪    20,000 על   )להלן: "ערבות  5ח  נספהערבות המצורף להסכם כ  וסחם 

לבהע  (.ביצוע"ל לתוקף  רבות  תכנס  ממועד ההודעה על הזכיה ועד  ימ  7יצוע  ( 3שלושה )ים 

 ם.הסכלאחר סיום ה  חודשים

 לן.לו על הקביחו ות הערבות לביצועהוצא 13.2

הערב 13.3 המצאת  במועד  אי  כנדרש  לביצוע  הפהקבות  תהווה  לעיל,  תנאוע  של  יסודית  י רה 

ותעמיד לחברה זכותה לכל התרופות  סכם זה,  בהסכם זה, פורטים  המ  יםוהסעד  להיזקק 

לכ הסכם   בטלתרופה או סעד אחרים העומדים לרשותה עפ"י דין, לרבות הזכות לל  בנוסף 

 ת.ה בגין הפרה יסודיז

מחדל של החברכל הימנעו 13.4 או  מדרישה להמצאת הערבותת  יהוו השתלב  ה  לא  ק או יצוע, 

י או עפ" זה כםאות הסהעומדים לה עפ"י הורה ביחס לכל זכות ו/או סעד  חברויתור מצד ה

 הערבות לביצוע ע"י הקבלן כנדרש.  אתדין, בגין אי המצ

מ 13.5 החברה,  ע"י  אופציה  הקבלתחימומשה  מיב  לחברה,  להמציא  שנמסיד  ן  לו לאחר  רה 

על    לההודעה  ערבות  לשישיביצמימוש האופציה,  עד  תוע בתוקף  תום  יום לאחר  ת קופם 

 האופציה.

תהיה רשא 13.6 להציג דרהחברה  או  תשית לחלט  עלוישת  פי אום  כל ב  מכח הערבות לביצוע  ל 

 מקרה בו  הפר הקבלן תנאי מתנאי ההסכם.  

רשאית 13.7 תהיה  מסכלג  החברה  לביצוע,בות  הערבות  אבי  ום  היתר,  אשר ן  הסכומים  כל   ת 

לחברה חייב  יהיה  להקבלן  הנזקים,,  בגין  וההוצאו  רבות  שההפסדים  לחברה, ת  יגרמו 

נזקים, בגי  לרבות  והוצאות  עריכהפסדים  חדש,  מכרת  ן  מזז  יגרע  תה של כומבלי שהדבר 

 חרת. ך אהאמורים לעיל בכל דר לנכות את הסכומיםהחברה לגבות או  

לבא 13.8 הערבות  במתן  או בחיליצוין  או  ע  למנוע  מלהיזקוטה כדי  את החברה  ללהגביל  כל ק 

העומד   אחר  עפ"י דין  סעד  לאו  לרשותה  את זכותה  להגביל  או  מעבר הסכם  פיצוי  קבלת 

 הקבלן.  "יגין כל הפרת הסכם עביצוע בת לבוום הערלסכ

י 13.9 על  וניתנה  במידה  כי  יובהר  לעיל,  באמור  לפגוע  הליכיע  הקבלןדי  מבלי  במסגרת   רבות 

טרםמכ תשכר  רז  היא  ההסכם,  התיתת  כל  לביצוע  כערבות  פיחיימש  על  הקבלן   בויות 

 .רשכנדע  ת ביצולן עד להחלפתה בערבוידה ופג( יוארך על ידי הקב)במהסכם זה ותוקפה 
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על כהקב 13.10 מוותר בזאת  לביצוע, או מקצתה, בין היתר, ל  לן  לחילוט הערבות  זכות להתנגד 

טענ  תמךבהס לשיעורעל  המתייחסת  שנגרם  הנ  ה  למזק  להיגרם  עשוי  בגין או  אביבים  י 

ז חלקו, החזר של הסכום שחולט, או    רד(לתבוע )במכרז נפ  מבלי לפגוע בזכותואת  ההפרה, 

במהל יתברר  תביעאם  מסכום ההסכום    כי  תוך  גבוה  אביבים פישחולט  מי  לו זכאית  צוי 

 עפ"י דין.

 מעמד הקבלן .14

כ  לןהקב      .14.1 ימצהיר  השירותים  ע  על  נוינתי  כקבלן  וענידו  דבר  לכל  עם   ןייצמאי  ויחסיו 

ולרבות   עהחברה,  הקבלן  עובדי  החברהיחסי  יחלא    ,ם  עובדיהיו  שלי-סי  או חומעביד,  ת 

מצהיר ומאשר כי ידוע לו, כי רק בהסתמך על הרה זו הסכימה החברה הצ  שותפות הקבלן 

 זה.  להתקשר עמו בהסכם

הכולל     .14.2 בעד  התמורה  שעליה  ת  והחברה  יסכההשירותים,  הקבלן  נקבעה מו  זה,  בהסכם 

לפעתבה בחר  שהקבלן  בעובדה  ואחשב  עצמאי,  כקבלן  בגדול  וש"עו  רינו  יהיו בד",  לא 

בגין עלויות  ה  לחברה  כל  העסקתו  סיום  או  כעובד,  עסקתו  זכויות  בגין  ות לרבנוספות 

 תנאים סוציאליים כלשהם.

פי פניית הקבלן וסמך אחר, בין על מ  םורן לעבודה, או כל גהדיייקבע על ידי בית  לפיכך, אם      .14.3

אחר כלש  ןביו גורם  פניית  פי  עובד", למרות חברה כ"יו לתאת שירוהו, כי הקבלן הגיש  על 

ד", בגין עובמפורש בהסכם זה, מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע לקבלן כ"ב  האמור

התקשרות במסגרת  השירותים  אח  מתן  שבעים  הינו  )וזיזו  ש70%ם  מהתמורה   מהלשו( 

 "(.וסכם כעובדמה  השכרזה )להלן: " לקבלן על פי הסכם

יהיה       .14.4 ם זה, בה סכאו תביעה הסותרת ה/דרישה ווגש  תיום בו  חייב להשיב לחברה בהקבלן 

א עובד שכיר של החברה,  או הינו  ל התשלומים העודפים שקיבל ת כייטען כי הקבלן היה 

 .דלשכר המוסכם כעובמהחברה מעל 

   אחריות וביטוח .15

מכל התחיי  ימבל     .15.1 קבלן יישא בלעדית סכם זה ו/או על פי  דין, ההי  בויות הקבלן על פלגרוע 

בגב פגיחבות  גופן  לרכושיעה  נזק  ו/או  אדם ש  נית  של  לרכושו  ו/או  לגופו  להיגרם  עלול 

אה בדיהן שייגרם כתוצו/או לעירייה, מנהליהן ועולמי מטעמה    או/וכלשהו, לרבות לחברה  

מחדל או  קבלנים וקבלני משנה   אוו/או מי מטעמו ו/ו/או מי מעובדיו    בלןהק  של  ממעשה 

עמן.בקנשוא הסכם זה ו/או  יותיו  ייבוחצוע  התעל ידו, במסגרת בי  שנשכרו  שר 

ו לכל אדם אחר הנמצא בשירותו ו/אעל פי כל דין לעובדיו    ו/או יפצהישפה    מתחייב  הקבלן     .15.2

עקב  ו/או הפו עבורו  לננזק  על  ו/או  ולגוף  חייבויותיו על , במסגרת ביצוע התכושאו לר/פש 

 כם זה ו/או בקשר עמן.סה פי

יפצה  ן ישפה  הקבל     .15.3 , לרבות "ד חלוטפסבגין  שתה הראושנה,  עם דרי  מיד  ,ת החברהאו/או 

עו"ד,   ושכ"ט  שתהוצאות  תביעה  ו/או  דרישה  שהקבלן   וגשעקב  עניין  לכל  בקשר  נגדן 

לו בס  אחראי  לכאמור  זה  ובתעיף  תודנאי  עיל,  דרייע  שהחברה  קיום  על  ו/או לקבלן  שה 

כא עד    רמותביעה  להתגונן  לקבלן  מיותאפשר  חלוט.  פס"ד  ת  אביבים  למתן  תפשר לא 

הסכמבת קבלת  ללא  מטעמים ת  ביעה  אלא  תסורב  שלא  הסכמה  ובכתב,  מראש  הקבלן 

 ר.ות על תוצאות של אי הסכמה כאמוחת אחרילקיסבירים ותוך  
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בסעיאי     .15.4 באמור  עריכת הו/א  ף זהן  ידי הקבלןביטו בעצם  על  להלוחים  כדי   ן,, כפי שיפורט 

מאחריו הקבלן  את  הסכםלשחרר  פי  על  כלשהי  ו/א  ת  על פי כל דעל    וזה  ו/או להטיל  ין 

 .רה  ו/או העירייה חובה נוספת מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בדיןחבה

 סודיות .16

מת סודיות  חייב כי הוא ישמורהקבלן  ע גמהחברה ו/או בנוי שיגיע אליו  סוד  עמידשל כל  מלאה    על 

רין ובין מישנוגע לחברה, בין בסודי ה  ו מידעג' כלשה  גלה ו/או יפיץ לצדולא יעביר, ישתמש, ילחברה  

 הכל כאמור בנספח להסכם זה. בעקיפין,

 .3כנספח ום על נספח הסודיות המצורף להסכם זה  לחתהקבלן מתחייב  

 זכויות הסכם והעברתהמחאת ה .17

את כל העקה      .17.1 יבצע  מחות ו/או להסב אינו רשאי להעביר ו/או לה  לןבבודות בעצמו. הקבלן 

אוחר, במישלא ו/או  בעקיפי  רין  את ההסכם  חלק ממנו, ההתחייבויות ו/או הזכויות כל  ן, 

בהסכ אלא  ממנו,  אמת  הנובעות  ומראש.  בכתב  החברה  של  המכרזים  בהעברת ועדת  ין 

ה ל  עבודותביצוע  כדי  אחר  ש  עגרולקבלן  המלאה  לביצוע  מאחריותו  ות של נאהל הקבלן 

את לפטור  או  מחיו  העבודות  מאיזה  ת במידה וועד  הסכם.  עפ"י ה  החברה  ביו כלפיהקבלן 

בקבה שימוש  ו/או  השירות  ביצוע  העברת  את  תאשר  החברה  של  על   לנימכרזים  משנה 

ם קבלניים יווגמכות, ביטוחים סיות, הסון, אישורים, הרשאקבלני המשנה להיות בעלי נסי

 י משנה.והם לא יוכלו להעסיק קבלנ  יןדוהיתרים על פי    מתאימים

שיפע     .17.2 לביצועקבלן  באמצהעבוד  ל  )לות  משנה  קבלני  אישור כל  עות  ללא  העבודות(  סוגי 

ועדת   של  י  המכרזיםמוקדם  לכל    50,000בקנס של    ישאשל החברה,  על שיינתן    שירות₪ 

משנה   קבלן  העבודות()לידי  סוגי  החבמראש  שר  או  שלא  כל  ידי  עלועל  בכל  וכן   ותירה, 

על קבלן המשנה.    ביצוע העבודות שיבוצעו  חריותו של הקבלן גרוע מאמבלי לכל זאת,  ידי 

שבוצעביצל העבודה  גם  ייחשב  זה  לעניין  זה,  הסכם  עפ"י  העבודות   עוע  קבלן ה  אותו  "י 

 משנה.

ההסכם     .17.3 תקופת  ת  במשך  )אם  תועברנההיוהאופציה  לא  ו/או ו/איות  זכו  ה(,  מניות  ו 

חוזים ( א10%) עור העולה על עשרהו בבעלי המניות בקבלן, בשיא/ונה מניות בקבלן  תוקצי

ו/או בבעלי המניות בקבלן, לפי המתאים, נכון למועד זה, לן  מונפק והמוקצה בקבמההון ה

ג מקרה שבו  ' כלצד  "הנעבר"(. בכל  )להלן:  ה קצאה ו/או העברה  יבקש הקבלן לבצעלשהו 

אישורההק  מור,כא את  יבקש  אביבים    בלן  מי  )בטרם הכווי  30של  לפחות  מראש  נה מים 

ההעברה את  הה  לבצע  כו/או  וקצאה  פרטאמור(  מתן  תוך  הנעבר ים  בכתב,  לגבי  מלאים 

ל תהא רשאית שלא  אביבים  מי  מניותיו.  ו/או ההקצאה כאמור   אשרובעלי  את ההעברה 

שיפורטו  מטעמים בכלב  סבירים  הקבלן.  שלמקר  פני  סהע  ה  לתנאי  בניגוד  זה ברה  עיף 

מי   לבטל הסכם זה באביאתהיה  לגבים רשאית  מבלי  מידי,  מכל  ופן  אחרוע   ר ובכללסעד 

 ה של סעיף זה וחילוט ערבות הקבלן.  הפרזה פיצויים בגין  

 ביטול ההסכם .18

לגרוע   לעילמור  מהאמבלי  לב  בהסכם  החברה  זכות  ההסכם,  לגבי  את  לבטל רהחבטל  רשאית  ה 

 או יותר מהאירועים הבאים:   דאח וקדמת, בקרותתר, ללא צורך בהודעה מלאל ם זההסכ

 ן.או הדי/הסכם וי העל פ הפרה יסודית  כל      .18.1
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לאמור אחד   בקבלןיחשב  לעיל    בנוסף  בקרות  יסודית  הפרה  ההסכם  את  שהפר  כמי 

 ינוסיש בהם פירוק, כשאו מי מטעמו    לןהקב( אם הוחל בהליכים נגד  1)  באים:ם המהמקרי

( 2) .יום 30ך חר, והליכים אלו לא בוטלו תואפן  ול עסקים באו, הסדר נושים ו/או חיססיםנכ

מי  ו/  הקבלן  אם בעבירה    ממנהליואו  עייורשע  פי שיש  על  אשר  מס  ו/או בעבירת  קלון  מה 

בא תשפיע  החברה  דעת  ה  ורחשיקול  של  והמוניטין  הטוב  השם  על  אם 3)  .חברהשלילי    )

ו/או    בלןקה פים מכח הסכם זה סהכ  ייבויות ו/אוישעבד זכויות ו/או התחאו  ו/  ימחהיעביר 

כ שלישי  קבלת הסכלצד  ללא  מהלשהו  מראשחברמה  לא קבלן ש( בקשה של ה4)  .ובכתב  ה 

 .לממש את האופציה או לסיים את ההסכם שטרם תקופת ההתקשרות

ו/אהת     .18.2 ההסכם  במסגרת  כי  סביר  חשד  אעורר  הסכם  כל  עםו  מצי   חר  ו/החברה  מי ע  או 

ו/או ביצע רב בביצוע תרמית כנגד החברה  ומע  לבצע או היה  ו ביצע הקבלן  או ניסהטעממ

פ למתבק  ליליתעבירה  שירותשר  לעסקה  ן  ו/או  עבור במקרקעים  עבודה  לביצוע  ו/או  ין 

 .החברה

יתבר      .18.3 ובתקופת ההסכם  לבמידה  עם  ר  או שותפות  נחשד קבלן שחברה שלקבלן התקשרות 

 פי החברה.ה כלות מרמבעביר

 רטים בהסכם זה.והמפאת השירותים  צר מהקבלן לספק לחברה  נב אם      .18.4

הקבלן     .18.5 הפר  תיקן  אם  ולא  זה  תוך  הפראת ה  הסכם  ה ל החברממועד ההודעה שיום    14ה 

 אודות ההפרה.

