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לאספקה, יצור, שיפוץ, תיקון ותחזוקה של   /21730מכרז פומבי דו שלבי מס' 

משאבות טורבינה וצנטריפוגליות )אופקיות ואנכיות ועם יניקה עצמית( המותקנות  

 במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב יפו 

אביבים   .1 מי  בזאת    2010חברת  מבקשת  אביבים"(  "מי  ו/או  "החברה"  )להלן:  ור,  יצקה,  לאספ הצעות  בע"מ 

תיקון ותחזוקה של משאבות טורבינה וצנטריפוגליות )אופקיות ואנכיות ועם יניקה עצמית( המותקנות    שיפוץ, 

א' לתקנות חובת  5המכרז הינו מכרז פומבי דו שלבי )בהתאם לתקנה    במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב יפו

 (. 1993-המכרזים, תשנ"ג

על .2 מציע, תהווה לכל  -הגשת הצעה  ועידי  והדבר  תניות המופיעים ניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים 

 במסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי המכרז.

מ .3 הרשומים  ממסמכי  המסמכים  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  כשהם    המכרז טה  להצעתו  לצרף  המציע  על  אותם 

 חתומים: 

 עמוד מסמך מס"ד
 1-10 מסמכי המכרז  1
 11-30 המחיר עתהצטופס  - נספח א' 2
 31 טופס התחייבות לקיום הצעה    -' נספח ב 3

לתנאי הסף למכרז( ואמת המידה   13.2)להוכחת עמידה בסעיף הצהרה על ניסיון טופס  -נספח ג' 4
 32 לניסיון המציע 

ית תל  עיריית תל אביב, חברות עירוניות של עיריבטופס הצהרה על ניסיון בעבודה  -נספח ד'  9
 33 יבים אבי אביב ומ

תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים   - נספח ה' 10
 34 1987 -ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -הוגנים(, התשנ"א 

 35 מכרז הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום  -פח ו' סנ 11
 36-60 כםהס –ז' נספח  
 61-72 בהסכם(  4)נספח  ותכולת העבודה טכניט מפר -' ח חפסנ 12
 

 הצעתו, את המסמכים הבאים:יצרף ל מציע לעיל, ה  4עיף בנוסף למסמכים המנויים בס .4

 אחרת, יש לצרף תעודת עוסק מורשה.  .ותהעתק מתעודת ההתאגדאם המציע חברה,  4.1

ושיעור  עלי המניות או השותפים  ב  ן על שם התאגיד, שמות ר עו"ד או רואה חשבו, אישוברהאם המציע ח 4.2

ו במידה  )דירקטורים(.  התאגיד  מנהלי  שמות  ו/או  אחזקותיהם,  חברה  הינה  במציע  המניות  מבעלי  מי 

ב  השותפים  ו/או  המניות  בעלי  את  לפרט  יש  ושיעור    האותשותפות,  המתאים,  לפי  שותפות,  ו/או  חברה 

 י אדם או גוף משפטי אחר.בנשהפירוט יגיע לכדי ישות בשר ודם ולא חבר הם עד ותי אחזק

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .5

 השירות  תיאור .6

נשוא  ה 6.1 וצנטריפוגליות  הינו  המכרז  שירות  טורבינה  ותחזוקה של משאבות  תיקון  שיפוץ,  יצור,  לאספקה, 

ו)אופקיו החבאת  במתקני  המותקנות  עצמית(  יניקה  ועם  יפונכיות  אביב  תל  העיר  ברחבי  כמפורט  רה   ,

 . בנספח ז
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 תקשרותההת תקופ .7

לחברה שמורה האופציה להאריך את  קשרות הראשונה"(.  פת ההתתקו")להלן:    תקופת ההסכם היא לשנה 7.1

  משו במידה וימוים  נש  5)סך הכל  תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או במספר תקופות נוספות  

   בהסכם( בתנאים זהים או מיטביים.כל האופציות 

 
 לוחות הזמנים במכרז זה:  .8

    .15:00בשעה  30/12/2021 -ה, 'ה: ביום ון להגשת שאלות הבהרהחרהא המועד 8.1

 .12:00בשעה  10/01/2022 -ה, 'ב : ביוםהאחרון להגשת הצעות המועד 8.2

 . לא תישקלנה-ים לעיל שעה הנקוב הויך עד לתאר  א(שהי הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )מכל סיבה 8.3

 שאלות הבהרה  .9

בסעיף    עד 9.1 הקבוע  להג  8למועד  להודיע    אלות ש  שת לעיל  רשאי  המציע    א"ל בדו  לחברההבהרה, 

avivim.co.il-@meianatma   בה חוסר  או  התאמות  אי  שגיאות,  סתירות,  כל  במסמכי ירעל  שמצא    ות 

מכי המכרז  מסב  סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול  התעורר אצלו בקשר למובנו שלז, ועל כל ספק ש רכהמ

 .  (2)נספח   שאלה או הערה הנוגעת להסכם, לרבות נספח הביטוחעל כל  או זה נשוא המכראו הנוגע לעבוד 

 צעות.הה תשפרט זה לאחר הגו מציע שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/א 9.2

ורקלט שיימסר  למידע  אחראית  תהיה לאהחברה   9.3 שתתקבלנה תשובות פונית,    יחייבו החברה  מ בכתב 

 ה.תוא

בלבד: מס'   WORD(, על גבי מסמך הם בטבלה מסודרת )שמופיעה להלןשאלותי  את  ךהפונים נדרשים לערו 9.4

נספח במסמכי המכרז/ ההס ו/או  בהירה בשפה    ן ושלבופירוט השאלה    כםסידורי של השאלה, מס' סעיף 

 "כללי".   -לליות, ואז לציין בטור סעיף/נספח  רית. ניתן לשאול גם שאלות כהעב
 

 רוט השאלה יפ ההסכם מכרז/ הכי ממס' סעיף ו/או נספח במס "דמס
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 מכרז הינה ללא עלותהשתתפות ב .10

המכרז    המעוניין מציע   10.1 מסמכי  את  ידפיס  שבנדון  למכרז  הצעה  שלמאלהגיש  האינטרנט  מי    תרחב  תר 

 . www.mei-avivim.co.il-בע"מ בכתובת   2010אביבים 

 ה אופן הגשת ההצע .11

תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת  ל  07:00-15:00ה' בין השעות    -להגיש בימים א'    יש ההצעה    את 11.1

, עד השעה  , קומת כניסה  7ים בניין  ידתעק  ראפ, תל אביב,  121דבורה הנביאה  בע"מ,    2010מי אביבים  

15:00 . 

 .12:00השעה  דההגשה הינה ע  ,עד האחרון להגשת ההצעהמוה 10/01/2022מובהר ומודגש כי ביום 

   .בלבדמכרז ההצעה תוגש על גבי מסמכי ה 11.2

כריכת   ללאודית  בהדפסה דו צד  לארגיל )  4Aלהדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף  על המציע   11.3

 הדפסה.   ברור או ב יד קריא ולמלא את הצעתו בכתב ו (םידומעה

 ז.סף הנדרש במסמכי המכרנו ךהמציע יצרף להצעתו כל מסמ 11.4

 ות חתומים על ידי המציע. ים להיבעה חייצכל מסמכי הה 11.5

 . על גבי טופס הצעת המחירו יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד  11.6

 .המכרז במסמכי שרדהנ  נוסף סמךמ  כל להצעתו יצרף  המציע 11.7

מת בשולי כל  מלאה + חותה  מי . יש לחתום בחתהמציע   ידי  על  חתומים  להיות  חייבים  ההצעה  מסמכי  כל 11.8

 . יריםעת המחצטופס ה על גביו עמוד 

 
 ( מעטפות נפרדות כמפורט להלן: 2תוגש בשתי )  ההצעה 11.9

  -"הדימים ואמות ממוקד  עליה יצוין במקום בולט המילים: "מסמכים לתנאים  -מעטפה אחת 11.9.1

 פרט להצעת המחיר. , ואליה יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל האישורים

נס הצעת  ה תוכ ואלי    -מחיר"  תבמקום בולט המילים: "הצע  עליה יצוין   -הר מעטפה שניה סגו 11.9.2

 המחיר שתוגש על גבי טופס הצעת המחיר. 

 רו. שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין שם המכרז ומספ
  ף תנאים, תניות, התניות, בקשות או ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסי  , הוספותתוק מחיערוך כל  לין  א 11.10

את ההצעה או לחילופין,  י אביבים זכות לפסול  קנה למתייגות  תכל הס  .ייגויות )להלן: "הסתייגויות"(סתה

 . היד  מן שיקבע עלפרק ז להתעלם מההסתייגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת ההסתייגויות, תוך

בחס  החברה 11.11 הלוקה  הצעה  כל  לפסול  רשאית  כל תהיה  או  משמעות,  דו  או  בהירות  אי  שאינה  צה  ר,  עה 

 ז. י המכרכת במסמוממלאת אחר כל הדרישות המפורט
 

 תיקונים ו/או תוספות למסמכי המכרז  .12

ל שלב עד  כנם בכו/או להוסיף להם ו/או לעד  המכרזשומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי    החברה 12.1

 הגשת הצעות. האחרון ל   עדומל

בהתי 12.2 ושינויים  באמצעות   למכרזיחס  עדכונים  למציעים  וא"ודישלחו  של  ל  האינטרנט  באתר  יפורסמו 

 החברה.

 ו את כל תשובות ההבהרה שניתנו במהלך המכרז. ציע לצרף להצעתעל המ י בהר כומ 12.3
 

http://www.mei-avivim.co.il/
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 במכרז   תנאים מוקדמים להשתתפות  .13

א תענה על  הכרחיים ויסודיים. הצעה אשר ל   סף מצטברים,  יא תנ  עיף זה הינם הלן בסכל התנאים המפורטים ל
המפורטים    איזה בעצמו,ת  -  לןהלמהתנאים  לעמוד  המציע  על  חובה  בא  פסל.  א מולא  בכל  צעות  מטעמו,  חר 

 שלהלן:התנאים 
 

 . 1976  -המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  13.1

על המצי  יאבתנו של המציע  ידתעמ  לשם ניהול זה,  על  לחברה אישור  וניכוי מס    ע להמציא  פנקסי חשבונות 

כרז, כשהם חתומים על ידו ומאומתים  מכי המסו' למ-ו רף כנספחים ה'  סף תצהירים בנוסח המצונובובמקור,  

 ידי עו"ד.-על

מקצועי: 13.2 של    ניסיון  מוכח  ניסיון  ות   אספקה,בלפחות    השנ למציע  משאבות    ה קזוחתיקון  ה  ינרבטושל 

בהיקף כספי    לפחותד  אח  ףלגו  2021-2019בין השנים    (ואנכיות ועם יניקה עצמית  וצנטריפוגליות )אופקיות

 . לפחות  בשנה ₪אלף  30 של

האמור המציע  ,  להוכחת  ולחתוםלעל  המצורפ  מלא  ההצהרה  ה  ג'  כנספח   תעל  של  ,  מכרזלמסמכי  ובמקרה 

רשימה    ציע,מהדי  ופירוט של השירות שניתן על י  אורתי   הכוללת בהצהרהברה,  ה של מנכ"ל החר ההצ  -חברה

מועד מתן השירות, לרבות  היקף כספי מצטבר של השירות,  כולל    זכרהמ  רות נשואניתן השי  םלה  הגופיםשל  

 . מס' טלפון, קשר פרטי אנשי

ם על  , החתווד ענייניםר ניגת מידע והיעד חטב, אלסודיות  תהתחייבו  -  להסכם  3ח  ו את נספתהמציע יצרף להצע .14

 ידי העובד המיועד לניהול ההתקשרות.  -דו ועלי

 יעלה מהתצהירים. חשש לניגוד עניינים, ככל ש יןני חברה תכריע בע ה  לשים ועדת המכרז 

ולא    על מידע שהוא מוטעה  א שהצהירצהחברה תהא רשאית לפסול הצעה של מציע שלאחר בדיקת החברה נמ .15

 צהיר על מידע רלוונטי. מלהנע נמ החברה ו/או ת את להטעו בו כדי  שימהימן ו

למציהחברה   .16 לאפשר  המרשאית  לא  אשר  א  עם   ציא ע  מסמך,  ר  ,וריש הצעתו  מסמך  יהיתר,  כל  או    ,אחרשיון 

   .החברה ידי-לתוך פרק זמן קצוב שיקבע עה להשלים את המצאתו לחבר 

 ( ר מחי %75-ו איכות %25)קולות ה ומשדת מיכללים, אמו -רז כזוכה במהבחירת  .17

 ת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר. היה ההצעה בעלההצעה הזוכה ת 17.1

 ספר זוכים. לשיקול דעתה הבלעדי ולבחור מ אםבהת את הזכייה   צלפל ית תהיה רשא  ההחבר 17.2

  ם יוכרז כזוכה במכרז איר שני,  שועדת המכרזים רשאית לבחור בכשיר שני על פי שיקול דעתה הבלעדי. כ 17.3

. במקרה כזה החברה תהא רשאית  רהממועד הבחיבתוך שנה    לחברה  במכרזהזוכה  שרות בין  קתופסק ההת

 מכרז וההסכם. שיר השני בהתאם לכל תנאי הכה עם יצור התקשרות לו  זרכבמאת הזכייה  להעביר 

  או/או לא ימל   או יסרבההסכם,    לסרב לחתום עי,  במכרזיה  ימהחברה הודעת זכ  שיקבל במקרה בו מציע,   17.4

עפ"י תנאייוו את התחייב ו   יחזוראו  ם,  ההסכ  תיו  בקש לבטל הצעתו מכל סיבה שהיא, תהיה החברה  יבו 

חדש, עפ"י   במכרזצאת ו ל, א המכרזהעומדת בתנאי  עות, הצה תור בדירוגה באהב   העהצלקבל את ה  רשאית

  לקבלה, ובכל תכי הצעתו למכרז לא ה למציע,    היובהר כי לא יהא בהודע  שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 לעיל. , בכדי לגרוע מזכותה של החברה כמפורט קיום הצעתו לידיובות לזה, בהחזרת הער

  -מחיר ו  75%טים להלן:  בדרך שקלול המרכיבים הפור  הינתההזוכה במכרז    הצע הה   רתהמידה לבחיאמות   17.5

 . היתרונות איכות ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה לחברה את מירב 25%

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ  5עמוד 

 (: %57מחיר ) האופן שקלול הצעת  .18

יגישו   18.1 מע"מ(  ש"חבר  מחיהמציעים  השירותעבור    )ללא  קטגוריות  הצעת    )טופס  'א  ח פבנס  כל 
הז יר(.מח תקבל  ותבי   ה לוההצעה  ההצעותו  ותד וקנ)   75ר  נייק  שאר  הבבה  ד קובלו  לנוסחה  ה:  אתאם 

 ה הנדונה. חלקי ההצע  X 75צעה הזולה ביותר הה

  -מחיר להלן  צעת הבטופס ה  ם הנקובהמקסימויר  ו/או מעבר למחמציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר   18.2
 .מחיר המקסימום כמחיר הצעתוו ל ביחוש

 
 (: %25ות )יכלול רכיב האאופן שק .19

משקל   ה דאמת מי
 באחוזים 

 אופן הניקוד תיאור

 
 
 
 

 ניסיון מקצועי 
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  אספקה,בלפחות   השנלמציע ניסיון מוכח של 
ה  טורבינשל משאבות  הקזותיקון ותח

יקה  עם ינואנכיות ו  פקיותגליות )אווצנטריפו
ף אחד  לפחות לגו 2021-2020שנים בין ה (עצמית

 בשנה.  ₪אלף  30בהיקף כספי של לפחות 
על   מלא ולחתוםמציע ל ה  על האמור להוכחת

  ,במסמכי המכרזד' -ו 'הצהרה כאמור בנספח ג
חברה  ל ה" של מנכ הצהרה  -ובמקרה של חברה  

ר ופירוט תיאו כולל ,המעידה על הניסיון כאמור
כולל , לגופים שונים ועל ידשל השירות שניתן 

של   רבטצמ היקף כספי ,השירותת ביצוע שנו
 .וןלפט 'ומסשמות אנשי קשר , ירותשה

( הקבוע בתנאי סף  1 )מעלכל גוף 
 האמוררות  ע עבורו השישבוצ

בתקופה של לפחות שנה ובהיקף  
אלף ₪   30 כספי מצטבר של לפחות

  1-מזכה ב 2020-2021בין השנים 
 . ק'נ  5ל עד למקסימום ש ,'נק

חוות דעת  
 10 ממליצים/לקוחות 

צוות הבדיקה מטעם החברה ינהל שיחות מול  
ו שירות נשוא  בלי ק ש ותממליצים ו/או לקוח

 המכרז )כולו או חלקו( מהמציע 

בהתאם לשיקול דעתה  הציון יינתן  
בניקוד   י אביביםמהבלעדי של 

 . נק'  10  של עדלי מימקס

התרשמות כללית  
  ציע  מהמ

מיכולות ביצוע  
יצוע  לב  עיצהמ של

א  ירות נשושה
   המכרז

10 

ת,  הגופים עבורם ניתן השירות והיקף השירו
לי בהתאם לדו"ח  לכן כסו ח ם,עייעובדים מקצו

BDI  תקני ,–ISO ,ל שיקול נוסף בהתאם  כו
 ה ברהחשל  י הבלעד דעתה  לשיקול 

אופן ביצוע  כללית מהשמות  תרהה
השירות על ידי המציע מזכה 

 י יקוד מקסימלנב
ול  לשיק   בהתאם נקודות 10של 

של חברת מי   הבלעדי דעתה
וגם בצורה   בע"מ 2010ביבים א

 ים ים אחרהשוואתית למציע
מסגרת אמת מידה זו החברה ב

רשאית )אך לא מחויבת לבצע סיור  
 ( במפעל של המציע

 

   ההצעותהשלבים בבדיקת   .20

 : ראשון שלב 20.1

 הסף.   בתנאי תיבדק עמידתו של המציע  - תחילה 20.1.1
 .קת קריטריוני האיכותשלב בדייעבור לשעמד בתנאי הסף  מציע 20.1.2
 .  לעיל  17.5  ףבסעי וטם לפירמשוקלל בהתאומתן ציון דיקת קריטריוני האיכות ב 20.1.3

ציון האיכות שלה    אשר  הצעה.  ות אפשריותודנק   25מתוך    16  הואיון איכות משוקלל מינימלי להצעה  צ
ציון האיכות המשו  עים אשרי י. המצנמוך ממנה, לא תעבור לשלב השנ יעברו את  עברו  קלל המינימלי 

 לשלב השני. 
 . דוומתן ניק המעטפות של הצעת המחיר,  שלב פתיחת : שלב שני 20.2

.  ציון המחירקריטריוני האיכות והניקוד הסופי להצעה יחושב על ידי שקלול הציון המשוקלל של  :  שלישישלב   20.3
ביותר  הגבוה  יהיה  המשוקלל  שציונה  ה   ההצעה  הזוהתהא  המכרזים  צעה  ועדת  אם  אלא  אחרת    עהקב כה 

בהתאם לכללי ההליך    תועיוני ההצואם תחליט הוועדה לקיים הליך תחרותי נוסף ישוכללו צ  מטעמים מיוחדים
ההצעה ו תהא  ביותר  הגבוה  יהיה  המשוקלל  שציונה  ועדת  ההצעה  אם  אלא  אחרת    הזוכה  קבעה  המכרזים 

 . מטעמים מיוחדים

 ה הזולה יותר תוכרז כזוכה.הצעה, ראו יות הצעותן שתי הה זהה ביל גבול ן משוקבמקרה של ציו 20.4
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 בדיקת ההצעות  אופן .21

מטע  תמנההמכרזים    ועדת 21.1 ה  המצוות  חייע)לרבות  ביועצים  ההצעות  צוניים(זרות  והמציעים    לבדיקת 

 "(.  הבדיקה תצוו" לן:)לה

יע וכן  די המצאו מופעל על יזק  חר, המומתקן או אתבכל משרד, מפעל,  היה רשאי לבקר  בדיקה יה  ותצו  21.2

 רותים המוצעים. יל כל מידע ביחס למציע ו או לשב ש ולקלבק

או לא    ה הבדיק  ף פעולה עם צוות יע ההצעה לא שיתסברה שמצ  םא  , כל הצעה  תהיה רשאית לפסול   החברה  21.3

 רש. כנד, ידער ממס

  או   מציע   אותו   אם  ,ביותר  הזולה  מצאהנ  היא   כי  יתברר   ו אפיל  מציע   בהצעת   לבחור   אשל  רשאית   החברה  21.4

  שהוא   לחברה  או  לו  שהיו  קודמות   חוזיות  התחייבויות  יסודית  הפרה  הפרו ,  הב   יטהלש  בעל   שהוא  חברה

  ובלבד,  זה  במכרז   עהההצ   להגשת   שקדמו  האחרונות  השנים  חמש   במהלך ,  ברהחה  כלפי ,  בה  ה טשלי  בעל

 . הפרה לאותה  בנוגע מהחברה בכתב הדעהו ול  שנמסרה

ל הסכם אחר  ו/או ההסכם ו/או כ  החברה קשרות של  תההאו    רת הליך המכרז מסג ביר כי  ורר חשד סב התע 21.5

ביצע  נגד החברה ו/או בביצוע תרמית כ היה מעורב ו א  יסה לבצעו/או מי מטעמו ביצע או נ   מציעעם  החברה 

וע  ו/או לביצ  ו לעסקה במקרקעין ם ו/או/או למתן שירותיו  רתובין או למכיטקת  אספר לקשב  תילילרה פיבע

את הצעתו או לבטל בכל זמן    לפסולקול דעתה הבלעדי,  יפ"י שא רשאית, עברה תהבור החברה, החת עושיר

 . יןהעני  לפי, ומעהתקשרות שהוא את זכייתו או  

(  15מס'    רזים )תיקון מכה   וק חובת לח ב.  2  יף סע  יחול   תר וי  או  עותצה  שתי   של   זהה  משוקלל  ון צי   של   במקרה 21.6

ותר בעלות תוצאה  ית או  ה שתי הצעותתקבלנ קלול ההצעות,  ר שחבו לא  "בכל מקרה  : כך  הקובעתשס"ג,  ה

ה, תיבחר ההצעה  בשליטת איש  קסהיא של עאחת ההצעות  משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ו

במ כזוכה  ובהאמורה  שצבל כרז  אגשת ה  בעתלה  ורף  ד  רואה  ישה  של  המחבו חשור  של  ותצהיר  זיקה  ן 

 שה. בשליטת אי שהעסק הוא שליטה,ב

 יטה, וכי לא מתקיים אף אחד מאלה:לקה בש אישה מחזי כיח כי רואה חשבון יוור שאי 21.7

, מנהל עסקים  ליכל  י, סגן למנהל למנהל כלל  הנ שכללי, מ  אם מכהן בעסק נושא משרה בתפקיד מנהל .א
ו תפ  ל כראשי  במוכא  קיד ממלא  תוארו  א  עסק ר  אם  קרוב   הרי,  נהשוף  אינו  של  שהוא  משפחה 
 בשליטה.  ההמחזיק 

 ליטה. של המחזיקה בש םקרוביאין הם  - ם נשיםקטורים אינמהדיר ששלי  םא 21.8

ו יותר, תבחר  בין שתי הצעות א ון בניקוד יוו קרה של שלעיל, במ  21.6לא מתקיים המנגנון הקבוע בסעיף  אם 21.9
 . הגרלה תערך זהות חירמה  ותהצע  וגם ובמידה ר ותיב הול הז  בהצעה יםז רהמכ דתוע

 ין.דפי  תן מותר עלמשא ומכאשר ניהול  עים,יעם מצ הל משא ומתןרשאית לנ החברה .22

 ועד פקיעת תוקף ההצעות והארכתןמ .23

 הגשת הצעות. חרון ל הא דעומהמ  ימים 120מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו  23.1

 פן. תוק תעילפני מועד פק ן  היב לג חליטולה ההצעות   תאאינה מתחייבת לשקול  ההחבר 23.2

תוק 23.3 ופקע  שהוהיה  ההצעות  ה גשו  ף  מועד  ההצ   החברהל  שהחלטה  לפני  הזובדבר     ברהחהתהיה    כה,עה 

 או לפנות למציעים בבקשה להארכת תוקף הצעותיהם.   המכרזרשאית לבטל את 

ע  צימ  .כתהלהארסרב  בע או ל קנריכה תוך המועד שי להאתוקף הצעתו, רשא   ת להאריך א  שקיע שהתבצמ 23.4

 . המכרזתף בהמשך ת לא יש כתה כמבוקש,על האר לחברהדיע צעתו או לא הותוקף ה תאך  ארישסרב לה
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 הסכם(  ל 2נספח )הסכם ב הביטוח דרישות .24

ביטוחים  חברההתשומת לב המציעים מופנית לדרישות   24.1 ידי    לקיום  )להלן:    שיזכה במכרז  לןב קהעל 
 .(מהאהתב ", הנדרשים וחיםיטהבו/או " "הוראות הביטוח"ו/או   "ביטוחות הדריש"

לעיל   "כםוח בהסת הביטדרישו"( זה 23)יף עבס ר מוכאביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה   הקבלן 24.2
ל לתנורבות  ולהלן,  המפורבהתאם  ")להלן  "ההסכם"  ח'בנספח  טים  אים     12  סעיף"(,  ההסכם: 

חי  ויטב  אישור)להלן: "ים  ם ביטוחשור קיונספח אי  להסכם  (א')  2    יםבנספח" וי הקבלןעל יד  ביטוח"
   ."(תר מאחריופטורת הצהקים" )להלן: "זנריות לפטור מאח"הצהרת  הסכםל  (ב')  2נספח  ,"( הקבלן

לידיעת מבטחיו את   24.3 להביא  ומגיש ההצעה מתחייב  הלן  לו  לות לעירטהמפוהוראות הביטוח  דרישות 
  ות בייהתח  חיוקיבל ממבטבזאת כי    ומצהירבמלואן    הסכםוה   זכרמהואת מהות העבודות לפי מסמכי  

 . ןולהל לי על  כמפורטבורו את כל הביטוחים הנדרשים לערוך ע

לא יאוחר    חברההידי  י המכרז ולהפקיד בבמסמכ נדרשיםם הוחיע את הביט יב לבצמגיש ההצעה מתחי  24.4
 : י לתחילתן, אתא נתכו ירותיםמתן השממועד תחילת  

 . ןלקב ה  מבטחידין על ידי כשהוא חתום כי הקבלן" ביטוח ורישא" כם הסל (א')  2נספח  24.4.1

 . בלןקידי ה ן על ומה כדי חת, "םקילנז  ריותהצהרת הקבלן פטור מאח"  הסכםל  (ב') 2נספח  24.4.2

  תלבפוף לקכ בכי    הקבלן ב  החתום כאמור, מתחיי  ((א')  2נספח  )  הקבלן ביטוחי  אישור  המצאת  ף לבנוס 24.5
י  על פ הביא לתביעה  , במקרה של גילוי נסיבות העלולות ל("ישההדר)להלן: "  חברהמה ה בכתב  דריש

  חברה ל   הקבלןציא  ימ,  שבהסכםוח  ט אי הבילבחון את קיום תנ  חברהלאפשר לו/או על מנת  סות  ליפוה
קבלמ מימים    14ך  בתו הדועד  "מסמכי  הנדרשות  הביטוח   פוליסות מ  העתקים   רישהת    )להלן: 

נשוא  ות  תקשרלה  המתייחסים ת  והפוליס  את חלקי  חברהל ימציא    הקבלןה כי  ם בזמוסכ  .(הביטוח"
בלב זה  הביטוח"  לן:)לה   דמכרז  מסחריפו  שייחשומבלי    "(מסמכי  מסונתונים  שאינם  וים  גים 

 .מכרז זה נשוא  ודותלעב  יםרלוונטי 

כי   24.6 במפורש  בזאת  להעלות  מובהר  יש  הביטוח  דרישות  לגבי  הסתייגות  פכל  ת  הרולהב   הי נבמסגרת 
ות  רא והל בלנה הסתייגויות  לאחר הגשת ההצעה לא תתק  .המכרזבמסמכי    וך המועד שנקבע לכךתוב
 . דרישות הביטוחאו לביטוח ו/ה

במ  מובהר 24.7 שיכ כי    רשפובזאת  שיכל  בי תועלינה    או/ו  םינוייערכו  מהוראות    חס הסתייגויות  לאילו 
יד  מסרונ ש  חטוי בה  י סמכה ממלאיז  הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או תעלם  ת  חברה ה  , הקבלן  יעל 

 . חיהםספונ כםהסה , המכרז  מסמכישצורף לוסח יב הינו הנ הנוסח המחי מהן ו 

  ם טוחיהבי  קיום  אישור  ם שלהעתקים מקוריי  מצאתה  איבמקרה של    בזה, כי  רבהמו  ספקלמען הסר   24.8
  חברה ה  ,עצימה  י על ידין  כד   מהחתו,  הצהרה על מתן פטור מאחריות  (ב')  2נספח    לרבות,  )א'(  2נספח  
תחילת    נועלמ   תרשאי  תהייה מועד  את  א   ותיםהשירמתן  ממנו  ם  מי ות חה  המסמכיםהצגת    יבשל 
 .כנדרש

בסעיף  בנוסף   24.9 מהאמור  לגרוע  כי    בהרומ   ל,עיל   23.8ומבלי  י  מכמסמצאת  ה  אישל    במקרהבזה, 
  הסכם ה  תאשהפר  מי כ (הקבלןבמציע )לראות  תרשאי חברהה  האת לעיל,   23.8כאמור בסעיף  ,יטוחהב

 . במכרז (הקבלןהמציע )של   ות ו/או לבטל את זכיי

  אלא בחתימה  ו על ידי המבטחיםמסמכי הביטוח ייחתמ  י כ  שה ההצעות אין דרית  כי בשלב הגשגש  יוד 24.10
הסתייגות לגבי  כל עם מבטחיו ואין להם  י בדקציע כמהוהצהרת  ר אישו םי , המהווהמציע של  תוחותמ 

 .דרשיםהנ  םיהביטוחי  הנוסח, התנאים והכיסויים
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 התחייבות המציע הזוכה במכרז .25

  נותו לביצוע גראת התא  , יסייםבמכרזייה  כהזל  הודעת החברה ערת  מסיממועד  מתחייב כי    הזוכה במכרז 25.1

 המלא של החברה. רצונה לשביעות ופן מלא א בשרות צוע הומוכן לבי  וךריהיה עו  ות,השיר

 את המסמכים הבאים:  הודעה על הזכיי ה ה תמיום קבלימים  7הזוכה במכרז מתחייב להמציא לחברה תוך   25.2

 מציע. ה וי חותמתתימה מטעמו ובליו חה  שיעל ידי מור חתום ההסכם 25.2.1

 :ןבלהקי ביטוח 25.2.2

זוכה את כל  שירותים, ימציא התחילת מתן הו לת צי לקבל א וכתנ  ההסכםימה על  ד החתעלמו   דע

  2נספח  מכרז, ובכלל זה, בין השאר,  את  ה   יא נבהתאם לתהמסמכים והאישורים שעליו להמציא  

 . וחהביטת  וש יבהתאם לדר נערךר אש  "הקבלן חי  אישור ביטו "( ')א

כנדרש, 25.2.3 הסכם,  על  חתימה  מהו  אי  הפרה  מצתייהוו  אשרהמצי  ד ת  הזוכה,  זכותקנה    ע  ת  לחברה 

 כייה. זהודעת ה  לבטל את

ספק,   25.3 הסר  לב  מובהרלמען  הזכות  שמורה  לחברה  כי  פריטיבזאת  השרותו ש  םצע  של  ו/  נים  או  בעצמה 

 ן. רה תמצא לנכו בשהח כפי הכל בכל עת,   קויס ולהפ ות אחריםבאמצע

 מכרז  ה הליך טוליב .26

מה  צם שומרת לעי אביביבנוסף,  מדין.    מכרז על פי ה  טל אתבים ליב בו רשאית מי אבבנוסף לכל מקרה אחר  

 מכרז, כאשר:הלבטל את זכות 

 . רזכמיך הפורטות במסמכי הל ים והדרישות האחרות, הממ דקנאים המורק הצעה אחת עונה על כל הת 26.1

 הולו, או בבחירת ההצעה הזוכה. בני   וים פגם במכרז, איקת השאה ם מצמי אביבי 26.2

אביבים,רר  התב 26.3 במפ  השנפל  מכרז, המסמכי  וצאת  האחר  ל  למי  המפ   רטטעות  בדרישות  רטות  ואו 

בוססו   מכרז, או שדרישות אלוה יכ מט או ממסות מהותיים מהמפרבמסמכים, או שהושמטו נתונים / דריש 

 . למיםם, או בלתי שיי שגו על נתונים

 .מכרזה  י אביבים ביטולחברה, באופן המצדיק, לדעת מ ה צרכיו  נ תשבות, או הוי נסינ שי לח 26.4

ו מחירים, או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי  אעות  ו הצחלקם, תאמציעים או  יח שהמיש בסיס סביר להנ  26.5

   .שהווק כלעל ח או עבירה

  ותט רומכרז בנסיבות המפה  לוביטשר ליע כלשהו בהקצמוי לאית לתשלום כל פיצ מי אביבים לא תהיה אחר 26.6

 ל. לעי
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 יהביטול זכייה או הודעת זכי .27

 כאשר: ין היתר, זכייה, ב הודעת זכייה ו/או ת לבטלולה זכ החברה שומרת

 . החברהלא חתם על ההסכם, תוך פרק הזמן שהוקצב על ידי יע צהמ 27.1

 תו.עצהביב י התחהם נים להזמ  חובלו גנות על פי השלביםיבויותיו להתארד בהתחי מע המציע לא  27.2

היה יתה, אטה משפיע על החלמציע, ההצעה, או תכנה, אשר הי ע על הדילה מ קיב  החברה  27.3 לפני   לו    בידה, 

 . תבהתקשרו יית המציע ה בדבר זכההחלט 

 שנדרשו.  , על פי לוחות הזמנים,טקיהפרו צוע קיים ספק סביר, אם המציע, יוכל או יהיה ערוך במועד לבי 27.4

 .תרמית לביצוע  סביר ספק  קיים 27.5

ודעת  ה קשר להבהסתמך על או בציע, בגין כל נזק שנגרם  כל פיצוי למ  םתשלואחראית ל  תהיהלא    הברהח 27.6

 ור. לה באמזכייה, שבוטה

  ו א,  במכרז  הקבוע  הזמן  פרק   בתוך  ההזמנה  או  ההסכם  על   חתימתו   אי או  /ו  למכרז   מהצעתו  מציע   חזרת 27.7

  לכל,  םהסכ  הפרת   יהוו(,  זכרמב   ןמז  ק רפ  נקבע  לאם  אב)  ז כרבמ  הזכייה  הודעת  ד ממוע  סביר  זמן  פרק   וךתב

 . ועניין דבר

 :תהבחירי "עפ, זכות  אביבים ילמ  נהק ת, הזכייה דעתוה או הזכייה  ביטול 27.8

  לותלוהכ ,  אופציות  של  שוויין)לרבות    במכרז  הצעתו   משווי  5%  של  רו בשיע  מוסכם  פיצוי  לקבלת 27.8.1

 ,לחילופין או(,  המכרז תנאי  פי על , העצבה

על  בין אם לפני החתימה    פים, שנגרמו לה י ק והע  נזקים הישיריםה  לכין  , בגי  על פי דיןו צת פילקבל 27.8.2

ציע בביצוע  מרם החל ההזמנה ובטהסכם או הה על הלאחר החתימ  בין אםומנה,  זההסכם או הה

 התחייבויותיו על פי ההסכם או ההזמנה. 