מזכויות החברה       .18.6 לגרוע  לעיל בכדי  סלכאין באמור  לרשות החברה מכל  אחר העומד  וחו עד 

מס  של )תרההי  כמההסכם,  החוזים  חוק  התשופותקשרות,  הסכם(,  הפרת  בשל   -ל"א  ת 

 ח כל דין.כו מא 1970

 וסכמיםחברה פיצויים מהקבלן לישלם    ,נהי המשעל סעיפ  20יף  בסע  בוטל ההסכם כאמור      .18.7

 ש"ח. 100,000 לבסך ש

 זכות קיזוז .19

בזה  הצדדים      .19.1 מסכימים  כלהסכם  בלבד,  ,  ולה  לחברה,  לקזזי  זכות  חיכ  תהיה  כספי ל  וב 

לה  הקבלןש חב  להיות  אוומת  עשוי  נשוא ההסכם  העסקה  אחרת  ך  ממעסקה  סכום   כל, 

 .מהחברה לקבלןשיגיע 

מכלליותמ      .19.2 לגרוע  להאמ  בלי  הור  ויתגעיל,  בייה  בחשבון,  לפלו  אם  אם ן  ובין  תשלומו  ני 

ליקויים    לאחריו, ו/או  אי דיוקים  תהא החברה  כלשטעויות,  לקזז הסכומהם,  ים רשאית 

 .ברהמהח לקבלןו /או שיגיע   גיעאמור לעיל, מכל סכום המה יתגלו בעקבותש

 עניינים גודני  עדריה .20

ל שלא  מתחייב  עניינהקבלן  בניגוד  החים  פעול  מתברה. העם  מקבלן  לדווח  על כל יידית לחחייב  ברה 

ב עניינים  ניגוד  של  במצב  להימצא  עלול  הוא  בו  לביצועין  מקרה  ב  הדרישות   רהחבהעבודה/השירות 

 לו עם גופים אחרים.לבין עבודה ש

 

 נותשו .21
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בלעד  אין      .21.1 יוצר  זה  כלהסכם  לד  ידיהשי  כלשיות  על  שינתנו  ו/או   רותים/העבודות  הקבלן 

מו  עובדי מטעמו/או  ותוצי  ו/אוו,  ויהיו   תוצריהם,  אותיהם  יחשבו  הכלל,  מן  יוצא  ללא 

דע או בכל תוצר יבמ  לא ישתמש במסמך אורה. הקבלן  החבלקניינה המוחלט והבלעדי של  

או   ויקט.הפר נהלמראש של מותיהם, ללא אישור בכתב ואתוצשל העבודה/השירותים 

במ      .21.2 הן  רשאית  תהא  העבודה/החברה  ביצוע  השירמתהלך  ון  לאחרותים  לדרוש הן  יהם 

ולקמ העבודההקבלן  לביצוע  הקשור  דבר  או  מידע  מסמך,  תוכנית,  כל  לידיה  תן מ  /בל 

 .ירותיםהש

א      .21.3 העל  דיף  בכל  לקבאמור  תעמוד  לא  בעבודותן,  עיכבון  זכות  שירותים   או  לן  בתוצרי 

 .כאמור

לא יה      .21.4  על אף  עבודותה  אחרת בהמשך ביצוע  צב עבודתו ולא יפגע בכל צורהאת קאט  קבלן 

מח  חילוקי או  העשדעות  תשלום לוקות  עיכוב  לרבות בגין  להתקיים במהלך ביצוען,  ויות 

 ה.התמור

 ו משני הצדדים.יוצר בלעדיות לצד כלשהזה  ן הסכם  אי      .21.5

מתנאי הסכם זה ב     .21.6 מקרים, ל  המקרסטייה  או בסדרת  א ילמדו ים ולתקדא תהווה  מסוים 

לכל שווה  גזירה  בעתיד.    ממנה  אחר  השתמשלמקרה  הא  או  מ,  צד שתהתה  להשתמש 

ב ממהצדדים,  במקרה  זה,  הסכם  עפ"י  לו  המוקנות  מהזכויות  בסדזכות  או  רת סוים 

 ת מזכויותיו.לא יראו בכך ויתור על זכו ים,מקר

את היחסים  ה       .21.7 ממצה  תוקף   יה כליה  שאו, ולאטיים בין הצדדים ביחס למופהמשסכם זה 

משא   מו, אם ו או התקיישר ניתנכמה, את או הסומצג, הבנה, התחייב, הבטחה,  ומתןלכל 

וביןבכל במפורש  בין  פה,  בעל  ובין  בכתב  בין  לכר  ל,  עובר  לא   יתתבמשתמע,  זה.  הסכם 

לכל שינו תוקף  ם על ידי כל הצדדים תונחזה, אלא אם נערך בכתב    י בהוראות הסכםיהיה 

 לו.

שייב       .21.8 ה  קבעמקרה  הסכםכי  מהוראות  הוראות  או  נית  וראה  אינה/אינן  ת ת/ניתנונזה 

או שלאכי לא יהא בכך כדי ל  חסרת/חסרותהינה/הינן  פה  מטעם כלשהו,  השפיע או תוקף 

ההוראה תוחלף כם ובמקרה כזה קפותן ואכיפתן של שאר הוראות ההס, תותןוקילפגוע בח

צוי של הוראות הסכם זה, שר מייאפבאופן ש אה תקפה או ניתנת לאכיפה,רבהואו תותאם  

 רית.שה הרחבה ביותר האפבצור

הכת      .21.9 לובות  הסכם  צדדים  כמפוצרכי  הן  זה. כל הודעה שזה  להסכם  במבוא  על רט  תשלח 

שעות מעת   72יעדה כעבור  כתובות שלעיל תחשב כאילו הגיעה לי הלפ  משנהולד  ידי צד אח

 .קסימיליהוח בפמשלאו מעת    ירה בידשעות מעת מס 4או   םרשוהמשלוח בדואר  

 :  צדדים על החתוםולראיה באו ה
 

 

 מ  "בע 2010ם אביבי מי

 

 ________________________צעות : ___באמ

 ______________________תפקיד : ______

 הקבלן                               

           

 ___________________באמצעות : ________

 ____________________________תפקיד : 
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  ףתערי -  1 ספחנ
 
 

 ________  מיום   __________ 'הסכם מסל
 
 
 

מההסכם.להסכ 1נספח  .1  ם מהווה חלק בלתי נפרד 
 

 
 

 
 
 

התמורה עבור • לקב  מובהר כי  בלן הזוכה עבור קהיקבע בתעריף הסכם עם  לן תהיה בהתאם למחיר שהשירות 
קט וכל  שירות  ואושתוגוריית  בפועל  שתבוצע  בכמות  הכפל  הגורם  ידי  על  ישול.  ברהחמקצועי ברה  ם כל לא 

 .  הגורם המקצועי בחברהת שלא אושר לביצוע על ידי רותשלום עבור שי
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ  "בע 2010ם יביבמי א

 

 ____________________ת : _______באמצעו

 ________________תפקיד : ____________

 הקבלן                                 

           

 ___________________אמצעות : ________ב

 _________________פקיד : ___________ת
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 יטוחי הקבלןב  שוראי -  2נספח 
 
 

ה קיום ביטוחיםאישור   הנפקת   __________________ אישור תאריך 

ולל את כל תנאי כנו המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אי דעבהתאם למיליסת ביטוח בתוקף, טוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פואישור בי
וח בפוליסת הביט יסת הביטוח יגבר האמורה לבין התנאים הקבועים בפולמפורטים באישור זים שן התנאשל סתירה בי יחד עם זאת, במקרה. יהה וחריגסהפולי

 עם מבקש האישור.למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב 
האישו מ העסקה מבוטחה ר בקש  האישור  אופי   מעמד מבקש 

 . 456/21מכרז   ☒ םש םש

ת  עבודולביצוע  ☒
תאים תת  יעתצב

קרקעיים של החברה  
תל אביב  יר  י העברחב

  יפו

 
וביוב. 097)   ( תאגיד מים 

 חברה עירונית.  ☒
 

  בע"מאביבים  י  מ

____________ _____ ת.ז./ח.פ.   _______ת.ז./ח.פ. 

  יפו -תל אביב  37ך  שד' שאול המל

 

 סוג הביטוח
ות אחריות או לגבוחלוקה לפי 

 יטוחי בסכומ

ספר מ
 הפוליסה

ך  תארי
 חילהת

תאריך  
 סיום

ות/ אחריגבול ה
 סכום ביטוח

 יסויים נוספים בתוקףכ

 לנספח ד'קוד כיסוי בהתאם  יש לציין מטבע כוםס

  צד שלישי 
 

__________ 

 מיום
 
_______ 

 עד יום
 

_______ 

1,000,000 
למקרה  

ולתקופת  
 הביטוח. 

 

 ת צולבת.וחריא  –  302 ₪. 
  בלנים וקבלניק  –  ג'צד    חבתהר  –  307
 נה.מש

 ל"ל.ת המלתביעוכיסוי    –  315
נוסף בגין מעשי ו/או    מבוטח  –  321

 מחדלי
 מבקש האישור.  –  המבוטח          

מבקש האישור מוגדר כצד    –  322
 שלישי.

 ראשוניות.  –  328
 כצד בקש האישור ייחשברכוש מ  –  329

 שלישי.          

  ידיםב מע  חבות
 

__________ 

 וםמי 
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

6,000,000 
 בעלתו 

20,000,000 
לתקופת  

 חהביטו 

 .₪ 
 

 .₪ 

 לוף לטובת מבקשויתור על תח  –  309
 האישור.           

היה וייחשב   –מבוטח נוסף    –  319
 כמעבידם

 בוטח.של מי מעובדי המ           
 ניות.ראשו  –  328

מקצועית  אחריות 
 
 

 יביתטואקרטר 
 

_________ 

 
 

__________ 

 יוםמ
 

_______ 

 יום  עד 
 

_______ 

1,000,000 
קרה  למ

ולתקופת  
 וח. הביט

 
 
 

 ים.אובדן מסמכ  –  301 ₪. 
מצה והוצאת לשון דיבה הש  –  303

 רע.ה
 מבקשויתור על תחלוף לטובת    –  309

 האישור.          
שי ו/או  וטח נוסף בגין מעמב  –  321

 מחדלי
 מבקש האישור.  –  וטחהמב          

 יושר עובדים.ואי  ה  מרמ  –  325
 ת.פגיעה בפרטיו  –  326
 קרה ביטוח..יכוב/שיהוי עקב מע  –  327
 .ראשוניות  –  328
 .חודשים(  6וי )תקופת גיל  –  322

 וין בנספח ד'(:צ המ ין את קוד השירות המתאים כפיש האישור, יש לצים בהסכם בין המבוטח למבק)בכפוף, לשירותים המפורטי פירוט השירותים
ו סו אי (  022)   . פצההף 

הפוליסה  שינביטול/   וי 
או  שינ  ביטוחביטו וי  של פוליסת  הל  לטובת מבקש  למעט שינוי  ל,  ייכנס  לא  יום)שלוש 30תוקף אלא  אישור,  הודעה   ים(  לאחר משלוח 

ב  האישור  השינוי או הביטול. למבקש   דבר 
הפוליסה  מהדורת 

הביטוח   רותהע __________ רה  ו מהד ביט   __________ חברת 

התי ח  אישור מת 
 :המבטח
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 (1)  2 נספח
 מתן פטור מאחריות  לעהצהרה 

 __________:   יךתאר                               

 לכבוד

 "(החברה" :להלן  )מ  "בע 2010מי אביבים 

 37שדרות שאול המלך 

 תל אביב

 

 צהרה על מתן פטור מאחריותה :  ןהנדו

פי   מס'  על   "העבודות: "  ןלהל)  יפו-יר תל אביבשל החברה ברחבי הע  יםיעתאים תת קרק  צביעת  /21456מכרז 
  ."(םכההס"או  /ו