 העסקיים  ליםבגההל דיני שמירה ע .28

  ו'   כנספח , המצ"ב  זרמכם  קיים ואי תיאוסהע  ליםההגברה על דיני  ימ דבר שהצהרה בלהצעתו    רףיצהמציע   28.1

   .המכרזלמסמכי  

לעצמה שברהח 28.2 ה  ה ומרת  לפזאת  לבשל    ה סול את ההצעכות  דינ  מירת אי שחשד  על  ההגבלים    י המציע 

 שיירשמו.  מנימוקיםהעסקיים 

 עיון בהצעה הזוכה .29

של  ופית  טה הס לההחות  תוצא  רת ההודעה בדברמסיעד  ימים ממו  30וך  בת  רשאים,ז יהיו  רכממשתתפי ה 29.1

 : , למעט1993 -"גתשנ ה, רזיםהמכ  נות חובת)ה( לתק21סעיף במסמכי המכרז בהתאם לין החברה, לעי

שבחלק 29.1.1 ההחים  אל  ההצעהלטה  ל  ו  עלול  בהם  העיון  אשר  סוד  הזוכה  לחשוף  החברה  דעת 

מקצו או  למסחרי  או  המדוג פ עי,  בביטחון  שלה,הני ע  החוץ  ביחסי  בביטח  ,  או    ןו בכלכלתה 

 . ריבוהצ

ייעוץ משפטי לוו משפטית שנערכה  דעת  וות  חב 29.1.2   ריות אפש  ות בחינת חלופותעדה, לרבבמסגרת 

להח  נות וש או  שלפעולה  הלטתה  וועדת  א ל  המכרזים,  הנובעים  עו  וסיכונים  סיכויים  רכת 

 . םיי דם עתיטיימשפמקבלת החלטות כאמור בהליכים 

זכות   29.2 למיעה לאור  המוקנית  דין-על  במכרזם  ציעיון  ש מצי  , פי  התנליש  ע  עי גדות  ו  זכות  בהצעתו    ןולמתן 

ס  בשל  בחלקה  או  מקצבמלואה  או  מסחרי  בהצעה,  דעתלש  שלו, ועי  וד  כלול  לו  החנדרש  את  לקים  סמן 

 . בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים לחיסיון ייםהחסו 
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ו  יחשב  ןסיו לחיים  קוצוינו לגביהם הנימ כחסויים ו/או לא י  עי נו על ידי המצמו ס אשר לא יחלקים בהצעה   29.3

המ שמבחינת  מוככאלה  בהם  העיון  אינה ציע  החברה  ל  תר.  לפנות  חלקים  רר  בל  כדי  מציע מחויבת  אם 

 . יסיון, במקרה שאלו לא צוינו בהצעתוח ם לת הנימוקיים ו/או או חסוי בהצעת

  , החברההמכרזים של    הינה בסמכות ועדת  העצן של חלקים בהו יס פה או חיבכל מקרה ההחלטה בדבר חשי 29.4

 סויים.  יין אותם כחים שהמציע צ לק גם ח  לחשוףת אירש אשר

ול 29.5 יע  צל מהזוכה לכ  ירי ההצעהאת מח   יה רשאית לגלות תה   ה בר, החהצעהבכל  מרות האמור  בכל מקרה 

 . אשר יבקש גילוי כאמור

לאלה אשר    , בחלקים המקביליםרחא ן בהצעת מציע  יי עא זכאי למציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הו 29.6

 . ועתהצ ם בדייוססומנו כ

 . מע"מ₪ כולל  350בסך לום לחברה לעיל, תהא מותנית בתשזכות עיון כאמור ן מת 29.7

 בדוא"ל    בכתב אל מחלקת רכש והתקשרויות  היפנרט לעיל,  עיון כמפוזכות היין לממש את  המעונ  מציע 29.8

vim.co.ilavi-@meianatma.  התיענינ  לא  יותנ ופניות טלפ. 

למ 29.9 תאפשר  לא  בהצעתו  החברה  לעיין  למציע  הגשתה  הלאחר  מציע  ידאג  המ בעותק  מעוניין  כרז.  צעתו 

 למכרז. ה גשת ותו טרם הההצעה ברש עותק  לשמירת

הינו  ה הנובעים ממנו  לי טענה ו/או ע  ל כבכרז זה ומקום השיפוט הייחודי לדיון בכל דבר ועניין הנוגעים למ 29.10

 ל אביב. ז תובמח  וסמךבית המשפט המ

  

   --מסמכי ההצעה  נא לא לכרוך את --

   --דדיים צ  פים דוההצעה בדש את מסמכי נא לא להגי --
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במעטפה  ריהצעת המח את טופס  יש להגיש --
 -- רזכי המכסמממ פרדתנוחתומה 

 
 שות משאבות חדייצור    

 
 פרמס
 עיףס

 יחידה  ראוית
 ותכמ

 משוערת

מחיר  
  מקסימום

 בש"ח 

מחיר בש"ח ללא  
 מע"מ

1.  
, 12ר ", בקוט1והרכבה של משאבת טורבינה, דרגה    רוייצ

ם, קומפלט  )לא כולל אטם וסל  נילרבות כל אביזרי הפ 
 יניקה(.  

___ ₪________ 13,000 1 לט מפקו __ 

ל  כ  תולרב,  12פת, בקוטר "כל דרגה נוסרכבה של ייצור וה  .2
 קומפלט.  ים,הפנ יזרי אב

___ ₪ _____ _ __ 6,500 8 קומפלט   

3.  
, 10, בקוטר "1ה, דרגה  ת טורבינ שאבמ לכבה ש ייצור והר

א כולל אטם וסל  )לת כל אביזרי הפנים, קומפלטלרבו
 יניקה(..

_ ₪ ___ _____ __ 12,000 1 קומפלט   

4.  
רבות כל  , ל10קוטר "נוספת, ביצור והרכבה של כל דרגה 

 לט. קומפ , םיאביזרי הפנ 
___ ₪ _____ _ __ 5,000 8 לט מפוק  

5.  
,  8, בקוטר "1גה  רד בינה,ייצור והרכבה של משאבת טור

  לא כולל אטם וסל, קומפלט )יםהפנ יזרי לרבות כל אב
 ניקה(..י

___ ₪ _____ _ __ 10,000 1 קומפלט   

6.  
כל  , לרבות 8כל דרגה נוספת, בקוטר "בה של כרהייצור ו

 פנים, קומפלט. אביזרי ה 
___ ₪ ___ ___ __ 4,000 8 ט לקומפ  

7.  
,  1ה ייצור והרכבה של משאבת טורבינה, טבולה, דרג

)כולל   פלטקומם, , לרבות כל אביזרי הפני10"טר וקב
 נוע(. מ תום רגל, לא כוללשס

___ ₪ _____ _ __ 13,000 1 קומפלט   

8.  
בינה  רגה נוספת, למשאבת טורשל כל ד הבכצור והריי

 לט. קומפ נים,הפ  י , לרבות כל אביזר10לה, בקוטר " טבו
___ ₪ _____ _ __ 6,500 6 לט מפקו  

9.  
,  1טבולה, דרגה ה, נ יבת טורייצור והרכבה של משאב

ל  ומפלט )כולאביזרי הפנים, קות כל , לרב8ר "בקוט
 שסתום רגל, לא כולל מנוע(. 

___ ₪ _ __ ___ __ 12,000 1 קומפלט   

10.  
רבינה  , למשאבת טוגה נוספתייצור והרכבה של כל דר

 פנים, קומפלט. י היזראב ות כל לרב ,8"  טבולה, בקוטר
___ ₪ _____ _ __ 6,500 6 קומפלט   

11.  
 צמד , כולל צינור לחץ ומ10בקוטר " ק, ופמ צור יי
 

₪ _ _______ _ __ 4,000 10 מפלט וק  

12.  
 ץ ומצמד. , כולל צינור לח8ייצור מפוק, בקוטר " 

___ ₪ _____ _ __ 3,300 10 מפלט וק   

 

  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •
 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ

 
 
 
 
 
 
 

 
            חותמת המציע     חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
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מספר 
 סעיף

 תכמו יחידה  תיאור
מחיר  

  מוםמקסי
 "ח שב

ש"ח ללא  ר במחי
 מע"מ

___ ₪ _____ _ __ 3,000 2 קומפלט  חץ ומצמד. ללל צינור  , כו10מפוק, בקוטר "חצי   ייצור  .13  

__ ₪ ____ ___ __ 2,500 2 קומפלט  ד. ץ ומצמצינור לחולל , כ8" טרייצור חצי מפוק, בקו   .14  

15.  
צינור לחץ   , כולל10" רן, בקוטגאו עם ייצור חצי מפוק,

 מד.ומצ
___ ₪ __ ___ _ __ 4,500 1 קומפלט   

16.  
חץ  ללל צינור , כו8קוטר "ק, עם אוגן, ב צי מפוייצור ח
 ומצמד.

___ ₪ _____ _ __ 3,500 1 יחידה    

17.  
ים,  בקטרים שונ דש,וק חגל למפת אספקה והתקנייצור,  

  קשר חדש, כולל מ 316פלב"מ  רוולמטר, כולל ש 3באורך 
 ו והרכבת  שחד

___ ₪ _ _____ __ 1,700 16 דה  יחי  

___ ₪ __ ___ _ __ 1,500 2 קומפלט  ר. ת המקשד, לרבוחל-ה אלפלד , מתותב ר גלצויי  .18  

__ ₪ __ _____ __ 1,200 2 קומפלט  ייצור גל עליון לטורבינה, לרבות המקשר.   .19  

_ ₪ _______ _ __ 2,500 2 פלט קומ קומפלט.  נוע,תאם לסוג המגל מנוע, בה ור ייצ  .20  

___ ₪ _____ _ __ 680 10 ט קומפל קומפלט.  סה,ומכל מסב גומי , כול 8צור עכביש " יי  .21  

___ ₪ _____ _ __ 750 10 קומפלט  לט. מפ וק  ומכסה,  , כולל מסב גומי10" עכביש ייצור    .22  

23.  

ת המפרט.  רישולפי ד  נהטורבי  6ייצור ראש משאבת "
, הרכבת מסב  מכניותב מילוי, הכנה לאטם ת  רבותל

 וחוץ.  י פניםוי אפוקסוציפ   חולוי  ברונזה ניק 
 

___ ₪ _____ _ __ 9,500 1 קומפלט   

24.  
  .ורבינה לפי דרישות המפרטט  8-12ייצור ראש משאבת "

י, הכנה לאטם מכני, הרכבת מסב  ב מילותלרבות תו
 חוץ. ים ו קסי פנ פו ברונזה ניקוי חול וציפוי א 

___ ₪ _____ _ __ 12,000 1 יחידה    

__ ₪ ______ _ __ 3,200 1 יחידה   מ'.  1.5-ך כ, באור8"טר בקויניקה, מנירוסטה,   ר סלייצו  .25  

26.  
, כולל ניקוי וציפוי  8קוטר "יניקה, מפלדה, ב לר ס ייצו

 וחוץ.  י, פניםקספוא
___ ₪ _____ _ __ 1,800 1 יחידה    

___ ₪ ____ __ __ 3,700 1 יחידה   '.מ  1.5-, באורך כ 10" בקוטר  ה,ייצור סל יניקה, מנירוסט  .27  

28.  
ניקוי וציפוי  כולל   ,10" , בקוטרהפלד , מייצור סל יניקה

 וחוץ.  פוקסי, פניםא
__ ₪ ______ _ __ 2,500 1 לט קומפ  

29.  
לוף לאטם,  יאו חלקי ח אספקה והרכבת אטם מכני,  

 העבודה.  החלפת מכלול האטימה באתר
 

_ ₪ ______ __ __ 7,000 1 קומפלט   

 
  -הצעת המחיר להלן  ופסמציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בט •

 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ
 
 
 
 
 
 
 

 
ך תארי             חותמת המציע     חתימת המציע   שם המציע   
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 20 מתוך  3 עמוד  – טופס הצעת המחיר  -כרז למ  1'ח אפסנ
 

ץ משאבות או חלקיהןפושי  

מספר 
 סעיף

 יחידה  תיאור
 כמות

 רתועמש

מחיר  
  קסימוםמ

 בש"ח 

ללא    ח"בש מחיר
 מע"מ

, מצוידת  6ה " נבי טורשאבת פירוק, בתחנת השאיבה,  מ  1
יניקה   , וסל, פרקי מפוקים באורכים שוניםבינה בטור
ת  תוק המנוע ממערכוני ע החשמלימהמנו ניתוקהרחב. 

ובעל רישיון   חשמלאי מוסמך   ל והפיקוד ע"ישמהח
המשאבה  ירוק ראש  כוללת: פ הקבלןמתאים. עבודת 

ובאורך    6קים בקוטר ''ירוק פרקי מפופ  ה,מהאטי ומכלול
 השאיבה וכו'. וסל  ולל גלים, עכבישיםכ ר מט 3 -כ של

___ ₪ __ ___ _ __ 3000 1 יחידה    

טורבינה בתחנת   שאבתה של מאש משאבר פירוק  2
 פקחבאישור של המה השאיב

___ ₪ _____ _ __ 300 1 יחידה    

  ביצוע התחנה, באתר 6ה " הרכבת המשאבה טורבינ 3
ר  ם, חיבור המנוע החשמלי וחיבוווח מאיציר מת ווויס 
ך, הפעלתה  מלאי מוסממל והפיקוד ע"י חששהחכת מער

אבה  המש בה ראשכוללת: הרכ הקבלןודת והרצתה. עב 
  6בקוטר '' יםי מפוקהרכבה פרק  האטימה, לול ומכ

מטר כולל גלים, עכבישים וסל השאיבה   3 -של כ  ובאורך
 . וכו'

₪  _____ ___ _ __ 2400 1 יחידה    

חנת  שאבת טורבינה בת הרכבה ראש משאבה של מ 4
 חבאישור של המפק  בהשאיה

___ ₪ _____ _ __ 350 1 ידה  חי  

5 
 במפעל  1רגה בעלת ד 6איבה "ל יחידת השפירוק במפע

קומפל 
 ט

1 500 __ _ ___ __ ₪ ___  

6 
 . 6ק במפעל כל דרגה נוספת של משאבת טורבינה "רופי

קומפל 
 ט

1 150 __ __ _______  ₪  

 ן בלהקעבודת  במפעל.    1לת דרגה בע 6בינה "רוהט  שיפוץ 7
בתא   יץ אחד, חריטת שטחיםניקוי חול לתא ומא  :תלולכ

ה בתא כולל  תקנת הו חדשה  עת ברונזה ובמאיץ, ייצור טב
קסי קלוי  המאיץ באפוו א פוי התמה, ציחריטה והתא

ת  טנדרט מקורות, ביצוע איזון סטאטי למאיץ, החלפ ס
ינה למיסבים חדשים  ברטוהבתא    ברונזהומי או מיסבי ג 

 יץ(. )תא ומא גהלדרמחיר  רבינה. ה והרכבת הטו

קומפל 
 ט

1 1800 __ _____ _ ₪ ___  

8 
 . 6טורבינה " אבתשמ לפת שדרגה נוס שיפוץ במפעל כל

קומפל 
 ט

1 180 __ _ ________  ₪  

___ ₪ _____ _ __ 800 1 יחידה   קיים  6טורבינה "  ן גלתיקו 9  
הה עשוי פלב"מ  ז דשח 6ה "טורבינ פקת גל לופין אסחל 10

316 
₪ __ _____ __ __ 1500 1 יחידה    

  מפלב"מ כולל 6הטורבינה " ש למאיצי  אספקת קונוס חד 11
 רה. אום סגי

___ ₪ _____ _ __ 350 1   היד יח  

בוסטרים  ל רחב ל)ס 6שאבה "למה קיים שיפוץ סל יניק  12
י  עה באפוקסאו סל צר לקידוחים( כולל ניקוי חול וצבי

 קלוי. 
___ ₪ _____ _ __ 700 1   יחידה  

חדש    6למשאבה " קהינית סל  לחילופין ייצור ואספק 13
ים  זהה במידות לסל הקיים )סל רחב לבוסטר  ,מב"מפל

,  316L, כולל ניפל קצר מפלב"מ  וחים(דצר לקי ו סלא
 קה של הטורבינה. יניא ה תאמתו לתה  כולל

___ ₪ _____ _ __ 4400 1 יחידה    

  -צעת המחיר להלן למחיר המקסימום הנקוב בטופס ה ברמע מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או •
 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ

 
 

 
ריך את יע המצשם                חותמת המציע     חתימת המציע   

 

 
 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 14עמוד 

 20 מתוך  4 ודעמ  – הצעת המחיר  פס טו -כרז למ  1נספח א'
 

מספר 
 סעיף

 כמות יחידה  תיאור
  רימח

  ימוםקסמ
"חשב  

א  ללמחיר בש"ח  
"ממע  

מטר: פירוק   3רך באו 6קיים בקוטר "וק ה המפ של  פוץיש 14
וחיצוני למפוק  יחול פנימ ל ניקוי הרכבת מפוק קיים כולו

המפוק   ים מגלוול פלב"מ קישרמטר, הסרת  3ורך בא
  316קנת שרוול פלב"מ י הגל מחלודה, התקוהקיים, ני

שטחים,   חריטתוהגל ר שוויי  חדש. העבודה כוללת בדיקה
  גות במפוק ובמצמדההבר  קוןתי ,ותר ובצנ םטחיש ון קית

ר  רוק המקשלפי הצורך, כולל פי )מופה( ע"י חריטה 
 . ווהרכבת

___ ₪ _____ _ __ 1500 1 יחידה    

  6קיים בקוטר '' ל ור מפוק חדש זהה ר, צינילופין ייצוחל 15
  וביע  40גות כמפורט, סקדיול מטר עם ההבר 3ורך בא
רט  טנדקסי ספוא עוהטכני, צבמפרט הפי  עלן  דופ

ש  אוגן, גל ועכביכולל מצמדה )מופה( או ת, ורוקמ
 כמפורט. 

___ ₪ __ ___ _ __ 3200 1 יחידה    

ה , זה 6"לקיים בקוטר ה לחילופין ייצור, גל מפוק חדש זה 16
חדש, כולל   316לב"מ  מטר, כולל שרוול פ  3 לקיים, באורך

 קשר חדש והרכבתו. מ
___ ₪ ___ ___ __ 1400 1 דה  יחי  

:  מטר 1.5באורך   6קוטר "ם בקייהפוק מ -חצי  של וץפיש 17
  יי וחיצונחול פנימ והרכבת מפוק קיים כולל ניקוי   פירוק

מ קיים מגל  ב"ת שרוול פלר, הסרמט  3למפוק באורך 
ל פלב"מ  קנת שרוומחלודה, התניקוי הגל  קיים, מפוק הה

טת  ריוחהגל ויישור ת בדיקה חדש. העבודה כולל 316
במפוק  ות ברגהקון  רות, תיו צנ ב םיתיקון שטחחים, טש

,כולל פירוק  ע"י חריטה לפי הצורךובמצמדה )מופה( 
 . הרכבתוו שרהמק

___ ₪ _____ _ __ 800 1 קומפלט   

בקוטר  ק חדש זהה לקיים מפו-יצחצור, צינור  יילחילופין  18
  40מטר עם ההברגות כמפורט, סקדיול   1.5באורך   6"

נדרט  ט ס סיק ו, צבוע אפהטכני מפרטה  פיעל   בי דופן עו
ועכביש  גל   מצמדה )מופה( או אוגן,לל כו ,ורותמק

 כמפורט. 

₪  ________ _ __ 1600 1 יחידה    

ם, למפוק  ייופין, אספקת גל מפוק חדש, זהה לק יל לח 19
חדש,   316ל שרוול פלב"מ  לכומטר,   1.5באורך  ,6טר "בקו

 שר חדש והרכבתו. כולל מק
₪  _______ __ __ 1000 1   יחידה  

. חריטת  6טר " בקוים ישעכברוק וניקוי פי :םעכבישי 20
תיקון ימי וחיצוי, החלפת מיסב גומי בעכביש ונ שטחים פ

 הצורך, כמפורט.   פיברגות לה
___ ₪ _ _____ __ 500 1 יחידה    

, כולל  6"ם בקוטר ש זהה לקייר עכביש חדן ייצולחלופי 21
 י חדש והרכבתו. ומאספקת והתקנת מיסב ג 

₪  ________ _ __ 1500 1   הד יחי  

 
 

  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •
 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ

 
 
 

 
המציע  םש  תאריך              ע המצי  חותמת    חתימת המציע   

 

 
 
 
 
 
 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 15עמוד 

 
 

 20 מתוך  5עמוד   – המחיר  טופס הצעת -כרז למ  1נספח א'
 

מספר 
 סעיף

 כמות ידה חי רותיא
מחיר  

  מקסימום
חבש"  

מחיר בש"ח ללא  
"ממע  

מראש   : פירוק חצי צינור עליון 6" ש המשאבה רא שיפוץ 22
אפוקסי.  יעתו בול וצבהמשאבה בח ניקוי ראש ה,משאבה

בראש המשאבה ביחס שטחים  וניצבות יות מקבילבדיקת 
ר  בה ולחצי הצינומשאל הלג  מל,החשוע  לתושבת מנ

הרכבת חצי  הצורך, כולל   לפיים ח ת שטהעליון וחריט
ל תיקון בית  כול דשים, רגים חאטם וב  ינור ואספקתצ

י,  ה לאטם מכנ כני, הו תב מילהמילוא. לרבות החלפת תו
 ץ.סי פנים וחו אפוק קוי חול וציפוינזה ניסב ברו החלפת מ

___ ₪ _____ _ __ 2500 1 קומפלט   

  חדש מטיפוס  6התקנת מכפש משאבה "ו קת אספצור, יי 23
ברונזה חדש,  החלפת ואספקת תותב  " כוללרכהמה  י"אט

 ים ואטמים. ברגדשים, יים" ח"משקפ
_ ₪ _______ _ __ 450 1 יחידה    

אספקה והתקנת  ל אטימה מכאנית, כולל לו מכ  וץשיפ 24
  , מיסב האטם וגריזרכאני חדש זהה לקייםאטם מ

 . 6" טומטי למשאבהאו
___ ₪ _____ _ __ 6000 1 ה  יחיד   

הה , ז  6אש המשאבה "פלב"ם לרש מחד  ןעליואספקת גל   25
 לקים. 

_ ₪ ___ _____ __ 1400 1 יחידה    

,  6'קוטר 'ב נה יב רקה לטוייצור, אספקה והרכבת תא יני 26
קסי סטנדרט מקורות, כולל  י אפו ציפו  זהה לקיים,  כולל

 שבבי. בוד עי
₪ __ ______ _ __ 6500 1 יחידה    

  זהה 6'' אספקה והרכבת תא לטורבינה בקוטר ור,ייצ 27
  ד שבבי, עיבוטנדרט מקורותיים, כולל ציפוי אפוקסי סלק

 למאיץ. תו והתאמ
___ ₪ _____ _ __ 5000 1 יחידה    

זהה   6וטר "בקנה קנת מאיץ לטורביספקה והתא ר,צויי 28
התאמות וציפוי אפוקסי  נדרש, שבבי   לל עיבוד לקיים, כו

 ת. ורומק  סטנדרט
___ ₪ _____ _ __ 3000 1 דה  יחי  

צוידת  ,  מ8משאבת טורבינה "בה  שאית הנבתח פירוק 29
ים שונים, וסל יניקה  ורכקים בא קי מפובטורבינה, פר

ניתוק המנוע ממערכת  ו  ישמלחה  מנועה מהרחב. ניתוק
ך ובעל רישיון  יקוד ע"י חשמלאי מוסמהפ ו  החשמל

  האבהמשאש  פירוק ר כוללת: הקבלןמתאים. עבודת 
רך  באוו  8'טר 'ול האטימה, פירוק פרקי מפוקים בקו כלומ

 '. ובה וכ השאי , עכבישים וסלמטר כולל גלים 3 -של כ

___ ₪ _____ _ __ 2600 1 דה  יחי  

  ביצועבאתר התחנה,  8"   בינהרושאבה טהרכבת המ 30
חיבור  רווח מאיצים, חיבור המנוע החשמלי ות מיסווו

תה  פעל , הסמךמו  לאימערכת החשמל והפיקוד ע"י חשמ
שאבה  המ ראש רכבהכוללת: ה הקבלןה. עבודת והרצת

  8טר ''קובה פרקי מפוקים בלול האטימה,  הרכומכ
  השאיבהשים וסל מטר כולל גלים, עכבי 3 -כ ך של ובאור

 כו'. ו

₪ ___ _____ _ __ 2600 1 ה  יד יח  

__ ₪ ______ _ __ 650 1 קומפלט  במפעל  1ה  בעלת דרג 8פירוק יחידת השאיבה "  31  
___ ₪ _____ _ __ 200 1 קומפלט  8" רבינהפעל כל דרגה נוספת של משאבת טוק במפירו 32  

 
  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •

 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ
 
 
 
 

 
מציע שם ה  תאריך              חותמת המציע     חתימת המציע   

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 16עמוד 

 20 וךמת  6עמוד   – טופס הצעת המחיר  -כרז למ  1א' פחנס
 

מספר 
 סעיף

 כמות יחידה  רתיאו
ר  מחי

  קסימוםמ
 בש"ח

מחיר בש"ח ללא  
ממע"  

 הקבלן במפעל.  עבודת   1בעלת דרגה  8הטורבינה "וץ  פיש 33
א  חים בתמאיץ אחד, חריטת שטכוללת: ניקוי חול לתא ו

  ללכוא בתחדשה והתקנתה ר טבעת ברונזה ובמאיץ, ייצו 
קלוי   י סוקאפ ציפוי התא והמאיץ ב, אמהוהתריטה  ח

ץ, החלפת  טאטי למאיע איזון סות, ביצורמקו נדרטסט
הטורבינה למיסבים חדשים    אתה בברונזמיסבי גומי או 

 ה )תא ומאיץ( והרכבת הטורבינה. המחיר לדרג

___ ₪ _____ _ __ 2000 1 לט קומפ  

___ ₪ _____ _ __ 160 1 מפלט וק 8"ה ינ רב נוספת של משאבת טול כל דרגה שיפוץ במפע 34  
___ ₪ _____ _ __ 900 1 יחידה   קיים   8ה " טורבינ גלן וקית 35  
חדש זהה עשוי פלב"מ   8"  ינהטורב לחלופין אספקת גל 36

316 
___ ₪ _____ _ __ 1800 1 יחידה    

מפלב"מ כולל   8נה " ש למאיצי הטורבי חד  אספקת קונוס 37
 . ם סגירהאו

₪  ____ _____ __ 450 1 יחידה    

לבוסטרים   רחב ל )ס 8סל יניקה קיים למשאבה "  ץפושי 38
לל ניקוי חול וצביעה באפוקסי  או סל צר לקידוחים( כו

 . קלוי
___ ₪ _____ _ __ 100 1 דה  יחי  

חדש    8לחילופין ייצור ואספקת סל יניקה למשאבה " 39
בוסטרים  קיים )סל רחב ללסל ה מפלב"מ, זהה במידות

,  316Lמ לב"מפ ל קצרפינ  כולל, ( צר לקידוחיםאו סל 
 ה של הטורבינה. ניקיה א לתכולל התאמתו  

___ ₪ _____ _ __ 6500 1 יחידה    

מטר: פירוק   3באורך  8'' רטבקו קיים שיפוץ של המפוק ה  40
י למפוק רכבת מפוק קיים כולל ניקוי חול פנימי וחיצונוה

  קיים מגל המפוקת שרוול פלב"מ ר, הסרמט 3באורך 
  316מ וול פלב"שר  קנתה, התד ולחמ  גלה  הקיים, ניקוי

ם,  ור הגל וחריטת שטחיכוללת בדיקה וייש  הוד עבחדש. ה
ובמצמדה    קובמפרגות תיקון שטחים בצנורות, תיקון הב

)מופה( ע"י חריטה לפי הצורך,כולל פירוק המקשר  
 והרכבתו. 

_ ₪ _______ _ __ 2000 1 יחידה    

  ההז  דשח תקנת צינור מפוקור, אספקה והייצ-לחילופין 41
ת כמפורט,  ורג הבמטר עם ה 3באורך   8'' טר בקוקיים ל

וקסי  המפרט הטכני, צבוע אפ  עובי דופן על פי 40ול סקדי
ולל מצמדה )מופה( או אוגן, גל  כ  ות,מקור סטנדרט

 ועכביש כמפורט. 
 