מצהיר בזאת  הננו  שבנדומשתמשי  הננו  כיים  בעבודותינו  הנדסי בבעלותנו ן  ם  ו/או  מכני  ציוד  ו/או  רכב  בכלי 
וו/או באחריותנ וללא הגבלה כל  /ו  לרבות  ו/אאו בשימושנו  מתקנים  ו/או  אחר המשמשים אציוד   נותוו רכוש 

)להלן: "הבביצוע העבודות שב  (.וד"יצנדון 

 מן:לקבזאת כד ת, הננו מתחייביםאעל אף האמור בהצהרה ז .א

פוטה .1 ו/או  ננו  את החברה  ו/או עובדיה ו/או הבאים מטעמם מכל חבות בגין אובדן או מנרים  הליה 
אותנו    נזק משמש  אשר  לעיל  האמור  בבעלותלציוד  העבודה  מטלביצוע  מי  ו/או בבעלות  ו   נומענו 

 ק בזדון.זאת למעט כלפי מי שגרם לנל זכ  שר עם העבודות,לשם פעילותנו בק

פו .2 את  הננו  מנה/ברה והחטרים  מכאו  עובדיה  ו/או  גניבה של ל  ליה  ו/או  פריצה  נזקי  לגבי  אחריות 
ומו לעיל  האמור  )תחלוף( כלפי  ותרהציוד  לשיבוב  זכותנו  על  ו/ים  מנהליה  ו/או  עובדיה החברה  או 

 ט כנגד חברות שמירה.למעו  גרם לנזק בזדוןזאת למעט כלפי מי של כ  במקרה שכזה

זק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי נ  מכל חבות בגין  יה ואו עובדיה ו/הלו/או מנ  פוטרים את החברה  והננ .3
צ ו/או  משנה  קבלני  ו/או  שמטעמנו  האמורד  בציוד  השימוש  עקב  כלשהו  מובא   לישי  אשר  לעיל 

ע  לצורך העבודות  של  מטעמנו  יד  לביצוען  מי  ו/או  עבורנו בקשרנו  יצוען של העבודות כל ם בע  או 
 ון.זדם לנזק בלמעט כלפי מי שגר זאת

ותעלה .4 דרישה  יה  ו/או  טענה  בניגוד ו/ה  ידנו,  על  המועסקים  משנה  קבלני  ו/או  מצדנו  תביעה  או 
לרבות צד שלישי כלשהו, הננאמול לעיל,  מתחייבים לשפות את  ר  ת בורלהחברה ו/או מי מטעמה  ו 

 ת.ות הוצאות משפטיובוצאה שמי מהם יישא בה לרו הא/יה בכל תשלום ומנהליה ו/או עובד

כי    ביםומתחיי  היריםמצ  הננו .5 ונבזה  לביטוח  חנערוך  את הפוליסות  ו/או  זיק  מכאני כלי רכב  ציוד 
ו/או וצי  הנדסי  אות  וד חפירה  יטוח להסכם, במשך ודות, כאמור בסעיף הבבביצוע העב  נוהמשמש 

עלופקתכל   העבודות  ביצוע  שנחת  ת  ההסכם  לביבינ  םפי   __________ ביום  העבודות צינו  וע 
 .ןשבנדו

כצהירימ  הרינו .6 בזה  פולם  ונחזיק  נערוך  עריכת יסי  באישור  כאמור  מקצועית,  אחריות  לביטוח  ה 
ההסכם שנחתם   ימת לנו אחריות על פילהסכם(, במשך כל התקופה בה קי  2פח  נס)ביטוחי הקבלן  

לביצוע  וםיבבינינו    דין.כל   יהעבודות ועל פ __________ 

 

 

 תוםחולראיה באנו על ה

 

 

 יד החותם()תפק  (החותםם  )ש  (הירהמצ)חתימת  
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   3נספח 

 בודלכ     

 "(החברה: ")להלן בע"מ 2010חברת מי אביבים  

              א.ג.נ.,    

 עניינים ודגהתחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ני
 __________  תאריך:

המעני  ,______________ מישל  שירות  ק  אני  וטפסיקבלת  של דע  הרשמים  במאגרי  שאילתות  וביצוע  ם 

 מצהיר ומתחייב כדלקמן.ט של הספק אינטרנה אתרמשרד המשפטים באמצעות 

ל .1 ההתקבש  יידוע  המסגרת  עם  לידיחברה  שרות  ויגיעו  יתכן  אחרת,  דרך  בכל  ו/או  ו/או   יעתבהסכם 

חומריילרשות ל,  מידע הקשורים  ו/או  לרבות: חומחברהם  מדיה  ,  מודפס,  טפסים, מגנטית, דור  "חות, 

תכניותתמונו שרטוטת,  פרטי,  פס"ד,  פרוטוקולים,  הסכמים,  כתובות,  שמות,  נהלים,  המלצות,   ים, 

ו/ שאו  מועסקים  ל  ירותיםנותני  בקשר  אחר  דבר  כל  וכן  קבלנים  יקחברה  ו/או  אלה  להלן:   ראו)כל 

 "(. מידע"

למתחי  יאנ .2 בהתאם  למידע  ביחס  לפעול  די  פי-עליב  מתחייב  חכל  לרבות  הפרטיות.  ן,  הגנת   ניאוק 

 לידיעת עובדי את דרישות חוק הגנת הפרטיות.להביא   מתחייב

ורקא .3 אך  למידע  בקשר  שלש  פעל  אלצרכים  הועבר  ולא  מם  אלי בדרך אלי,  עשה שימוש במידע שהגיע 

להוראות סעיף  מכל סיבה שהיא  המידע לכל צד שלישי  את  עביראאחרת, ולא   .להלן 10בכפוף 

עלא .4 מו  שמור  למידע,  סודיות  ביחס  רק  אחלטת  לו לידיעת  עבירו  זקוקים  תפקידם  שבתוקף  עובדים 

מנע כל פרסום אוכן  במסמך זהכמפורט  רת סודיות  חייבות לשמיחתים את כל עובדי על התאבעבודתם,  

 שהוא.  דרך שהיא ולכל גורם כל  ו/או גילוי של המידע ב

מהעובדים   .5 אחד  שכל  לכך  ידי  שיולדאוג  על  גיששתעסקו  לו  למידעהיה  כתב, יתחייב ב  ה בדרך כלשהי 

כמפקו בתנאים  המידע  סודיות  להגנת  כאמור,  למידע  הגישה  אפשרות  למתן  זדם  בסעיף  אנורט   יה. 

לרשותמסכ כלשהו  עובד  להעמדת  מוקדם  תנאי  כי  נוסח   מתוסכהתהיה  החברה    ים  על  לחתום 

אין  למסמך זה. כנספח א'המצ"ב    ים"גורמים חיצוני  -  180-007"  המצורף כנספח א' בנוהליבות  התחי

לפטור מת העובבהחת  ה.החבר כלפיי  ואחריות יימהתחייבויותאותי ד על מסמך כאמור כדי 

 .נקוט כאמור לעילאפירוט האמצעים ש בקשתה,לפי חברה,  ל מציאלה .6

 תקה אחרת.כפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העלאחרים לבצע במידע ששה  ראעתיק ולא אלא  .7

דרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו של בטחה הנאמצעי הא  נקוט בכלאל המידע ור בהקפדה עשמוא .8

 המידע לידי אחרים.  

תו .9 עת שיידרש,    בין הצדדיםם ההתקשרות  לאחר  מידע הנוגע לענייני  או/או בכל  ו ו/א  החברהשמיד כל 

 דם מבניהם.המוק -מתאימה    יום מתום ההתקשרות ו/או מקבלת דרישה 14תוך  חברה  עבירו לא

 שאי לגלות ולהשתמש במידע אשר:ראהיה   מוסכם כי למרות האמור לעיל, .10

אשר מצידי    יותסוד  הפרת  לאל  הכלל  נחלת  בגדר  להיות  הפך  או  הינו 10.1 מידע כאמור  גילוי  למעט 

 או מוסמך יותר.ך לנחלת הכלל לאמין הפ  בעצם גילויו הוא הופך מידע אשר

לדרוש ל פי חוק  ך או רשות מוסמכת עמשפט מוסמ  ל פי דרישת ביתמידע שמסר לבית המשפט ע 10.2

 רש ותינתןמינימלי הנדיינתן רק המידע ה  ידע, ובמידה הנדרשת בלבד. אם הגילוי נעשה כאמור,מ

יג הזדמנות נאותה להש החברלעל מנת לאפשר   הודעה בכתב על כך שהמידע האמור נמסרלחברה  

 צו המונע את הגילוי.

לי ש .11 כל זכות או רשות   יללהעניק  צמה, כדי  ע  חברהה  ידי-עלברה  חע אודות העצם גילוי המידאין בברור 

 בעלת המידע.  חברההיות הכדי לגרוע מלגבי מידע זה ואין כל האמור בהצהרת סודיות זו  
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 :מתחייב כי  ה הנניהחברבמתקני תבצעו  י מורההסכם כאפי  -פיעל-לעבכל מקרה שמתן השירותים   .12

למ  העובדים 12.1 יכנסו  או  לא  המידע  מאגרי  ללתוכניות  דרושות  שאינן  השיחשב  ולאביצוע   רות 

 יעתיקו כל מידע שאינו דרוש במישרין לביצוע השירות.

ורקיש  העובדיםכי   12.2 אך  ש  תמשו  רבתוכנות  פי  על  שינרכשו  ולאחר  בתכנה ושיון  שאין  וידאו 

 וירוסים.

וללא הרשאה.  החברה קנילא ישוטטו במתובדים  הע  כי 12.3  ללא צורך 

 לגבי אבטחת מידע.  ההחבר וראותיצייתו לה  בדיםהעוכי   12.4

להעסשמתחייב   .13 בעבירותלא  הקשורה  בעבירה  שהורשעו  חיצוניים  שירותים  ונותני  עובדים  מחשב,   יק 

פריצה,  גניב פלילית באחד הנושאה,  נגדם חקירה  או שמתנהלת  מרמה,  או  ולידע   האמוריםים  הונאה, 

מקרה בו הוגש ו/או צפוי להיות  את הח קרה ב אישום ו/או בכל מהעובדים כתמוגש כנגד מי מברה בכל 

מ ל  העובדיםשמי  לפי שיקול דעתה,  להורות,  תהא רשאית  החברה  פלילית.  בעבירת  את הורשע  החליף 

 אחר.ובד בעובד  הע

למעהעובדים  כל  על  כי    ילידוע   .14 גישה  להם  שתהיה  או  , להתחייב חברהה  עיבוד הנתונים של  רכתשיש 

ול  6  כאמור בסעיףות  בכתב בעניין שמירת הסודי תו  הקפידלעיל  פעילות  נעל  כפי רה  החב  הליך שמירת 

 שישונו מעת לעת.

ל .15 מנת  על  בדיקה  חשבוני  על  לבצע  לחברה  במהלךמאשר  עבו  וודא,  לה ובתום  נגרמו  באם  בחברה  דתי 

 נזקים על ידי ו/או מי מטעמי.

 חברה.במתן השירות  שאר בתוקף גם לאחר סיום יתזו הינה לצמיתות ו תיבוהתחי .16

לכ .17 נזק שיגראחראי  מהפל  שבמסמך זה  ומתחייב בזה לשפות את ויותיי  רת התחייבם לחברה כתוצאה 

 מההפרה. ו לה כתוצאהעל כל הוצאה או הפסד שיגרמ  החברה

עניינים עם ה ניא .18  .  חברהמתחייב שלא לפעול בניגוד 

מיידיתב למתחייאני   .19 מ  דווח  תכנוןלמנהל  מקרה בו    בחברה  חלקת  להימצא במצבעל  אניעל כל  של   ול 

עם גופים אחריםחברה  השירות בהעבודה/ת לביצוע עניינים בין הדרישוניגוד    .לבין עבודה 

עם החברה  דרישות  בין  ניםעניי  ניגוד  של  במצב  צאנמ  אינני  כי,  מצהיר  הנני .20  לבין  השירות בהתקשרות 

 .חברהל בעקיפין או/ו  שריןבמי  הקשורים  אחרים םופיג  עם  עבודה

  ניגוד  להיווצר  עלול  םשבגינ  ברהלח  עקיפה  או  ישירה  זיקה  בעלי  לקוחות  רשימת  לש  פירוט  להלן .21

 עניינים:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

עאנ .22 או  ישיר  עסקי,  קשר  או  משפחתי   קשר  אישי,  קשר  לי  אין  כי  מצהיר,  מי  י  עם  ועדתקיף,   מחברי 

 המכרזים, עם מי מהנהלת החברה.  

משפחתי"   "קשר  זה:  זוגם  בן  -בסעיף  ובני  גיסה, דוד,זוג, הורה, בן, בת  גיס,  וילדיהם,  אחות  או  אח   , 

או, חם, חמות, חתן, כלדודה נכד  לר  ה,  אדם אחר הסמוך על שולחני או בות חורנכדה,  או  מאומץ,  או  ג 

 . שאני סמוך על שולחנו

 

יש  אך עניינים, ניגוד מהוות אינן אישי, כשלעצמן, או מקצועי רקע על היכרות כי יובהר, .23

 :םענייני  ניגוד  היווצרל לולע  שבגינו עסקי או אישי  קשר של  פירוט לןלהזה.   בנספח עליהן לדווח
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

מ .24 או חלא  קרה בובכל  זו  בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם   החברהאת    פצהאממנה,  ק  פר התחייבות 

בפי  לחברה מההפרה  בסכתוצאה  מוסכם  של  צוי  תרופה   10,000ך  ו/או  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת   ₪

 על פי כל דין.רה  חבשיעמדו לזכות ה

 

 

 

 

 :  ולראייה באנו על החתום

   :נותן השירות  מטעם  המוסמכים

 ____________  : _תימהח_____  __: ____תפקיד__________  :___שם (1

 

 _____________  :חתימה  : ___________תפקיד:_____________  שם(  2 

 

 

___________________ 
 חותמת הספק:
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 (והיעדר ניגוד עניינים  התחייבות לסודיות, אבטחת מידעלהסכם )  3נספח א' לנספח 
 

   מי אביבים -למאגרי מידע    הצהרת סודיות

 

 פרטים אישיים

 

  שם פרטי באנגלית  שם פרטי

  שם משפחה באנגלית  שם משפחה

    מחלקה  ת.ז.