__ ₪ ______ _ __ 4200 1 יחידה    

חדש, זהה  8גל למפוק " , אספקה והתקנתייצור לחילופין, 42
ל ל וכדש, ח  316רוול פלב"מ  ל שכול מטר,  3ך באור ,לקיים

 הרכבתו שר חדש ומק
___ ₪ ____ __ __ 1700 1 יחידה    

 
  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •

 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ
 
 
 
 
 
 

 
מציע שם ה  תאריך  המציע מת  חתי               חותמת המציע     

 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 17עמוד 

 20 מתוך  7עמוד   – המחיר  תצעה טופס  -כרז למ  1נספח א'
 

מספר 
 סעיף

 ותכמ יחידה  תיאור
מחיר  

  מקסימום
 בש"ח

ללא    חבש" ירמח
 מע"מ

  1.5באורך    8קוטר ''ים בהקיוק המפ  -שיפוץ של חצי   43
פנימי  פוק קיים כולל ניקוי חול מק והרכבת ופיר מטר:

ב"מ קיים  מטר, הסרת שרוול פל 3ך  אורק בלמפו   צוניוחי
שרוול  לודה, התקנת הגל מחקוי  ני  ם,יימפוק הקמגל ה

ל  דה כוללת בדיקה ויישור הגבוחדש. הע 316פלב"מ 
ת  ברגון היקו , ת חים בצינורות, תיקון שטת שטחיםטוחרי

צורך, כולל  הריטה לפי חע"י פה( במפוק ובמצמדה )מו 
 הרכבתו. פירוק המקשר ו 

___ ₪ _____ _ __ 1200 1 ט מפלוק  

חדש  ק מפו - ר חציונ צית ור, אספקה והתקנייצ-יןלחילופ 44
טר עם ההברגות  מ 1.5באורך   8''יים בקוטר זהה לק 

וע כני, צבי דופן על פי המפרט הטעוב  40דיול כמפורט, סק
גן,  פה( או אוה )מומצמד  רט מקורות, כוללקסי סטנדאפו

 ט. גל ועכביש כמפור

__ ₪ ___ ___ _ __ 2000 1 ה  יד יח  

פוק  מל  ם,לקיי גל מפוק חדש, זההלחילופין, אספקת  45
ש, חד  316מ  רוול פלב"מטר, כולל ש 1.5, באורך 8וטר ''בק

 כבתו. כולל מקשר חדש והר
___ ₪ ___ ___ __ 1300 1 ידה  חי  

. חריטת  8קוטר '' ם בכבישיוניקוי ע  : פירוקבישיםכע 46
ן יקויש ותבעכב מיסב גומיצוי, החלפת ים פנימי וחישטח

 רט. ברגות לפי הצורך, כמפוה
__ ₪ ___ __ __ __ 600 1 יחידה    

כולל  , 8'' ש זהה לקיים בקוטרכביש חדייצור עפין לחלו  47
 ו. הרכבת י חדש ומיסב גואספקת והתקנת מ

__ ₪ ______ _ __ 1700 1 יחידה    

ר עליון  צינוחצי : פירוק  8-12ה "המשאבראש  שיפוץ 48
צביעתו  ל ובחושאבה אש המ, ניקוי רמראש המשאבה

אש  בר יםטח מקביליות וניצבות ש באפוקסי. בדיקת
גל המשאבה  וע החשמל, לס לתושבת מנ אבה ביחהמש

לל  רך, כוי הצופטחים ל הצינור העליון וחריטת ש  ציולח
ם, כולל  חדשי  טם וברגיםספקת אבת חצי צינור ואהרכ

נה  , הכות החלפת תותב מילויקון בית המילוא. לרב תי
י  ברונזה ניקוי חול וציפו במס חלפתהכני, אטם מל

 אפוקסי פנים וחוץ. 

___ ₪ ___ ___ __ 3600 1 לט פמוק  

חדש מטיפוס    8משאבה " פשייצור, אספקת והתקנת מכ 49
, חדש  תותב ברונזה החלפת ואספקת  לה" כולכימה רט"א

 אטמים. ו  חדשים, ברגיםיים" "משקפ
 500 1 יחידה  

__ _ _____ ₪ ___  

ל אספקה והתקנת  כולת, מכאני טימה לול אץ מכשיפו 50
יזר  ם וגרטאה סבחדש זהה לקיים, מיאני  ם מכאט

 . 8" ומטי למשאבהאוט
 7500 1 יחידה  

__ _____ _ ₪ ___ 

  , לפי הצורך. ) מנוע בגודליםת שטח טע וחרי יישור גל מנו 51
 כ"ס( 75עד 

 800 1 ה  יחיד 
__ ___ ___ ₪ ___ 

או   התקנת ל אספקת ו גל מנוע חדש, כול והתקנתאספקה  52
ע החשמל.)גודל המנוע  ת מרווח מאיצים בראש מנווויס ו
 כ"ס( 75ד ע

 ___ ₪ ___ ___ __ 2600 1 ידה  חי

 
  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •

 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ
 
 
 
 

 
            ציע מתמת הוח    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 

 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 18עמוד 

 20 מתוך  8 ודעמ  – טופס הצעת המחיר  -ז כרלמ  1נספח א'
 

 מספר
 ףסעי

 כמות יחידה  ורתיא
מחיר  

  ימוםמקס
חבש"  

מחיר בש"ח ללא  
 מע"מ

  , זהה לקיים8אספקת תא יניקה לטורבינה בקוטר '' 53
ת, ולל ציפוי אפוקסי סטנדרט מקורוכ רים(, סגו)מאיצים 

 . וד שבביעיבלל כו
 ___ ₪ _____ _ __ 10000 1   היחיד 

  )מאיצים ה לקייםה, ז8'קוטר 'טורבינה בתא ל  אספקת 54
, עיבוד  תודרט מקורנ(, כולל ציפוי אפוקסי סטםיורסג

 שבבי והתאמתו למאיץ. 
 ___ ₪ _____ _ __ 7000 1 יחידה  

נה בקוטר , לטורבי פלב"מ נזה אוברו מיץ סגור אספקת מא 55
ש, התאמות וציפוי  רבבי נדעיבוד ש לל כו קיים,זהה ל 8"

 . ורותקאפוקסי סטנדרט מ
 

 ₪  ________ _ __ 4000 1 יחידה  

וידת  צ, מ10ה "נהשאיבה, משאבת טורבי חנת תב ק רויפ 56
אורכים שונים, וסל יניקה  בטורבינה , פרקי מפוקים ב 

ת  מערכמנוע מיתוק הונ חשמליוע ה מהמנ ניתוקה  רחב.
ישיון  ובעל ר סמך מו שמלאיהחשמל והפיקוד ע"י ח

  המשאבהאש  ק רכוללת: פירו הקבלןתאים. עבודת מ
  10ר ''וטקם בוקיקי מפפירוק פר ה,ימל האט ומכלו 

ם, עכבישים וסל השאיבה  יכולל גל ר מט 3 -ובאורך של כ 
 וכו'. 

 ___ ₪ _____ _ __ 3200 1 יחידה  

  נה, ביצועתר התחבא 10" נה  אבה טורביהרכבת המש 57
וחיבור    החשמליהמנוע  בורחי  יצים,וויסות מרווח מא

עלתה  , הפמוסמךשמלאי  ע"י ח מערכת החשמל והפיקוד
המשאבה  רכבה ראש ה לת:ולכ  בלןק הודת ה. עב תרצוה

  10'רכבה פרקי מפוקים בקוטר 'האטימה,   הומכלול 
השאיבה   בישים וסלעכ מטר כולל גלים, 3 -ובאורך של כ 

 . כו'ו

 ___ ₪ _____ _ __ 3500 1 ה  יחיד 

נה בתחנת  בי רואבת טשל מש ה שאבש מראבה הרכ 58
 ר המפקח השאיבה באישו

 ₪ _ ______ __ __ 350 1 ידה  חי

 ___ ₪ _____ _ __ 1000 1 מפלט וק מפעל ב 1בעלת דרגה  10"  הבהשאי פירוק יחידת 59
 ___ ₪ __ ___ _ __ 200 1 מפלט וק 10טורבינה "פירוק במפעל כל דרגה נוספת של משאבת  60
  תעבוד   במפעל. 1 רגהת דבעל 10שיפוץ הטורבינה " 61

חריטת    ץ אחד,חול לתא ומאי ניקוי    כוללת: הקבלן
ה חדשה  נזברו  במאיץ, ייצור טבעתו  אבתם חישט

וי התא  מה, ציפתאריטה והח  והתקנתה בתא כולל
איזון  והמאיץ באפוקסי קלוי סטנדרט מקורות, ביצוע 

א  רונזה בתומי או במיסבי ג תאיץ, החלפ סטאטי למ
המחיר  . הטורבינוהרכבת ה  שיםחד יסביםהטורבינה למ

 )תא ומאיץ(. לדרגה

 ₪  ____ ____ _ __ 3000 1 קומפלט 

 ___ ₪ _____ _ __ 250 1 קומפלט  10אבת טורבינה "וספת של משנ  דרגהכל  שיפוץ במפעל  62
 ___ ₪ __ ___ _ __ 1200 1 יחידה   קיים  10תיקון גל טורבינה "  63
מ  לב"י פה עשוחדש זה 10ת גל טורבינה "ן אספקלחלופי 64

316 
 ___ ₪ _____ _ __ 2200 1 דה  יחי

 
  -פס הצעת המחיר להלן למחיר המקסימום הנקוב בטו רבמעו מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/א •

 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ
 
 

  
            חותמת המציע     חתימת המציע   שם המציע   תאריך 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 19עמוד 

 20 מתוך  9עמוד   – ר ית המחצעה טופס  -כרז למ  1נספח א'
 

מספר 
 סעיף

 כמות יחידה  תיאור
מחיר  

  מקסימום
 בש"ח

  לא"ח לבש מחיר
 "ממע

מפלב"מ כולל  10"  אספקת קונוס חדש למאיצי הטורבינה 65
 רה. יאום סג

 ___ ₪ _____ _ __ 600 1 יחידה  

טרים  )סל רחב לבוס 10בה "קה קיים למשא ל ינישיפוץ ס 66
פוקסי  יעה באול וצבח י לל ניקוכודוחים( לקיצר ו סל א

 קלוי. 
 ___ ₪ _ _____ __ 1200 1 יחידה  

חדש   10משאבה "ל ניקהי  סל קת אספו  ורלחילופין ייצ 67
סטרים  ורחב לבות לסל הקיים )סל מפלב"מ, זהה במיד 

,  316Lר מפלב"מ ניפל קצוחים( , כולל  או סל צר לקיד
 ינה. הטורב ה של כולל התאמתו לתא היניק

 _ ₪ ___ _____ __ 7000 1 דה  יחי

מטר:  3 באורך 10שיפוץ של המפוק הקיים בקוטר '' 68
פנימי וחיצוני   חול יקוינ  ללוכ  ייםק וק כבת מפפירוק והר

  יים מגלקפלב"מ  מטר, הסרת שרוול    3למפוק באורך 
ול פלב"מ  דה, התקנת שרוחלו, ניקוי הגל מק הקייםפוהמ
  וחריטתגל ר הויישות בדיקה לה כולחדש. העבוד  316

בצינורות, תיקון הברגות במפוק  ם חין שט וק יטחים, תש
ק  רופי ללכו  ך,ורלפי הצ)מופה( ע"י חריטה ובמצמדה 

 והרכבתו. קשר המ

 ___ ₪ ___ ___ __ 2200 1 יחידה  

זהה   שינור מפוק חד, אספקה והתקנת צצוריי-ופיןלחיל  69
רגות כמפורט,  ם ההבמטר ע  3באורך  10''  בקוטרלקיים 
אפוקסי  ני, צבוע הטכ רט פהמעל פי   פןובי דוע  40ל סקדיו

דה )מופה( או אוגן, גל  סטנדרט מקורות, כולל מצמ 
 . רטומפש כביעכו

 ___ ₪ _____ _ __ 4500 1 ה  יחיד 

זהה חדש,  10פוק "ת גל מנה והתק, ייצור, אספקופיןלחיל  70
ולל כ ש,חד  316שרוול פלב"מ  מטר, כולל   3 ורךם, בא לקיי

 . רכבתומקשר חדש וה
 ___ ₪ _ _____ __ 1900 1 ידה  חי

  1.5באורך  10המפוק הקיים בקוטר " -שיפוץ של חצי   71
לל ניקוי חול פנימי  ו כים קיק  ומפבת רכוהר: פירוק  מט

יים  ק  ל פלב"מו רת שרומטר, הס 3ק באורך  וחיצוני למפו 
התקנת שרוול  הגל מחלודה,   קויני  קיים,פוק ה מגל המ
  גל ישור הוי יקהלת בדבודה כולחדש. הע 316 פלב"מ

קון שטחים בצינורות, תיקון הברגות  יחים, ת טש וחריטת 
  לכול, רךוהצפי ל  טה( ע"י חריובמצמדה )מופה  במפוק

 פירוק המקשר והרכבתו. 

 ___ ₪ _____ _ __ 1450 1 קומפלט 

וק חדש  מפ  -חצי קנת צינורהת ו  ייצור, אספקה-ופיןיל חל 72
ות  ההברג מטר עם   1.5באורך  10'' בקוטר הה לקייםז

צבוע על פי המפרט הטכני,  י דופןבוע  40יול קד ורט, סכמפ
,  ןוג ו א א ה(מקורות, כולל מצמדה )מופ אפוקסי סטנדרט 

 כמפורט. ביש גל ועכ

 ___ ₪ __ ___ _ __ 2100 1 יחידה  

ק  יים, למפולק ה ת גל מפוק חדש, זהפקסאפין, לחילו 73
  316ב"מ ולל שרוול פלטר, כמ 1.5ך  ור, בא10'בקוטר '

 כבתו.הרחדש ו  קשרל מ, כולחדש
 ___ ₪ _____ _ __ 1300 1 ה  ד יחי

  יטתחר . 10ר '' יקוי עכבישים בקוטעכבישים: פירוק ונ 74
תיקון ו  ישת מיסב גומי בעכבי וחיצוי, החלפ פנימם חיטש

 . ט, כמפורךי הצורהברגות לפ
 __ ₪ ______ _ __ 650 1 יחידה  

 
  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •

 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ
 

 
            המציע מת  חות    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 

 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 20עמוד 

 20 מתוך 10עמוד   – טופס הצעת המחיר  -ז רכלמ  1א'ח נספ
 

מספר 
 ףסעי

 כמות יחידה  אורית
מחיר  
  וםמקסימ
 בש"ח

ח ללא  "בש מחיר
 מע"מ

  , כולל10טר ''ויים בק לחלופין ייצור עכביש חדש זהה לק  75
 י חדש והרכבתו. ומג התקנת מיסב קת ו אספ

 ₪  _____ ___ _ __ 1800 1 יחידה  

פוס חדש מטי 10" הפש משאבמכתקנת קת והייצור, אספ 76
נזה חדש, רוב בתותקת "אטימה רכה" כולל החלפת ואספ

 ם. טמיים ואם" חדשים, ברג"משקפיי
 ___ ₪ _____ _ __ 2000 1 יחידה  

ת  תקנה והאספקית, כולל מכאנ אטימה שיפוץ מכלול 77
וגריזר    סב האטםיים, מיחדש זהה לק  ניאאטם מכ

 .10בה "למשא ימט טואו
 ₪  ________ _ __ 8300 1 ידה  חי

,  8-12"בה עליון חדש מפלב"ם לראש המשא  ת גלאספק 78
 זהה לקים.

 ₪  _____ ___ _ __ 1900 1 יחידה  

יים  , זהה לק10אספקת תא יניקה לטורבינה בקוטר '' 79
, נדרט מקורותסט יפוי אפוקסי לל צכו   ורים(,יצים סג א)מ

 ד שבבי. כולל עיבו
 ___ ₪ ____ __ __ 12000 1   יחידה

קיים )מאיצים  זהה ל 10וטר ''ה בק ינבא לטורת תאספק 80
עיבוד    ות,אפוקסי סטנדרט מקורוי ציפלל סגורים(, כו 

 מאיץ ו לאמתי והתשבב
 ___ ₪ _____ _ __ 8000 1 יחידה  

 טרולטורבינה בק "מ, פלב  ר מברונזה אווג מאיץ סאספקת  81
פוי  וצי  תאמותה, רשזהה לקיים, כולל עיבוד שבבי נד 10"

 רות. מקואפוקסי סטנדרט 
 ___ ₪ _____ _ __ 4200 1 ה  יד חי

בינה  כית טורשאבת מים אנמ   בה,שאיפירוק, בתחנת ה 82
ה , פרקי מפוקים באורכים שונים,  בינ טור ידת ב, מצו 12"

וק המנוע  ונית מלי מהמנוע החשקה וב. נית וסל יניקה רח
  לעב ת החשמל והפיקוד ע"י חשמלאי מוסמך וכרעממ

אש  ק ר: פירוללתכו הקבלןשיון מתאים. עבודת  יר
  וטר בק וק פרקי מפוקיםמכלול האטימה, פירהמשאבה ו

סל  ם וישי, עכבל גליםמטר כול 3 -ל כ ובאורך ש 12''
 השאיבה וכו' 

 ___ ₪ _____ _ __ 3200 1 יחידה  

צוע  בי ,הנ באתר התח 12"   ינההמשאבה טורב בת כהר 83
שמלי וחיבור  חע הנו המ וויסות מרווח מאיצים, חיבור

הפעלתה    מלאי מוסמך,חש וד ע"י פיק מערכת החשמל וה 
אבה  ראש המש כבההר לת:כול הקבלןוהרצתה. עבודת 

  6קים בקוטר ''מפוקי בה פרהרכהאטימה,    ומכלול
ל  ישים וסבים, עכמטר כולל גל 3 -ובאורך של כ 12"

 ' כוו  השאיבה

 ___ ₪ _____ _ __ 4000 1 יחידה  

 ___ ₪ ____ __ __ 1200 1 קומפלט  במפעל.  1דרגה בעלת  12"  בהאידת השפירוק יחי 84
 ₪ ___ _ _____ __ 350 1 קומפלט  12רבינה "טו אבתמש פירוק במפעל כל דרגה נוספת של 85
  במפעל.  עבודת 1בעלת דרגה  12שיפוץ הטורבינה " 86

  טתחרימאיץ אחד,  ותא לל  יקוי חוכוללת: נ הקבלן
שה  חדה זונבר ור טבעת, ייצ שטחים בתא ובמאיץ

וי התא  ציפתאמה, וה  והתקנתה בתא כולל חריטה
ן  איזוצוע ביאיץ באפוקסי קלוי סטנדרט מקורות, והמ

ה בתא  ונז בר מי או גו לפת מיסביסטאטי למאיץ, הח
  ר. המחיבת הטורבינההטורבינה למיסבים חדשים והרכ

 .ץ(תא ומאי גה )לדר

 ___ ₪ ____ __ __ 3500 1 קומפלט 

  -ר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן ו/או מעבר למחי רימחא  מציע אשר יגיש הצעה לל  •
 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ

 
 

            חותמת המציע     חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 21עמוד 

 20 מתוך 11עמוד   – טופס הצעת המחיר  -כרז למ  1א' פחסנ
 

מספר 
 סעיף

 כמות יחידה  תיאור
מחיר  

  מוםמקסי
"חשב  

ח ללא  ש"ב ריחמ
 מע"מ

 ___ ₪ _____ _ __ 250 1 קומפלט  12בינה "טור ל משאבתשנוספת שיפוץ במפעל כל דרגה  87
 _ ₪ _______ _ __ 1300 1 יחידה   קיים  12טורבינה "  לג ן קוית 88
זהה עשוי פלב"מ  ש חד 12טורבינה " אספקת גלפין לו חל 89

316 
 ___ ₪ _ _____ __ 2500 1 יחידה  

מפלב"מ כולל  12צי הטורבינה " יא למש וס חדנו קקת אספ 90
 ה. אום סגיר 

 ___ ₪ _____ _ __ 700 1 ה  ד יחי

)סל רחב לבוסטרים     12" משאבהיים לניקה קסל י   שיפוץ 91
באפוקסי  יעה וצב  י חוליקולקידוחים( כולל נ סל צראו 

 קלוי. 
 ___ ₪ _____ _ __ 1500 1 יחידה  

ש  חד 12" שאבהקת סל יניקה למלחילופין ייצור ואספ 92
סטרים  לסל הקיים )סל רחב לבוב"מ, זהה במידות למפ
,  316L ב"מר מפלדוחים( , כולל ניפל קצלקי ו סל צרא
 . רבינהא היניקה של הטולת  תותאמה  וללכ

 ___ ₪ _ _____ __ 7500 1 יחידה  

מטר:  3באורך  12''ר הקיים בקוט מפוקשל השיפוץ  93
  ניצו י וחיימ ל פנכולל ניקוי חו וק והרכבת מפוק קייםפיר

  ים מגלר,הסרת שרוול פלב"מ קימט  3למפוק באורך 
  שרוול פלב"מ  תקנת, ניקוי הגל מחלודה, ה קייםהמפוק ה

ישור הגל וחריטת  וידיקה עבודה כוללת בה.  חדש 316
ק  הברגות במפוקון  , תיבצנורות חיםקון שט תי שטחים,

פירוק   יטה לפי הצורך, כוללובמצמדה )מופה( ע"י חר
 תו הרכב המקשר ו

 ₪  ________ _ __ 2400 1 ה  יחיד 

ור מפוק חדש זהה  צינ  והתקנת  ה, אספקייצור-לחילופין 94
,  מפורטההברגות כ עםטר מ  3ך באור 12ר '' בקוט לקיים
  צבוע אפוקסי ני,רט הטכ המפעובי דופן על פי   40ול סקדי

ולל מצמדה )מופה( או אוגן, גל  כ  סטנדרט מקורות,
 רט ועכביש כמפו

 _ ₪ _______ _ __ 5000 1 יחידה  

חדש,   12" מפוק   והתקנת גל  יצור, אספקהלחילופין, י  95
  ש,חד  316מ  רוול פלב"ל שכול מטר, 3ה לקיים, באורך זה

 חדש והרכבתו מקשר  כולל 
 __ ₪ ___ ___ _ __ 2000 1 יחידה  

  1.5באורך  12טר ''קום בהמפוק הקיי  -שיפוץ של חצי  96
י  פנימ  ולוי ח ניקקיים כולל    והרכבת מפוק מטר: פירוק  

  ם"מ קיימטר,הסרת שרוול פלב  3  צוני למפוק באורךיוח
נת שרוול  דה, התק גל מחלוהקיים, ניקוי הפוק מגל המ
הגל  ר בדיקה ויישוודה כוללת . העבחדש 316 פלב"מ

ת  ות, תיקון הברגושטחים בצינורון ם, תיקטחיוחריטת ש
, כולל  במפוק ובמצמדה )מופה( ע"י חריטה לפי הצורך

 ו הרכבתו  קשרמהפירוק  

 ___ ₪ ___ ___ __ 1500 1 פלט קומ

ש  דמפוק ח -י נת צינור חצ אספקה והתק ,ייצור-לחילופין 97
עם ההברגות  מטר  1.5ך ור בא 12טר ''ה לקיים בקוזה

וע י, צבהטכנ   י המפרטל פדופן עבי  עו  40כמפורט, סקדיול 
ה )מופה( או אוגן,  נדרט מקורות, כולל מצמד סטאפוקסי 

 רט גל ועכביש כמפו

 ___ ₪ _____ _ __ 2300 1 דה  יחי

וק  ים, למפלקי דש, זההחמפוק   לחילופין, אספקת גל 98
  316פלב"מ   ולור שכולל  מטר,  1.5באורך   ,12ר ''בקוט

 חדש, כולל מקשר חדש והרכבתו 
 ___ ₪ _____ _ __ 1400 1   יחידה

. חריטת  12ם בקוטר '' וניקוי עכבישי  וקעכבישים: פיר 99
קון בעכביש ותי מיגומיסב ת החלפ פנימי וחיצוי,  שטחים 

 ט רגות לפי הצורך, כמפורהב
 ___ ₪ ___ ___ __ 750 1   היחיד 

  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •
 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ

 
            חותמת המציע     חתימת המציע   שם המציע   תאריך 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 22עמוד 

 20 מתוך 12עמוד   – ר חימ ההצעת  פס טו -ז רכלמ  1'ח אנספ
 

מספר 
 סעיף

 ותמכ יחידה  תיאור
  ירחמ

  קסימוםמ
 בש"ח

בש"ח ללא   ירמח
 מע"מ

כולל   ,12''ר בקוטם יילחלופין ייצור עכביש חדש זהה לק  100
 ו תקנת מיסב גומי חדש והרכבת ספקת והא

 ___ ₪ _____ _ __ 2000 1 יחידה  

  .רטמפות הישרדי לפ  14" הבינ רוש משאבת טייצור, רא 101
  ני, הרכבת מסבתותב מילוי, הכנה לאטם מכלרבות 

 וץ אפוקסי פנים וחוי חול וציפוי ניק זה  ברונ
 ___ ₪ _____ _ __ 20000 1 ידה  חי

חדש מטיפוס  12שאבה "ש מפ מכ קנת והתת פקר, אס וציי 102
ואספקת תותב ברונזה חדש, ה" כולל החלפת  "אטימה רכ

 ם יטמוא  יםברגשים, ים" חד"משקפי 
 ___ ₪ __ ___ _ __ 1000 1 ה  יד חי

ה והתקנת  ספקל א , כולשיפוץ מכלול אטימה מכאנית 103
וגריזר    מיסב האטם זהה לקיים,אני חדש אטם מכ

 .12"אוטומטי למשאבה 
 ___ ₪ ____ __ __ 10000 1   היחיד 

גודל  חים, לפי הצורך ) מנוע ביטת שטיישור גל מנוע וחר 104
 ס( "כ 75מעל 

 ___ ₪ _ _____ __ 1000 1 ידה  חי

  וע חדש, כולל אספקת והתקנת אוקנת גל מנוהתקה אספ 105
מנוע  ודל המנוע החשמל )גוח מאיצים בראש מרוות וויס 
 כ"ס(  75מעל 

 ₪  ______ ___ __ 3000 1 יחידה  

ה לקיים  , זה12קה לטורבינה בקוטר ''תא יני  אספקת 106
, ותסטנדרט מקור  סי פוקא )מאיצים סגורים(,  כולל ציפוי

 בי בוד שבלל עיוכ
 ___ ₪ _____ _ __ 13500 1 יחידה  

יצים  א זהה לקיים )מ 12''טר ה בקואספקת תא לטורבינ 107
ד  נדרט מקורות, עיבול ציפוי אפוקסי סטסגורים(, כול

 יץ למאתו  אמהתבי ושב
 ₪  ________ _ __ 9000 1 ידה  חי

קוטר לטורבינה ב לב"מ,ת מאיץ סגור מברונזה או פאספק 108
וציפוי    אמות, התדרשי נשבבוד  לל עיבם, כו יילק ה זה  12"

 אפוקסי סטנדרט מקורות 
 ___ ₪ _____ _ __ 4500 1 ה  יחיד 

, מצוידת 14טורבינה " שאיבה,  משאבת פירוק, בתחנת ה 109
יניקה  רכים שונים, וסל באו םוקימפ  רקיפ , בינהורבט

רכת  נוע ממעוק המ י ונית החשמל יתוקה מהמנוערחב. נ
  ןושי רי בעלוסמך ואי ממל חש  "יד ע ל והפיקוהחשמ

  כוללת: פירוק ראש המשאבה הקבלן. עבודת מתאים
  14בקוטר ''י מפוקים ימה, פירוק פרק האט ול ומכל

ה  יב שאל הים וס ש ימטר כולל גלים, עכב 3 -של כ ובאורך 
 וכו' 

 ___ ₪ _____ _ __ 3500 1 יחידה  

באתר התחנה, ביצוע   14ה " הרכבת המשאבה טורבינ 110
ור  לי וחיבהחשמ  עמנו ור היבים, חצימאח  וויסות מרוו

תה  פעל מך, הוד ע"י חשמלאי מוסמערכת החשמל והפיק 
ראש המשאבה   כוללת: הרכבה הקבלןוהרצתה. עבודת 

  14ר ''טובק קים קי מפומכלול האטימה,  הרכבה פרו
סל השאיבה  כבישים ומטר כולל גלים, ע 3 -ך של כ ובאור

 ' ווכ

 ___ ₪ _ _____ __ 4000 1 ה  יד יח

 ₪ ___ _____ _ __ 1350 1 קומפלט  במפעל.  1ה רגעלת דב  14  "בה ת השאייחידק  רויפ 111
 ₪  ________ _ __ 250 1 קומפלט  14ורבינה "ט ה נוספת של משאבתרוק במפעל כל דרג יפ 112

  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •
 . ר הצעתויחכמם  יחושב לו מחיר המקסימו

 
 
 

 
ציע משם ה  תאריך               חותמת המציע     חתימת המציע   

 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 23עמוד 

 20 מתוך 13עמוד   – מחיר טופס הצעת ה -כרז למ  1נספח א'
 

 פרסמ
 ףיעס

 כמות יחידה  תיאור
מחיר  

  מקסימום
"חשב  

מחיר בש"ח ללא  
 מע"מ

.  עבודת  פעלבמ  1בעלת דרגה  14"שיפוץ הטורבינה  113
  טתחרי  אחד,חול לתא ומאיץ   יקוניכוללת:   הקבלן

זה חדשה  נו ת ברטבע  רוצ יי מאיץ,ים בתא ובשטח
  יפוי התא אמה, צ נתה בתא כולל חריטה והתוהתק
צוע איזון  ות, בימקורט נדרוי סטלקוקסי  יץ באפ והמא

או ברונזה בתא  ץ, החלפת מיסבי גומי סטאטי למאי
  בת הטורבינה. המחירלמיסבים חדשים והרכהטורבינה 

 איץ(מוא  )תלדרגה 

 ___ ₪ __ _ ___ __ 4000 1 קומפלט 

 ___ ₪ __ ___ _ __ 300 1 קומפלט  14משאבת טורבינה " נוספת של דרגה פעל כלמץ ב שיפו 114
 ___ ₪ _ _____ __ 1400 1 יחידה   קיים  14"  הנבי ל טורג תיקון  115
ש זהה עשוי פלב"מ  חד 14לחלופין אספקת גל טורבינה " 116

316 
 _ ₪ _______ _ __ 2750 1 יחידה  

 כולל מ "פלבמ  14" טורבינה צי הילמא דש ס חאספקת קונו 117
 גירה ס אום

 ___ ₪ _____ _ __ 800 1 יחידה  

טרים  לבוסב  רח )סל 14"שאבה פוץ סל יניקה קיים למיש 118
ל וצביעה באפוקסי  לל ניקוי חוקידוחים( כול או סל צר 

 קלוי 
___ ₪ _____ _ __ 1650 1 יחידה    

ש  חד 14ניקה למשאבה "י  סלת לחילופין ייצור ואספק 119
לבוסטרים    רחב )סל םייהק  ת לסל, זהה במידומ"מפלב

,  316Lיפל קצר מפלב"מ ולל נדוחים( , כ או סל צר לקי
 הטורבינה ל ש  קהניהי ו לתאתמל התאכול

 ___ ₪ _____ _ __ 8500 1 יחידה  

 מטר: 3באורך  14ר "שיפוץ של המפוק הקיים בקוט 120
וני  קוי חול פנימי וחיצינל  ולוהרכבת מפוק קיים כ פירוק  

קיים מגל    מפלב"וול  שר סרת טר, המ  3ק באורך ופלמ
פלב"מ  ל  מחלודה, התקנת שרוו  י הגלהמפוק הקיים, ניקו

בדיקה ויישור הגל וחריטת  ללת כו דה העבו  .שחד 316
ק  תיקון הברגות במפוחים, תיקון שטחים בצנורות, שט

  וקיר,כולל פ "י חריטה לפי הצורךובמצמדה )מופה( ע 
 מקשר והרכבתו ה

 _ ₪ _______ _ __ 2800 1   יחידה

חדש זהה  מפוק ור, אספקה והתקנת צינור ציי-יןלחילופ 121
רט,  כמפות רגום ההבע מטר  3באורך  14לקיים בקוטר '' 

אפוקסי  פי המפרט הטכני, צבוע   עובי דופן על 40סקדיול 
או אוגן, גל   כולל מצמדה )מופה( סטנדרט מקורות,

 ט ש כמפורועכבי

 ___ ₪ _____ _ __ 6000 1 ה  ד יחי

הה חדש, ז 14גל מפוק "ת קנוהתפקה  אס  ור,צ, יילחילופין 122
ל , כול שדח  316ל פלב"מ  מטר, כולל שרוו 3יים, באורך לק
 ש והרכבתו ר חדקשמ

 ___ ₪ _____ _ __ 2500 1 יחידה  

  1.5באורך  14בקוטר '' המפוק הקיים -שיפוץ של חצי  123
מי  כולל ניקוי חול פני םייק  בת מפוק מטר: פירוק והרכ

פלב"מ קיים   לו שרו הסרת ,ר מט 3ורך  אוק בוני למפצוחי
נת שרוול  ק הקיים, ניקוי הגל מחלודה, התק המפו מגל

יישור הגל  כוללת בדיקה ו  בודההעש.  חד 316 פלב"מ
ת  וגברריטת שטחים, תיקון שטחים בצנורות, תיקון הוח

  לכול, פי הצורךמופה( ע"י חריטה לבמפוק ובמצמדה )
 ה פירוק המקשר והרכב

 ₪  ________ _ __ 1800 1 ט לקומפ

 
  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •

 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ
 

 
ך תארי             חותמת המציע     חתימת המציע   שם המציע   

 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 24עמוד 

 20 מתוך 14עמוד   – מחיר ה עתהצ פס טו -ז רכלמ  1נספח א'
 

מספר 
 סעיף

 כמות יחידה  תיאור
מחיר  

  מקסימום
"חבש  

מחיר בש"ח ללא  
 ממע"

  שחדפוק מ -ייצור, אספקה והתקנת צינור חצי -לחילופין 124
מטר עם ההברגות   1.5באורך  14ה לקיים בקוטר ''זה

 ועי, צבהטכנ   דופן על פי המפרט  יבעו  40ורט, סקדיול כמפ
ופה( או אוגן,  )מ מדהלל מצכומקורות,  דרט טנס י פוקסא

 גל ועכביש כמפורט 

 ___ ₪ _____ _ __ 2500 1 יחידה  

ת גל מפוק חדש, זהה לקיים, למפוק  ן, אספקפי ויל לח 125
  316מ מטר, כולל שרוול פלב" 1.5באורך   ,14'' בקוטר

 קשר חדש והרכבתו חדש, כולל מ
 __ ₪ ______ _ __ 1600 1   יחידה

. חריטת  14''  וטרים בקיקוי עכבישנו  קרופי שים:ביעכ 126
יש ותיקון כבבעוי, החלפת מיסב גומי שטחים פנימי וחיצ

 הצורך, כמפורט י  לפ  הברגות
 ___ ₪ _____ _ __ 850 1 יחידה  

וק בקוטר  צור עכביש חדש זהה לקיים למפין ייפלחלו  127
 בתו והרכ  שב גומי חדמיסנת  התקאספקת ו , כולל 14''

 ₪  _____ ___ _ __ 2500 1 יחידה  

: פירוק חצי צינור עליון מראש  14" בה משאש הראוץ שיפ 128
ו באפוקסי.  עתצבי אש המשאבה בחול ור ויהמשאבה, ניק

ביחס  ההמשאב בדיקת מקביליות וניצבות שטחים בראש
צי הצינור  חלאבה ו תושבת מנוע החשמל, לגל המשל

רכבת חצי  כולל ה צורך,לפי ה שטחים העליון וחריטת
ון בית  תיק לל ם, כוברגים חדשיום טא  פקתור ואסצינ

כני,  מ טםהמילוא. לרבות החלפת תותב מילוי, הכנה לא 
 ניקוי חול וציפוי אפוקסי פנים וחוץ   זהרונהחלפת מסב ב

 ___ ₪ _____ _ __ 5000 1 קומפלט 

 חדש מטיפוס  14" כפש משאבהת מתקנייצור, אספקת וה 129
 ש, חד  הברונזואספקת תותב פת  ולל החל " כ כהר  ה"אטימ

 . אטמיםם ורגיים, בקפיים" חדש ש"מ
 

 ___ ₪ _____ _ __ 2000 1 יחידה  

אספקה והתקנת   ללכו ל אטימה מכאנית,ו כלמ  שיפוץ 130
ריזר  גהאטם וה לקיים, מיסב אטם מכאני חדש זה

 .14טומטי למשאבה "או
 11000 1 יחידה  

__ _ _____ ₪ ___ 

 , זהה14אש המשאבה "פלב"ם לרליון חדש מגל ע תאספק 131
 ם קיל

 2500 1 דה  יחי
__ _____ _ ₪ ___ 

קיים  ל הה , ז14בקוטר ''אספקת תא יניקה לטורבינה  132
כולל ציפוי אפוקסי סטנדרט מקורות,   (,ריםצים סגו)מאי

 ד שבבי ל עיבוכול
 15000 1 יחידה  

__ ___ ___ ₪ ___ 

איצים  קיים )מזהה ל 14ר ''אספקת תא לטורבינה בקוט  133
  עיבוד ט מקורות,  דרסטני קספוי אפו ם(, כולל צי סגורי

 והתאמתו למאיץ בי שב
 10000 1 יחידה  

__ _ _____ ₪ ___ 

 או פלב"מ, לטורבינה בקוטרה ונזפקת מאיץ סגור מברסא 134
ת וציפוי  התאמו רש,שבבי נד  עיבוד זהה לקיים, כולל 14"

 סטנדרט מקורות אפוקסי 
 5000 1 יחידה  

__ _ _____ ₪ ___ 

 
 

  -וב בטופס הצעת המחיר להלן מעבר למחיר המקסימום הנק אוו/מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר  •
 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ

 
 
 
 

 
יע שם המצ  תאריך  ציע המ  תחתימ               חותמת המציע     

 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 25עמוד 

 20 מתוך 15עמוד   – טופס הצעת המחיר  -כרז למ  1נספח א'
 

מספר 
 ףסעי

 כמות יחידה  תיאור
  ירמח

  מקסימום
 בש"ח

א  ללח  "בש מחיר
 ממע"

השאיבה במשאבה  החלפת אטם מכאני באתר תחנת  135
 גל ירוק לל פירוק המנוע החשמלי, פכו ית,גתב דר אנכית ר

י החשמל והפיקוד ע"י חשמלאי  לב מכ תוקי נ מנוע,ה
פקת  וסמך, פירוק האטם ומכלול האטימה הקיים ואסמ

  ני המיוחד,במפרט הטכ  ים, כמפורטי דש זהה לקאטם ח
ז אוטומטי,  טם ומגראמיסב   תקנתוה  ספקהכולל א

וע  יצן, ב חר ביצוע התיקושמלי לא הרכבת המנוע הח
דה העבו .והרצהה על ה, הפסות מרווח מאיצים לטורבינווי
תתבצע ע"י מונטר   עובדים, רכב. העבודהצוות  וללתכ

 מוסמך 

 ___ ₪ _____ _ __ 11000 1 קומפלט 

י  סוג ל אום ושגם לכל ולוהחלפת ציר מנוע כקה פאס 136
 שאבת טורבינה ים של מי ם האנכיעו נמה

 ___ ₪ _____ _ __ 3000 1 קומפלט 

באתר  נכית בת ציר מנוע למשאבה אהרכאו ק  פירו 137
 ה העבוד

 ___ ₪ _____ _ __ 4000 1 מפלט וק

מכנית של משאבות טורבינה מכל סוג  שמלית ובדיקה ח 138
 חן הידראולי בהוא, לצורך ביצוע מש

 ₪ ___ _____ _ __ 1200 1 קומפלט 

ן שאיבה באתר תחנת השאיבה.  ות מתקלת נצי קידב 139
בוצעו עפ"י  ה יאיב הששוב נצילות מתקן הבדיקה וחי

אושר ע"י  מגיה אנר וקרס ייד ה, עלמשרד האנרגי נחיותה
סמך כבוחן משאבות מוסמך ולפי  ד האנרגיה המומשר

נקודות   3-ב בהה כוללת בדיקת המשאהתקן. הבדיק
רי של ום המקוקעל ה אוו השפחות, שרטוט עקום ועבודה ל

נרגטית במתקן  ת נצילות אהיצרן, מילוי תסקיר על בדיק
 האנרגיה. משרד ט המקובל על  ורמבפ  בהשאי

 ___ ₪ _ _____ __ 4500 1 דה  יחי

דה כוללת  אוטומטי למיסב העבואספקה והתקנת מגרז  140
מחברי הברגה   לל הישן והרכבת חדש כופירוק המגרז 

 ו'( לים וכפ ם, נייאממת ,ותוי ז-גים מסוגים שונים)פיטינ
 __ ₪ ______ _ __ 400 1 יחידה  

 ₪  _____ _ ___ __ 2400 1 קומפלט  י אנכי חשמל  מנוע ל, שמותשלכבה בפירוק או הר 141
לרבות אביזרים )כגון מד   פירוק או הרכבת צנרת סניקה, 142

 זר וכדומה(.חו-ם שסתום אל מי
 ___ ₪ _____ _ __ 2400 1 קומפלט 

תל אביב יפו  בעיר  החברה  רימאת להוב תשלום עבור ה 143
או הובלה מבית המלאכה   הקבלןשל  לבית המלאכה

סה מע( כולל ה פו )צד אחדבעיר תל אביב יה ברהח תרילא
 ידי טנדר   ה עלפריק ו

 ___ ₪ _____ _ __ 1800 1 קומפלט 

יפו  ב  החברה בעיר תל אבי  תשלום עבור הובלה מאתרי 144
  אכהלהמת  או הובלה מבי הקבלןלבית המלאכה של 

ה לל העמסאחד( כויר תל אביב יפו )צד ברה בעחתרי ה אל
 נוף מ  יקה על ידי משאיתופר

 ___ ₪ _____ _ __ 2400 1 קומפלט 

 ___ ₪ _____ _ __ 600 1 קומפלט  ר במכוני מים ורמאו  רכבתה או  קפירו 145
המשאבה  ש בניית יסוד לרא 30-תיקוני בטון מסוג ב 146

 ות ניל בנית תב ידוח, כול מת קנה הק סתי
 ___ ₪ _____ _ __ 1300 1 מ"ק 

 ___ ₪ _____ _ __ 350 1 ש"ע ת אבומשגי הכל סובור סבות ושינויים עעבודות תכנון לה 147
 ___ ₪ _____ _ __ 18000 1 קומפלט  נוף ל צוות, ציוד ומשאית מח כולקידורוק ר פיובתשלום ע 148
אבה או משם כלי עבודה לתיקון ע  ם עבודת צוות בשטחוי 149

 עות ש 8עבודה עד   םיו -ת וונסיע   כברל ל כו ,מנוע בשטח
 __ ₪ _____ __ __ 3500 1 י"ע 

מכשירי  בשטח של חשמלאי בכיר עם  ורביק ה לוד שעת עב 150
 ה קיבד

 ___ ₪ _____ _ __ 350 1 עש"

  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •
 . עתוהצ חיריחושב לו מחיר המקסימום כמ

 
            חותמת המציע     חתימת המציע   שם המציע   תאריך 

 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 26עמוד 

 20 מתוך 16עמוד   – טופס הצעת המחיר  -כרז למ  1נספח א'
 

מספר 
 עיףס

 כמות דה יחי וראתי
מחיר  

  מקסימום
 בש"ח

ח ללא  מחיר בש"
 "ממע

 ₪  _____ ___ _ __ 92 1 ש"ע ר שעת עבודה חשמלאי עוז 151
  מחרטה   לעיבוד שבבי על האכ המלבבית  בודה שעת ע 152

 בוד שבב מכל סוג( כונה לעיה,  או מרט)כולל חרט ומח 
 ___ ₪ _____ _ __ 112 1 ע"ש

 ___ ₪ _____ _ __ 107 1 ש"ע עי שעת עבודה פועל מקצו  153
 ___ ₪ _____ _ __ 250 1 עש" צועי/עוזר פועל לא מק שעת עבודה 154
 ___ ₪ _____ _ __ 270 1 ש"ע ות דו רת ואלקטכתל רכול ך יתוש"ע צוות ר 155
 ___ ₪ _____ _ __ 270 1 ש"ע סמך מוודה מכונאי עב שעת 156
 ___ ₪ _____ _ __ 180 1 ש"ע ת עבודה מכונאי עוזר עש 157
 ___ ₪ __ ___ _ __ 270 1 ש"ע גר מקצועי ודה מסבשעת ע 158
 ___ ₪ _____ _ __ 110 1 ש"ע וזר גר ע סמשעת עבודה  159
לל משאית  כו  אבהמש  ה או פירוקהרכב צוות ודה עב תעש 160

 ף מנו
 _ ₪ _______ _ __ 600 1 ש"ע

 ___ ₪ _____ _ __ 360 1 ש"ע כולל מנוף ונהג  טון  8ת עד דה משאישעת עבו 161
 ₪ ___ __ ___ _ __ 500 1 ש"ע נהג טון כולל מנוף ו  25ת עד ל משאי שעבודה ת שע 162
 ___ ₪ _____ _ __ 300 1 עש" הג טון כולל נ 4שעת עבודה טנדר עד  163
ה  לתמ"ק בשטח והוב  240עד  המשאבה אופקית   קרופי 164

המשאבה ממסגרת  כוללת: פירוק   בלן קהעבודת    למפעל.
 משאבה הבין ר קשהבסיס, מאוגני היניקה והסניקה, מהמ 

ך(,  סממואי )ע"י חשמל שמל והפיקודלמנוע ומכבלי הח
 לן הקבמכון השאיבה, העמסתה על רכב צאתה ממנה הו

 ₪  ________ _ __ 3000 1 לט מפקו

תחנת  ר מ"ק באת 240ת עד אופקי התקנת המשאבה  165
, הצבתה  למבנהת: הכנסת המשאבה בויבה לרהשא

ע יצו , בהסניקוהה וחיבורה למסגרת הבסיס, לאוגני היניק 
ה למערכת  חיבור המנוע,  ין גל המשאבה לגל יוור ב ש

 , הפעלתה והרצתה שמל )ע"י חשמלאי מוסמך(הח

 ___ ₪ __ ___ _ __ 3000 1 לט מפקו

 ___ ₪ ___ ___ __ 1400 1 ט פלקומ במפעל לחלקיה מ"ק  240המשאבה עד וק  פיר 166
מ"ק בחול,   240לקים, ניקוי גוף המשאבה עדעד  י החניקו  167

  רכבת המשאבה לאחר ביצועי, הפוקסא יפו צי  ללכו
תמים, תיקון  ים, אומים, סל, החלפת ברגץ במפע השיפו 

 עלה והרצה הפ קה,בדי, הברגות, צביעה

 ___ ₪ _____ _ __ 1400 1 קומפלט 

ת אטימה  ו טבע החלפת לל כו ואיזון מאיצים, טת  חרי 168
 מ"ק( 240)משאבה עד עד  חוריות במאיץ ובתאקדמיות וא

 ___ ₪ _____ _ __ 2100 1 יחידה  

ון  ם ובגוף, תיקי אטימה בתאיחט יטת שמילוי וחר 169
 ( קמ" 240מקומות אכולים  )משאבה עד עד 

 ___ ₪ _____ _ __ 700 1   היד יח

יסבים  המ החלפת מיסבים בבית כולל  תיקון בית מיסב, 170
 "ק(מ  240ה )עד עד משאבאש  בר

 ___ ₪ _____ _ __ 1260 1 יחידה  

 ___ ₪ _____ _ __ 1260 1 ידה  חי מ"ק( 240ד אבה עד ע)מש  ים מכאנטבית א ושחזורון תיק 171
יזון  וא  דרשבבי נשייצור גל משאבה חדש, כולל עיבוד  172

 מ"ק(  240עד  )משאבה עד  ץמאי גל לינמי לד
 ___ ₪ __ ___ _ __ 1200 1 קומפלט 

י חדש  )משאבה עד או בית אטם מכאנ/ייצור בית מיסב ו 173
 מ"ק(   240ד ע

 ₪ ___ _ _____ __ 1980 1 ה  יחיד 

בודות עיבוד יר קיים, כולל כל על פלב"מ לצהחלפת שרוו  174
 ( קמ" 240 עד)משאבה עד שבבי נדרשות  

 __ ₪ ___ ___ _ __ 450 1 יחידה  

 
 

  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •
 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ

 
 

 
             חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 27עמוד 

 
 20 מתוך 17עמוד   – טופס הצעת המחיר  -כרז למ  1א' פחנס

 

מספר 
 יףעס

 כמות דה ייח אורית
  ירמח
  ימוםמקס

חבש"  

ללא    חמחיר בש"
 מע"מ

בה עד  אשופים  )מתיקון סדקים ושברים במאיץ ו/או בג 175
 מ"ק(   240 עד

 ___ ₪ _____ _ __ 1100 1 יחידה  

 ___ ₪ _____ _ __ 600 1 יחידה   ק( מ" 240עד   בה עדמשאמרכוז  ) תקון ושחזור תושבת 176
טה  ריר, מילוי וחושייל  ולה, כ ב גל משאתיקון / שחזור  177

 "ק( מ  240)משאבה עד עד    מאיץלגל ומי לון דינואיז
 ___ ₪ __ ___ _ __ 1000 1 יחידה  

 מ"ק(  240תותבים מובילים  )משאבה עד עד זוג  החלפת 178
 
 

 ₪  ________ _ __ 600 1 יחידה  

בשטח והובלתה  "ק מ  240על ת מבה אופקירוק המשאיפ 179
משאבה ממסגרת  הוק  פיר :ללת וכ בלן קהעבודת  למפעל.  

מקשר בין המשאבה , מהההסניקיקה ו ניני ה מאוגסיס, הב
וסמך(,  חשמלאי מ  יקוד )ע"ילמנוע ומכבלי החשמל והפ 

 הקבלן בה, העמסתה על רכב וצאתה ממנה מכון השאיה

 ₪ ___ __ ___ _ __ 2800 1 קומפלט 

תחנת   מ"ק באתר 240על ת מ אופקי ת המשאבה קנהת 180
, הצבתה  מבנהלבה המשא נסתכ ה בות:השאיבה לר

יניקה והסניקה, ביצוע האוגני סיס, ל הב  מסגרתלורה יב וח
למערכת  חיבורה   ,לגל המנועשיוור בין גל המשאבה 

 חשמל )ע"י חשמלאי מוסמך(, הפעלתה והרצתה ה

 ₪  ________ _ __ 3000 1 קומפלט 

 ₪  _______ __ __ 1200 1 קומפלט  קיה ל לחלמפעק במ"  240מעל  משאבהפירוק ה 181
"ק בחול,  מ  240ל  עשאבה מהמ ף וג י החלקים, ניקווי ניק 182

יצוע  כולל ציפוי אפוקסי, הרכבת המשאבה לאחר ב
רגים, אומים, סתמים, תיקון  החלפת ב ץ במפעל,ו השיפ

 והרצה  הברגות, צביעה, בדיקה, הפעלה

 ___ ₪ ___ ___ __ 1500 1 לט מפוק

ה  מ אטיות טבעואיזון מאיצים, כולל החלפת   תיטחר 183
 "ק(מ 240 ה עד עדבאש)מ תאריות במאיץ וב וח וא  מיותקד

 ___ ₪ _____ _ __ 2000 1 יחידה  

  תיקון ובגוף,  מה בתאיםית שטחי אט מילוי וחריט 184
 מ"ק(  240מקומות אכולים  )משאבה עד עד 

 ___ ₪ ___ ___ __ 650 1 יחידה  

  ביםמיסמיסבים בבית ה לפתהח כולל ת מיסב,ן ביתיקו 185
 "קמ 240על ממשאבה בראש ה

___ ₪ _ _____ __ 1500 1 יחידה    

___ ₪ ___ ___ __ 1500 1 ידה  חי מ"ק( 240ושחזור בית אטם מכאני  )משאבה עד עד ון תיק 186  
  ייצור גל משאבה חדש, כולל עיבוד שבבי נדרש )משאבה 187

 ק( מ" 240מעל 
__ ₪ ______ _ __ 1500 1 פלט קומ  

עד   בה)משא דש חמכאני  ו בית אטם מיסב ו/א  ייצור בית 188
 מ"ק(   240ד ע

___ ₪ _ _____ __ 2100 1 ה  יד יח  

בוד יעבודות ע   החלפת שרוול פלב"מ לציר קיים, כולל כל 189
 מ"ק(  240)משאבה עד עד  נדרשות  שבבי

___ ₪ _____ _ __ 500 1 יחידה    

  דה עשאב ם  )מבגופיו/או  רים במאיץים ושבסדקתיקון  190
 מ"ק(   240עד 

₪  _____ _ ___ __ 1100 1 יחידה    

___ ₪ _____ _ __ 650 1 יחידה   מ"ק(   240ל  מעבה וז )משאמרכבת  ושתיקון ושחזור ת 191  
ור, מילוי וחריטה  ישכולל י משאבה, גלזור / שח תיקון  192

 "ק( מ  240ד  ואיזון דינמי לגל ולמאיץ  )משאבה עד ע
___ ₪ _____ _ __ 1200 1   יחידה  

 
  -הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן   םימוהמקסמציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר  •

 . חיר הצעתולו מחיר המקסימום כמ  יחושב
 
 

 
 

            ע המצי  תחותמ    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 28עמוד 

 20 מתוך 18עמוד   – טופס הצעת המחיר  -כרז מל  1א'נספח 
 

 פרסמ
 עיףס

 כמות יחידה  תיאור
  מחיר

  ימוםמקס
 בש"ח

מחיר בש"ח ללא  
"ממע  

193 
 1 יחידה   מ"ק(  240)משאבה עד עד   תבים מובילים זוג תו תלפהח

 
750 

 
__ _ _______ ₪ _  

וע השיפוץ  ביצ רלאחבה ראולי למשאבחן הידיכת מרע 194
  5בדיקת   החברה כולליג נצ ות קת היצרן בנוכחבמבד

טית  לות אנרגי עלחץ ויפיקה, : סלותהכול   נקודות לפחות
 ט ור מפכ אבהמשעקום הידראולי של ה   והכנת

___ ₪ _____ _ __ 2500 1 דה  יחי  

ובלוק  שאיבה במשאבת מונ סב באתר תחנת ה ת מיהחלפ 195
בה, פירוק בית שאמהציר  קאנכית, כולל פירוית או אופק

קיים, מחזיר  מיסב חדש, זהה ל  תקוהת  המיסב, אספקה
גמר  ב ועה והמנבאוס המשז, פיל ירות גת פיישמן, הרכב

 המנוע  רילצ ה אבמשה שיוור בין ציר קון, ביצוע התי

₪ ___ _____ _ __ 4500 1 מפלט וק  

בה  שאיבה במשאחנת הכאני באתר ת החלפת אטם מ 196
ואספקת אטם חדש  ים  יהקאטם  וק הר יקית, כולל פאופ

ט במפרט הטכני המיוחד, פילוס  ורכמפ יים, זהה לק 
גל    שיוור בין ביצוע תיקון,ר הבגממנוע המשאבה וה

 והרצה לגל המשאבה, הפעלה  המנוע

___ ₪ ___ ___ __ 6500 1 לט פמוק  

מ"מ,   32קוטר עד לציר ב ת מקשר גמישאספקה והתקנ  197
 יבה תחנת השאבאתר  כולל שיוור

___ ₪ _____ _ __ 4500 1 ט קומפל  

מ"מ,   55ר בקוטר עד מקשר גמיש לצית פקה והתקנ סא 198
 שאיבה תחנת התר בא שיוורכולל 

___ ₪ ___ ___ __ 7000 1 מפלט וק  

מ"מ,   63 וטר עדציר בקל שי גמ ר קשמ נתאספקה והתק 199
 ר תחנת השאיבה באת יוורכולל ש

₪ ___ _____ _ __ 8000 1 קומפלט   

וגי  לכל סשגם ו  ולל אוםכמנוע  אספקה והחלפת ציר 200
 קיים ופהמנועים הא 

___ ₪ _____ _ __ 3000 1 קומפלט   

201 
סוג   לרבינה מכשאבות טומנית של  מלית ומכשה חבדיק

 י לאודרהי ן בחביצוע משהוא, לצורך 
___ ₪ _____ _ __ 800 1 קומפלט   

___ ₪ _____ _ __ 1500 1 קומפלט  גיר באתר העבודה  פירוק או הרכבת ראש 202  
___ ₪ __ __ __ __ 4000 1 קומפלט  "ס כ  15 גיר עד  שיפוץ 203  
___ ₪ _ _____ __ 4800 1 לט קומפ כ"ס  20שיפוץ גיר עד  204  

205 
ת  לל כוה למיסב העבודמגרז אוטומטי תקנת ה והאספק

י הברגה  חדש כולל מחברהישן והרכבת  המגרז וק  פיר
 כו'( ים ו, ניפלות, מתאמיםזוי -מסוגים שוניםנגים )פיטי 

_ ₪ _____ ___ __ 300 1 יחידה    

___ ₪ ___ ___ __ 1600 1 קומפלט  לי אופקי למות, של מנוע חשמבשפירוק או הרכבה  206  

207 
ד  מ  ון)כג  סניקה, לרבות אביזריםכבת צנרת ק או הררופי
 וזר וכדומה(ח-תום אל סשם מי

___ ₪ _____ _ __ 1600 1 קומפלט   

208 

ביב יפו  ר תל אעיב החברי הלה מאתר תשלום עבור הוב 
ה  או הובלה מבית המלאכ  בלןקהשל  האכלבית המ ל

 מסה הע כולל יב יפו )צד אחד(לאתרי החברה בעיר תל אב
 טנדר   ידה על יופריק 

___ ₪ _____ _ __ 1200 1 לט מפקו  

209 

אביב יפו   החברה בעיר תל מאתרי   בלההו עבור  וםתשל
או הובלה מבית המלאכה   ןהקבל של בית המלאכה ל

ל העמסה ( כול אחד צדפו )יב יל אברה בעיר ת החברי לאת
 ת מנוף איופריקה על ידי מש

___ ₪ _____ _ __ 2000 1 קומפלט   

___ ₪ _____ _ __ 400 1 קומפלט  ים במכוני מ מאוורר או הרכבת  קרופי 210  

211 
ה כולל ש המשאב בניית יסוד לרא 30-ן מסוג בוט ב ניקותי

 בנית תבניות 
___ ₪ _____ _ __ 400 1 מ"ק   

  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •
 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ

 
ע צית המחתימ  שם המציע   תאריך              חותמת המציע     

 

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 29עמוד 

 20 מתוך 19עמוד   – טופס הצעת המחיר  -כרז למ  1א' פחנס
 

מספר 
 סעיף

 ותמכ יחידה  רתיאו
מחיר  
  וםמקסימ
 בש"ח

בש"ח ללא   ירמח
"ממע  

___ ₪ _____ _ __ 400 1 ש"ע י המשאבות סוגכל  ורעב עבודות תכנון להסבות ושינויים  212  

213 
 בה או ן משאו דה לתיקעבו ים כלע  בשטחת צוו יום עבודת

 שעות  8עד  סיעות. יום עבודהכב ונולל ר. כחט שב מנוע
₪ ___ _____ _ __ 3000 1 י"ע   

214 
כולל משאית   בהשאמ  וקירפ  ה אווות הרכבעבודה צת שע

 נוף מ
__ ₪ _____ __ __ 600 1 ש"ע  

___ ₪ _____ _ __ 350 1 ש"ע ף ונהג טון כולל מנו  8ד שעת עבודה משאית ע 215  
_ ₪ _______ _ __ 500 1 ש"ע הג מנוף ונ ללכו ן טו  25עד  משאית ודה  של עב תשע 216  
₪  ____ _____ __ 250 1 ש"ע כולל נהג טון  4שעת עבודה טנדר עד  217  

218 
ע בנזין מדגם  עם מנו  3ו "א  2ר "וטטיפול במשאבות ק

קונים והרצה של משאבה לאחר  התיובין", כולל כל "ר
 הטיפול 

__ ₪ ______ _ __ 1400 1 קומפלט   

___ ₪ _____ _ __ 400 1 קומפלט  למנוע בנזין יר ו פילטר א לש ה כברהחלפה ו רוק היפ 219  
___ ₪ _____ _ __ 400 1 לט קומפ זין למנוע בנפלג  ה שלהרכבלפה ו פירוק הח 220  

221 
נוע  ה והרכבה של מחט למ ניקוי קרבורטור פירוק החלפ 

 בנזין 
___ ₪ _____ _ __ 400 1 קומפלט   

₪ ___ _____ _ __ 400 1 קומפלט  נזין ב ענו למח  ן מרוווכיוו  ל סליל הצתהשהחלפה תיקון ו 222  

223 
  עה למנוענהת ל קפיץ הרכבה שקון פירוק החלפה וית

 בנזין 
___ ₪ _____ _ __ 630 1 ט לומפק  

224 
 ן תיקון של ידית התנעה למנוע בנזי

 
 

___ ₪ _____ _ __ 300 1 קומפלט   

225 

  ביב יפו איר תל בלה מאתרי החברה בע תשלום עבור הו
ה מבית המלאכה  הובל ו א ןבל הקכה של ת המלאלבי

מסה )צד אחד( כולל העפו ב יאבי תל בעיר לאתרי החברה 
 טנדר   על ידיה ופריק 

___ ₪ _____ _ __ 500 1 פלט קומ  

226 
בכיר עם מכשירי  שעת עבודה לביקור בשטח של חשמלאי 

 קה בדי
___ ₪ _____ _ __ 300 1 ש"ע  

__ ₪ ______ _ __ 150 1 ע"ש עוזר שעת עבודה חשמלאי  227  

228 
ה  מחרט  י עלבבית המלאכה לעיבוד שבב בודה ע שעת

 וג( כל ס משבב בוד ה לעיל חרט ומחרטה, או מכונכול)
___ ₪ _____ _ __ 250 1 ש"ע  

___ ₪ ____ __ __ 100 1 ש"ע ת עבודה פועל מקצועי שע 229  
₪ ___ _____ _ __ 240 1 ש"ע ודה פועל לא מקצועי/עוזר עב שעת 230  
___ ₪ _____ _ __ 300 1 "עש דות רו לקטת ואלל רתכתוך כוש"ע צוות רי 231  

 
 
 

  -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •
 . חיר הצעתויחושב לו מחיר המקסימום כמ

 
 
 
 
 
 

ציע חתימת המ  שם המציע   תאריך              המציע מת  חות    
 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 30עמוד 

 20 מתוך 02 דומע  – טופס הצעת המחיר  -כרז למ  1נספח א'
 

 פרסמ
 עיףס

 כמות יחידה  תיאור
מחיר  

  מקסימום
 בש"ח

ללא    מחיר בש"ח
 מע"מ

___ ₪ _ _____ __ 240 1 ש"ע מוסמך  איה מכונד ת עבועש 232  
___ ₪ _____ _ __ 160 1 ש"ע אי עוזר ה מכונשעת עבוד  233  
___ ₪ _____ _ __ 300 1 ש"ע ועי ר מקצ מסג השעת עבוד  234  
_ ₪ ____ _ ___ __ 200 1 ע"ש ר עוז עבודה מסגרשעת  235  

236 
  PN16 6"קוח(  אוגן )יסופק על ידי הל 1' חיוץ יח  1  ייצור

 ולל אטם."מ, כמ 250-רך כאוב
___ ₪ _____ _ __ 2500 1 קומפלט   

237 
  PN16 12"  לקוח(ידי ה אוגן )יסופק על   1יוץ יח' ח 1ייצור

 כולל אטם.מ"מ,   450-באורך כ
___ ₪ _____ _ __ 5000 1 קומפלט   

238 
  PN16 16( "י הלקוחפק על יד יסון )אוג   1חיוץ  יח'  1רצויי

 ם.אט כולל מ"מ,   450-באורך כ
___ ₪ _ _____ __ 8800 1 לט קומפ  

239 
  PN16 24י הלקוח( "יד על  סופקאוגן )י 1יוץ ' חיח  1ייצור  

 לל אטם.מ"מ, כו 450-באורך כ
___ ₪ _____ _ __ 16000 1 מפלט וק  

240 
  PN16 36"ידי הלקוח(   לעפק )יסואוגן   1ץ יח' חיו 1ייצור

 אטם. מ"מ, כולל 450-באורך כ
___ ₪ _____ _ __ 32000 1 קומפלט   

241 
  PN16 6הלקוח( " סופק על ידיאוגן )י 1ץ ' חיויח  1  רייצו

 מ, כולל אטם.מ" 450-ך כבאור
___ ₪ __ ___ _ __ 2500 1 יחידה    

242 
  PN16 8הלקוח( " אוגן )יסופק על ידי  1חיוץ  יח'  1ייצור
 אטם. מ"מ, כולל 450-ך כבאור

___ ₪ _____ _ __ 3500 1 ה  יד יח  

243 
  PN16 10"  לקוח(ה  יעל יד  גן )יסופקאו  1 יח' חיוץ 1ייצור

 , כולל אטם.מ"מ 450-באורך כ
___ ₪ _____ _ __ 4200 1 ה  יחיד   

244 
  PN16 12הלקוח( " פק על ידיאוגן )יסו  1יח' חיוץ  1ייצור

 מ, כולל אטם.מ" 450-באורך כ
₪  ________ _ __ 4900 1 דה  יחי  

245 
  PN16 16גן )יסופק על ידי הלקוח( "או  1חיוץ  יח'  1ייצור

 טם., כולל א"ממ 450-כבאורך 
___ ₪ ____ __ __ 7700 1 יחידה    

246 
  PN16 18)יסופק על ידי הלקוח( " אוגן  1חיוץ  יח'  1ייצור
 "מ, כולל אטם.מ 450-ך כבאור

___ ₪ _____ _ __ 8600 1 יחידה    

247 
  PN16 20וח( "ידי הלק על ופק)יס  ןג או  1חיוץ  ח' י 1רייצו

 ם.ט אמ"מ, כולל  450-באורך כ
₪ ___ _____ _ __ 9800 1 יחידה    

248 
  PN16 24וח( "די הלקעל י אוגן )יסופק 1ץ יח' חיו 1ייצור  

 ם.מ"מ, כולל אט  450-באורך כ
___ ₪ _____ _ __ 15500 1 יחידה    

249 
  PN16 36לקוח( "י ה יד  ק עליסופ אוגן )  1יוץ יח' ח 1ייצור

 ., כולל אטםמ"מ 450-כ ךראוב
___ ₪ _____ _ __ 33000 1 יחידה    

 

יחושב לו    -מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר ו/או מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר להלן  •
 . חיר הצעתומחיר המקסימום כמ

 
הצעת    להגשתון לעיל יתבצע בכפוף  ר ימחב  ים ולינם כלולא מקוריים שאריים  התשלום בגין חלקי חילוף מקו •

לקי החילוף החברה  ה. עבור ח ועי בחבר ל המקצנהי המרה על יד דה ואישוהעבוע  צו טרם בי  מחיר ע"י הקבלן 
עד    פתסובלן תלם לקתש של  כרכנגד הצגת חשבונית    5%של  בניכוי  ממחירון    20%חות  לפ ישת החלפים או 

 קול דעת החברה.שי ל הנ הי פותמהחלו ים. בחירה באחתהחלפ  יצרן/יבואן
 

 
 

 

       

 חותמת המציע    מציע חתימת ה  שם המציע   ריך את

 תאגיד(  שלרה ק)במ

 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 31עמוד 

 
 למכרז  ב'נספח  

 "מ בע  2010חברת מי אביבים  לכבוד
 לקת רכש והתקשרויותחמ

 אביב -תל
 נ., ג.א.