  (ITשם משתמש )  תפקיד

  (IT)לשימוש   מייל-אי

 

 

 הצהרת סודיות

סודיות   על  אשמור  כי  בזאת,  מתחייב  מטה,  החתום  אלי במסגאני,  וכל המידע שיגיעו  עבודתי כל הנתונים  רת 

אביב "מי  "מי אביבים" ולא אמסור כל נתון וכל מידע, בין בעלבחברת  עבור  או  ב, בין באמצעי פה, בין בכת-ים" 

אופטי, ובין בכל צורה   או  אחרת לשום גורם בלתי מורשה, אלא לאחר שאקבל היתר בכתב ממנהל מאגר מגנטי 

 המידע.

מתחייב/ ו/או במידעת שלא  אני  תפקידי ב"  לעשות שימוש בנתונים  אביבים" או עבור "מי שלא לשם ביצוע  מי 

 אביבים".

להו ושלא  ברשותי,  לשמור  שלא  מתחייב/ת  אלי   מציא  אני  שהגיע  העתק  או  מקור  מסמך,  כל  אביבים"  "מי 

 במסגרת עבודתי.

כן ני  ,כמו  במכשיר  לשמור  ו/או  להקליט  ו/או  לצלם  שלא  מתחייב  ו/או אני  נייד  ו/או התקן  ו/או במצלמה  יד 

מידעב אחר  הנ/מכשיר  אביבים"נתונים  ל"מי  לקוחות וגעים  על  מידע  הקלטות,  תמונות,  צילומים,  היתר  בין   ,

 ."בכיוברה והח

סיום   לאחר  גם  בתוקף  ותישאר  לצמיתות  הינה  זו  אביבים"  תפקידיהתחייבות  "מי  "מי   בחברת  עבור  או 

 .אביבים"

לג או  לפגוע  לפי הדמבלי  לכם  העומדים  וסעד  זכות  מכל  אורוע  זו  תזכה   ין, הפרת התחייבותי  ממנה,  כל חלק 

 אתכם בפיצוי בהתאם להנחיית החוק.

 

 חתימה ם משפחהי וששם פרט תאריך החתימה
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 בטיחות וגיהות -  4פח סנ

 כללי .1
 .ובדקדקנות במיומנות,  בקפדנותעמו תם חשנ ההסכם את לקיים מתחייבהקבלן  1.1
עועובדיו בטיחותל בנוגע האחריות מלוא תא עצמו על לוקחקבלן  ה 1.2 פועל כ והציבור  החברה דיב, 

 ערואי או תקלה,  תאונה  למנוע תמנ על תהזהירו יאמצע בכל לנקוט יבומתחי ,עבודתו של יוצא
 .כלשהו חריג

 

 חקיקה .2
 :לרבות  ,דבעתי שיפורסמו או שפורסמו הבטיחות נותותק חוקי כל עפ"י לעבוד מתחייב הקבלן 2.1

 .תיהותקנו 1970 (ל"תש - חדש חנוס)  בעבודה חותהבטי פקודת 2.1.1

 .וותקנותי 1954 - ד"התשי העבודה על וחקיהפ ארגון חוק 2.1.2

 .ותיוותקנ 1954 - ד"התשי שמלהח חוק 2.1.3

 .ותקנותיו 1953 - ג"התשי רועהנ עבודת חוק 2.1.4
 .עבודתו על החל אחר דין כל 2.1.5

אח  כל של או החברה של הבטיחות תווהורא דין כל הוראות על לשמור חייבמת הקבלן 2.2  רגוף 
 .ידבעת יחולו ואשר היום תוהחל

 

 הדהכרת העבו .3
 לאופי עודמ והינו, אליו גישהה דרכי את חןוב ביבותיווס העבודות ביצוע במקום ביקר כי מצהיר הקבלן

 .בטיחותית  עבודה עןלמ לנקוט יש בהם ולאמצעים בה הכרוכים לסיכונים ,העבודה
 

 שה מסוכןעאיסור ביצוע מ .4
 או מעשה  מכל ימנעהלו הבטיחות כללי כל על קפדנית שמירה ךות דותהעבו את לבצע יבמתחי הקבלן
 .כושלר או/ו דםלא סכנה להוות ליםהעלו מחדל

 
 על העבודההשגחה  .5

אחראי תחילת עם מיד נהימהקבלן   5.1  עבודה מנהל מנהי,  דורש החוק בהם ובמקרים עבודה העבודה 
 .ביצוע ומהנדס מוסמך

 תוחגהש תחת  בטיחותי פןבאו תתבצע,  משנה ינלקב י"ע  עבודה לרבות,  עבודה שכל יוודאבלן  קה 5.2
 .םקוד ףעיס בתת רטכמפו מינה אשר,  חוכו בא של והמתמדת הישירה

 

 העבודה אתר .6
 .ובטוחה מסודרת ה,נקיי בצורה העבודה ביצוע מקום את להחזיק יבמתחיהקבלן  6.1
 .העבודות ביצוע מקום בתוך ובטוחות תנאותו גישה דרכי להתקין מתחייב לן הקב 6.2

 
 רהשילוט ואמצעי אזה  ,רגידו .7

 פנסים תרבו, להאזהר ריתמרו ,ורגיד,  שמירה:  הוא וחשבונ על ולהחזיק לספק,  קיןתהל מתחייב הקבלן
 של וחיותםונ ולבטיחותםה  המבנ לביטחון מספקת ובכמות תקניים זהירות אמצעי ארוש מהבהבים

 וא  לחברה, משטרת ישראה חכ בא ע"י  שיידרש כפי או בכך צורך שיהיה םומק בכל ,והעובדים הציבור
 .כלשהי מוסמכת ותרש מצד הוראה י"עפ או דין י"פע דרוש שיהיה

 
 נדסיתבנייה הייה ובנ  עבודות .8

 .ה(יבנ עבודותה  )בעבוד הבטיחות תקנות י"עפ יבוצעו הנדסית בניה או בניהעבודות   8.1
 עצמו על וקחל והוא ,הבניה עבודות עביצו את עליו הטילה ההחברש כמי, ראשי קבלן הינו קבלןה 8.2

 (.היבנ בודותע)  בעבודה  הבטיחות תקנות הוראות לביצוע כוללתה האחריות את ניההב כמבצע
 שמשכה,  הנדסית בניה או בניה עבודת כל על האזורי ודהעבה למפקח להודיע ייבמתח לןבהק 8.3

 .בעבודה הבטיחות דתולפק 192 בסעיף כנדרש ,שבועות 6 על ולהע הצפוי
 

 חפירות .9
 ח"שמהת (בנייה עבודות) בעבודה תוחהבטי לתקנות אםבהת חפירה עבודות בצעל תחייבמהקבלן   9.1

 ר.עפ ועבודות ירותחפ - 'ט רקפ ובפרט 1988
 .דרישותיהן י"ועפ הנדרשות הרשויות עם חפירה כל םתאל ידאג בלןהק 9.2

 
 
 
 תהריסו .10

   1988 - ח"שמתה(  הבניי עבודות)  בודהבע הבטיחות לתקנות םבהתא הריסה עבודות לבצע מתחייב קבלןה
 .הריסות - 'י רקפ ובפרט

 
 ריםעל גגות תלולים ושבי  עבודה .11

 עבודה) בעבודה הבטיחות לתקנות אםהתב תתבצע חלקלקים או/ו וליםתל או/ו שבירים גגות על עבודה
 .1986 - ו"שמהת (תלולים או שבירים גגות על
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 עבודה בגובה .12
 בעבודה בטיחותה  לפקודת בהתאם לעומק םאד נפילת למניעת רשיםהנד האמצעים בכל וטקינ הקבלן

 ות יח בט  ולתקנות 1988 - ח"התשמ  (נייהב עבודות)  בעבודה הבטיחות ותולתקנ 1970 - ל"תש(  חדש וסחנ)

 .העבודה קיום בנסיבות ביםחייהמת הזהירות  ולכללי, 2007 - ז"התשס  (בגובה עבודה)  בעבודה
 
 ל מוקףלעבודה בח .13

 הבטיחות לפקודת  תאםהב תתבצע '(וכד םימיכל ,ביקורת תאי,  בויב ילכוכ כניסהמוקף )  םבמקו עבודה

 .מוקף במקום העבוד - טיחותהב הוראות י"ועפ 1970 - ל"תש בעבודה
 
 ת חשמלדועבו .14

 .החשמל חוק י"פע םמתאי רישיון בעל חשמלאי י"ע יבוצעו חשמלעבודות   14.1
 .חי מתח תחת חשמל תעבודו יבצע לאהקבלן  14.2
 מכשירי חיבור/ניתוק  או למחש למקור חברותתה,  החשמל זרם החזרת/רוחיב ,החשמל זרם ניתוק 14.3

 .במקום האחראי קהחזהא עובד או היחידה מנהל של שורואיוב דיעתובי ורק אך תיעשה לחשמ
 נייןעל בתקנים העומדים תקינים מטלטלים יםדניי חשמליים עבודה בכלי להשתמש מתחייבהקבלן   14.4

 .כפול בידוד
 בין(,  פחת  מפסק)  דלף םרזל מפסק שבו לוחל מחובר יהיה הארכה לבכל רהמחוב עבודה כליל  כ 14.5

 .נייד שהוא ובין קבוע חשהלו
 במוליכי שימוש  לעשות לא וכן השגחה ללא כלשהם לחשמ מכשירי להשאיר שלא ייבמתחן  בלהק 14.6

 .העבודה קוםבמ גלויים חשמל
 

 עבודות בדרכים .15
 תמא בדרכים  ודותבע לביצוע בכתב היתר ול תןני באם ורק אך,  יםבדרכ עבודות לבצע בימתחי הקבלן
 .דין כל וראותלה ובהתאם תנאיו י"ועפ ישראל ומשטרת תל אביב יפו עיריית

 
 עבודה באש גלויה .16

 אש או ניצוצות  להיווצרות ורמתהג אחרת פעולה וכל ריתוך ,חיתוך ,חימום :  כגון עבודות ביצוע עתב
, זמינים יוכיב אמצעי קיום לרבות, פיצוץ/האש ותטשהתפ למניעת האמצעים לבכ לנקוט הקבלן על ,גלויה

 .'וכד יצהחצ,  דליקים חומרים של וניטרול הרחקה
 
עובדי הקבלןעיות וכמקצו .17  שירות 

 של מספיקמספר   הז הסכם י"עפ בודותהע ביצוע לצורך חשבונו על להעסיק מתחייב הקבלן   17.1
 לביצוע אימיםתוהמ  הדרושים כישוריםה להם שיהיו ,נאותה עיתמקצו רמה בעלי בדיםוע
 .ורךצ י"עפ להכשירם וידאג ,ודותבעה

 זה הסכם י"עפ  בטיחותית ודהעבל הקשור בכל חשבונו על דיםהעוב את להדריך מתחייב הקבלן 17.2
 .ךכ לשם הנדרש המידע את להם ולמסור

 ולאחר יתאורפ מבחינה לעבודה שירכ יהיה מטעמו מי או/ו מעובדיו עובד כל כי מתחייב הקבלן   17.3
 .דין כל י"עפ הדרושות תוהרפואי הבדיקות כל את שעבר

 

 מגן אישי  דציו .18
 כנדרש,  מטעמו  למי או/ו למועסקיו או/ו דיוובלע ומתאים תקין ישיא מגן דציו קספל מתחייב הקבלן

 ,לייעודם בהתאם וב משתמשים  שהם יפקחו, 1997 - ז"התשנ( אישי מגן ציוד)   הבודבע הבטיחות בתקנות
 תיעלמנ ציוד, גשםי מעיל, ניותאוז, מגן משקפי, כפפות, עיםבוכ, מגן קסדות ,דביגו,  בטיחות נעלי :תולרב
 .זוהר וביגוד  המגוב להנפי

 
 כלים וחומרים  ודצי .19

 .העבודה לביצוע והמתאימים יןתק במצב וחומרים בכלים להשתמש מתחייב בלןהק 19.1

 .כך לשם שהוקצה טוחב קוםבמ ימצאו והחומרים העבודה כלי כל כי גידא בלןהק 19.2
 

 יויה'  וכו  הרמה יאביזר,  הההרמ כלי,  התעבורה כלי,  הנדסי  -  מכני ציוד כל יכ מתחייב בלןהק 19.3
 .בתוקף רישיון או/ו בתוקף בדיקה רקיתס ובעלי תקינים

 אחר תעבורה  בכלי נוהג לוכ הרמה מכונת מפעיל,  הנדסי-מכני ודצי מפעיל כל כי מתחייב בלןהק 19.4
 .בתוקף ורישיון דרשתנה כההסמ בעלי יהיו

 
 ציותקנמשמעת והטלת ס .20

 על  ה ונ הממ החברה/  כח בא ותהורא כלל מעויש מטעמו ימ או/ו מועסקיו או/ו עובדיו או/ו הקבלן 20.1
 קיום  בשל או זה הסכם מתנאי יתנא מילוי אי בגין עבודה הפסקת בדבר הוראה לרבות, הבטיחות

 .רכוש או/ו לנפש חרא סיכון
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 מטעמו העובדים  כל שימתר את,  הבטיחות על הממונההחברה/ כח בא תשדרי לפי  ימסור לןהקב 20.2
 רכב כלי ,לציוד השייך ראח  היתר וכל תעודה ,ןרישיו לכ ישהדר י"עפ יגויצ אישיים פרטים כולל

 חברה.ה מאת בכתב היתר לפי אלא,  עובדיו ינםשא עובדים יעסיק לא הקבלן .מפעיליהם או

 הערכת כי יםכסמ הקבלן - קבלןה י"ע הבטיחות הוראות תהפר בגין לציוד או וםלמק נזק םנגר 20.3
 סכום למכ יקוזז זה וסכום  לןהקב את תחייב ההחבר טעםמ מפקח י"ע שנעשתה כפי הנזק שווי

 .עימו ההתקשרות הסכם לפי לקבלן המגיע

 - זה בנספח ותהמופיע הדרישות אחר מטעמם מי או מועסקיו או/ו עובדיו או/ו  הקבלן מילאלא   20.4
 המגיעים מיםמהסכוו יקוזזלהסכם זה, אשר  10המפורט בסעיף    ות לפיקנס להטילברה  חהת  ירשא

 .םסכהה י"עפ לקבלן
 

 
 קבלןה הצהרת

 "י  ועפ פיו על ודלעב  מתחייב אני וכי הבטיחות נספח תוכן את והבנתי קראתי כי בזאת רמצהי מ"הח אני

 .דין כל הוראות
 
 
 
 
 

_____________                _______________                  ___________________ 
 תאריך                                          ןבלהק חתימת                                                 קבלןה שם               
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 ודות בחוםבתנאים מיוחדים לע -( 2)  4נספח 
 

 __________יך : ראת                          

 דולכב
 "(החברה: "מ )להלן"בע 2010מי אביבים 

  37ת שאול המלך שדרו
 ל אביבת

 ג.נ.,א.
 

   צוע עבודות בחוםביתנאים מיוחדים ל:   הנדון

 להלן:ותנה בקיום הנוהל שמסכם על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו,  בה  כי ביצוע עבודות כמוגדר ,הננו מאשרים בזאת

"ע .1 ביצו  תובודהמונח  פירושו:  כלשהן    עבחום"  רככהעבודות  קשה  הלחמה  בריתוך,  עבודות רוכות  ה, 
)כ  באמצעות חיתגומבער  זיפן  עבודותוך,  ואיטום(,  וכל ק  ות  הבערת חומרים  דיסק,  חיתוך  השחזה,  ידוח, 

 או להבות.ו/ת גיצים ליטעבודה הכרוכה בפ

2. " )להלנמנה    ,בודות בחום"עככל שנבצע  מטעמנו  ל"  -  ןאחראי  ה נעודא כי לא תבוצוהאחראי"( שמתפקידו 
 נוהל זה.עבודות בחום, שלא בהתאם ל

ביבטרם   .3 העבוצתחילת  בחע  בודות  האחראי  יסייר  הרחקת שטום,  ויוודא  העבודות  לביצוע  המיועד  ח 
חפצים דליקים   העבודות בחום, כאשר  ממקום ביצועלפחות  מטר    10ברדיוס של  ג,  חומרים דליקים מכל סו

 זנט רטוב.גון שמיכת אסבסט או מעטה ברכ עטה בלתי דליק,מלהרחיקם יש לכסות ב ןתני שלא

ה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים ופ"צ  -  צופה אש )להלןישמש כ  ם אשראדאי ימנה  האחר .4
 .םרים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחובעילסוג חומרים ה

יצוצות אינם מתפתחים נ  צועה, כי אש אויקידו להשגיח כל עת בפתשמ  דה יוצב "צופה אש"ליד מבצע העבו .5
 ריפה.לכלל ש

"צופה .6 ולהשיאש" להמ  על  עלך  דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי   30  ותסביבת העבודה, לפח  שגיח 
 התלקחות חוזרת.ת ללא נותרו כל מקורו

מ  ,מובהר זה  נוהל  מינימאליהכי  תנאי בטיחות  תווה התניה  עפסנו  וכל  מחויב  ועל  לים להם הננו  י פ  פי כל דין 
 יל.לעל האמור דר בהסכם יוסיפו עפוליסת ביטוח שערכנו כמוג

 זה.כך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל  ל  ייבים לוודא וערביםננו מתחה

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום
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 ימפרט טכנ  5נספח 
 

 
 

  כלליכללי
זה   לב  פורטותמבמפרט  עבוהנחיות  לטידויצוע  בתאת  קיימפול  קרקעיים  תת  שבאחריות /ו  יםים  חדשים  או 

 ב.אבייר תל תאגיד מי אביבים בע"מ, ברחבי הע

 עצב ה והגנה של תאים עירוניים על בסיסת אטימערכזה כולל את האספקה שיפוץ המבנה והיישום של מ  מפרט

בסיס על  חד  אקרילי  המשמ-רכיבי, רב-מים  ועובי  וכעליון  לצש כיסוד  ישבימיועד  של   מגוון רחבירה על  עה 

 .מתכתת  תשתיו

או חיצוניים /ביצוע תיקוני פנים מקומיים ול מהמזמין יבחר את הפתרון המתאים ביותר לטיפול בתאים, הח .1

 מחודש כולל של רצפה וקירות התא.נימי ם פוכלה בשיקו

 .מזמיןה הנחיות  יפ על או  בתוכניות  ויוגדר פרטני  באופן יקבע טוםולא לשפץ  יש ותוא חהשט .2

 .הציפוי  יצרן  של הטכני  והדף זה מפרט  ילפ יעשה  הציפויים  םיישו 

יון בשיטת וניס כחתה ע"י קבלנים מיומנים ומקצועיים, בעלי ידע, יכולת מוצענשיקום התאים תתב  עבודות .3

מי הסמכה  בעלי  וכן  לב/צרןהעבודה  החומר  עבויבואן  ומורכיצוע  אופייניות  לאיטוםדות  ת ת  תאים בות 

 רי האיטום. ומספק ח/שרו ע"י יצרןנים יאוהקבל ם,קרקעיי

ויידר,  האיטום  ביצוע  טרם .4 המפקח,    שבמידה   בו"ר  מ  30  -  כ  של  שטח  על  יכולת  הוכחת  קבלןה  עיבצע"י 

 הסמכתו  ךלצור  שמשל  יכולה  זו  יסוינ  תחלק.  זה  במפרט  המפורטים  העבודה  יטותובש  םמריבחו  ישתמש

 מיצרן  בכתב  הסמכה  לתלקב  כפופה  האיטום  תקבל  של  סדירהה  העבודהת  )תחיל  היצרן"י  ע  שחד  קבלן  של

 (.האיטום  חומרי

יבוצעו בפי  עבודות .5 ג הנ"ל, הנצי  אשרספק חומרי האיטום. בגמר עבודות האיטום, י/נציג יצרן  קוחהאיטום 

 יטום.  חומר הא  לפי הנחיות יצרןעו  בכתב, כי עבודות האיטום בוצ

יתבסס,     פתרון  בחירת היתרההנדסי,  סק,  בין  מקיף  על  האיטום הקר  בעיות  ובקירות יישל  מות ברצפה 

 התא ובסביבות התא. 

יך ביצוע המצר תא,לאחר גילוי כשל משמעותי באיטום ה  תא כולל סילוק מים,י היתבצע לאחר ניקו  הסקר .6

ת, שעו 24ן העולה על לתקופת זמ  עילות התאבית את פבהם לא ניתן להשים  פעולות שיקום דחופות. במקר

 וחד.  מיאיטום מהירת יבוש בבמערכת  זמין המיבחר  

ים על ידי מכון התקנים הישראלי. שיטת ושרבתאים התת קרקעיים יבוצע  אך ורק  בחומרים המא  הטיפול .7

 .  ישנים צמנטיםים  ומראו אטומה בח/עם תשתית בטון חשופה ו  בקרה  תאיהעבודה תתאים ל

בחומרים  ל  אין בתאי  םצמנטיהשתמש  קהידראוליים  בהם   אייים  מחם   ו א/ו  ביטומניםומרים  טום  

 או יריעות פולימריות.\פולימריים ו

בחומרי  ורק  אך  להשתמש  כיש  מכון התקנים, יחס החשיפה המם  בדיקת  תעודת  פי  שעל   תואם  רבינ"ל, 

 לתא המיועד לאיטום מחדש.

מ  מערכת האיטוםרכיכמו כן  טימת ים לאיקישר, מסטים לתיקון, טיח מיע"י אותו יצרן )חומריסופקו    בי 

 נים.שו  אין לעשות שימוש בחומרים מיצרנים  ום הצמנט ההידראולי וכו'(.יטירות צנרת, חומר האחד
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 :כלליים תנאים .8

שת המים. ופים ברבטון, אביזרים ודפנות של תאי מגירות  י קלעבודות ניקו  יחסימתהטכני    המפרט 8.1

יצרןלפי מפרט זה ודרי  לפני ציפוי וציפוי הגנה טחיםהכנת ש    הציפוי.ומרי ח  שות 

 ההסביב  ואיכות  בטיחות  של  והוראות  תקנים,  חוקים  כל  של  בדרישות  דיעמו  המבצע  הקבלן 8.2

 .עליהם מתייחס שהמפרט  העבודות  סוגי  לגבי קיימיםה

 .פוייבואן חומר הצי יצרן אוהקבלן בדרישות מפרט טכני של וד יעמ  ,וסףבנ  

 . אחרונות  שנים 5 לפחות  מוכח וןניסי עם  החוזה  נשוא עבודותל מומחה להיות  הקבלן על 8.3

 כתנאי,  העבודות  צועבי  לשם  הדרוש  הציוד  כל  המפקח  לבדיקת  ולהגיש  להצטייד  חייב  לןקבה 8.4

 .זה  עבודה לקבלת

 עבודות  לביצוע  המתאמים  ובטיחות  הגנה  ואמצעי  עזר  חומרי,  ליםבכ  ורק  אך  ישתמש  הקבלן 8.5

 .הזה  גמהסו

 .פתשוט וקהתחז תניתכ"י עפ ,המזמין  לצורכי אםבהת תימסר  העבודה 8.6

 בנושאי  דיוחבמ  ממשלה  ומשרדי  עירייה,  הרשויות  של  החוק  דרישות  בכל  לעמוד  יבחי  הציפוי  קבלן 8.7

 .היבואן או  החומר  יצרן"י ע ההסמכ  בורלע  חייב הקבלן  בנוסף,  הסביבה  ואיכות בטיחות

 לעמוד  ןמתכנ  הוא  כיצד  מפרט  הוא  בו  היישום  התחלת  לפני  עייםכשבו,  עבודה  תכנית  גיצי  בלןהק 8.8

 .זה  מפרט  תבדרישו

 הקבלן.  בודההע  תחילת  לפני  שבועיים  למזמין  טיב  ובדיקות  הצביעה  ציוד  כל  את  גציי  הקבלן 8.9

 .בהמהסבי ורא  אין  שבהם  באזורים  מתאימה  בתאורה ישתמש

 :כוללת העבודה 8.10

 תחילת לפני(. נוסף תשלום. )ללא העבודה צועלבי  הנדרש  ציוד  הבאה  לצורך  בשטח  מצב  סקר 8.10.1

 התאמת  יבדוק  הקבלן.  המפקח  בפני,  כאלה  ול  יהיו  אם,  הערותיו  את  בלןהק  יריע  הביצוע

 .ציפוי  חומריבואן  /יצרן  לדרישות קרקעי  תת תאים  בתוך  סביבה תנאי

 .שטחים וציפוי  הכנת, קויני  העבודות  ביצוע 8.10.2

 מימי  אחד  לכל  יבט  בדיקות,  פעילות,  סביבה  נאית  בו  וירשום  ודהעב  יומן  ינהל  הקבלן 8.10.3

 .בודההע שעות ירוטפ  עם  עבודהה

 םירישי  החלקים  מכל  ניקוי,  פסולת  פינוי,  לקדמותו  הביצוע  לאחר  ודהעבה  מקום  החזרת 8.10.4

 .למפקח  העבודה מקום ומסירת

על   8.10.5 לספק,  מתחייב  החשבהקבלן  האביונו  המתקנים,  הציוד,  כל  את  הוא,  חומרים זרים, 

היעיהאחרוהדברים   לביצועה  הדרושים  בקצב  ים  העבודה  של  רל  אתואהדרוש.  הקבלן   ים 

ברשות נמצאים  העבודה בקצב ו  כאילו  של  היעיל  לביצועה  הדרושים  והמתקנים  הציוד  כל 

האביזרים  רושהד ומטיפוס  והחומרים.  מעולה  ומטיב  חדשים  מכון אושר  המ  יהיו  ע"י 

ויעמדו הישראלי  הישראלי  בדרישו  התקנים  התקן   ריםוהאביז  החומרים.  ISOשות  ודרית 

 .המזמין  מטעם וסמךמ  אחר גורם  כל או מיןהמז נדסמה  ורישא קבלת רלאח  רק יתקבלו

 החומרים  כל  לטיב  אישור  ישמש  לא,  יםומרהח  דוגמאות  אישור  או,  החומרים  מקור  אישור 8.10.6

י "ע  ויוחלפ  ,עבודה  דיכ  תוך  םפסולי  ימצאו  אשר,  אביזר  או,  ומרח  כל  .וגס  מאותו  ואביזרים

 .מטעמו  אחר גורם  לכ או ידהתאג דסמהנ  של ראישו  שיקבל  אחר  זרבאבי  חשבונו  ועל הקבלן
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 :סביבה  איתנ .9

 שימנעו  אחרים  סביבתיים  מפגעים  וא  םגש,  רוחות,  אבק  יהיה  לא  הצביעה  שבזמן  יוודא  הקבלן 9.1

 .הציפוי של תקין  יבוש

 .מאולץ  יבושמי האפשר  ככל ימנעלה  כדי יםחמ  בימים  ישירה  בשמש  לעבוד לא  ומלץמ 9.2

כלי רכב  ט  יש שמעל לשוחה, למעחלק הכבב על  רכועת כלי  בודה, לא תורשה תנביצוע הע  בזמן 9.3

 .הקשורים ישירות בפעולת השיפוץ

 :בטיחות .10

 לןהקב מטעם מוסמך  עבודה מנהל באתר  נוכח  יהיה האיטום  ותבודע  ביצוע בעת .10.1

א .10.2 חשמל  בכל  תקנות  חלות  הצביעה  אתריזורי  )לגבי  מסוכנים  יש HAZARDOUS AREASם   .)