 
 התחייבות לקיום ההצעה 21/730' סמשלבי   פומבי דומכרז  הנדון:

 
בזהמציע אנו   .1 אביבים    קספל  ים  מי  התנאיפעל  ות  השרת  א  בע"מ  2010לחברת  כל  התניותי  שות  והדרי  ם, 

 מ. "במוהם או במחירים שנסכים עלי מחירים המפורטים לעיל, ה וב אלים כ הכלולים במסמ

 

 צעות. מועד האחרון להגשת ההים מהחודש ארבעה הצעה זו תפקע בתום  .2
 

  ים/ מצהירו שר/יםית אחרת, הח"מ מאמשפט תדואגת או כל התבכל מקרה שהצעה מוגשת בשם חברה, שותפו .3
 חותמים.  ולחייב את הגוף בשמו הםזה   עההצ ךדין לחתום על מסמ מכים כמוסמך/מוסאת שהוא/הם בז
 

לנו ש .4 אביבים  כמת הועדו ידוע  של חברת מי  כל חלרשאית למסור את העבודה א  מבע"  2010רזים  ק ממנה  ו 
 . פרק בכל למציע אחד או למספר מציעים

 
החתימה  כ   ונ לע  ידו .5 בעצם  אין  ההסי  חברחייהת   משום   כם על  מצד  אביבבות  מי  להזמנת    בע"מ   2010ים  ת 

 . םותיריש
 

בותנו  התחייע על  מכרז בין מספר זוכים לא תשפיביה  זכי בנוגע לפיצול ה  בע"מ  2010ת חברת מי אביבים  לטהח .6
ה  היה לנו כל זכות תביעתא  ולי אין לנו  . אנו מצהירים כ בע"מ  2010ת מי אביבים  עם חבר   םסכלחתום על הה

 ן האמור לעיל. רה בגיכנגד החב  ניעת רווחיםו מם א יצוייפ  בגין
 

ן את  או תאגיד אחר, יש לציי  רשומה  פותשותאם המציע הינו חברה,    של המציע.    מלא ומדויק  ן שםיילצ  יש .7
 ין. כפי שנרשם כד השם, 

 

 
 

 

 יע צמהשם 
ם המציע הוא תאגיד יש לרשום את שם  )א

 גיד( התא
  -  

  -   המציע ת בותכ

  -   לפון מספר ט

  -   טלפון נייד  פרמס

  -   ס קפמספר 

  -   ה רשומ  תתפושומספר ח.פ. / 

  -   ( EMAILכתובת דוא"ל )

  -   ת.ז  שה/ מורמס' עוסק 

  -   ים שם איש קשר לבירור

  -   תאריך 

  -   חתימה 

  -   חותם ותפקידו שם ה

  -   ינו תאגיד( חותמת )אם המציע ה
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 למכרז  נספח ג'
ואמת מידה  כרז מל 213.  בסעיףהקבוע ף תנאי הסתאם ל הבהמציע ן ת ניסיוהוכח ור עב הצהרהס טופ

 "ניסיון מקצועי"
 :ףסעמידה בתנאי לצור 

ניסיון )אופקיותינ רבטומשאבות  ל  ש  הקזותיקון ותח  אספקה,בלפחות    ה שנ מוכח של    למציע    ה וצנטריפוגליות 

 .לפחות בשנה ₪לף א 30פי של ף כס בהיק לפחותף אחד לגו 2020-2021בין השנים   (יתמצעקה ואנכיות ועם יני

 
 : המידהניקוד באמת צורך ל

אלף ₪   30של כספי מצטבר ובהיקף ות  לפחשנה בתקופה של   האמוררות  ע עבורו השישבוצ (1 )מעלכל גוף 

 נק'.   5של עד למקסימום   ,נק' 1-מזכה ב 2020-2021בין השנים  לפחות 

_____  ________ ____ ת __ברל ח_ ש______, משמש כ____________ _____________הח"מ _ יאנ

 __.  ______ח.פ/ע.מ ___________  )להלן: "המציע"(,  

 מציע. לתת תצהיר זה בשם ה  מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך .1

 מס'

גוף  ברה/שם ח

וצעו  ורם בעב

 עבודות

 ודהתיאור העב

 הביצוע העבוד ותשנ

.. עד  ....שנהחודש ו)

 ......( ושנהחודש 

ח ללא  בש"היקף כספי 

  מע"מ

קשר   ישא יפרט

עה וצבבחברה/גוף בהם 

 לפון(וטה )שם העבוד

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

       

 חותמת המציע    שם המציע   ך תארי

 ל תאגיד( רה ש)במק
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 ז למכר ד'ספח נ
מי  אביב וחברת ל עיריית תל ניות שת עירוברואביב, חל עיריית תבן בעבודה ל ניסיוהרה עצהטופס 

 21/073 גרת מכרז פומבי מס'מסב אביבים

  להלן:_____ )______ של חברת ____________ ___ _____ _ מש כ____________, משאני הח"מ _______ .1

 ________________.  ___ ע.מ/ ח.פ (,  ציע"המ"

 .  ם המציעבשהיר זה הנני מוסמך לתת תצ הנ"ל,  יתפקיד ףקמתו .2

 היקף כספי   שנות ביצוע  וף ג שם 'מס
גוף בהם /בחברהר קשפרטי איש 

 ( שם וטלפון)דה ועבה הבוצע

1.  
 

 
 

 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 .  מכרזק בעבודות נשוא הולא ר  אג שהוסו  מכלכי מדובר בניסיון בעבודה הר יוב •

 

 

        

 ציע  חותמת המ  חתימת המציע   מציע ה שם  תאריך 

 ל תאגיד( ש רה)במק
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 למכרז  'הח נספ
אים  ר העסקה שלא כדין והבטחת תנורים )איסזחוק עובדים בהתאם ל תצהיר - 21/730 מכרז

 1987 - מ"זשחוק שכר מינימום, התם לבהתאו  9119 - נ"אשתהנים(, הוג
 ___________ __ ' __ _____ מרח________  _________ מס' ת.ז.מ _____ י הח"נא

צהיר  מחוק אם לא אעשה כן,  י לעונשים הקבועים בוצפיה  צהיר את האמת וכי אה ה ל י כי עלי  לאחר שהוזהרת
 בכתב כדלקמן: בזה

 ל. לעי אמורהם כ בתיותכשלי ו ת הזהותשמי, מס' תעוד .1

  מכרז   ורך_ לצ_________ _________ מס' חברה ____________   חברתשם ב /  אני מגיש תצהיר בשמי .2
 . "(החברה)להלן: " בע"מ 2010אביבים עם חברת מי  730/21פרו מסש

כנגד  אל .3  / כנגדי  כנ  הוצאו  או  האמורה  בעל  ד גהחברה  האמורה   כל  החברה  אל   / אלי  דין  פסק/י    זיקה 
ם  רילפי חוק עובדים ז  2002ובר  באוקט  31יום  חר  לא   ו משתי עבירות, שנעבר  ותרם בייע/יהמרש   ים,/ טוחל

-ום, התשמ"זמנימי   ו/או לפי חוק שכר  1991  -התשנ"א  אים הוגנים(,  ן והבטחת תנילא כד סקה שר הע)איסו
 ברה. חהלמועד ההתקשרות עם  , עד1987

 -ופין ללח

האמורה  החברה   / בע  אני  זיקהוכל  /אל  ל  ה   י  דין  ורההאמ   חברהאל  בפסק/י  ביוט/יחלו  הורשענו  ר  תם 
יום    משתי לאחר  שנעברו  חול  2002בר  באוקטו  31עבירות,  זרי  קפי  העסק עובדים  )איסור  כדים  שלא    ן ה 

הוגנים תנאים  מינ בעב  ו/או   1991  -"א  שנהת(,  והבטחת  שכר  חוק  לפי  התשיירה  אולם,  1987-"זממום,   ;
 ד ההתקשרות. מוע פני ה שלאחרונה הנשבהייתה ונה לא רשעה האחר הה

  ה:זבתצהיר  .4

דם,  הוא חבר בני א  הקבלן( אם  2);  בלןקה  על ידי  ם שנשלט אד( חבר בני  1כל אחד מאלה: )  -"  קה יבעל ז" 
בעל השליטהמאחד   )א(  אד);  בו  אלה:  בני  חבר  ש ם שהרכב  ב(  או  מניותיו  לפובעלי  דומהי התפיו,    עניין, 

תו  פעילו  ילתחומ תם  מהובשל חבר בני האדם דומים  ותו  פעילותחומי    ,ןהקבלשל  אמור  כ  במהותו להרכב
שאחראהקבלןשל   מי  )ג(  תש  ןבלהקמטעם  י  ;  שכעל  )לום  העבודה;  אם  3ר  חבר  הקבלן(    אדם  בני   הוא 

 .  לט בספקי מי ששודיטה מהותית בידם אחר, שנשלט שלחבר בני א - תית שנשלט שליטה מהו

 . 1981 -א" התשמ וי(, ריש ) הבנקאות ה בחוקכמשמעות -"  שליטה"

 ם. ני האדבחבר ב טהליצעי שאמשל ים או יותר בסוג מסוים שה רבעושל שלקה החז  -" שליטה מהותית "

ההתקשרות" ההמו-במכרז  -"  מועד  במ  ן אחרועד  הצעות  ההצע   -מכרזב;  כרזלהגשת  הוגשה  בו  ה  המועד 
 .מכרזל

 ותוכן תצהירי אמת.    חתימתי הלןמי, לשזהו  .5

            

                             

  תאריך 

 

 

 יר צההמ  תחתימ

 מה חתיות מאי

 

_, מר/גב'  _____ ____ ד ___________, במשרדי ב _____"פני עוהופיע ב   ________  הנני מאשר בזה כי ביום

המוכר/ת _____ _____  ,_  / אישי  באופן  זה  לי  תעודת  ______ ובעל  ואת  שהזהר___,  עלחרי  כי  יו/ה  תיו/ה 

שה כן, אישר/ה את נכונות עשה/תעי ם לא  ק אבחו  תהיה צפוי לעונשים הקבועים/יהיהוכי    אמתה  היר אתצהל

 ליו. ע ה ל וחתם/היר הנ"תצה

    

 חתימה   חותמת 
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 למכרז  ו'נספח 
 21/730מכרז מס'  ים העסקיים ואי תיאוםההגבל נידי  בר שמירה עלה בדהצהר

 דלקמן:  ככתב היר במצ _,_______ _ _______________ מספר ת"ז _ __ ח"מ _אני ה 

 לעיל. כאמור  הם שליות הזה שמי ומספר תעודת  .1

ב .2 זה  תצהיר  מגיש  ___  שםאני  "  ם)ש   _________חברת  )להלן:  בהמציע התאגיד(  מי    חברתשל    מכרז"( 
של      מ,בע"  2010  אביבים שירות  תיקלמתן  שיפוץ,  יצור,  ותחזוקו אספקה,  טורבינה  ן  משאבות  של  ה 

  תל אביב יפו   י העירבברחרה  החבני  ה עצמית( המותקנות במתק יניקועם  ואנכיות  ת  )אופקיו  ת ליווצנטריפוג
 : "מכרז"(. הלן)ל 730/21רז כמ (, מספר ותההתקשר נושא  )

 .  ולי מנהצהרה זו בשם התאגיד ואני מוסמך לחתום על ה .1

ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא   .2   1988-מ"חשתם, הוראות חוק ההגבלים העסקייה וד לבניגעלו  פ המציע 
ה "ילהגב ודיני  ולעיל:  )להלן  בעסקייםהבלים  גהה  ניי דם העסקיים  וברזמכ"(, בקשר להצעתם  זה  כל,  ל 

 רק(:לא אך )

ו על ידי המציע ו/או מנהליו ו/או  ט חלהו  אשר מופיעים בהצעה זו או הכמויות וכן כל מרכיב נוסף  ים ו/חיר מה .3
מציע פוטנציאלי    ו עםזה א   מכרזר באחמציע    םעקשר  , ללא התייעצות, הסדר או  יעצמאופן  ו בא ממי מטע

 משותף( . מציע ב מעט)ל זה רזכמאחר ב

ו לידיעת כל אדם או  לא הובאו באופן כלשה  פיעים בהצעה זוהמו   פרט אחר  לכות ו/או  ויאו הכמ המחירים ו/ .4
  רזכמות ביש לו פוטנציאל להציע הצע  אשר  אגידאו ת  זה, או בפני כל אדם  מכרזשר מציע הצעות ב אד  אגית

 .ותף(במש יעמעט מצ )לזה 

כל פרט    ו/או כמויות    ואחירים ו/ מ   ת ו/אומעורבים בתיאום הצעוא היו  לטעמו  ממי  או  /המציע ו/או מנהליו ו .5
  ז מכרת על ידי מציע אחר בנוגע להצעה המוגשבן  וביבין בנוגע להצעתם    ה,ז  מכרזצעות המוגשות ב אחר בה

ה  עול   ינהקי ו/או התנהגות שא ל עסהגב  ן המהווהופפעלו בא   ולא  זה,  מכרזעם  וקת שוק בקשר  ל ו בחו/א   זה,
 בצע אחד מאלו. סו לני או לא/זה, ו רזכמ במסגרת ני ההגבלים העסקיים עם די  ד נה אחקב

ו/ .6 מנהליו  ו/או  השפיעהמציע  לא  מטעמו  מי  ו או  א  לאו  אחר,  מציע  של  הצעה  על  להשפיע  שלניסו    מציע  ו 
ז  מכרזי אחר, בלנציאפוט ובכלל  לאזה,  ו/  ה  גרמו  אוניסו  פוטנציאלייע אלמצ  לא  א  של  אחר  חר או למציע 

 זה.    מכרזבהצעה   שלהגי

ע  וא עם מציע או עם מציר או דין ודברים כלשה שית בעקבות הסדא נעום לב ול תב ע מוגשת צישל המ הצעה זו .7
 זה )למעט מציע במשותף(.  מכרזציאלי ב נוטפ

 מתאים:ה  קוםבמ vסמן ליש  .8

  ] ו/המציע, מנהלי]   ו/מנ בעלי    ואו  עיותיו  ה של  ת חקיר חזה תר  היצת  ת מו לא נמצאים במועד חתיובדיאו 
 ; מכרז םוחשד לתיא ב  עסקייםים הרשות ההגבל

 פרט:   , אנאכן םא

 _______________________ ____________________ ___ __ ______________________ 

מנהל  ]   ו/י [ המציע,  בו  הומעלי  או  לא  עובדיו  ו/או  ה  ורשעניותיו  דיניבעבינות  ים האחרושנ בארבע  על    רות 
פלילי בעבירות    מכרזגדם  מד כני ועותלו   לאו   יכיםהל/ של תאומי מכרזים  עבירות  לרבות  ים,קי סעההגבלים ה

 אלו; 

 _____ _______________________________ _________ : ____________אם כן, אנא פרט

             _____ _____          ___________          ____ _______   __ _____________ 
 תמת + חוחתימה        . ת.ז פרמס              שם                 ריך תא                

 

 אימות חתימה 

כי   בזה  מאשר  ___________הנני  ב  פב  פיעהו   ביום  במשרדי   ,  ___________ עו"ד  __,  ____ _______ני 
המוכר/ת  ר/גבמ  ,_____________ איש ופבא לי  '  ת   /י  ן  ואחזהודת  ועבעל   ,______________   רית 
א יעשה/תעשה  עים בחוק אם להקבו לעונשים    תהיה צפויה/וכי יהילהצהיר את האמת    ה/יו עלי  כו/ה  תי זהרהש

 תם/ה עליו. חו  נ"לה את נכונות התצהיר ה כן, אישר/

             ______________                                                _____ __ _____ 

 חתימה                                                                                                חותמת              
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 למכרז  'זספח נ
ת טורבינה ושל משאב זוקה שיפוץ, תיקון ותח לאספקה, יצור,                          ס'הסכם מ

ל  י העיר תברחבה ברני החהמותקנות במתקיות ואנכיות ועם יניקה עצמית( )אופקת פוגליווצנטרי

  יב יפואב

 2021___ בחודש _______   ביום  _______ב _ שנערך ונחתם
 

 מ "בע 2010ים  י אביבמ   בין:  

 514374099פ. ח. 

    6492806יפו  -אביב-תל, 121הנביאה דבורה 

 03-7736292פקס:   03-7736117 :פוןלט  

  "( החברה" להלן:)  

 מצד אחד 

 ______ __ __________________    לבין: 

 ____ . ______________ח.פ. / ע.מ 

 _____________ חוב ________ מר

 _ _________ קס: __פ _טלפון: __________ 

      ("הקבלןן: "הל)ל 

 צד שני מ 

 
ת ורבינה וצנטריפוגליות )אופקיו אבות טמשקה של פוץ, תיקון ותחזוייצור, שפקה, אסבברה, מעוניינת  והח     הואיל

 ; ל אביב יפוברה ברחבי העיר ת תקני החות במהמותקנ  עצמית( יניקה  ואנכיות ועם
 
כי   הקבלןו ילואהו והתחייב  בעל  הו  הצהיר  הנכל האישוריא  דין,  דרם  כל  פי  על  ע,  יד , העל הרקע המקצועיבשים 

ו הניסיון, הכישו הנדרשי  תמיומנוהרים  לחברלסכדי  ם  המקצועית  להלןפק  )כהגדרתם  (,  ה את השירותים 
  ;על פי כל דיןשם כך רשים לים הנד כל התנא ולמלא אחר 

 
סמך והואיל החברה  הקבלן  מצגי  ועל  מעוניינת  שיפיצו אספקה,  ב,  ותחזר,  תיקון  טורבינהוק וץ,  משאבות  של    ה 

תל אביב יפו  בי העיר  רח חברה במותקנות במתקני ה העצמית(  ניקה  יות ואנכיות ועם יוצנטריפוגליות )אופק
  עצמאי ובהתאםגדרתם להלן(, הכל כקבלן  רותים )כהשי  ברהלח  להעניק   מתחייב   הקבלןו  הקבלןבאמצעות  

   הוראות ותנאי הסכם זה;ל
 

ת לה  יםמעוניינ   הקבלןוהחברה  ו לוהואי את  קבלסדיר  כמפורנאי  השרותים  בהסת  ההט  ובמסמכי  זה    ז כרמכם 
 מצורף להם;  הסכם זהש

 

 :  נה בין הצדדים כדלקמןהוצהר והות ,םך הוסכלפיכ

 מבוא

 וים חלק בלתי נפרד ממנו.הצדדים מהו ת  רווהצהסכם זה  המבוא לה .1

 הסכם.ת הנומשנה לצורך פרשלא תש והןפים בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד כותרות הסעי  .2

 י כלל .3

של    רדנפלתי  ם חלק בליו מהוויאיצורפו  ו שא   והנספחים המצורפים  המכרזלהסכם, מסמכי    המבוא .3.1

 ההסכם. 
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 :  םרשימת הנספחי
 

 הסכם עם הזוכה( ני החתימה על ה לפימולא  )  תעריף   -     1נספח  
 . הקבלן ביטוחי אישור   -     2נספח  
 ים יגוד ענייניעדר נת מידע והאבטח ,לשמירת סודיות חייבות הת כתב   -     3נספח  
 מפרט טכני     -     4נספח  

 

 שמע וכן להיפך.ברבים מ אףיד ור בהסכם בלשון יח מכל הא .3.2

 

 :הגדרות .3.3

 . ( בע"מ2010)וב מי אביבים הביהמים ו תאגיד  החברה"" / "המזמין"
 

 
 "הקבלן/רותי"נותן הש

 
 זה,  רז מכהנכללים ב, ויספק את השירותים זכה במכרז זההמציע אשר י

 יו כאלה,  ההמשנה שלו, במידה וי יחיו, מורשיו, קבלני  לרבות עובדיו, של
 . סכם זהמסגרת מכרז והב ותיםיר על ידו לאספקת השוהוסמך   שמונהוכל מי 

 
 רז"מכ"ה

 
 ם אליו,  פסים המצורפיכל נספחיו והטרז זה, לרבות מכ

 . בו, על כל נספחיו  תקשרות הנכללולרבות הסכם הה
 

 "ההסכם"
 
ל נספחיו והטפסים  גרת מכרז זה, לרבות כ סקת השירותים במם לאספהסכה

 ורפים אליו;צהמ
 

 /  ים"/ירות"הש
 

 ו נספחיו ובהסכם ובנספחים במכרז זה ובליהנכלם השירותי
 

 ה" החבר תר"א
 

 הל בכתב, ם אחר אשר הורה עליו המנ רה או כל מקוהחב  מתקני
 . יפו  -תל אביב חומי העיר בת

 
הגורם "י" / המקצוערם גו"ה
 "ייצגהמ

 
 מי מטעמם.ו א /ו מתקניםמנהל מחלקת  ,סה ותפעול כ"ל הנדסמנ

 "מפל"
 

מערכת התפעול של החברה. הקבלן מחויב לבצע בה שימוש בהתאם  
לתוכנה ושימוש בטאבלטים, מחשבים   רישוםות החברה בכל עת כולל להנחי

וסמארטפונים לצורך ניהול ודיווח על העבודות והתשלום )השימוש במערכת  
 הינו על חשבון הקבלן(.  

 
  

 הקבלןכלליות של  ייבויותהתח .4

ידע  לןקבהעל   4.1 בעל  מקצועלהיות  יכולת  ניסיון,  ו ,  נשוא ה  הרשאית  השירות  יע  צמהההסכם.    למתן 
ים הקבועים בהסכם  התנא  י , עפ"ההסכםנשוא    םהשירותיתן כל  הרשאה כדין למ מתחייב כי הינו בעל  

הי תקווכי  בכל  ויהיה  בעל  נו  ההתקשרות  וה ייתרהה ם,  הביטוחי,  תיונוהרישכל  פת  אישורים  ם 
 . יןד עפ"י הנדרשים 

 

א  ורות נשיצוע השיב ל  אחראיםו  רות מיומניםימשי שם/משובדילכך כי הינו מעסיק ע  מתחייב  הקבלן  4.2
  ההסכם.

 

ות  ציוד בטיחכולל  ם  י למתן השירות נשוא ההסכיעודי  ציודיב כי ברשותו ו/או בשליטתו  מתחי   הקבלן 4.3
העובדים   כל  עבור  ע"וכן  שיידרש  המכ ציוד  משרדבטיחלון  י  של  וגהות  מוסמך  ה  וד העב  ות  גורם  או 

 ר.אח
 

ל  ו דין, הכ  להוראות כל  סכם ונספחיו ההלתנאי  ו   המכרז ת בהתאם לתנאי  רו י שאת הלספק    הקבלן   על   4.4
 של החברה. המלא  המה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונבר



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 38עמוד 

 

ממתחיי  הקבלן 4.5 יאוחר  לא  כי  מס   14  -ב  מיום  הוד ימים  הז ירת  על  החברה  אי יס  יה,יכעת  ת  ים 
  לשביעות רצונה המלא של  מלא  אופןרות בין לביצוע השת, ויהיה ערוך ומוכ רושיוע ההתארגנותו לביצ 

 . ההחבר
 

אלא בהסכמת    רותישהולא להעביר לעסק אחר את ביצוע    רות בעצמויהש  מתחייב לבצע את  הקבלן 4.6
רות ישוע הצבי  העברתצדדים כי אין בת בין המובהר בזא .ומראשבכתב    החברהם של  ועדת המכרזי
 הקבלן רות או לפטור את  יל השות שלביצוע הנא  הקבלןמאחריותו המלאה של    ועגרדי ללעסק אחר כ

 . ההסכםי "מחיוביו כלפי החברה עפה יזמא
 

,  יב יפואב-רחבי העיר תל מוקמות באתרי החברה, בכלת המוב רות נשוא  ההסכם יינתן עבור משאהשי 4.7
 .  ומשוהאופציות ככל וימ בות רם לההסכ פו במהלך תקופתשיתווס ו/או ככל

 

שעות    24משך  ב  עלביצו   הקבלן . תידרש זמינות  חברה"י ה התחזוקה תקבע ע תדירות לביצוע עבודות   4.8
שות  ום נוסף עבור עבודות שנעתשל   לכמובהר בזאת שלא ישולם    לך השנה.ימי החול במה   ביממה, בכל

 בחגים.  ו/או בשבתות ו/אובשעות הלילה 
 

תיקון תקלות לביצוע עבודות התחזוקה וף  לוי חישל חלק סבירה  לאי  מת מריק  להחז  מתחייב  הקבלן 4.9
    .םסכבות להם נדרש השירות נשוא הההמשאשל  

  

והשיפוץ,  האספקה,  ה,  יצורהעבודות    כימתחייב    הקבלן 4.10 להוראות  וצעו  יבה  ק ותחזהתיקון  בהתאם 
המותקני  יצרנ והמשאבות  החברה  באתרי  לים  הטכני  בהתאם  תקנולפמפרט  יים  שראליים  י 

 לגבי עבודות מסוג זה.  ם מיהקיי ובינלאומיים
 

יהיו בהתאם    לקיםוהח  ספקת החלפים א 4.11 כנספללביצוע העבודות,  להסכם     4  חמפרט הטכני המצורף 
   .ISOותאמו לתקן וי

 

באר  ו/או ב  במשאבות הטורבינהלחלקים הקיימים    לקי המשאבה שייצר יתאימוכי ח  במתחיי  הקבלן 4.12
  גיע לה  יושם כך, עלל   .כזה שפעילותם לא יפגע  וןאפרם בוהוא נדרש לייצ  ההחבר   של  המים  מכוןאו ב/ו

והפרטים הטכניים כולל  ל כל הדרישות  ולבצע סקירה שהמים  ני  ו מכבו  ותבבאר לאתר ביצוע העבודה  
סוג וכדוהברג  ימידות  ביצו  מה ה  התחלת  ולהתקי טרם  העבודות  רק  ע  הפריטים  את  בין  צוע  לאחר 

 ה.  ורם המקצועי בחברל הגש ור ואיש התאמה מלאה
 

יצרן  על ידי    או מאושריםו/יהיו מקוריים  בות  במשאתקנו  ופקו ויושיסכל האביזרים  מתחייב ש  לן קבה 4.13
 . הרשימוש על ידי הגורם המקצועי בחבבנטי ואושרו להציוד הרל

 

 חריות יצרן. נדרשת אשירותי התחזוקה,  כחלק מ הקבלןע"י כל ציוד שיסופק ויורכב   ל 4.14
 

תקופתכי  ייב  חמת   הקבלן 4.15 כל  מיצרן י  כםההס  במשך  אישור/הסמכה  ברשותו  וקת  לתחז   יבואן/היה 
 ה. כה זו אחת לשנחראי לחדש אישור/הסמה א הציוד המותקן במשאבות והוא יהי

 

ם הסמכה כפי  עבור  ים שלא תהיהחומר ה ה של התאמת הציוד והוכח ה  חלה חובת  הקבלןעל    יובהר כי 4.16
במסמכשנדר ההסכם,ש  מ  י  במיקה  דלב  סירתםוכן  מוסמך  מוסד  בגין  ורהצידת  של  ההוצאות  כל  ך. 