מד מלהרחיק   גנרטורים,  וכחסים,  מקן  צברים  אחר  כל  ניצוצות  ור  סטאטי  וחלהיווצרות  שמל 

 .באזור הצביעה

 .לקבלן  העבודה  ירתמס  לפני באתר חשמל לנתק המזמין על .10.3

ב .10.4 שימוש   תהבטיחו  ותהורא  בדף  יןלעי  חובה  ,ונפיצים  יקיםדל  חומרים  נםיהאשר    מדלליםבמקרי 

(MSDS  )ודההעב  תחילת  לפני והמדללים  יפוהצי של. 

 העבודה  לפני חשמלה את  תקלנ  יש לחשמ ונותאר על  בעבודה .10.5

העוש  י .10.6 תחילת  לפני  האריזה  ע"ג  המודבקות  האזהרה  הוראות  את  פיהם   בדהלקרוא  על  ולעבוד 

ל לספק  יש  סגור,  במקום  בעבודה  אעובבלבד.  בדים  לנשימה,  נקי  הצורך  ויר  מערכת מקרה  גם 

 נשימה סגורה.

 מסוכנים חומרים עם בודהלע הלנו  לדרישות  לענות  חייביםה  יםכלקבלן להביא לאתר העבודה  ה  על .10.7

 .בטוחה  עבודה לביצוע וצציםתפומ

 אמצעי זהירות .11

כל העת  ויידויצ יטריים נאותים, רחיצת ידיים וכו'. המתקנים הסניטרייםסנ  יש להקפיד על תנאים .11.1

 ות וכו'.מיגבות נייר חד פע: סבון, מנאותים כגוןבאמצעים ה

העובד .11.2 את  לחסן  שונויש  מחלות  נגד  עפ"י  ים  הבחיות  הנת,  העבודהמשרד  משרד  כו', ו  ריאות, 

 בתדירות הנקבעת על ידי משרדים אלו.

מגן אישי כנדרש.התחיש לבצע את עבודות   .11.3  זוקה תוך שימוש בכפפות וציוד 

 עם מזון.ומרי העבודה ביחד  את ח חסןאין לא .11.4

 אונותנה מפני תהג .12

לסדר ב .12.1 את כלי העבודה, לסגור  מקיש  לעשות ים ויש  והפתחת  ל המכסאומהר ובזהירות את כומם 

 לשמור על הסדר בשטח העבודה. נתכל מאמץ על מ

במקומם. אין להורידם, אלא בזמן שהמכונה אינה עובדת  יד מכסאות הגנה על מכונות יהיו תמ .12.2

 זרם החשמל.תקת ממנוו

 מפסיק הזרם הראשי.יש להפסיק את הזרם בעזרת    ן.ונות בזמן עבודתלכוון מכ פל, לשמן אואין לט .12.3

יקוניפ במכונות אוטומטיות או כאלו המופעלות התת לעבודות האחזקה וב מיוחדומת לתשיש לתת   .12.4

 י.מקרי מכונות אלו אינו מחוברות לזרם, ושלא יופעלו באופן ח כמרחוק. יש להבטי

למנועות ויבשות בהרצפות להיות נקי על .12.5  החלקות. כדי 
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 הירות בכניסה וטיפול בתאז  אמצעי .13

מת .13.1 הינו  קרקעי  תת  מוקףא  להתיולכן  ,  קום  ליש  בהתאם  לעבודה  המחייבים כליחס  הבטיחות  לי 

 במקום מוקף.

  כוןכללי הבטיחות והזהירות עפ"י הוראות משרד העבודה והמ  לכליש לבצע את העבודות בהתאם  .13.2

 חות וגיהות.לבטי

בקרה,  . אין להיכנס לתא ים או מזיקים ושיש בו חמצןילשאין בו גזים רעיש לוודא  כניסה לתא,  לפני  .13.3

 בנושא זה.ים חשש  יו קיגבשל

 לתא, אלא אם נמצא משגיח נוסף מחוץ למאגר.  נסאין להיכ .13.4

 ות הכולל לפחות שלושה עובדים.צו  עבודה בתא מחייבת .13.5

 ניפרק זמן נאות לפשניתן, ל  הקיימים ככלע"י פתיחת הפתחים  התא   של  יש לדאוג לאוורור נאות .13.6

 ך.הצור "יוויר( עפור מאולץ )שאיבת אהכניסה אליו, לרבות איוור

אל התא  על ה .13.7   מידיות קשור ברתמות בטחון בהן יחזיק המשגיח, אשר יוכל להוציאו להעובד היורד 

לתא לה  הכולל מגפי ד בציוד מגן אישי,מצוי יותבמקרה של הרגשה רעה. כמו כן, על העובד היורד 

 לקה.החלמניעת  בעלות חספוס מיוחדן. סוליות המגפיים תהיינה מגפות גומי וכובע  גומי, כפ

 מטרים, יש לצייד את היורד גם במסיכת גז מתאימה. 3 לתא בעומק העולה עלבירידה   .13.8

ך אליו ללא בסמו או/מרים דליקים או לבצע עבודות ריתוך וחיתוך בתוך התא וחו  אין להכניס .13.9

 מתאימים. אמצעים

 תות ומניעת תאונודרי בטיחס .14

דה, ולמנוע בכל  תר העבוות באונה נגד תאקופת העבודה לשמירל הקבלן לדאוג, במשך כל תע .14.1

ת ובכל ההוצאות ריוים כל תקלה לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן יישא בכל האחצעבאמ

כוש  ו/או לר  בור נזק לגוףאו כל אדם אחר, עמזמין ד הבמקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו, נג

יו, באי כוחו  די פועלעל י אועל ידו,  אם תבוצע ישירות    יו, ציודו או מחדליו, ביןלותכתוצאה מפעו

 המשנה שלו.י  וקבלנ

וינהגו לפי תקנות ם אעל הקבלן לדאוג לכך שהוא עצמו, עובדיו, או כל אד .14.2 חר מטעמו, יכירו 

קי חו החוקים, התקנות,להוראות יבות ובהתאם  הנסהמחויבים לפי הירות  י זהבטיחות ו/או אמצע

אדם ל  ת אלה. הקבלן, או כע עבודובביצום  והנהוגי הזהירות המקובלים העזר וכן בהתאם לאמצעי

וכ  .נםלשוהבא מטעמו יבצע כל עבודה בהתאם לתקנות הבטיחות כרוחם 

או לכל מי   נה אשר אירעה לו,כל תאועל על הקבלן למסור הודעה מיידית לשלטונות המוסמכים  .14.3

 עבודה זו.ר לאו מטעמו, בהקש בא בשמו,ש

ידי קבלני המשנה  ל המועסקים על ידו וע  עובדיםהלפי  כ  ל פי דיןאחריותו עלביטוח  לדאוגקבלן  על ה .14.4

ידאג לתשלום הפרמיות בזמן ויישא בכל  ו ,מזמן לזמן 1953שלו לפי חוקי הביטוח הלאומי  

 ד בהתאם לחוק זה.ל מעבית עהתחייבויות החלו

או ההסכם, לרבות /למפורט במסמכי המכרז ואם בהתת ביטוח  ופוליס תעריכלב  הקבלן מתחיי .14.5

ולא יעשה, או ימנע  אישור ביטוחי הקבלן 2ח סעיף הביטוח( ובנספלהסכם ) 16ף  עיהאמור בס

אשר   . נ"לן לחברת הביטוח תאונה להתחמק מאחריותה לפי הפוליסה הייתמלעשות כל דבר 

פי  ותיו על פי ההסכם ו/או עלבויו/או התחיי  יותוגוע באחרבלן ומבלי לפחת אחריותו של הקלהבט

ופת החוזה, את הביטוחים הנדרשים  תקל חשבונו, במשך כל  לקיים ערוך ולעב הקבלן , מתחייכל דין

להסכם    המצורף י הקבלןביטוחאישור   2בנספח ם וכמפורט  הסכל  16בתנאים המפורטים בסעיף 
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ם ע"י חברת הביטוח  חתוהביטוח, כשהוא  נספחכי   מובהר בזאת. ק בלתי נפרד ממנוווה חלומה

 נות הקבלן ע"י המזמין.בוי לאישור החוזה וחשווה תנאן, מהמיי של המזהיועץ הביטוחע"י   מאושרו

עובדי המזמין וכל אדם אחר  הבטעל הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת ל .14.6 יח את בטיחות עובדיו, 

 בודה.אתר העא בהנמצ

למניעת תאוצעים הדרנקוט בכל האמעל הקבלן ל .14.7 משאבות בהפעלת הציוד לפירוק והר נותושים  כבת 

  יחות יחולו על הקבלן, והן יהיו כלולותבטיטת אמצעי זהירות וכות בנקהכרו ותכל ההוצאביוב.  

 כמויות.י הבמחירי היחידות שבכתב

בניין,  פיקוח מהנדס יעשה בהנחייה וב  ן בפרטזיותיקוני הבטון בכלל ותיקון הבטון בהם נתגלה ה .14.8

 מידה ונדרש.ת ברבות הכנת תמיכול

 
 :העבודה של כללי תיאור .15

 :    A-333-PGN רילי על בסיס מיםאקע  צב ביצוע -המתכת על  עבודה .15.1

יקוי מלכלוך וחלודה במברשת  ן נרוד והסרת חלקי צבע רופפים, סדוקים ופגומים וכיג .15.1.1

 מיר.ש  פלדה או מברשת דיסק או בד

לא יעברו   -כבת יסוד ם ששועד לייורזיבי  אבהיקוי נהמתחילת  פדה על זמני המרווח  הק .15.1.2

 שעות.  3-מ  יותר

 פחות לפי תקן שוודי.  ל Sa  2.5מוד בדרישות  שטח שתעלהכנת  ברזיבית  התזה א .15.1.3

ללא שימוש בחול )יתאפשר  מיקרון  25± יה  ע חספוס לפני השטח, עומק חספוס יהוציב .15.1.4

 בודה(.ים אישור בתוקף ממפקח משרד העזוכה קיה  רק במידה ולקבלן

 ניקוי עאפשר לבצבמקומות בהם אי   St 3ניקוי מכאני לרמה של  בצעל  מידת הצורך ישב .15.1.5

 חול.

 ויר נקי משמן ומים.וזיבי בעזרת אבראסרת אבק הניקוי  הה .15.1.6

שאריות של צבע וחלודה. לנגב מדגמית שטחי פלדה,   ללאהכנת שטח : לוודא שטח נקי  .15.1.7

 ם ואבק. מיללא כתסיבים, הבד צריך להישאר לבן   לבן ללאד  עם ב

פשר מנת לא ומים על סבון ייעודי מתאיםלכלוכים ושומנים באמצעות יר יש להס .15.1.8

 ילבקות וחיבור מקסימהיד

 יעה.הצביש לשטוף מתכת במים מתוקים, ולהמתין לייבוש מלא לפני תחילת  .15.1.9

על הכנת השטח.אי ע .15.1.10  מידה בדרישות מחייבת חזרה 

, צבע יסוד  (10333)קוד מוצר   מיינט בע"תוצרת ננופ  NPG-333-Aעם צבע  ה תבוצעיעצב .15.1.11

 .משובי המשע-רב,  ירכיב-חד  קרילי על בסיס מיםצבע אועליון, 

 מיקרון 40-60כבות, עובי שכבה יבשה  ש ששלוב  מערכת תבוצע .15.1.12

 שעות  1-3  –  זמן המתנה בין שכבות .15.1.13

 10%עד   עם מים  ניתן לדילול .15.1.14

 , גימור מט.יצועקח לפני בפגוון יקבע ע"י מ .15.1.15

ב), דיזה  עי (רצוי המשמש לצביעת רכקצוח צבע איכותי ומעזרת אקדצביע תבוצע ב .15.1.16

 רולר סטנדרטים. ברשת אומאו   "ממ 1.6-1.7לשימוש 

עלב צבע יבוצע עם רבוע .15.1.17 מקצועי לערבוב הצבע או ידית להרכבה  דחה עם מק מכשיר 

 .(להרידית סכינים ולא ספי)יכולת לשליטה בסיבובים  
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 מיםבע אקרילי על בסיס  בצ רקעייםת בטון תת קירותקטום  מערכת לאיביצוע   –  בטון על  דהעבו .15.2

P-310-NPG : 

 תחילת העבודות. םטר לפחות  יום 28  ת בןלהיוון הבטל  ע טון חדש:ב .15.2.1

 הסרת טיח מכל חלקי הבטון המיועדים לתיקון. .15.2.2

או מכאני. מטרת הניקוי הכ .15.2.3 קים רופפים  להסיר חל :נת שטח: יש לבצע ניקוי אברזיבי 

ת פני השטח  ע הניקוי נועד לנקות א. ביצומיקרון 25±ל  ה שח לרמולחספס את פני השט

ש להקפיד במיוחד על סיתות י  ן רופף וצבע מתקלף.יה, בטוקורוז,  ךכלוות למהצטבר

אי ביצוע ניקוי כאמור ימנע קבלת היצמדות  ם(.והסרת קוצי מתכת ופיסות עץ )קליני

ו. אי ביצוע  חתיבה שתוחוזק ההדבקה יהיה כחוזק השכ ח המצופיםטמלאה לפני הש

 ן.מימטעם המזור בכתב של המפקח  ני שטח כאמור דורש אישהכנת פ

 יחצבו ויפורקו.-ריכוזי מלחים או קורוזיה, עודפי מלטמ סדוק, מתפורר, נפגעון רך,  בט .15.2.4

 יש -  השטח מ"מ ופגמים אחרים המתגלים בפני 3 -שקעים בעומק גדול מ ץ, חצכיסי   .15.2.5

שקעים קטנים יותר יש  דקים ו. סאאו ש" 620ה ת סיקלתקן בעזרת טיט מתועש, כדוגמ

 כבת האטימה.ציפות שאת ר  יחכדי להבט, באטום בעזרת מרקל

טמפרטורת האוויר לפפואת הצי .15.2.6   10ºC חותי יש ליישם על מצע יבש ונקי בלבד, וכאשר 

 .85%והלחות היחסית אינה עולה על 

ומים ובמקומם הפג  תבעו על ידי המפקח יחתכו המוטוקומות שיקמסיתות וחצוב: ב .15.2.7

מיו ון עם גנו בבטם ויעמיתכו לקיי. מוטות חדשים ירווטות חדשים בקוטר קייםרכבו 

וף  . מוטות יחוזקו לבטון או לטפסנות בעזרת שומרי מרחק מבטון צפיםעוגנים מיוחד

ס"מ   1/2ת חקו המוטורבכמות המבטיחה יציבותם בעת פעולות התיקון. בכל מקום יו

לפחות, אלא  ס"מ  2.5חיצונית יהיה  לשפה הם ועובי הכיסוי  צוביחלפחות מפני הבטון ה

חלפו לפי הוראות המפקח. יש  יולי פלדה יחוזקו או . פרופימפקח "יר אחרת עאם אוש

ם. שאריות קוצים יש לצפות ע"פ הוראות  לטיללטש קצוות חדים ולחתוך קוצים בו

 המפרט הטכני.  

 10פחות  ל-וזיהלדה שנפגעו מקורת הפוב כוללות חיצוב מעל ומתחת מוטדות החיצוועב .15.2.8

לוק המוט, במידה  לאחר סינשאר  ש  יב לחריץמוט שנפגע או מסב  מ"מ מסביב לכל

ע"י קורוזיה.  וט ס"מ מכל צד במקום שבו נפגע המ 3נדס הורה על סילוקו, ובאורך  מהוה

 ראות המהנדס.בהתאם להו החיצוב מסביב לפרופילי הפלדה שנפגעו יעשה

דס מראש, הטעונים את אישור המהנקלים   בפטישים מכניים  רות,יהחיצוב יעשה בזה .15.2.9

 בעבודת ידיים.ל אמצעות פטיש ואיזמייחצבו בוחד ימירגישים באיזורים  

אבן, .15.2.10 יסק או בחיצוב ניצב לפני הבטון  בד היקף שטחי המקומות שיתוקנו, יעובד במשור 

או בבטון  מלט בגרגיר המירבי של האגרגט הגס שם מגודל היולעומק העולה על פי שני

ל לאחר  ות תחיתיצוב והסמ לפחות. עבודת החמ"  5כל מקרה לעומק של , אך בלתיקון

 .הנחיית המהנדס בלבד

ות הזיון ופרופילים  מוטטיפול במוטות הזיון: ניקוי חול: אחרי גמר חצוב יש לנקות את  .15.2.11

התזה בחול דק, עד אשר יתקבל   ים על ידירהפלדה שנחשפו מכל חלודה וקרומים אח

ט יפוי במלבטון המיועדים  לצחלודה על פניהם. שטחי סימני תכתי ולא נשארו רק מב

יוחוספסו  ב  יאים והן  המסותתים, הן ברצמנטי חצוב כנ"ל ינוקו מכל חומרים זרים 
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 2פלדה מכנית. עומק השכבה שתחוספס בכל מקרה , לפחות   רשתבהתזת חול או במב

ול יבוצע  יקוי חמ"מ. נ  1-3ר של  גרגי  חול זה ישמש חול קוורצי בגודלמ. להתזת "מ

 ת של המפקח.בהנחיה מפורש

מוטות  מיייחתכו המוטות הפגוהמהנדס  ע"י   עוות שייקבבמקומ .15.2.12 ם ובמקומם יורכבו 

במשור מכני מתאים. מוטות חדשים    עשהחדשים בקוטר הקיים. חיתוך המוטות יי

טון או לטפסות  ו לבקעוגנים מיוחדים. המוטות יחוז  בבטון עם וירותכו לקיימים ויעוגנ

קון. לות התית פעובעיציבותם  בכמות המבטיחה את  ומרי מרחק מבטון צפוף  עזרת שב

ס"מ לפחות מפני הבטון החצובים אם אושר   0.5המוטות לפחות   קובכל מקרה יורח

 המהנדס. ע"י המהנדס. פרופילי הפלדה יוחלפו או יחוזקו ע"פ הוראתרת אח

 :ישום הציפויי .15.2.13

 שכבת יסוד

  ( 10310וד מוצר רת "ננופיינט בע"מ" )ק, תוצ  NPG-310-Pיסוד    שכבת בוצעת .15.2.13.1
.  ון שכבהמיקר 60-40עובי  ב  יבשה 

 ר לא מדולל.חוממ"מ יש לסגור בעזרת מברשת ו 1י  בסדקים עד לעו .15.2.13.2
 ותר יש לסגור בעזרת תערובת אבקת שפכטל.ם יסדקים עבילי .15.2.13.3

 ציפוי עליון :

(   10310ר בע"מ" )קוד מוצ  פיינטנו, תוצרת "נ  NPG-310-Pיסוד    תבוצע שכבת .15.2.13.4
.מיקרו 60-40בעובי    ן שכבה יבשה 

 בות.בשתי שכיבוצע    וי עליוןציפ .15.2.13.5
 שעות  1-3  –ת  כבוזמן המתנה בין ש .15.2.13.6
 10%לבד עד  ם בניתן לדילול עם מי .15.2.13.7
 מפקח מראש, לפני ביצוע, גימור מט. ע"יגוון יקבע   .15.2.13.8
רכב(,  ביעת לציכותי ומקצועי )רצוי המשמש צביעה תבוצע בעזרת אקדח צבע א .15.2.13.9

סטנדרטים.מ"מ או מברשת או   1.6-1.7וש  דיזה לשימ  רולר 
על מקדחה או מקצועי לערבוב הצבע   ם מכשיריבוצע עבוב צבע ער .15.2.13.10 ידית להרכבה 

)ידית סכלשלעם יכולת    ם ולא ספירלה(ינייטה בסיבובים 
 

 איזורי מגע בין מתכת לבטון:

פני השטח של   עלר  ימיעם פר  ליישם תכת לבטון, ישבכל מקום של מגע עם מ .15.2.13.11
 וף.ון החשהבט

 ם שפכטל.ל, או עלא מדולעם חומר  יש לסגור במברשת    סדקים באיזור המגע .15.2.13.12

מיקרון   40-60בעובי    NPG-333-Aיישום ציפוי מסוג    -למתכת ותשכבות עליונ .15.2.13.13
 פעמים., לפי הוראות היצרן, ללא בועות וללא נזילות. היישום יבוצע ארבע    יבש

 מיקרון יבש.  40-60של   לעובי  בצע ציפוי עליוןש לי -  ןשכבות עליונות לבטו .15.2.13.14

 .יצרןוראות הע"פ הצע יישום הציפוי יבו .15.2.13.15

אטומה של   ביעהמתכת והן לבטון יעשה עד לקבלת תל  שכבת הפריימר הןישום  י .15.2.13.16
 .ם למפרט טכני של צבעהתאבפני השטח,  

י  טכנ לפי מפרטל שכבת הפריימר,  יישום השכבה העליונה יבוצע עד לכיסוי מלא ש .15.2.13.17
 צבע.של 

 ציוד .16

  לעבודות גםים שמתא)  ררול או  ברשתמ,  סטולטפי,  Airless :דרטיסטנ צביעה  ציוד  יהיה  םליישו  הציוד

 (.קסיואפ

 
 מםיישותקנים של החומרים ואופן   .17

  עלממפ  ויהיו המזמין מטעם המפקח"י ע  ובכתב מראש  יאושרו  זה במפרט  מוששי יעשה  בהם  החומריםכל  

   ר.המעודכנת ביותה  מהדור, ה  ISO 900 1-ל הסמכה  בעל
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 :ותהבא האיטום מערכותמ באחת יתבצע התא  יקוםש 

 ו שו"א.א  720ולימרי סיקה יח פבט  בטוןת פני ההחלק .א

מישים: החומרים הנ"ל יעמדו בדרישות  ם גהידראוליי צמנטייםמרים  חו-םיסוד ואיטום סדקי יפויצ .ב

פי "ר על מ\ק"ג 5אלית של  מינימות מיושמו במריחה, בשכבות, בכאלו   מרים. חו1חלק  390"כ מפמ

קה של מכון ים בעלי  תעודת בדהינ  רן,היצ  י הצהרתל, שעל פרשימת חומרים כנ"  הנחיות היצרן. להלן

לעיל )  ר לליטר(: ממ" 10,000חשיפה מרבי של  ביחסתקנים כמוזכר 

 .לאיטום סדקים מרק - מרק .1

 ."סיקה"   וצרתמתאפור "  107 סיל"סיקה טופ  .2

 ."  ודכמיפר  אשקליתת "מתוצר"  162  פלקסיל" .3

 ." כרמיתוצרת "" מת 502פלוס   איטומט" .4

 
 לאיטום השטח  להכנת  ליותכל  תנחיוה .18

 למעט, השונות האיטום בפעולות  השהיות או זמן  פערי  יהיו שלא  ךכ,  ברצף  העבודותאת כל בצע  י לןהקב

 .היצרן רות ע"יוהמאוש  הנדרשות השהיות

 ו.לייבשיש לרוקן את התא מכל תכולתו ו    18.1

 הבטון.  שתיתפת תם קיימים, עד לחשירי איטופה והדפנות חומר מהרציש להסי 18.2

ובמקומות בהם יש כיסי חצץ, יש לחצוב חציבה  הנ"ל   תוךקשירה. באיזורי החיזלי  ובר יש לחתוך חוטי 18.3

ם את מעלות. יש לאטו 90בזווית של    החציבה תהיינה תכי דפנוס"מ, ולהקפיד   2ועומק  5*5במידות  

חומר האיטום. יש    יצרןע"י ום בטונים המומלץ מר לשיקטון באמצעות חורים בבהחציבה הנ"ל וחו

 וישר.לק ון עד לקבלת בטון חבבט יטותלהחליק בל

ס"מ. יש  1  ק ורוחבאת הסדק באמצעות דיסק, לעומסדקים בבטון יש לאטום באופן הבא: יש להרחיב   18.4

ן חומר ע"י יצרבחומר המומלץ   רווחיםיש למלא  את המ  כלוך.ת היטב את המרווח שנוצר מכל ללנקו

 ע עם מי שתייה.   למג תאיםהאיטום והמ

 בבטון, כולל: ןתיקולבצע  יש  ברזל הזיון גלוי,   שבו מקוםב    18.5

 ויציבים.ני בטון נקיים  פלקבלת    סיתות, חציבה וקילוף חלקי בטון רופפים וסדוקים עד 18.5.1 

ידי  ס"מ נוספים משני צ  5-10-כס"מ מאחוריו ו 1-ות כבכל היקפו, ולפחזיון  חשיפת ברזל ה 18.5.2

ניתן לתחום אהברז ע"י ביצוע    ך בטוןיתוהסיתות עם דיסק לח ולותת גבל החלק החשוף. 

מיותרת   הוע חציבס"מ בבטון הבריא, זאת על מנת למנ 1-חריץ משני צידי החלק הפגוע, כ

 ן טרי.של בטו

שמיר או לפי כל   לדה ובדכגון : מברשת פכניים  קשקשת באמצעים מחשף מניקוי הברזל שנ 18.5.3

 ת.אחר  רישהד

זיון חדש.חתוך וש לן באופן משמעותי, ין קטהזיובמידה וקוטר מוט  18.5.4  לרתך ברזל 

המשך  האיטום למניעת    רן חומרמריחת הברזל בציפוי אנטי קורוזיבי המומלץ ע"י יצ 18.5.5

 החלודה.