   .הקבלן, תחולנה על מפקחדרשנה ע"י הית אחרות, במידה ותדיקוגין ב"ל וב הבדיקות הנ 
 
 

להגנת  יצר  הקבלן  4.17 המשרד  אישור  את  להצעתו  הח  ביבהסהף  עבור  שוו"ע  אישור  המשמש  או  ומר 
 העבודות.     לביצוע

 

כל הפעולות שבוצעו במשאבות    בוכתיין  חברה בהתאם. ביומיג הצלנ  ידווחיומן תחזוקה ו   ינהל  לןהקב 4.18
 (. קו וכדומהלקי החילוף שסופ תיאור ח, יקום העבודות, תיאור העבודותת, מהתקלור )תיאו

 

 . נוכח באתר  הקבלןיהיה  אבות שמיובהר כי בכל זמני ההפעלות של ה 4.19
 

שר  עבודות הנדרשות אשל ה  רוטפי רה המפקח מטעם החבלאישור  הקבלן   בודה יגישבתחילת ביצוע הע 4.20
   ו על ידו.צעבוי

 

  ח מטעם החברה קאישור המפ רק לאחר    הקבלןזה יבוצעו ע"י    הסכםסגרת  כל הפעולות במ  יובהר כי  4.21
עבור כל    לומסר  על כל תחילת עבודה תי  לןלקב  העמובהר כי הוד   ודה שתימסר לקבלן.את תכנית העב

 רד.  אר ומכון מים בנפב
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במידה    .הקבלןבבית המלאכה של  ה  אבהמש  אתמטעם החברה  קח  המפ  ק בדוידה,  ר ביצוע העבוגמב 4.22
יידרש  נהתקי  תהאה  והבדיק  הציו  הקבלן,  את  העבודלהביא  לאתר  ולהרכיבוד  להוראת   ה    בהתאם 

   .המפקח במועדים שייקבעו על ידו
 

 .  ר המפקחעשה רק לאחר אישוה של המשאבה י רכבהה ופירוק הר כי עבודות ה מוב 4.23
 

וחר  שעות מקבלת ההודעה ולסיימה לא יא   24ך  ות וב  ת דות שידרשו בכל עהעבו   את  התחיל ל  הקבלן על   4.24
 מים מתחילת העבודה. י 7-מ

 

יגישה ע  בגמר ביצו  4.25 פירוט  עה וצואור העבודה אשר ביתאת    שיכלול    "ח ביצוע מלא,דו  הקבלן  עבודה 
   חירם.מ , כולל ו על ידו חלקי החילוף שסופק

 

המשאבה ו/או לפי    וריצ חר ילאו   הרכבתה  לאחר  ולית אידריקה ה בד  ע לכל משאבהדרש לבציי  הקבלן  4.26
   .מטעמה פקחמ חות הבנוכדרישת החברה ו

 

תוצאו  יגיש  הקבלן 4.27 ההידראואת  הבדיקה  החברה.  לא לית  ת  תעישור  לאחר  י בודה  רק  מוגמרת  חשב 
 .  קה ההידראולית של המשאבההבדי ראישו

 

מטעמל יציג    הקבלן  4.28 למי  או  אישור  בגמר    החברה  רצונ   דותהעבו  למתעל השהעבודות  של לשביעות    ו 
 עבור ביצוע העבודה.   מהחברה  עיצוב גמרהאישור מהווה תנאי לקבלת תעודת קח.  מפה

 

עבודות    בגמר 4.29 בתכ  חזוקה תהכל  העבודה,  המפורטות  נ   הקבלןיבצע  נית  בנוכחות  יוניסי הפעלה  ת 
החה מטעם  ת .  ברהמפקח  איש  חשב יעבודה  לאחר  של  כגמורה  תוצאוהמורו  את  ההפקח    ה פעלת  

 .  סיוניתהני
 

נמצאים  ה   ו/או למתקנים אחרים  ותיםלשיר  שלא ייגרם כל נזק לרכוש ו/או לכך  אי  חרא  יהא    הקבלן 4.30
 האחזקה.   ביצוע עבודות   זמןסמוך למקום עבודתו בב

 

פסולת  עודפי החומרים, הממקום העבודה את    ידייבאופן מ ו  על חשבונו  בלןקהיסלק    גמר העבודהעם   4.31
כן,האשפה.  ו ו המבנ  את   ינקה  כמו  העבודה  ומקום  המיותרים,  ת  א  יסלקה  החומרים  המתקנים,  כל 

ההפסו שהוא ו  אשפהלת,  סוג  מכל  הארעיים  וס  המבנים  העבודה  את  נקיוביוימסור  כשהן  ת  בתה 
 חברה.  של ה הרצונומתאימות למטרתן לשביעות 

 

הפסולתיפ 4.32 לסעיף  בה  נוי  פיתבצע    עילל  4.31תאם  פס לאתר  על  ה  ולתינוי  המאושר  נת  להג   דמשרידי 
   .הסביבה

 

ות  ך ביקורת על טיב העבודה ואיכורה לצהעבודיהיה רשאי לבקר בכל עת במהלך ביצוע  ה  בר ג החנצי 4.33
לצורך בדיקת  ,  ודההעב  תקנציג החברה רשאי לבקש בדי   .מראשאום  יאו ת/ה ודעללא כל הו  ,הביצוע

 . למפרט העבודההתאמה 
 
 

השירות    לאחר  מתחייב  הקבלן  4.34 לפחו  לתתביצוע  של  מיום חוד  6ת  אחריות  הסי  שים  או    בודהעום 
במפרט   לקוי    .טכניהכמפורט  ע"י  בתיתגלה  שכל  יתוקן  למרות    הקבלןקופת האחריות,  ועל חשבונו. 

זה בסעיף  גם    ,האמור  הזמן,  ובמשך  תו במידה  תקופלאחר  האחריות,ם  ליק  ת  פגם  יתגלה  או  וי 
ש הנהקבלןהתקין  במערכת  משימוש  בעת  ו,  כתוצאה  או  בביצוע  או  פגומים    בחומריםמרשלנות 

 ועל חשבונו.  לןהקב "י עקויים  ילה ו כל נה מכל סיבה אחרת, יתוקאכתוצ
 

ה,  הסביב  רד הגנתעת בהתאם לנהלי המשעת למתחייב לעמוד בכל דרישות החוק, כפי שיהיו מ  הקבלן  4.35
 .  ההסכםין למתן השירותים נשוא פי דל עוספות, משרד הבריאות וכל דרישות ויות נ רש , רשות המים

 

ל   הקבלן 4.36 ההסכם  לבכפעול  מתחייב  ההנחיות    ( משווימו  ככל  ה,ציפהאות  פותקוכולל  )  תקופת  פי  על 
מכות.  ת המוסהרשויו  רשות המים ו/או כלו/או  לתחזוקה של ת"ש עירוניות לביוב של משרד הבריאות  

 ת. לע בשינויים והנחיות המתפרסמים מעת תעדכן תו להבאחריו
 

  לןהקב ב  יימתחכך,  רד התמ"ת. לאור  שמ  י ע"יפעל חיונכרזה כמהחברה הומצהיר שידוע לו ש  הקבלן 4.37
ל הברה  חלספק  נשוא  את  והעבודות  אסון  ההסכםשירותים  פיגוע,  )מלחמה,  חירום  בשעת  טבע    גם 

  עת שגם ב  ההסכםם לביצוע השירות נשוא  משירכב המשציוד וכלי ה  וק כ"איתר רית ו'(, כולל בין הוכ
 ום.  חיר

 

  ,ירום"ח  שעת ל  קשה להכרזת מפעל כחיוני בס  "טופ  לחתום על מתחייב    קבלן בהתאם לאמור לעיל, ע 4.38
בוהכ הלל  הש   :  יתרין  לביצוע  החברה  עבור  חירום   לשעת  המרותקים  העובדים  נשרשימת  וא  ירות 
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פירוט ההסכם לביצו   והציודהכלים    ,  עבודוהנדרש  בע  ות  חירום  רשהשעת  לדרישות  בהתאם  ת  ו כל 
 .   המים

 
 

רט  וההסכם בהתאם למפרט הטכני המפ  שואנ ת  השירות  לבצע א  הקבלן  לעיל, מתחייב וסף לאמור  בנ 4.39
 .  כי ההסכםלמסמ 7ח  פבנס

 

-לע  עול  תחייב לפ מ והוא    יולע  לתוט מ  ודה בעב  הותיהעובדים וג   בטיחות   על  ריותהאחמצהיר ש  הקבלן  4.40
 גיהות שבנספח להסכם זה ולפי כל דין. פי הוראות הבטיחות וה

 
 

כל    ילהסכם זה ולפ  5אמור בנספח  כל  לפעו   משבר מים מקומי  רום או בזמןיבשעת חמתחייב    קבלן ה 4.41
 דין. 

 

את  תחיימ  לןבהק 4.42 לבצע  לדהתבהשירותים  ב  ובכפיפות  והוראות  אם  הנחיות  כפי  בהחרישות,  רה, 
  רם וג)"ה למנהל מחלקת מתקנים     הקבלן  מתן השירותים יהיה כפוףמסגרת  ב  .שאלה ינתנו מעת לעת

   עולותיו.על כל פלו וידווח  צועי בחברה"(המק
 

ו/אש  ירמצה  ןהקבל 4.43 דין  מכח  מניעה  כל  א  ו אין  ו/או  זהלהתקמ רת  חהסכם  בהסכם  ולמלא    שר 
פיוחי הת על  ש  , יבויותיו  אחרת  מחויבות  כל  בסתירלוכי  תעמוד  ו/או  עומדת  אינה  ו/או ו  בניגוד    ה 

 .ויותיו מכח הסכם זהעניינים למחויב
 

פש  ר ימצה  הקבלן  4.44 מכוח כל  בהת  עולותיו  ייעשו  זה  הוא הסכם  דין,  לכל  השירותים    ת א  יבצע  אם 
במומח במסירות,י במיומנות,  יכונות  בנאמ   ות,  ככל  ויפעל  האינטלתוביושר  על  לשמירה  של   ו  רסים 

 החברה. 
 

לא קיבל או נמצהיר    ןהקבל 4.45 כל  תן, או הוא מעולם  הנאה למי מעובדי    הסכים לקבל או לתת,  טובת 
 . החברה

 
 
 

  יותר מהאירועים  רות אחד אוקב  קדמת,מו  צורך בהודעה  , ללא זה לאלתר  הסכםרשאית לבטל    חברהה  .5

 הבאים: 

 תה.שיום לאחר הג  30ל או פירוק וזו לא הוסרה תביעה לפשיטת רג  הקבלן נגד תוגש אם .5.1

 מקרה של חדלות פירעון.מנהל לטובת נושיו או ב סים אונתמנה לספק כונס נכקרה ו במ .5.2

 ה קלון. עמ   עבירה שישואשם בו מי מטעמו י ו/א הקבלןקרה שבמ .5.3

 ה. זורטים בהסכם פ השירותים המ לספק לחברה את לןהקבמ בצראם נ .5.4

 יום ממועד ההפרה.  14קן את ההפרה תוך הסכם זה ולא תי  הקבלןר ם הפא .5.5

הסר  עלמ לחבר  מוסכם,  ספקן  כי  שמורבזאת  שוה  פריטים  לבצע  הזכות  השה  של  ו/או   רותינים  בעצמה 

 ן.רה תמצא לנכובל כפי שהחוהכל עת ולהפסיקו בכ חריםמצעות אבא

 

 התקשרותהת תקופ .6

היא   תקופת   .6.1 ________מההסכם  שנה  פהלתקו)__  _ יום  )להלן:  __   ליום  עדו(  של   __________

  "(.נהותקופת ההתקשרות הראש "

  בתקופה אחת או במספר תקופות  תקופת ההתקשרות הראשונהיך את  ה תהא האופציה להארברלח .6.2

 .  הים או מיטבייםז ם בתנאים( אופציות בהסכהמומשו כל במידה וי שנים 5הכל  סך) נוספות

בכל מועד ומכל סיבה שהיא, בהודעה    ו/או להפסיק את ביצועו,זה    הסכם  א רשאית לבטלההחברה ת   .6.3

לתמורה בעבור עבודה    הקבלן ה כזה, יהיה זכאי  . במקרימים מראש  30לפחות  ק  לספתימסר  שבכתב  

 ו. סקת ביצוע הסכם ו/או הפול הרם ביטשבוצעה ט

את החברה    יזכהן, וילכל דבר ועני   פרת ההסכםהאופציה ייחשב כה   ושת מימד אלכב  הקבלןשל  ירוב  ס .6.4
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 פי כל דין. -ים בהסכם זה, וכן בסעדים עלבסעדים הקבוע

 . ק זכות לפיצוי או תשלום מהחברהסיבה שהיא לא יקנו לספ זה מכלת ו/או פקיעת הסכם תקשרויום ההס

  התמורה .7

  רוכה עחשבונית מס    ן ל ידו, וכר השירות שבוצע עועבפורט  ן מ ש הקבלן חשבו ודה, יגיביצוע העב   בסיום .7.1

  2010  "א. חברת מי אביביםת  ,121ביאה  נדבורה האגף כספים,    -בע"מ    2010אביבים    לחברת "מיכדין  

  פורמט אחר   לו כיה מגנטית, א את החשבוניות על גבי מד  בע"מ תהא רשאית לדרוש מהקבלן להגיש

 ע"י החברה. שיידרש 

ישולם   .בעו בהסכםים שיקמחיר רות/ יהש  וריותגט לבצע את השירות בהתאם לק  ביימתח  ןהקבל .7.2   לא 

ש שירות/מחירים  קטגוריות  עבור  תשלום  מ  לא כל  אושרו  שלא  ו/או  בהסכם  להנקבעו  כנסתם  ראש 

 ל החברה.  ידי ועדת המכרזים ש  ללהסכם ע

השמתחייב    הקבלן .7.3 את  החברה  רותילבצע  להזמנות  תהיי בלבד  בהתאם  אשר  לפ,  תה  עד ול  יק שי  נה 

 . רות שהיאי כל כמות ש  הקבלןמהזמין ברה חייבת לאין החכי  מצהיר שהוא יודע  הקבלן  הבלעדי.

פרילחש  מסכים  הקבלן .7.4 לבצע  הזכות  שמורה  שברה  שטים  הש ונים  באמצעות    רותיל  ו/או  בעצמה 

 רה תמצא לנכון. חבהכל כפי שה ,תבכל ע ולהפסיק את ההסכם אחרים

ש  ןהקבל .7.5 ת  רו יהש  את  לרה לצמצם או להגדיברשאית הח   התקשרותה   ופתקת  שך כלבממסכים לכך 

 ברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.כי החבהתאם לצר

השירמ .7.6 כפחירי  בתעריות  שיקבעו  הינם י  הקבלן  עם  הישירות  סופיי  ף  העלויות  כל  את  וכוללים  ם 

השירו ביצוע  עבור  אחרי העקיפות  כולל  זנסיע  ות,ות  עבודה,ות,  החלקי  מן  כל  הנדאספקת  ם  ירש ם 

שים לביצוע מלא  ירות הדרו וע השצנדרשים לבימרים ההחו  ומרי העזר כולל כלחלביצוע העבודות וכל  

בודות מדידה סימון ושילוט. המחיר  רים, עסופיות של החומ  וקדמות ובדיקותקות מירות, בדישל הש

עבור    סףום נולא יינתן כל תשלבר אליהם  ב ומעת בכתוחו קירה והגשת ד ולל גם את התמורה בגין ס כ

יותר עבורה  המיטבית ב לופה  חות בהתאם ל ר השירעבו  רשאית לשלם תשלום  אהשירות. החברה תה

 י. הבלעדקול דעתה בהתאם לשי

תמורה בקטגוריות אלו   ת פירוק והרכבה של המשאבות תכלול העבודו  ית שירות הכוללתבכל קטגורי .7.7

 ת. ואב ל המשפירוק וההרכבה שלעבודות ה זרים והאביים את כל החומר  גם

 ל הקבלן.המלאכה ש  ל בית ל א יוד שיובובלת צ ה וה עבור העמסה, פריק  ףלא ישולם תשלום נוס .7.8

ריטים ככל שיידרש ללא  ה של פאה עם כמות גדוללה של משאית מלש הובשאית לדרוהחברה תהא ר .7.9

 לקבלן.  ות זהן שירבגיתשלום נוסף   ריגה ממשקל ולא ישולם כל הגבלה למעט ח

 חזור. לוך ר כיוון אחד ולא ה וה ויידרש, יינתן רק עב דמי לה, בתשלום עבור ההובה .7.10

עבורהתשלו .7.11 הינשעת    ם  עעבודה  חריגים  במקרים  רק  עבודוו  שאי בור  בקטגת  כלולות  וריות  נן 

ו ( ויוכפל  1)בלן עבור שעת עבודה אחת  ולם בהתאם למחיר שנקבע בהסכם עם הקהוא יש השירות, 

לם כל תשלום עבור  ות ונוצלו בפועל. לא ישו ירור הש ו בכתב ומראש עבודה שאושרת העבת שעוכמוב

ר  ינתן תשלום עבולא י   . כמו כן,ועי בחברה בכתב ומראשגורם המקצשל ה  אישור  ק ללאת שסופשירו

 ירות/מחיר בהסכם. שירות המוגדר ומתומחר בקטגוריות השספות לשעות עבודה נו

ח  התשלום .7.12 חלקי  מקוילובגין  מקורי ריים  ף  כלוליםולא  שאינם  בכפוף    ןרו במחי  ים  יתבצע  לעיל 

ה. עבור  י המנהל המקצועי בחבר ורה על יד ואיש  יצוע העבודהטרם ב   קבלןת הצעת מחיר ע"י השלהג

ה ח תשלקי  החברה  תוספת  חילוף  לקבלן  עד  לם  החלפים  5%של  רכישת  חשבונית  הצגת  או    כנגד 

לפ של  יצ  20%חות  בניכוי  בחירההחלפ   בואןרן/יממחירון  ה   ים.  לבאחת מהחלופות  דעת  יקשינה  ול 
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 החברה. 

ל ידי  ועליו להיות מאושר ע  ישות היצרן,דרלק המקורי ובהתאם לח ה  שיסופק או ייוצר יהי  קשהחל .7.13

 מקצועי בחברה. ורם ההג

ת  רות אלא בהסכמיביצוע הש  רות בעצמו ולא להעביר לעסק אחר אתיהשאת  צע  מתחייב לב  הקבלן .7.14

ומב  החברה בזאת  מובה ראש.כתב  איר  כי  הצדדים  בהעבבין  הש   תרן  איביצוע  לעסק  כדחרות  י  ר 

ביו  מחיו  המאיז  לןהקב ות או לפטור את ריהנאות של השע לביצו הקבלןמלאה של ה  לגרוע מאחריותו

 ההסכם.י כלפי החברה עפ" 

כלבת .7.15 פרט  ום  בהסדרי תמורה  שייקבע  כפי  או  יגיש  חודש  לחשבוניו  הקבלןניים    הנחיות ת בהתאם 

 ל עת. רה בכהחב

מהאמורמ .7.16 לגרוע  גם   ןהקבל,  בלי  החשבוניות  את  החביםהקבלן "פורטל  באמצעות    יגיש  של  רה  " 

לה  עת.ורבהתאם  בכל  החברה  למערכת   אות  הקש  זרתבעמתבצעת    הכניסה  איש  וזיהוי  ר  קישור 

בון  נתוני החשצעותו והקלדה והטענה של  כת, קבלת קוד חד פעמי והזדהות באממערב  קבלןהמטעם  

 וט הבא:רינית המס תכלול את הפ ו בחש ספקוההזמנה שאושרה לההסכם  לתנאיתאם בה

 בודה; העביצוע ריך תא .7.16.1

 וצעה;שבהעבודה אור  ית .7.16.2

 להסכם; 1פח נס ם בם הנקוביבהתאם לתעריפיהעבודה מחיר  .7.16.3

ועלות שעת עבודה    קח/מנהל הפרויקט שביצע את העבודותהמפהעובד/יד ושם  הגדרת התפק .7.16.4

 רויקט בפועל.יצוע הפערך בוז מאו האחלדרגתו(  )בהתאם

 . 1 בהתאם לנספחיף קבוע ער, תי החברה ושרו על ידאעבודה שבוצעו בפועל וה ת שעותכמו .7.16.5

 . מס בהתאם לכל תקבול תבוניויפיק חשהתשלומים  של ינהל תחשיב   הקבלן .7.17

 . 2017-לחוק מוסר תשלום לספקים, תשע"ז התאםב  -ום אי תשל תנ .7.18

 .הקבלןבחברה, מוטלת על   הכוננלכתובת ה שת החשבונית  האחריות להג .7.19

 החברה בכל עת. גיש חשבוניות בהתאם להנחיות י  קבלןה, כי יובהר .7.20

החיגיש    קבלןהר,  מהאמולגרוע  מבלי   .7.21 "פור  שבוניותאת  באמצעות  החברה  הספקיםטל  גם  של   "

ל בכלה בהתאם  החברה  בעהכ עת.    וראות  מתבצעת  למערכת  הקניסה  איש  וזיהוי  קישור  שר  זרת 

טענה של נתוני החשבון  והקלדה והצעותו  מת קוד חד פעמי והזדהות בא קבל  כת,ערבמ  הקבלןמטעם  

 .ספקושרה לנה שאם לתנאי ההסכם וההזמבהתא

והמלאה עבות יה הסופמהווה את התמור ת  ר השירועבוה  התמורסך   .7.22 מתן השירותים    ר, המוחלטת 

עבוכ הכרוכים  וד ל  הוצאה  ו/או  תשמע  הםבה  ולא  גו  ו/או  הקבלןמ ,  ה כל  אחר  כל    מו,יעור  קשרם 

זו   לתמורה  באשר  כטענה  ו/או/או  טענה  מעבל  נוספת  לתמורה  דרישה  לו  עבור  האמורה  ר  תמורה 

 . רותהשי

כל  ו , ניכויים סיםמ ,התשלומים, ההיטלים ,ת ההוצאוו ואחריותו, בכל ל חשבונמו, עבעצ א ייש ן קבלה .7.23

והמוטלים    על ידוים  תנותים הניבשיר  כרוכיםה  עליו,ין ו/או הסכם  החל עליו על פי דאחר    םושלת

ים  כומכל הס  בגין  , בין היתר,ל פי חוקויותיו על פי הסכם זה ועיצוע התחייבגרת ב סעליו מכוח ובמ

ל   שישולמו  הסכם לו  ספ   פי  הסר  למען  מובזה.  כי    רהק,  הביטוח  תכל  בישא  י  הקבלןבזאת  שלומי 

עימו,    חר הקשורם אורג  או כל/ו  הקבלןמיותו וחשבונו, ולא תשמע  י באופן עצמאי ועל אחרומ אהל

   ביטוח לאומי.תשלום לו/או אי תשלום קשר עם הנובעת ו/או בה, חבר כל טענה כנגד ה

המדווחת  עסקשל    רהבמק .7.24 בסה  מזומעל  רשא  הקבלןן,  יס  להמצ יהא  התשלום,   איי  לצורך    חשבון 
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  42קון מס'  תימים מיום קבלת התשלום )בהתאם לי  14חשבונית מס בתוך    הרויהיה עליו להגיש לחב

 מכי ההסכם.אי התשלום בהסכם ובמסח מעודכן של תנוסלל נמוסף(. בהתאם לכך נכ וק מס ערךלח

ירה  החבש ומים  מהתשל אחד    מכל .7.25 כדיןנוכה  תשלם,  תקף  א  לחברה  ימציא  הקבלןאם    .מס  ישור 

ד  ופי האישור כל ע -, החברה תפעל עלי מס בשיעור נמוך יותרכויכוי מס או אישור לנינבדבר פטור מ

 . ףוקהוא בת 

חב .7.26 בו  על  מקרה  במס  החיוב  החברה,   בגין  ןהקבל ל  עם  וע   העסקה  התמורה  קבלת  הסכום  עם  ל 

במקרה בו חל    ל י לע  10.12 עיףכמפורט בס  נית מס,חשבו   , במקום בוןחש  להגיש  י הוא שהתקבל, רשא 

)בהתאם לחוק    הקבלן עסקאותיו של  מורה עקב היקף מחזור  תה  ס בגין העסקה עם קבלתמהחיוב ב

עד  , בדבר היות מויןעורך הדאו אישור  ח  ור רו"איש   הקבלן, ימציא  (1975  -תשל"ו, הסףערך מו  סמ

יומצא    רר כאמוכום שהתקבל. אישוועל הס  תמורהעם קבלת ה  קה,ין העסיו בגהחיוב במס החל על

אישור כאמור, תפעל    הקבלןא  די שנה בשנה. המציש מיודחס לשנה שהסתיימה ויח יב   הקבלןעל ידי  

אעל    החברה תשלומיםור  ישפי  לגבי  בג  זה  יבוצעו  העברש  וןחשבין  אשר  לאחר  האישור,  יועברו  ת 

 ן. חשבו ם התמורה כנגד המצאתותשל

ל ר  הקבלןבו  רה  במק .7.27 חשבונ  שבוןחהמציא  שאי  מס,במקום  התמורה  ל  ית  קבלת  יא  צהמו צורך 

 וראות הבאות: גם הה  לו, כאמור, יחוחשבון

חשבונית   בלן הק .7.27.1 לחברה  להעביר  לא  מתחייב  מיום    14-מחר  או י  מס  התמורה,  קב  יום  לת 

 ן.ד הצגת חשבו לו כנגשולמה ש

עכב תחת  רשאית לתהא  מור, החברה כא במועד  ית מסא יעביר לחברה חשבונ ל הקבלן שקרה במ .7.27.2

קשרות אחרת  רת כל התסגת התקשרות זו ובין במרבין במסג  לספקם ממנה  יעם המגיידה כספי

חשבונית שי המצאת  מועד  עד  עמו,  לה  ה  ש  שכוס המס.  בם  יהיה  כאמור  מס  יעוכב  גובה 

שהתש ה ומות  לנ שילמה  יכלה  ולא  א חברה  בגין  המסכותו  חשבונית  העברת  י   י    לן הקבדי  על 

 ר. במועד כאמו

ים  יעאו לקזז מהכספים המג/ו   הקבלןמרשאית לתבוע    אהחברה תע מהאמור לעיל, הלי לגרו מב .7.27.3

ש לה עמו, כספים  שי  תרקשרות אחרת התקשרות זו ובין במסגרת כל התבין במסג  פקלס ממנה  

 אמור.ס במועד כהעברת חשבונית המה בשל אי יגרם לכל נזק ש  בגין

חריגים .7.27.4 עבהם    במקרים  פריטבודיהיו  או  שיות  לבים  ידדרשו  על  הק יצוע/אספקה  שאינן    ןבלי 

לפי אחד מכליסעויות בהסכם, יתומחרו  מכלולות בכתב הכ החישוב כמפורט להלן,    יפים אלו 

 ברה : התפעול בחנדסה ו לעדי ואישור מראש של סמנכ"ל הההב  תעלשיקול דהכל בהתאם  

 חה. הנ  15%פחות בכל עת בניכוי של ל מחירון דקל המעודכן .7.27.4.1

 ויות.כתב הכמ מים בסעיפים דו .7.27.4.2

 עלויות ותשומות.  בעבודות דומות מבוסס קוש  חיריבחינה של מ .7.27.4.3

 השוק.  ואישור החברה לאחר בחינת מחירי  גת חשבונית עבור הפריטהצלפי  .7.27.4.4
 

   הצמדהאי נת .8

 .כןרצחירים לד המלמד יםצמודמחירים בהסכם ה

 ת פיצוי מוסכם וקנסו .9

לן )כל  הטים לרים המפואחד מהמקר בכל    ן,כל דיעפ"י  ו/או  י הסכם זה  ברה לפות החמבלי לפגוע בזכוי .9.1

פי שנקבע להלן, וזאת מבלי  המוסכם כ גבה החברה את הפיצוית  לן: "ההפרה"(,האחד מהם יקרא ל

את    תוכל גם שלא לגבות מו כן, החברה  . כהב ההפרכיח את הנזק שנגרם לה עקהול  החברה ל  שיהיה ע 



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 44עמוד 

   :י דעתה הבלעדשיקול תאם להפיצוים להלן בה

 ת ההפרה יחיד הפרה ה של  לימילו אורית
 מוסכם  פיצויה גובה

 רהפהה בעבור

 )כולל(   שעהרות של עד יצבות לביצוע השייאיחור הת*
 ₪   250 ה ל מקרלכ מחלקת מתקנים ללא אישור 

 עד שעתייםרות מעל שעה ויהש  לביצועייצבות  ת איחור לה*

                           נים ללא אישור מחלקת מתק )כולל(
 ₪   500 רה כל מקל

 ועד    םשעתיירות מעל יביצוע השבות לצר להתייאיחו*
   ₪ 1,000 לכל מקרה                                                      ולל( ללא אישור מחלקת מתקנים )כ  שעות 4

 ₪   2,000 ה לכל מקר יצוע השירות או אי התייצבות לב שעות ו/ 4חור מעל  אי*

 ₪   2,000 לכל מקרה                                                                   רה(כל מק)ל לת בשטחהשארת פסו 

 בטיחותית ו/או הגעה לביצוע עבודה  לא   העבוד
 ₪   2,000 לכל מקרה                              במפרט הטכני        גדר ו מל ניגודב

 ₪  20,000 קרה לכל מ ההחבר י לרמות אתשיש בו כד לתשלוםוטעה  הגשת חשבון מ

 ₪   5,000 לכל מקרה  ה ודה לקויוע עב צבי

 קרה מלכל  בזמן ביצוע השירות  זקגרימת נ

לפי  ₪ ובנוסף פיצוי  5,000

  בד)ובל זקעלות הנ

ניתנה לנותן השירות  ש

קן את הנזק  נות לתהזדמ

בתוך זמן סביר  בעצמו 

אם לשיקול דעתה  בהת

 ( החברה די שלהבלע

   הטכנירש במפרט  נדה כפי שלא  יוד וחלפיםאספקת צ
 ₪   2,000 לכל מקרה  ישור החברה ללא א ו

 ₪    500 לכל מקרה  ירות הש ע וסיום ביצכל יום עבודה ב שלאיחור 
 )לכל יום( 

 ₪   5,000 מקרה  לכל חילוף לקוי ולא תקני ק חל ספקת א

 ₪   10,000 קרה לכל מ על ידי החברה  בלן משנה שלא אושרהעסקת ק

 
 

דים  ידי הצד-קבע עלנראוי ומוסכם מראש, ש  וםה תשל וועיל מהל   9.1יף  קבע בסעכם שנפיצוי המוסה .9.2

 ה. פרהה ל ברת ש ק העלול להיגרם לחברה, כתוצאה מסתיחס סביר לנזק, שנצפה כנז ב

  ועת או לגבות ספק בכל  רים מכל סכום שיגיע לסכום הפיצויים האמו ות את  החברה תהא רשאית לנכ .9.3

ה  זשל החברה לפי הסכם    תיהזכויומ  לגרוע  יף זה כדיוראת סע יה בה חרת. לא יהל דרך אבכ   הקבלןמ

החו חוק  )תולפי  תשזים  הסכם(  הפרת  בשל  ניכויי1970-ל"ארופות  הפיצויים,  תשלום  או  .    ם ייתגבם 
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את   פוטרים  המהתחיי  הקבלןאינם  מתן  את  להשלים  התחבותו  מכל  ו/או  אחרתשירות  עפ"י    ייבות 

 ם. כההס

יהם,  לסכמים, או בנוסף א ם המויצוייהפבמקום    הקבלןת מרה לגבות החבגורע מזכו  ור לעילאין האמ  .9.4

 . הפרת ההסכם על ידוים שנגרמו לה כתוצאה מ תרת הנזק את מלוא/י

 ובדיווע הקבלןמעמד  .10

, ולרבות  ההחברם  ניין ויחסיו עצמאי לכל דבר ועידו כקבלן עעל  ם יינתנו  שירותימצהיר כי ה  הקבלן  .10.1

עובי החבע  הקבלןדי  חסי  יחסילא    רה,ם  א  ,בידמע-עובד  יהיו  שותפות.  שליחות  מצהיר    ןהקבלו 

 זה.  ם בהסכ עימולהתקשר  החברההרה זאת הסכימה י רק בהסתמך על הצי ידוע לו, כ ומאשר כ

השי התמו .10.2 בעד  הכוללת  הסכימו    ,רותיםרה  זה,    והחברה   הקבלןשעליה  בהתחשב  נ בהסכם  קבעה 

עסקתו או  בגין ה   חברהלהיו  י   , ושלאדר "עובד"אינו בגאי, ועצמ  כקבלן  ר לפעולבח  הקבלןי  כ דה  בעוב

 , לרבות תנאים סוציאליים כלשהם. ין זכויות כעובדויות נוספות בג ם העסקתו כל על וסי

ל  ובין ע  הקבלן  תי פני  ל פיעאו כל גורם מוסמך אחר, בין    עבודה,ידי בית הדין ל -יקבע עלאם י ,  לפיכך .10.3

בהסכם    מפורשהאמור ב   למרות,  "עובד"כ  לחברהו  שירותי   הגיש  הקבלן, כי  ר כלשהוית גורם אחנ פ  פי

הצדדי  ,זה מ מסכימים  שהיה  השכר  כי  בגין  כ"עו  לספקגיע  ם  כ בד",  בפרויקט  השירותים  ,ולומתן 

ששמהתמאחוזים(    )שבעים  70%נו  הי  זה  ורה  הסכם  פי  על  לספק  " )להלןולמה  ה:  מוסכם  השכר 

 "(. כעובד

טען כי  זה, בה יי  הסכםותרת  הסתביעה  ישה ו/או  תוגש דרם בו  , ביוחברהללהשיב    יהיה חייב  ןהקבל .10.4

  לשכר   מעל  החברהתשלומים העודפים שקיבל מ , את כל הרההחבו עובד שכיר של  היה או הינ  בלןקה

 ם כעובד.  מוסכה

 חריות  א .11

לגופו  להיגרם  ש שעלול  כורה גופנית ו/או נזק לן פגיעבאחריות המוטלת עליו ע"פ דין בגי  יישא  ןהקבל .11.1

אלרכו  ו/או של  כלשהו,שו  מנחברה  ל  לרבות  דם  לעירייה,  שייגרוהליהן  ו/או  כתוצאה  עובדיהן,  ם 

  נה שנשכרו נים וקבלני משקבל  אומו ו/ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטע  קבלןהמחדל של    ממעשה ו/או

יד  וביצועעל  השירותים  מתן  במסגרת  זה  חייבוהת   ו,  הסכם  נשוא  ע  או/ו יותיו  החבבקשר  רה  מן. 

 מפניה.  ןהתגונ מור ותאפשר לספק לעה כאביו/או תלת דרישה ודות קבספק א תודיע ל

נז  הקבלן .11.2 דמי  כל  לשלם  פיצמתחייב  או  עלק  המגיעים  לעובדיו  -וי  דין  כל  אדלכו/או  פי  אחר  ל  ם 

בש ו/הנמצא  הפו ירותו  ו/או  לנפש  ו/או  לגוף  נזק  עקב  עבורו  לעל  ביצוע  או  במסגרת  רכוש, 

 . קשר עמןאו ב/הסכם זה ו פי -ו עלבויותי תחייה

  , הוצאה  או/ו  נזק  כל  בגין,  שונההרא  דרישתה  עם   דמי  ,החברה  את  לשפות  או/ו  צות לפ  תחייבמ  הקבלן  .11.3

  מאירוע  צאהכתו  רה לחב  רמושייג,  החברה  נגד כ  גשתוש  יעהתב  בגין   ד" עו   ט "ושכ  הוצאות   לרבות

  החברה   .דין  כל  פי -על  ו א  זה   כם הס  י פ-על,  ו בשמ  או /ו  מטעמו  מי   וא /ו  הקבלן   של  באחריותו   שהינו 

 .מפניה  להתגונן לו  רותאפש  כנגדה גש ושת תביעה או /ו  דרישה כל קבלת ת אודוק לספ  תודיע

בעצ  באמור   אין .11.4 ו/או  והביטוח  האחריות  ערי בסעיפי  עלהבי   כתם  כפ הקבלןידי  -טוחים  שיפו,  רטו  י 

להטיל  ו/או  י כל דין,  פ-או על ו/הסכם זה    פי-על   הקבלן ותיו של  י להלן, כדי לגרוע מאחריותו והתחייבו

 ין. סכם זה ו/או בדהובה נוספת מעבר לאמור בייה חיר או הע/ ל החברה וע

  ממנה   שיגיע  סכום  מכל,  ללותובכ   זה  סעיף  לפי  זכאית  היא  להם  מיםסכו  לנכות  רשאית  תהא  החברה .11.5

  דרך   לכב   הקבלןמ   םלגבות  רשאית  תהא  וכן,  שהוא   זמן   בכל,  חוק  פי-על  וריבית  הצמדה  צירוףבפק  לס

 . חרתא
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  ההסכם   לפי  ןהקבל  של  חייבותת ה  מכל  לגרוע  באות   אינן   ,שבו  נההמש   פיסעי   כל  על,  זה  יףסע   ות הורא .11.6

'  דכו  הפסד /אובדן/נזק  בגין  שהיכל  ריות מאח  הקבלן  את  לשחרר  כדי  בהן   ואין   יןד  כל  פי-על  או/ו

 . הקבלן בביטוחי מכוסה   שאינו או  וסההמכ

 הקבלן י וחביט .12

  הקבלן, מתחייב   י הדיןפ  או על /זה ו  הסכםעל פי    קבלןהשל    ווהתחייבויותימאחריותו    עמבלי לגרו 12.1

)להלן:    הסכםהשירותים נשוא  תן  זה ו/או לפני מועד תחילת מ  הסכםעל    ימהחתועד ה לפני מ  זה 

שך  בונו במ(, לערוך ולקיים על חשמבניהםרו )המוקדם  בואו ע( על ידו ו/או מטעמו ו/ים"רות "השי

עניין ביטוח  זה ל  כםהסרט ב אחרת כמפותקופה    או כלזה ו/  הסכםא  ם נשותן השירותימכל תקופת  

יטוח המורשית כדין לפעול  ת בים המפורטים להלן, באמצעות חברביטוחת הא  ועית,אחריות מקצ 

 :  פורטים להלןהמ חים" או "הביטו הקבלןיטוחי : "ב לןל )לה בישרא

 ;אש מורחב 12.1.1

ש בות ציוד וכל רכורל  הקבלןעלות  דש רכוש בבחהמבטח במלוא ערכו כ  ביטוח אש מורחב (א)

מאח שהוסוו  מין  כלר  בבעלות  ג  ב  הקבלןא  אותו  ו/אמישרי המשמש  בעקיפיןן  במתן    ו 

 בקשר עם הסכם זה.השירותים 

התנ (ב) פי  על  הביטוחי,  ה הכיסוי  והכיסויים  אים,  בפוהמכוסהרחבות  )אש ים  רכוש  ליסת 

מוגב לא  אך  לרבות  עמורחב(,  נזק  ו/או  אובדן  עשן,קל,  אש,  התפוצ  ב  רעידת  וצברק,  ת, 

פ שבירעותאדמה,  נת ,  נבזדו  קז ות,  כלן,  נזקי  וסופה,  סערה  טיסזקי  בוםי  קולי,   ,    על 

תנגשות )אימפקט(, נזקי השיטפון, נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות צינורות,  

 נזקי פריצה ושוד )על בסיס נזק ראשון(. זדון, נזק ב

  יפב( כלו)שיב   חלוףבטח על כל זכות תמהלפיו מוותר  נאי מפורש  תוליסת הביטוח כוללת  פ (ג)

ל זכות התחלוף לא יחול לטובת  וויתור עדבר ה מור בובלבד שהא  הועובדי   המנהלי ,  ההחבר

 . אדם  שגרם לנזק בזדון

בזמ (ד) כי  וסכם  ב  רשאי  קבלן הה,  לערוך  אשלא  המשמש ש  יטוח  ציוד  ו/או  לרכוש  מורחב 

 ( א')  2ח  ספנב ת וכולל האמור  בורל לעיל    זה   12.1.1עיף  סבכמפורט    ן השירותיםבמת  ואות

בסעיף  הקבלן  יביטוח  ראישו האמור  ואולם  נזקלהלן  12.11,  ו/או  אובדן  כל  לגבי  יחול   ,  

 .במלואו כאמור  הביטוח כאילו נערך הקבלןלרכוש שייגרם 

וך  רעיבמידה ולא  כי  ,  לןהקב  לעיל מתחייב  )ד(  12.1.1האמור בסעיף  גרוע מבנוסף ומבלי ל (ה)

א לביטוח  מורחב,  לידי  הש  להחברהמציא  י,  מ אוחא  חר  וכת  כםהסמת  תי מועד  נאי  זה 

, החברהכלפי  מאחריות  בדבר פטור  מכתב הצהרה  רותים,  השין  מתשך  ו/או המלתחילת  

זה ומסומן    להסכםמצורף  רה", ההצה   -סח "פטור מאחריות  אם לנובהת  עובדיהו מנהליה  

 . הקבלן יהוא חתום כדין על יד כש  ("'ב) 2נספח כ
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 ;אחריות כלפי צד שלישי 12.1.2

שי  פלכ  ותחריא ביטוח   (א) את  המבשי  ליצד  שליותאחרטח  או    בשל  דין  יפ-על  קבלןה  ו  מעשה 

ו של  או לרכושופו ו/לג נזק  או  ה  פגיע אובדן  ל  מתן השירותים אשר גרמועם    ני בקשררשלמחדל  

  ק נז  או  גיעהפ   לרבות,  הסכםה  עםשר  שירותים בק מתן הבכל הקשור ל  ף שהואוג   אואדם ו/כל  

 . העובדיו ה מנהלי, לחברה

 . וחת הביטתקופ טבר ללאירוע ובמצ (₪מיליון  ארבע) ₪  4,000,000ת  וחריהא ות גבול (ב)

כפוף  ז   ביטוח (ג) אינו  הנובע  להגבלותה  חבות  התפובדבר  אש,  מ:  בצת  חבות  צות,    הקבלן הלה, 

י  ונתיהום תאז  ריים פגומים,יטאסנ  ה ועובדיהם, מתקניםני משנ לב בלנים ו/או קקכלפי  ובגין  

ומק צפוי,רי  הר שבוה  הית בש  בלתי  תביעות  במאכל  ק  מזי  ברד  כל מ  עלה תה,  וכן  משקה,  או 

וח  טנם דמי בישלם בגי חייב ל  קבלןהלגבי עובדים שי )למעט  מלאו  וחיטלב המוסד  מצד  חלוף  ת

 . ומי(לא

שלישי  כיות  ר האחח  טו יבסת  לי פו (ד) צד  ידי  ע  ערכתנ הלפי  אישור    (א')   2נספח    פיעל    הקבלןל 

  טח"(ן: "יחידי המבו)להל    יהו עובדנהליה ו/או/או מ  החברהשפות את  חב לרתו  ןבלקהיטוחי  ב

  , בדיוויו ו/או עמנהל  ו א/ו  הקבלןל  או מחדל רשלני ש/ו מעשה  לות  י אחר  הםמי מעל  ל  היה ותוט 

אחד  כל  ר  עבו  כו בנפרדנערם כאילו  יח ו את הביטו אירל פיו  " עבתולצ  לסעיף "אחריות   וףפכב

 טח. ומב י המיחיד 

הבוליספב (ה) ביטות  מצוין  של  ו/או    תובבעלו  ושרכ   ינושא  החברה   רכוש  כי  רשומפח  שימושו, 

י הקבלן ביטו לצוריחשב  ,  זהך  שליש  ושכרכ  ח  ש  יצד  חלק  אותו  עליוכוהרל  )למעט  פועל    ש 

 . (תישירו   הקבלן

 
 ;חבות מעבידים 12.1.3

או  ש( ו/חדח  סו נ)  ן הנזיקי  פקודת פי  על    הקבלן של    תואחריומעבידים המבטח את    חבותח  טובי (א)

הא  "י פע התפ  יםמוצרל  חריותחוק  על  כלפי    1980  ש"םגומים,  המועסקים  ן  במתידו  העובדים 

טוח"(  רה בי: "מק)להלן  מקצועיתאו מחלה  /ו  תאונת עבודה ין  גב  הסכםהעם  בקשר  ם  רותיהשי

תן השירותים  בכל הקשור במח  במשך תקופת הביטו  עבודתם  עקבוי  דתוך כי מהם  מלשייגרמו  

 . כםהסה םע רבקש

בבהאח   לות גבו (ב) מעבידבחח  יטוריות  לאירוע    ₪  20,000,000  -  ו  תובע ל  ₪  6,000,000   ים ות 

 ת הביטוח. תקופטבר לובמצ

  הקבלן  תנוחה, חבוומ  ודהעב ת  שעובדבר    הגבלות   לא תכלול   טוח חבות מעבידיםי לביסה  הפול  (ג)

ם  רעליות ויונית פ  ,ם(ייחשב כמעביד  בלןהק)היה ו  םעובדיהאו  / או קבלני משנה ו/ו  בלניםקכלפי  

 . קפי החועסקים על  ור המ עו נ קת סעבדבר ההן ו

ולמו   בנוסף (ד) לעיל  מהאמור  לגרוע  כי  מוסכהלן,  בלי  בזה  ה ליסופם  את    תורחב  חו ביטת  לשפות 

עובדי  החברה ו/או  מנהליה  ביטרקמ  קרות  יןינ עלונקבע  ה  הי  ,  הו/או  מהם  כי    וח,ה  נושא  מי 

 . ןלהקבמי מעובדי כלפי    מעביד כלשהן בחובות  

כן  מכ (ה) בז מוו  סכםמוו  כי  צהר  הופ ה  תכלובליסת  במ  סעיף ל  יטוח  על  פורש  ויתור  זכות  דבר 

האמור  ובלבד ש    ו/או מנהליה ו/או עובדיה   החברה  י לפכ  הקבלןמבטחי    ( שלשיבובהתחלוף )ה

 . זדוןבם לנזק אדם שגר תובחול לט א יהתחלוף ל תוכ זור על הווית דברב
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 ;עיתקצואחריות מ 12.1.4

בפי  על    לן הקב   ות אחריח את  המבטת  צועיקטוח אחריות מיב (א) דתביעה    של דין  בריו/או    גיןשה 

  הקבלןו מחדל רשלני של  א  עשהבמ  ןמקצועית שמקור  ובה ח  פרתה  בגיןו/או  ת מקצועית  רשלנו

 .הסכםה שר עםקב םותיירהשן  תמ במסגרתו/או עובדיו 

 . יטוחבבר לתקופת המצטע וב ורלאי (₪ן מיליו  שני) ₪  4,000,000אחריות  ה ות ולגב (ב)

זה ביטו (ג) ח  תלהגבלו וף  כפ  אינו   ח  הנובעבדבר  אר, האיחו  שימוש,  דןאובמת  בות  עיכובשהייה    ו 

ן  אובד עקב    הקבלןחבות  הרחבות בגין    כוללת וליסה  הפ  ו כן, כממכוסה  ביטוח   קרהבות מבעק

מחריגה  עת  ובחבות הניטוח(,  צטבר לתקופת הב ירוע ובמא₪ ל  50,000  שלך  )מוגבל לס  יםמסמכ

 . ןהקבל  ובדיעמי מ ל ש שר יו אי  או ת, רשלנותמטעו ,תמכוסבתום לב מ

    או עובדיה /נהליה ו ו/או מ   החברהאת    פותלש   וחפוליסת הביט להרחיב את    הקבלן ותו של  ריבאח (ד)

ו  א ו/  הקבלן  ידי  על  לב  וםבת   ושנעשרשלני    מחדלאו    שהמעל  ל מי מהםעבגין אחריות שתוטל  

 .  דיהובע  הליה ו/אוו/או מנ  רהבהח פיכל  הקבלןת חבומוזאת מבלי לגרוע  בדיווע

מועד תחילת  ר ממאוח  שאינו מיום  בי  תחולה רטרואקטיר מועד  יתה  יןב  לת לכו  טוחביפוליסת ה  (ה)

 . מתן השירותים

  וחט יהבת  פו חר תום תק דשים לאוחה(  )שיש   6פוליסת הביטוח תקופת גילוי של    תכסהכן  כמו   (ו)

אי  הינההביטול  לת  יעם  בא  למעט) מו/  הי מ רפ  שלוםת  בגין  נעראי  בתנ(  המ ראו  לא  י  ע"ך  כי 

הופחלביטוח    ן בלהק כי מעני  לפי שמקביל  י  וס יק  המבוטחת  חבות  לכסות  .  זוסה  פולי   נועד 

  לפני תום   ילתםעים שעחול אך ורק על אירו י הרחבה זו יחי על פמוסכם בזה כי הכיסוי הביטו

 . בתקופת הגילויונה אשלראשר נתגלו  ו טוחיתקופת הב

  ין פי ד יותו על  ראחתקיימת  ד מל עוכ  קףהחזיק בתו ל  הקבלןעל    עית,ריות מקצואח  טוחיאת ב (ז)

 .על נספחיו  זה הסכם  אשר נעשתה על ידו בקשר עםות כל פעילל

 
נשוא  תן השעד תחילת ממתחייב, לפני מו  הקבלן  12.2   ידו ו/או מטעמו, להמציא זה על    הסכםירותים 

והמהווי את    חברההלידי   להלן  המפורטים  חלק  המסמכים  מבלתי  ם  בהתא  םכהס נפרד  ם  זה, 

 טוח"(: מכי הבימסהלן: "זה )ל סכםהים המפורטים בוההיקפ   לתנאים

ביטוחי   12.2.1 קיום  לנוסח התאב  בלן הקאישור  ל   ם  לן:  ה)ל (  )א'  2נספח  כזה    הסכםהמצורף 

 "(.הקבלן וחי ר ביט"אישו

מתחיי  (א')  2נספח  )  קבלן הביטוחי  אישור  המצאת  ל   בנוסף 12.2.2 כאמור,  כי    הקבלןב  החתום 

לק  דרישבכפוף  בכתב  בלת  "הדרישה  רה מהחבה  מ קהעת לקבל    "()להלן:  סות  פוליים 

גילויבמלווח  יטהב עלולות להביא לתביעה בפוליסות  הות  נסיב  אן או בחלקן, במקרה של 

בתוך    הקבלןציא  ימ,  שבהסכםהביטוח    תנאי  לבחון את קיום   לחברה לאפשר  ו/או על מנת  

קבל מ מימים    14 הדועד  מכי  "מס)להלן:    שותהנדר  הביטוח  פוליסותמ  העתקים  רישהת 

בזה  ,  (הביטוח" ח  רה חבלמציא  י  הקבלןי  כ מוסכם  הפוליסואת    המתייחסיםת  לקי 

בלבד  אנשוות  שרתקלה זה  "  מכרז  הביטוח)להלן:  נתונים  פו  שייחשומבלי    "(מסמכי 

 .מכרז זה שואנודות  לעב  ים שאינם רלוונטייםגמסוו מסחריים  

ההעתק 12.2.3 המצאת  כי  בזה  )מ  יםמוסכם  הביטוח  הביטוחמפוליסות  לרבות  סמכי  כאמור,   ,)

בדבר   הבי האישור  לא  כאמו  ,'()א  2פח  ס נים  טוחעריכת  ו/או  תפגע  לא  תגרע  ר, 

 ו.זה, על נספחי  םהסכעל פי   הקבלן ייבויות  חמהת
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  2נספח  )  הקבלן  ביטוחיוח לרבות אישור  כי הביטמסמ  תכי המצא  הקבלןמוסכם בזה על   12.2.4

ב  (, כאמור,  הינה תנאי)א'( ולל  םהסכיסודי  כי הביטוח לרבות אישור  א המצאת מסמזה 

יוכ ורכאמ  א'()   2  ספח  נ)  הקבלן   ביטוחי לא  במ  הקבלן ל  ,  השלהתחיל  נשוא  תירותן  ים 

לעיזה.    הסכם האמור  אף  איעל  כי  בזה  מוסכם  הבי  ל,  מסמכי  בהמצאת  לא  מועד  טוח 

הפרה   איסותהווה  חלפדית,  אם  הימ  10ו  לא  בקשת  ממועד  להמצאת בכת  חברה ים  ב, 

 . אמורכ המסמכים

בסעיף    הקבלןי  ביטוח  12.3 יורחבולעי   12.1כאמור  היתר  בילכסות    ל  ש  אתן  כלפי    לןהקבל  אחריותו 

חבו  ן יורכמו כ  מעבידם(ייחשב ל   הקבלןים היה ו)לעניין ביטוח חבות מעבידני משנה  לוקבלנים  קב

  עלבגין אחריות שתוטל    ו/או עובדיה היה וייתבעומנהליה  ו/או    ברהחאת ה   לשפות  הקבלןיטוחי  ב

 (.ח"י המבוטיד "יחן:  )להל קבלןהקב מעשה ו/או מחדל רשלני של מי מהם ע 

זה, במשך   הסכםשוא טוחים הנדרשים בקשר עם השירותים ניהב  את כלזיק בתוקף להח  ןהקבלעל  12.4

נו, את ביטוח אחריות  גרוע ממל ומבלי ללעיור  בתוקף. בנוסף לאמ  זה  כם הסיה  קופה בה יה כל  הת

נעשתה    שראילות ין לכל פע עוד מתקיימת אחריותו על פי ד וקף כל יק בתלהחז הקבלן ועית, על מקצ

 . ספחיוזה על נ םכהסעם ידו בקשר  על

תחלוף    זכות  על כלר ויתור  ערכו( יכללו סעיף מפורש בדב)אם וככל שיי  הקבלןטוחי הרכוש של  יב 12.5

ור  ר הוויתיה ובלבד שהאמור בדבו/או מנהליה ו/או עובד   החברפי ה כל  הקבלן  ימבטח   )שיבוב( של

 ון.דזלנזק באדם שגרם ל זכות התחלוף לא יחול לטובת ע

יסה בנפרד ולא  ל פול פיים לכבגבולות אחריות ספצי  וערכ, יי תועיוחי צד שלישי ואחריות מקצביט 12.6

משותפ אחריות  בגב  ים. כגבולות  משולב  ביטוח  של  גבול  ת  בולו מקרה  יעמוד  משותפים,  אחריות 

 פת הביטוח.ולתקו₪ למקרה   8,000,000 ך שלסתף על המשוהאחריות 

ספק 12.7 הסר  בז מוב   למען  כי  הר  הביסכאת  האחריות  ומי  גבולות  ו/או  התנא  וו/אטוח  יטוח  ב י 

הא מן  ב המתחייבים  ביטוחי    זה   כםהסמור  עריכת  דרישה  ()א'  2נספח  )  הקבלן ובאישור  הינם   ,)

  ת ולקבוע את ויו ב ו לחלנזקים ו/א   לבחון את חשיפתו   הקבלן , ועל  הקבלןעל  טלת  ית המומינימאל

א  הומצהיר ומאשר כי    הקבלןהתאם.  ביטוח בה  ו תנאיחריות ו/או/או גבולות הא  סכומי הביטוח

הקשור    ו בכלו/או מי מטעמ   חברהה כלפי ה ו/או תביע דרישה    נוע מלהעלות כל טענה ו/או מ  היה י

 לן. ולהלעיל  יים כאמור ל אחריות ו/או לתנאי הביטוח המינימאבולות האו לג/לסכומי הביטוח ו

ו/או לשנותם לרעה בתקופת  לבטלם    איינו רשו המבטח א י מפורש על פייכללו תנא  הקבלןביטוחי   12.8

מראש  )שלושים( יום   30ר רשום  בכתב בדוא הודעה  החברול   לקבלןנמסרה על כך   אם אלא ח, טו הבי

ו  שכאל   שינוי לרעהו  בו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/א יתחיי  קבלןהבטחי  על כוונתו לעשות זאת. מ

ה מט  חברהלגבי  מהבאים  מי  הו/או  עם  בק  חברהעם  א  םהסכשר  נמסרם  זה  בכתב  לא  הודעה  ה 

 עה. רת ההודלושים( הימים ממועד מסי)ש 30וף חל רם כאמור לעיל ובט

הביטוחים  על פי    הקבלן  ביטוחיכי איזה מבין    חברהול  ןלקבל  יודיע  הקבלןשמבטחו של    בכל פעם 12.9

  2  נספח)  בלןהקטוח  האמור בנספח אישורי בי   לרבות  ",בלןהקחי  ביטולעיל "  12.1שנערכו לפי סעיף  

ל  (()א' כעומד  לרעה,  משונה  או  מבוטל  מ  12.8  ףי בסע אמור  היות  את  לערוך    הקבלןתחייב  לעיל, 

ולה  אותו מחדש  להביטוח  לפני  אישור  חברהמציא  חדש,  ביטוח  השינוי  מועד    עריכת  או  הביטול 

 יל. כאמור לע של הביטוח הקודם,  לרעה



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 50עמוד 

כל ביטוח הנערך על  ודמים לק ווניים  הינם ראש  תנאי מפורש על פיו ייקבע כי  וייכלל  ןהקבל  ביטוחי 12.10

  וף ביטוחיאו תביעה בדבר שית/טענה ו  ל כל דרישה ו/אומוותרים ע  הקבלןי  ח מבטוכי    חברה ידי ה

ו/או  החברה טענה  כל  לרבות  כ.  בסעיף  זכות  חוז   59אמור   התשמ"א  לחוק  הביטוח    1981  –ה 

 וכלפי מבטחיה.  חברה" כלפי ה פלביטוח כנת "ע לרבות כל טו

או תביעה  /טענה ו/או דרישה ו  ל ו כהיה למצהיר, כי לא ת   הקבלןולהלן,  ר לעיל  ומוע מהאבלי לגרמ 12.11

מהבאים מטעם   חברה ה  כנגד מי  ע ב  חברהה  ו/או  לרכ  הסכםם  קשר  נזק  בגין  בבעזה  של  וש  לותו 

שיפוי בגינו על פי  כאי לז  הקבלןאשר  וזה    הסכם א  ותים נשואותו במתן השיר ו/או המשמש    קבלןה

שנהרכו  ביטוח  על ש  )ביןי  ערך  והוא   דו  לאו(,  אם  ובין  נערך  ה אבז  פוטר  אם  את  מי    חברהת  ו/או 

פות  אמור )לרבות בגין ההשתתנזק כ יות  לזה מכל אחר  הסכם שר עם  בק   חברההבאים מטעם ה מ

לנזק   ם שגרםטובת אד ול לחכאמור לא י י הפטור מוסכם בזה כ אולם(. הקבלןצמית המוטלת על הע

 .  בזדון

(  הקבלןביטוחי  )זה    12ף  בגין הפוליסות המפורטות בסעיהביטוח    יאת דמ  לםחייב לשמת   הקבלן 12.12

  ח בקשר ידרש על ידי חברת הביטו שיחר  (, וכל תשלום א)א'(  2נספח  )   הקבלןי  שור ביטוח לרבות באי

מור  ליות האמור, לשכל גוע בי לפ , ומבלוליסות כלשונןת הפלהן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראו

הוראות   ו על  שקיימ  לותהנכלת  והזהירהבטיחות  ככל  הביטוח,  ולבפוליסות  כי  ולוו  גדאוות  דא 

בת  תהיינה  במשךהפוליסות  תקו  וקף  עכל  בקשר  השירותים  מתן  לאמור    םסכהם  פת  בנוסף  זה. 

מתחייב    ומבלי  לעיל  ממנו,  ביטו   הקבלןלגרוע  את  אכי  מקצועית ח  כל בתו  יחזיק  חריות  וד  ע  קף 

 פחיו. זה, על נס הסכםידו בקשר עם  על  עשתהנ  ות אשרלכל פעיל  ותו על פי דין מתקיימת אחרי 

תביעה על פי  ילה לכל אירוע העלול להוות עליו על  ע למנה עם היווד  חברהחייב להודיע ל מת   לןבהק 12.13

חבות מעות מקצביטוח אחרי או  שלישי  צד  כלפי  כן מתחייביועית, אחריות  תף  לש  ן הקבלב  דים. 

הול פע עם  שה   חברהה  נוככל  אינו  אינדבר  את  כןבלהקטרס  גד  תביעת  כל  ,  מימוש  לשם  שיידרש 

 . הקבלןעל פי ביטוחי   ברהחויות ה ש זכליט להגישה למבטחים ו/או מימותח רהבחה ח אשרביטו

ם  או מי מהבאיו/  חברהיהיה אחראי לשפות את ה  הקבלןולהלן,  לעיל    ומבלי לגרוע מהאמור   כן  כמו 12.14

עקב אי כיסוי  הם  ממי  ל  ייגרם   ל נזק אשרא בגין כזה באופן מל  הסכםעם    שרבק  רהחבה   מטעם

שלא בתום לב על ידי  הביטוח  ת  יום של תנאי מתנאי איזו מפוליסואי ק  וו/אהפרה  ביטוחי הנובע מ

מנ ו/  לןהקב מהעואו  מי  ו/או  ה הליו  ו/בדים  האחריות  כי  לכך  בכפוף  ידו,  על  חובת  או  מועסקים 

 ן.פי הדי זה ו/או על  הסכםעל פי  ןהקבל ת עלי מוטלהשיפו 

פרה בתום לב ו/או אי קיום  כי ה  תיסובפול  י לפגוע בכלליות האמור ייקבעבלמיל ולע לאמור  בנוסף   12.15

מפוליסותשל תנא  בתום לב  איזו  על  הביט  י  מתנאי  ל, לרבותהקבלןידי  וח  איחור  , אך  מוגבל,  א 

עו  יפג  ו/או מי מטעמו, לא  הקבלן  דיעל י  ם לב שו בתוביעה שנעגשת תבמתן הודעה ו/או איחור בה 

שיפוי על פי ביטוחים  קבלת  לזה    הסכםבקשר עם    חברהמהבאים מטעם ה  מי  ו/או  החברת הבזכויו

 אלו.  

  חברה להמציא ל  ן הקבלב  , מתחייהקבלןי  פת ביטוח ם תקו)שבעה( ימים ממועד תו  7  -מ    חרלא יאו 12.16

 ( הביטוח  עריכת  אישור  כ)א'(  2ספח  נאת  ביטוחי  עילל   12.2סעיף  ב אמור  (  הארכת  בגין    הקבלן, 

(, במועדים  )א'(  2נספח  )  בלןקהי  ביטוחולהמציא את אישור    ב לחזוריימתח   בלןהקוספת,  ופה נלתק

זה על    הסכםבאמור  לבעריכת הביטוחים בהתאם  חויב  ל עוד הינו מ יטוח וכהנקובים, מדי תקופת ב 

 נספחיו.  
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נאי מתלה  ( כאמור, הינה ת)א'(  2ספח  נ)  הקבלןי  ח יטוע לו שהמצאת אישור במצהיר כי ידו  הקבלן 12.17

ותל  ומקדים רתה  רה חבוה  ן השירותיםאו להמשך מת/ חילת  למנוע משא  תחילת  את    הקבלןאית 

כאמ השירותים  מתן  המשך  במקרו/או  אור  הוהקבלןחי  ביטו  ישורה  לא  כאמור,  במ,  ועד  מצא 

 המוסכם כנדרש.

, על  ו/או אי בדיקתם  דיקתםו/או בב  תם, המצאבלןהקין בעריכת ביטוחי  מוסכם בזה במפורש כי א  12.18

ו/או להוות  ו/או על מי מטעמה    רהבחה   הי עללשהטיל אחריות כנויים, כדי לבשיאו  /ו    חברה הידי  

למו התאמתם  בדבר  ו/אאישור  כדיסכם  כלשהי צמצם  ל  ו  בצורה  לגרוע  ומאחרי  ו/או  או  /ותו 

יות כלשהי על  ל אחר י להטי כדו  ל דין ו/אזה ו/או על פי כ   סכםה על פי    הקבלן מהתחייבויותיו של  

 עמה. מטבאים  מהעל מי ו/או    ברהחה

הס 12.19 כילמען  מובהר  הביטו   או   המצאת  ר ספק  ביטוחי  אי המצאת מסמכי  אישור  לרבות    הקבלן ח 

זה, על    הסכםפי    -על    הקבלןת  חייבויוגע בהתלעיל במועד, לא תפ  12.16   –ו  12.2ם  בסעיפי  כאמור

 יו. נספח 

מכי  טוח )מסבי יסות ההעתקי פול רי הביטוח ו/או  אישו  ק אתלבדו(  לא חייבת  רשאית )אך  חברהה 12.20

רש  חייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידמת  הקבלן כאמור לעיל ו   בלן הקי  דאשר יומצאו על יהביטוח(  

 (.הקבלןביטוחי ה )ז 12ף  התחייבויותיו על פי סעיל ימםנת להתא על מ

ת  לבדוק א  האישורי הביטוח וזכות ל  ביחס  חברהי זכות הביקורת של ה מצהיר ומתחייב כ  הקבלן 12.21

על    ו/או  חברהאינה מטילה על ה   יל,ט לערולהורות על תיקונם כמפו   יטוחשורי הבאית ואת  והפוליס

בם, היקפם,  ור, טיהביטוח כאמ סות ואישורי  הפולי ה וכל אחריות שהיא לגבי  מטעמה כל חוב מי  

זה    הסכםעל פי    הקבלןוטלת על  ובה שהיא המכל ח רוע מבה כדי לג  ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין

 . דיןהי פ או על /ו

ו 12.22 ום לו הינו  ב כל סכתהייה רשאית לעכ  חברהה  יה כ כם בזסי לגרוע מהאמור לעיל, מומבלבנוסף 

סעיף  זכ תנאי  פי  על  )ז  12אית  הע(  הקבלןטוחי  ביה  למהתמורה  עם    הקבלןזכות  ומדת  בקשר 

 )שבעה( ימים מראש.  7כתב, , בספקכך ל יעה עלוד שה ה ובתנאיז הסכםההתקשרות נשוא  

יעה בהתאם למוסכם  בהת  יישובו תגמולי הביטוח במלואם  שלום  כי עם ת  החבר ל הה ע כם בזסמו 12.23

ה יוברהחעל  ה  קבלןלשב  ,  שהסכום  הוצאות  בניכוי  נג  חברה ל  נגרמומעוכב  בקש)באם  עם  רמו(  ר 

 תביעה לתגמולי הביטוח, כאמור ה

בזה   12.24 כי  במוסכם  לתריהאחמפורש  הבות  דמי  עלשלום  חלה  העצמית  וההשתתפות    הקבלן   יטוח 

 . ברהחם הם מטעו/או על מי מהבאי ברהח א על המקרה ל כלבד, ובבל

אחר כל דרישות    למלא  הקבלןה לעיל, מתחייב  ז  הסכםבכל מקום במהאמור  בנוסף ומבלי לגרוע   12.25

ממלכתי  החוק    הוראותו בריאות  ביטוח  חוק  לאומי,  הצוויםולביטוח  התקכל  ו,  כדומה,  נות 

ם  ל, באופן שכל העובדיאמור לעילליות המכ לפגוע  י  מבל אך    קנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר,שהות

י או  ן מקר ו ואלה שיועסקו באופזה, לרבות שליחי   םהסכשוא  על ידו במתן השירותים נ  ועסק שיו

 "ל. ים הנל פי החוקע זה, זכאים לכל הזכויות ש הסכםכל תקופת   ובמשך בכל עתזמני, יהיו 

גרוע מכוחם  ינה באה לביטוח אל  בקשר  (לןהקבוחי  ביטזה )  12כי כל הוראה בסעיף  ובהר בזאת,  מ 12.26

הורא השל  של  סכםהות  הבלעדית  אחריותו  כא   הקבלן  בדבר  יגרמו  באם  בסעיפים  לנזקים  מור 

 ין. זה ו/או על פי הד םהסכב אחרים
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הוראות    מובהר, 12.27 )  12סעיף  כי  מעיקרי  ה   זה  ( לןהקבביטוחי  זה  מהווו,  הסכםהנן  הפרה  הפרתן  ה 

 . הסכםיסודית של ה 

זה    הסכםלבצע על פי    ייבתחר ההביטוחים אש  את  הקבלןהאריך    ו/או לאם  א קייליצע ו/או  לא ב 12.28

לעכב   דין,   יזה או על פ הסכםיה לפי כויות בלי לפגוע בזרשאית, מ חברהם, תהא ה או בחלקבמלואם 

ת נספח אישור  ם הצגכי ע  ברהחה  לבזה עמוסכם     ה.ז  םהסכלפי    לקבלןכל תשלום המגיע ממנה  

הבהתאם    (,)א'(   2ספח  נ )  לןהקב ביטוחי   פי  על  הע  ולמוסכם  הסכםלנדרש  ל  ,רהחבל    ספק ישולם 

 . הסכום המעוכב, כאמור

 

 ם  נייניוהיעדר ניגוד ע סודיות, אבטחת מידע .13

ה  הווהמ  3ספח  נחתום בעניין זה על  ול  עניינים  ניגוד  יעדר והידע  טחת מ יות, אבסודעל  מתחייב לשמור    הקבלן

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 
 

 י ניין רוחנק .14

ז היוכוכל  זיות  וכל  והבעלות  אחרצרים  וכות  קשורה,  פיבת  כל  זה  וכיו"ב,  רעיון   תוח,כלל  מסמך  תכנית,   ,

ופק  אליו, ובכל תוצר שיס  או בקשר ירות סגרת הש במ בלןהק ו ו/או פותחו על ידי בוצע  נוצרו, נכתבו,  תוכננו,ש

,  ו ו/או בקשר אליועל פי  ןבלהקות  י כל מחויבו  ביצוע הסכם זה וקיום או עקב  /והלך  מב  בלן הקלחברה על ידי  

שייכשייכים   ליויהיו  עת,  בכל  בלבד  חברם,  לספק  ואין  ה  תהיינה  שהולא  זכויות  ו/א כל  בגינם  בקשן  ר  ו 

 אליהם.  
 