ן תיקוש ליישם את חומר הברזל )יגלויים בסמוך לונים הכשמנת הדבקה לבטיימר  יישום פר 18.5.6

 הפריימר הנ"ל(.גבי  על   ך פרק זמן המומלץ ע"י היצרןתו

 בחומר צמנטי פולימרי לא מתכווץ המומלץ ע"י יצרן  חומר האיטום.איזור התיקון  מילוי 18.5.7

וי בי מילשכבה לשכבה. עו  ם ביןללא הגבלה, בהפרשים של שעתיי  ישם מספר שכבותיניתן ל

אחת. יש להקפימ"מ בש 30אפשרי עד   על  אשפרה מתאימה.  יוחדד במכבה 

ים, יש לחרוץ באמצעות דיסק חריץ בעומק ים אנכשטחגשי תשתית אופקית מך מפלאור 18.5.8
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מר איטום צמנטי  א את החריץ בחול. יש למס"מ. יש לשטוף את החריץ במים 2וברוחב  

לאורך  ולקה קעורה  עצב רל  מר  האיטום. ישצרן חוות המומלץ ע"י יהתקש  הידראולי מהיר

 ס"מ. 3×3דות  מים ב"י יצרן חומר האיטולץ עהמומפולימרי   מחומר צמנטיהנ"ל, שים המפג

יש יו כן במבמידת הצורך, יש ליישם על הרצפה מדה בטון להחלקה ויישור. כמ 18.5.9 דת הצורך, 

 איטוםחומר ה  "י יצרןומלץ עיישור והחלקה הממרי ליישם על הדפנות טיח אוטם פוליל

 וםהאיטצוע כלליות לבי  הנחיות .19

 יש ליישם על הרצפה היטב.  תה  חומר זר ולנקות או ת כלדפנויש לסלק מתשתית הרצפה וה 19.1

והדפנות    הרצפה יישם עלל  יטב. ישלנקות אותה הכל חומר זר ווהדפנות,    סלק מתשתית הרצפהיש ל

מ"ר לפי /ק"ג 5של    תימינימאלכוללת  מותבכ  , בשכבות,הגמיש  אוליההידר הצמנטאת החומר 

 .החומר הנ"לצרן  ות יהנחי

 א:טון יבוצע באופן הבת בבנורואיטום מעברי צי 19.2

 ס"מ מהקיר. 15דא שהצינור יבלוט  יש לוו 19.2.1

מסביב  ס"מ 1*1תות של  ימגרעת סבמפגש שבין הצינור והבטון שמסביב, יש להכין   19.2.2

משאריות באת הלצינור. יש לנקות היטב   לצינור על מסביב   לוך. יש למרוחניה ולכצינור 

ן  יצרמתאים, המומלץ ע"י ומר  ת בחמר מתאים. יש למלא את המגרעפריילבד  הבטון ב

 האיטום.  חומר

 :העבודה קבלת .20

 גנצי"י ע  שיידרש  שינוי כל. המזמין מטעם מהנדס"י  ע קבלתה לאחר רק  כגמורה  חשביתהעבודה   22.1

 .בונוחש ועל בלןהקי "ע  מיד  יעשה,  המזמין

לדהמפקח  22.2 יקות מעבדה, שייערכו במועד מאוחר  יפוי לבדת מספקת מחומרי הצגום כמועשוי לדרוש 

 תר.יו

לאחר הפעלה ניסיונית כשהוא תקין ופועלת ללא דליפות בנוכחות מהנדס. ין למזמ התא יימסר 22.3

את כל הלי ע לא ו מבצושנבענית מאגר בעת ההפעלה הניסיויתגלו בקויים שהקבלן יתקן על חשבונו 

לא  ו משימוש בחומנכון, א ינקה הקבלן את כל שיירי החומרים    . כמו כןמתאימים או פגומיםרים 

 .יאוחר מיום קבלת העבודה  לא  בודה,פסולת מאתר העוה

 .ודההעב מיןמז"י ע  לקבלן  עבודה קבלת תעשה הניסיונית ההפעלה  ולאחר  העבודה גמר עםמיד   22.4

שמשתמשים   החומריםלבדוק את טיב ה, וכן  ביצועיח על  להשגדה ורשאי לבדוק את העבופקח המ 22.5

ם הקבלן מבצע  ק אלבדו . כן רשאי הואשנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה ב המלאכהבהם וטי

לתת למפקח גישה נוחה   כהלכה את החוזה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו הוא. הקבלן חייב 

 .ריםת, הזמן והחומהעבודו  תם שלבמדיד  וכן  קתם,החומרים והמלאכה ובבדי  בביקורתועזרה  

ן. המזמיאישור נציגי  י פתיחת מגופי האספקה תיעשה רק לאחרפעלתה ע"לוי הצנרת במים והמי 22.6

מקרה כאישור לטיב עבודתו של הקבלן.  אישור זה של המזמין לא ישמש בשום 

 כותואי  ההעבוד  טיב על  תביקור  לצורך  העבודה  צועבי  מהלךב עת  כלב לבקר  רשאי  יהיה המזמיןנציג  22.7

  קתבדי  לצורך,  העבודה בדיקת  לבקש  רשאי המזמין גנצי. מראש תאוםאו /ו  ודעהה כל ללא,  צועהבי

 .ודההעב טלמפר  התאמה

, ממקום העבודה את עודפי החומרים,  מיידיסיום העבודה, הקבלן יסלק על חשבונו, באופן  עם 22.8

את כל ויסלק   עבודהמקום הנה והמב  ר העבודה ינקה הקבלן אתד עם גמשפה. מיהפסולת והא

מסור את וי  ,ה והמבנים הארעיים מכל סוג שהואלת, האשפים המיותרים, הפסו, החומרהמתקנים
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 .ה כשהן נקיות ומתאימות למטרתן לשביעות רצונו של המפקחיבתה וסבהעבוד

תיקונים לציפוי בש 22.9 י עפ" בצעםרות במהלך העבודה, יש לת בצינול פגיעותיקונים : במידה ויידרשו 

 ני.פרט הטכות המהנחי

 
 :יכותא בדיקות .21

צע  לב רשאי וצאות. המזמיןע"י הקבלן לכל תא וידווח בכתב על התיבוצעו    דיקות עובי הציפויב 23.1

שעות לפחות  24בדיקות אלו לאישור התהליך בכל אחד משלבי הציפוי. בדיקות האיכות יבוצעו  

 .הציפוי  לאחר סיום

גמים ים או פ, בועות, מכתשנזילות  תמים,ללא כ  חיד,יה אמראה : מראה הציפוי יה  בדיקת 23.2

 יימצאו שטחים ללא כיסוי של הציפוי.רים. לא ויזואליים אח

מקומית בהתאם ת ונזילווימצאו במידה   23.3 בועות יש להשחיז אותן וליישם שכבה חדשה בצורה 

 .למפרט הטכני

 ASTM G62 method B  (holidayצופים לפי טחים המעל המש תבוצע -  פורוזיביותבדיקת   23.4

detector testפוי מספיק, יעברו בדיקת עובי  חוסר צי או  פורוזיביותבהם  נתגלתה (. אזורים ש

ייבדק עובי ציפוי בהתאם    -בהם יש לבצע תיקון ציפוי/עובי ציפוי ים  באזורלמפרט הטכני ובהתאם 

 .למפרט הטכני

רש  מום הנדהמינינמוך מובי  עם עא הרסני. לא ימצא אזור ציפוי לד עובי  הציפוי ייבדק במעובי   23.5

 .נוספת  חומרבשכבת  ט יצבעו  מוכים מהנדרש במפרורים הנבמפרט , אז

 חות נציג המזמין.נוכדות בעובי טרם המדייש לכייל את מד ה 23.6

 .מיקרון+ /- 2 -טעות המכשיר לא תהיה יותר מ 23.7

 א.המדידה תתבצע בארבעה איזורים בתוך הת 23.8

ציפוי וביות ב)חיתוך ק  D-  ASTM  -3359ן   לפי תקיות  הרסנהידבקות צבע  : בדיקות    קות צבעהידב 23.9

 .פרט הטכניהמ לפין  ה על ידי הקבלזורים אלו יעברו תיקון צביעיא תו( .ביק והסרהדבקת סרט ד

הקבלן ינהל יומן עבודה עם רישומים של תנאי סביבה, פעילות, בדיקות טיב לכל אחד מימי העבודה  23.10

 עות יומי.פירוט שעם 

 
   וםהאיט עמידות .22

ן לצנרת על מערכת האיטום טון והלבהן   מירביתת הגנה  זמן ולתהאיטום לאורך  עמידות  ח את  להבטי  כדיב

   התנאים הבאים:להבטיח את 

 מלאה בין המערכת לאיטום בטון לבין המערכת להגנה על מתכת.מה  התא .22.1

 .וכימית פיזית,  השטח לפני  כפולה היצמדות .22.2

קור /םחו  מהפרשי  צאהכתו  רכתבמע  םעתידיי  קיםסד  תהופע  למנוע  כדי  100%  ותלפח  של  אלסטיות .22.3

 .'כדו תקלות עפר  בודותע

 דות בכימיקלים מעכלים.עמי .22.4

אדם מיומן ובעבודות הכנה מיוחדות.צו י ללאע תיקוני ציפואפשרות לביצו .22.5  רך בכח 

 שעות. 3,000עמידות בתא מלח  .22.6

 אדהזיה לפח מגולוון/נירוסטה .22.7
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 :ריותואח ודהעב  טיב .23

דת עומצוינת  בתתקופה שכוללת לתינתן אחריות  קרקעי התת  התאשל ולל  ים כאיטום פנלעבודות   25.1

 .חשבונו ועל  הקבלן"י ע יתוקן ,ותהאחרי בתקופת יתגלהש לקוי כל  העבודה סיום מיוםן החומר  יצר

 או, יליקו להיתג, האחריות תקופת תום לאחר  גם, הזמן  ובמשך  במידהלמרות האמור בסעיף לעיל,  25.2

 או, פגומים  בחומרים  ושמשימ אהכתוצ או,  יצועבב לנותמרש  תהנובע ,קיןהת ןשהקבל  במערכת פגם

 .נושבוח ועל  הקבלן"י ע יםהלקוי  כל יתוקנו, אחרת  סיבה מכל צאהכתו

 

 .ומדידות  זמני  ציוד  התקנת,  התאמות,  בטון  יציקות, חציבה,  קיים ציוד  פירוק:  שונות  משלימות עבודות .24

 עמסהה: כגון העבודה לאתר אביזריםוה זרהע מריחו  תלהבא  הנדרשות  הפעולות  כל  את  יבצע  ןהקבל 26.1

 לאביזרים  קנז  ויגרם  במידה.  בהם  הפגיע  או,  קלקולם  את  ימנע  אשר  באופן  ,אחסנהו  הובלה,  פריקה

 .חשבונו  ועל הקבלן על הכספיות ההוצאות  כל יחולו,  לחומריםאו /ו

הדרושי  כל 26.2 והאביזרים  העזר  לביצוחומרי  הם  ההוצאות  וכל  העבודה  הכספיע  לתם בהוב  כרוכותות 

 הקבלן.ולו על יח -ר העבודה  לאת

 

 למכשירי לייםחשמה ריםהחיבו כל. בלןהק באחריות עצמאי חשמל  ממתקן  תעשה  הלעבוד  מלהחש  אספקת .25

 .זה  כגון  בעבודות  לעסוק  רישיון ובעל  הקבלן של מוסמך חשמלאי"י ע  יעשו הקבלן

 

 .באתר םגופימ  אית איטום  לעבודות  הדרוש  הציוד לכ את יספק הקבלן .26

 את  הקבלן  ירחיק,  פגום  שהציוד  בודההע  הלךבמ  ויתברר  במידה.  יןתק  במצבו  מעולה  מסוג  יהיה  ודהצי .27

, לדרישות  מתאימות  אשר  ומכונות  ציוד  מיד  ויספק  באתר  מהמפקח  ההוראה  תקבל  עם  דמי  הפגום  ציודה

 לולהשע  להתק  כל  לגבי  ידיהיח  אחראי  יהיה  הקבלן,  הציוד  תהחלפ  עבור  מחיר  תוספת  או  פיצוי  כל  בלי

 .ציוד פתהחל בגין  יגרםלה
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 ערבות לביצוע  6נספח 
 
 

 
   /21456' מסשלבי   ודפומבי    למכרז  שהשהוג הצעה  לקיום  ותערב סחנו

 
 לכבוד

 מ"בע   2010בים ביחברת מי א

 

 _____________ :  עד קףבתו ₪  20,000 :  סך  על____  _____' ___מס    בנקאית   ערבות :  הנדון

 _____________________________________________________בקשת פי על

 שיגיע או יעהמג ,שהוא  סכום  כל  לסילוק  ומוחלטת האלמ  בערבות  כם  לפיכ אתבז  ביםער  אנו(  "ת/בקשהמ" להלן)

 ("סכום הערבות" :הלן)ל  ₪עשרים אלף :  במילים  הסכום, ח"ש 20,000 של  לסכום עד, ת/המבקש  מאת  לכם

 /21456  ספרמ  במכרז ת /המבקש הצעת יוםקל  בקשר

 

 ימבל,  בכתב  הראשונה  דרישתכם  קבלת  יום  רלאח  ימים  שרהע  ךתו,  הערבות  לסכום  דע  סכום  כל  לכם  נשלם  אנו

 מאת  האמור  הסכום  וקסיל  את  תחילה  לדרוש  או  ,כלפיכם  לטעון  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  חייבים  שתהיו

 .ת/המבקש

מקרה  ב  אחרול  ,בדבל(  כולל)  2021  שנת____  _____  לחודש_  _______  ליום  עד  ףקבתו  ארתיש  זו  ערבותכל 

 .  ומבוטלת  הבטל תהיה זה  ךתארי

 .ל"הנ מהתאריך  יאוחר לא,  בכתב  ידינו על להתקבל  צריכה  זו  ערבות י"עפ  דרישה  לכ

 .הלהסב או  להעברה ניתנת  האינ זו  ערבות

 :היא ותכתוב  ראש, הבנק  לסניף הפנותל  יש, זו  ערבות פי על  דרישה

________________________________________________________________ 

 

 ,בר  דבכבו

 ________________________________  חתימות

 _______________________________ נקהב  שם

 __________________________________  סניף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