 סודיות  .15

מידע סודי    ו כלשה  ' לצד גמש, יגלה ו/או יפיץ  ישת   יעביר, אה ולא  סודיות מל   ור עלשמ לייב  מתח   לן הקב .15.1

ביןהנוגע   בובמישרין    לחברה,  אעק בין  ב יפין,  ולמטרת  במסגרת  הסלא  לתועיצוע  זה  החברה  ת  ל כם 

ו מסמך ו/או מוצר ו/או  ץ ו/אכל חפ ברה  החלא להוציא ממשרדי    הקבלן כן מתחייב  בלבד.    וולטובת 

וחומ מיד /ר  סודאו  לידע  שיגיע  במסגרת  י  זיו  שהוכנ ה הסכם  כאלה  לרבות  על  ,  במיו  מתן  ך  הלדו 

ו/או    עתיקלה  לא  החברה,  ו שלו/או תכניותי ו  עסקי ר ל קשבאו  /ולהם  שר  בק ו/או  השירותים לחברה  

צילום,  לאחרי  ותשלהר ו/ם לבצע במידע הסודי שכפול, העתקה,  צורת העתקה אחרת    או כלתדפיס, 

  פתך תקו שול במות לסודיות כאמור תח ההתחייב   בלבד.רה  שירותים לחבמתן ה ולצרכי  רת  מסגאלא ב

ובלבד שלא  הכלל,    על מידע שהוא נחלת  לא תחול ת  חייבותזמן. ההת  גבלה ההסכם ואף לאחריה ללא  

   ל עקב הפרת הסכם זה.פך להיות נחלת הכל ה

חומר .15.2 וכיו" כל  מסמך  ו,  שהוכן  נ/ב  ידי  או  על  הבמהל,  הקבלןעשה  עםתקשך  מתן  החבר  רותו  ו/או  ה 

  א ללספק  ה והחברהבלעדי של    והוא רכוש  ו,י כניותתו/או    ועסקי ם החברה,  שר עו/או בקשירותים  ה

כל חו ת עיכבוכל זכותר בזאת, על  הוא מווו  ,תהא יו"ב, המצויים ברשותו  ר, מסמכים, ציוד וכ מן על 

   .לחברהוהשייכים 
 

 כם מחאת ההסה .16

כל    בלןהק את  לבצע  ר  בלןהק   .בעצמוויותיו  ייבהתחמתחייב  ו/אינו  להעביר  להמחותשאי  להסב  או    ו/או 

 מנו. ובעות מ הנ הזכויותות ו/או תחייבויהה ,מנומחלק ו כל בעקיפין, את ההסכם ו/או א רין במיש ,לאחר
 

 תשונו .17

דו ממנה גזירה  א ילמדים ולבמקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תק  סטייה מתנאי הסכם זה .17.1

לכל  בעתרה  מק  שווה  או השל  יד.אחר  השתמש,  צ  ה תהא  בזכות מהמלהשתמש    ת זכויוד מהצדדים, 
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ל המוק עלנות  במקרה  -ו  זה,  הסכם  לאמקסדרת  באו    מסוים פי  על   רים,  ויתור  בכך  זכות    יראו 

 זכויותיו. מ

ולא  סכם זה ממצה את היחסי ה .17.2 ביחס למושאו,    לכל משא   תוקף  היה כל י ם המשפטיים בין הצדדים 

ן  ובי   בכתב   קיימו, אם בכלל, ביןר ניתנו או התת או הסכמה, אשחייבובנה, הת, המצגומתן, הבטחה,  

פ במשתבעל  ובין  במפורש  בין  עה,  זה.ה   כריתתלובר  מע,  לכל    סכם  תוקף  יהיה  בלא  הוראות  שינוי 

 ב ונחתם על ידי כל הצדדים לו. זה, אלא אם נערך בכת םהסכ

שייקב .17.3 הבמקרה  כי  הסכםוראה  ע  מהוראות  הוראות  לאכיפניתנ  נה/אינןאי  זה  או  או  ת/ניתנות  ה 

ותן  קפתן, תוחוקי גוע ב הא בכך כדי להשפיע או לפלא י  לשהו,כמטעם נן חסרת/חסרות תוקף שהינה/הי 

ם בהוראה תקפה או ניתנת  ההוראה תוחלף או תותא  ובמקרה כזה  ההסכם  יפתן של שאר הוראותואכ

 רית. האפש ה ביותררחב ה הל הוראות הסכם זה, בצורצוי שפשר מילאכיפה, באופן שיא 

ד  חהודעה שתשלח על ידי צד א. כל  כם זהסוא להכם זה הן כמפורט במב דדים לצרכי הס כתובות הצ .17.4

  ר רשוםמעת המשלוח בדואשעות    72כעבור  ה  יעד עה ל עיל תחשב כאילו הגיובות שלכתלפי ה  שנהולמ

 ליה.קסימילוח בפשעות מעת מסירה ביד או מעת מש  4או 

 : תוםהח  על ולראיה באו הצדדים
 

   בע"מ 2010יבים  מי אב
 

 

 ___ _ _______________________ באמצעות :

 __ _____ : _____________________ פקיד ת

 הקבלן                                  
            

 

 ________________ באמצעות : ___________ 

 ___ __________תפקיד : _______________
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 להסכם( )יצורף  קבועים חיריםותים במשיר יף תער  -להסכם  1 ספחנ
 

 _ _______ יוםמ   __________ם מס' להסכ

 

 
 

 

 ק בלתי נפרד מההסכם. מהווה חל זהנספח  

 

 

 : ל החתוםו הצדדים ע ולראיה בא

 

 

 

                         ________ __________                                      __ _____________________ 

                                                        הקבלן                                                      מ"ע ב 2010   י אביביםמ                         
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   הקבלןאישור ביטוחי  -הסכם ל)א'(   2ספח נ

 _______ ___________ ור האיש אריך הנפקתת אישור קיום ביטוחים 

הפוליסה ה אינו כולל את כל תנאי מפורט בה. המידע המפורט באישור זאם למידע ה קף, בהתובת וח ביטסת ימבוטח ישנה פולוה אסמכתא לכך שלהוח זה מישור ביטוא
קרה שבו  במ למעט  סת הביטוח אמור בפוליגבר ה הביטוח י וליסתהקבועים בפם באישור זה לבין התנאים ין התנאים שמפורטיירה במקרה של סת ב ם זאת,יחד עוחריגיה. 
 . רישוהא קש מב  םשור זה מיטיב עתנאי באי

 ר מעמד מבקש האישו אופי העסקה  בוטחמה האישור מבקש

 – 730/21מכרז  ☒ שם שם
  לאספקה, יצור, שיפוץ,

תחזוקה של ו תיקון
ת טורבינה  משאבו

וגליות )אופקיות וצנטריפ
( עצמיתועם יניקה ואנכיות 
קני  ת במת המותקנו
ר תל ברחבי העיהחברה 

 ב יפוביא

 ( תאגיד מים וביוב. 097) ☒

 ית.נירוע ברהח ☒
 

  בע"מ 2010אביבים  י מ

ת.ז./ח.פ.  ________ ת.ז./ח.פ. ____
________ ____ 

  ביב א , תל121דבורה הנביאה 

 יטוח וג הב ס
ולות  חלוקה לפי גב

אחריות או סכומי  
 ח ביטו

תאריך   וליסה מספר הפ 
 ילה תח

  וםכ ות/ סבול האחריג ריך סיום תא
 ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

 י בהתאם לנספח ג' ן קוד כיסו יש לציי מטבע  ם סכו

 ביטוח רכוש
 ( אש מורחב )

 
________ 

 
______ 

 
______ 

 
_______ 

 
 ₪ 

 בקש בת מל תחלוף לטוויתור ע  309
 האישור.        
 טבע. נזקי בגיןוי סכי   313
 שוד.פריצה וסוי כי   314
 ה דמ דת אי רעי סוכי   316
 האישור.מבקש  –מבוטח נוסף   318
 ת.ושונירא   328

  שלישי צד 
________ 

 
______ 

 
______ 

4,000,000 
למקרה  

ולתקופת  
 הביטוח.

 

 אחריות צולבת. 302 ₪.
 .ה בהרח -לני משנה לנים וקבקב 307
 בקש בת מל תחלוף לטוויתור ע  309

 ר.האישו        
 המל"ל. תעוכיסוי לתבי  315
 גין מעשי ו/אוב ח נוסף מבוט 321

 ישור.אה קש מב - טח מחדלי המבו       
 שלישי.  כצדישור מוגדר  קש האמב 322

 ראשוניות. 328
 ור ייחשב כרכוש  בקש האישרכוש מ 329
 מעט רכוש עליו פועל  לישי  צד של       
 ..המבוטח ישירות        

  ידים עבחבות מ
_________ 

 
_______ 

 
_______ 

6,000,000 
 ע לתוב

20,000,000 
פת  ולתק

 .הביטוח

₪. 
 

.₪ 

 בקש ת מבלוף לטוחת  לעיתור  ו  309
 ור.האיש        

 היה וטח נוסף מבהאישור,   מבקש   319
 מעובדישל מי  כמעבידם  וייחשב         

 טח.המבו        
 ראשוניות.   328

 אחריות מקצועית 
 

 ית רטרואקטיב
 

__ _______ 

 
_________ 

 
_______ 

 
_______ 

4,000,000 
רה  מקל

פת  קוולת
 הביטוח

 
.₪ 

 .סמכים מ ןבדאו 301
 .ת לשון הרעוהוצאמצה שבה ה די  303
 לטובת מבקש חלוף ל ת יתור ע ו 309

 ר האישו        
 מחדלי  או/ו מעשימבוטח נוסף בגין  321

 האישור. מבקש  -המבוטח        
 ובדים.ע ה ואי יושרמרמ 325
 ת.ה בפרטיופגיע 326
 .וח ביט רהקב מקי עועיכוב/שיה 327
 שוניות.רא 328
 . ם( שיחוד  6)  תקופת גילוי 332

 

 תאים כפי המצוין בנספח ג'(: מירות ה קוד השאת   לציין ור, יש איש)בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש ה  רותיםט השיפירו
   ול.חזוקה ותפע( שירותי ת088) תחזוקה ושיפוץ עבודות  (062) רת ציודמכי( 046)

 הפוליסה   ויול/שינביט
שלוח הודעה  לאחר מ ( יום)שלושים 30מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  נוי לטובת שילמעט  ,טוחסת ביליל פושינוי או ביטול ש

 יטול.השינוי או הב ר בדברלמבקש האישו
 פוליסהורת ההדמ

וחחברת הביט   הערות __________  ביט מהדורה   __________  

 אישורחתימת ה
 בטח:המ
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   מאחריותור פטמתן ל הצהרה ע  -  (ב')  2 ספחנ
 _____ _____ ך ירתא

  ודכבל

 בע"מ 2010אביבים  מי 

 ,  121רחוב דבורה הנביאה  

 ("מזמינה ה")להלן:   בתל אבי

 .ג.נ.,א
 [  21/730לנזקים ] מכרז  טור מאחריותמתן פ ה עלרהצה

 ._______________ _____ ______ ___ ___________ _ : הקבלן שם

 _____ __ ____________ ___ ___ ___________ ____ _ :ובתכת

ותחזוקתציי :  םותיהשירור  אתי התקנת  תיקון  שיפוץ  וצנטריפוגה  ור  טורבינה  להלן:  )  משאבות 

 . "(שירותיםה"

___________   ______ _ _____________הנני   _______________מרחוב  ,  _______ _ _ח.פ. 
 : את בזמצהיר  _,_ ____ ____יקוד ___מ  ________

ובדון  שבנ  תיםשירוה  ןבמת  יםשתמשמ  וננ ה א. ב/ רכוש  ו/בות  לרהנדסי  ד  ציואו  אלקטרוני  או  חשמלי 
 . וןשבנד  םתישירוה  מתןך לצור נוושו/או בשימ  ונעלות בב שב ו/או ממוח

 כדלקמן: ו מתחייביםור בהצהרה זאת, הננ האמ ףל אע ב.

פה .1  מ  ו/או  מזמינהה  את  טריםוננו  ה  איםבהמי  ב חבל  כ מ  ינהמזממטעם  נזק  א  דןאוב  גיןות  ו 
ל מ הא  לרכוש אמ   ראש  ל עיור  פ   ותנושמש  עםלשם  בקשר  זאת םשירותיהמתן    עילותנו  כל   ,  

 . לנזק בזדון מי שגרםכלפי  עטלמ

נ  מזמינהאים מטעם הבמי מהו/או    מזמינההם את  פוטרי  הננו .2  לגבי  פריצה    זקימכל אחריות 
מי    וא/ ו מזמינההכלפי   ף( תחלויבוב )ו לשתנכוז ל ם ערימוותל ועי ר למואה ד ל הציובה שיגנ ו ו/א
  נגד ן ולמעט כדו בז  שגרם לנזקמעט כלפי מי  במקרה שכזה כל זאת ל  מזמינהם האים מטעבמה

 . חברות שמירה

את  פ  הננו .3  מהו/או    מזמינה הוטרים  הב מי  מטעם  בגין  מזמינהאים  חבות  לרכ  מכל  וש  נזק 
וות בבעל מ א /נו  ו/או י  ו  ו/משי  בלנק  מטעמנו  עליש  צד   וא נה  כלשהו  בציוד שיה  קבשי    מוש 
זאת  ל  כ  ם שירותיה  ןבמתפעילותנו  מי מטעמנו בכל הקשור באו  /וותנו  שמש אהמ  לעי ל  רהאמו

 . דוןי שגרם לנזק בזט כלפי מ למע

ד  גובני,  ידנול  עסקים עמשנה המוה מצדנו ו/או קבלני  תביע  או דרישה ו/או/ו  טענה  היה ותעלה .4 
אים  במה  מי  וא/ ו  הנמזמי ה לשפות את  ם  בייי, הננו מתח הולשכ  ישי צד שלת  בולר  ל,לאמור לעי

 .ות משפטיותהוצא  ות לרביישא בה  וצאה שמי מהםבכל תשלום ו/או ה מזמינהם המטע

בזה  מצהיר  ינוהר .5  נערוךים  מקצועית  ותס פולי  יקונחז   כי  אחריות  כאלביטוח  בסעיף  ר  מו , 
כמשב  ,ונספחיוב  כםהסב(  12)  ביטוחה התקו ך  עת  ימקי  ה ב  הפל  אחריות  ה  ללנו    ם הסכפי 

 . דיןהי ועל פ   ירותיםשה למתן_____ _____ם וו בי ם בינינ שנחת
 
 על החתום  נויה באראול

 ד רב בכבו

 

 ( תאריך)  ( רמצהיה  ימתחת)  ( המצהיר שם) 
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 סכם לה  3נספח 
 לכבוד      

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

         .,          א.ג.נ

 ם ינניגוד עניי לסודיות, אבטחת מידע והיעדר  יבותחיהתספח נ
 ___ _______ ך:תארי

המעני____   ניא של  __________,  שירות  שק  יצור,  תיק אספקה,  שלויפוץ,  ותחזוקה  טורבינה  משאבו  ן  ת 

  ב יפו העיר תל אביהחברה ברחבי    ות במתקניהמותקנ   אופקיות ואנכיות ועם יניקה עצמית( וצנטריפוגליות )

 ב כדלקמן. יחי יר ומת מצה

ל .1 ההתקש  י ידוע  הבמסגרת  עם  ב  בהסכםה  ר חבשרות  אכל  ו/או  יתחרדרך  ו ת,  לידיעתכן  ו/או    י יגיעו 

דו"חות, טפסים,  חומר מודפס, מדיה מגנטית,  רבות:  , ל חברהרים ל וידע הקשמ  , חומרים ו/או ילרשות

ש תכניות,  שמות,  המלצות,    טוטים,רתמונות,  הסכנהלים,  פרוט כתובות,  פרטי  פ,  וקוליםמים,  ס"ד, 

ו/או   ש מועסקים  כל  קבלנים    ו/או  ירותיםנותני  לבקאחר    דברוכן  יקראוברה  חשר  אלה  להלן:    )כל 

 "(.  מידע"

בהב לפעול    יבמתחי  אני .2 למידע  למיחס  לרבות  פי-על תחייב  תאם  דין,  הפרטיות.    כל  הגנת    אני חוק 

 יות. ק הגנת הפרטאת דרישות חו יעת עובדייא לידב מתחייב לה

הועבר אילמבקשר    פעלא .3 ורק לצרכים שלשמם  ולא  דע אך  דרך  ב  ע אלי הגיבמידע ששימוש    העשאלי, 

 . להלן 10סעיף   כפוף להוראות ב ה שהיאיב המידע לכל צד שלישי מכל ס עביר אתאולא  חרת,א

סודיות  א .4 על  למידע,  שמור  ביחס  לידאמוחלטת  רק  עוביעבירו  שבתוקעת  זקוק דים  תפקידם  לו  ף  ים 

רסום  ל פמנע כא  וכן  זה   ךבמסמכמפורט  בדי על התחייבות לשמירת סודיות  ו ע  את כל   חתיםא תם,  בעבוד

 דרך שהיא ולכל גורם שהוא.  של המידע בכל לוי או גיו/

ידי  ובדים  שכל אחד מהע  ךדאוג לכל .5 על  גשיועסקו  לו  יתחייב בכתבשתהיה    , ישה בדרך כלשהי למידע 

אפשרקודם   למיד למתן  הגישה  להות  כאמור,  סודיוע  המידגנת  אנ ב ע  ת  זה.  בסעיף  כמפורט    י תנאים 

תנאי  מסכ כי  להמים  עווקדם  נוסח    סכמתו ה תהיה  ה  החבר  רשותל  כלשהובד  עמדת  על  לחתום 

אין  למסמך זה.   ב כנספח א'המצ"  גורמים חיצוניים"  -  180-007"  ח א' בנוהלפכנסורף  מצההתחייבות  

 החברה.  כלפי ית ואחריו יי יבויותמהתחיאותי  מור כדי לפטורל מסמך כאעובד עה בהחתמת 

 . יללעאמור ט כנקואם שהאמצעי טפירו בקשתה,לפי לחברה,  מציאלה .6

 העתקה אחרת.  ל צורת ום, תדפיס וכלתקה, ציהעלאחרים לבצע במידע שכפול, רשה אתיק ולא עאא ל .7

  או הגעתו של יעת אובדנו ו/ים לשם מנ הנדרש  ה נקוט בכל אמצעי האבטחאעל המידע ו   שמור בהקפדהא .8

   .יםדי אחרהמידע לי

ו  ו/א   החברהיני  לעני נוגע  ה  מידע  כל  שמידא,  שיידרש  תו/או בכל ע  לאחר תום ההתקשרות בין הצדדים .9

 ם. המוקדם מבניה -ישה מתאימה  בלת דרשרות ו/או מק קתום ההתמ  יום 14תוך  חברה עבירו לא

 שר: השתמש במידע אלגלות ול  רשאיה י אהלמרות האמור לעיל, מוסכם כי  .10

גילוי  מצידי    סודיות  הפרת  ללא  הכלל  לתחנ   בגדר  תלהיו  הפך  או  הינו 10.1 כאממלמעט  ור אשר  ידע 

 יותר.   מךך לנחלת הכלל לאמין או מוסך מידע אשר הפהופ  ו הואוים גילבעצ

ש  וסמך או רשות מוסמכת על פי חוק לדר ט על פי דרישת בית משפט מות המשפידע שמסר לבימ 10.2

  ק המידע המינימלי הנדרש ותינתן רן  יינת  ,עשה כאמוראם הגילוי נ הנדרשת בלבד.  , ובמידה  מידע

הזדמנות נאותה להשיג   ה לחברנת לאפשר  על מ נמסר ר האמו  ידעכך שהמ בכתב על  הודעהלחברה  

 גילוי. הונע את  המצו 
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ו רשות  כל זכות א  ייק ל נ עצמה, כדי להע  חברהה  ידי-עלחברה  הן בעצם גילוי המידע אודות  אי לי שברור   .11

 . בעלת המידע חברה ודיות זו כדי לגרוע מהיות הסת בהצהר כל האמור ידע זה ואיןלגבי מ 

 : יתחייב כמ החברה הנני במתקני תבצעו י  ההסכם כאמורי  פ-עלפי-לעם ירותיהש רה שמתןבכל מק .12

לתוכניות  יכנסו  לא   העובדים 12.1 או  המידע  השירות  למאגרי  לביצוע  דרושות  שאינן  ולא    מחשב 

 רות. ביצוע השיש במישרין לידע שאינו דרותיקו כל מ יע

ש  עובדיםהי  כ 12.2 בתוכנות  ורק  אך  פיישתמשו  על  ששיון  יר  נרכשו  ש ויוולאחר  בתכאידאו  נה  ן 

 ירוסים. ו

 ה. רך וללא הרשאוללא צ  הברהח לא ישוטטו במתקניובדים הע כי  12.3

 לגבי אבטחת מידע.   ברההח יצייתו להוראות   העובדיםכי  12.4

ונ העסיק  ל שלא  מתחייב   .13 שירותים  עובדים  בעבחיצוניים שהותני  בעבירות מחשב,  ר שוירה הקורשעו  ה 

פלי ירדם חקנג  שמתנהלת מה, או  רהונאה, או מ גניבה, פריצה,   ולידע    האמוריםבאחד הנושאים  לית  ה 

כתב אישום ו/או בכל מקרה  ות מוגש כנגד מי מהעובדים  וי להיהוגש ו/או צפ  מקרה בול  את החברה בכ 

ל דעתה, להחליף את  ו יקלפי ש   ת להורות,רה תהא רשאית פלילית. החברשע בעבירדים הובשמי מהעו

 אחר.העובד בעובד 

גישה למערכתה להשתהי  אושיש    דיםהעובכל  על  כי    ילידוע   .14 תחייב  לה,  החברה  עיבוד הנתונים של   ם 

כפי  החברה    על פעילות תוך שמירת נהלי   ולהקפידלעיל    6כאמור בסעיף  ודיות  ירת הסתב בעניין שמ כב

 ו מעת לעת. שישונ

לבמא .15 לחברה  על חשבשר  בדצע  עבו  היק וני  ובתום  במהלך  לוודא,  מנת  בעל  בחברה  נגרמו אדתי  לה    ם 

 טעמי.מי מו/או י על יד ים נזק

 חברה. בת השירו  מתןאחר סיום ל וקף גם בת שאר יזו הינה לצמיתות ות תהתחייבו .16

פות את  מתחייב בזה לשסמך זה  ויי שבמת גרם לחברה כתוצאה מהפרת התחייבויואחראי לכל נזק שי  .17

 פסד שיגרמו לה כתוצאה מההפרה. ה ו וצאה אעל כל ה ההחבר

 .  רהחבם הע ייניםענ  בניגוד א לפעוללמתחייב ש ניא .18

להימצא במצב של    עלול   אניבו  על כל מקרה    בחברהון  כנ מנהל מחלקת תל  דווח מיידיתמתחייב לאני   .19

 .יםעם גופים אחר לבין עבודה חברהירות בדה/השוניגוד עניינים בין הדרישות לביצוע העב

  בין ל  ברההחת עם  ות בהתקשרו השיר  ותשדרי  בין  ניםעניי   ניגוד  של  במצב  נמצא  אינני  יכ   ,מצהיר  הנני .20

 .חברהל פיןבעקי  ו א/ו  במישרין ריםהקשו אחרים םגופי עם  עבודה

   ד ניגו  יווצרלה   ולל ע  שבגינם  לחברה   עקיפה   או   ישירה  זיקה  בעלי  לקוחות  רשימת  לש  טפירו  ןלהל .21

 עניינים: 

______________________________ __________________________________ ________ _

 ______ _______________ __ _________________________________________________ _

_____ ____________________ ___ _____________________________________________ 

 

לי קשאני   .22 כי אין  ק אישי, קשר משפ ר  מצהיר,  ועדת    י, שר עסקחתי  או  עקיף, עם מי מחברי  ישיר או 

 .  ת החברהם מי מהנהלע רזים,המכ

זזוג, הורה,    בן  -משפחתי"    "קשר ה:  ז   יףבסע ובני  וילדיה ם, אח  וגבן, בת  גם, גיסאו אחות  יסה, דוד,  , 

ני או  הסמוך על שולחר  או מאומץ, או אדם אחחורג    דודה, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות 

 .  שולחנו לע י סמוךשאנ
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יש   אך עניינים, ד ניגו ותהו מ אינן ,כשלעצמןאישי,   או עימקצו רקע על היכרות כי יובהר, .23

 :עניינים ניגוד להיווצר עלול שבגינו  סקיע  או יאיש קשר של רוט פי הלןל  זה. בנספח יהןעל  לדווח 

__________________ ______ ___________________________________________ _____

_ _____________________________________ ________________________ ________ __

 _______ ________________________________________ ____________________ _____

____ ________ 

רם  ו/או עקיף שיגר  בגין כל נזק ישי   ברההחאת    אפצהפר התחייבות זו או חלק ממנה,  אבכל מקרה בו   .24

בפיצוי מוסכם בסך של  ה מ  כתוצאה   לחברה  לגרוע ממבוזאת  ₪    10,000הפרה    פה רוו/או תכל סעד  לי 

 . על פי כל דיןחברה  לזכות ה  עמדושי

 

 

 

 

 החתום :  אנו עלב ולראייה

  :נותן השירות עםמט כיםהמוסמ

 __________  : ___ החתימ: ___________ תפקיד:_____________ שם (1

 

 : _____________ חתימה  ____ ______: _ תפקיד  _____________:םש(  2 

 

 

______________ __ ___ 
 : הקבלןחותמת  
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 ( ם יגוד ענייניר נ יעדדע והבטחת מייות, אהתחייבות לסודהסכם )ל 3ספח  לנ 'א פחנס
 

 ם  מי אביבי  - למאגרי מידעסודיות   הרתהצ

 

 ים אישיים פרט

 

  נגלית פרטי באשם   ם פרטיש

  ת באנגלימשפחה שם   חה שפשם מ

    קהלחמ  ת.ז.

  ( ITשם משתמש )  דקיתפ

  ( ITוש  ימ לש) יילמ-אי

 

 

 ת סודיותהצהר

כי א, מתחי תום מטההח  ,ניא בזאת,  עיב  כל  ל סודיו שמור  וכל המידעוניהנת ת  עבודתי  לי במסגרו אשיגיע   ם  ת 

עי  צמבא  , ביןבתכבין ב  פה,-עלן ב, בידענתון וכל מי  מסור כלולא איבים"  עבור "מי אב  " אובים"מי אבי  ברתבח

מנהל מאגר  בכתב מ ל היתר  אקב שר  אחה, אלא לתי מורשגורם בל  וםלשאחרת  ל צורה  אופטי, ובין בכ  וא   נטימג

 דע. המי

"מי    בים" או עבוראבי  "מיתפקידי ב וע  שלא לשם ביצו במידע  ו/אתונים  ות שימוש בנלעשלא  ב/ת שי מתחייאנ

 ". ביביםא

שלא אני   לשותי,  בר  שמור ל  מתחייב/ת  כים ביבא  מי"  מ יא  צוהושלא  העמל  "  או  מקור  שהגי סמך,  אלי תק    ע 

 תי. גרת עבוד מסב

לצליב  יתחמ  אני  , כן  כמו ו/אושלא  ו/או    ם  בו/א נייד  במכשיר  לשמור  להקליט  ו/או  ו  נ מצלמה  ו/או    ייד התקן 

מיבמ אחר  ה/דעכשיר  אביבים"עים  נוג נתונים  בין  ל"מי  הקצילומיםהיתר  ,  תמונות,  למיד ות,  לט,  על  קוחות  ע 

 . ב"ו יכרה ובחה

לצמיתות  זת  יבוחי הת הינה  סיום  ג  בתוקףותישאר  ו  " או    ים"ביבאי  "מבחברת    יתפקיד ם  לאחר  מי  עבור 

 . אביבים"

ז מכ  לגרועגוע או  בלי לפמ וסעד הע ל  זו אייב ן, הפרת התחלפי הדי   לכםומדים  כות  כותי  חלו    ק ממנה, תזכה ל 

 ק. להנחיית החו  י בהתאםבפיצו אתכם 

 

 ה ימחת ה חשפמם וש יטרשם פ ה החתימ ריךתא
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 כולת העבודהות טכנירט מפ   -להסכם  4)למסמכי המכרז( נספח   ח'נספח 
 

של    לןהקב .1 עבודות  המכרז  במסגרת  לבצע  תיקון  ה,  אספק  , יצוריידרש  משאב שיפוץ,  של  ות  ותחזוקה 
עבומל ות  גלייפוטרצנ ו בינה  טור וביצוע  בשלמות  מים,  בחלקי  כוני  משאבה,  שאבות  מדות  ראש  )כגון: 

  לת  עירירים( ברחבי הניים וצ מכ   ם, סלי יניקה, שסתומים, אטמיםונים שיינה, בקטררגות טורבד  מפוקים,
 אביב יפו. 

 

נשוא   .2 לת  יבוצעו   ההסכם העבודות   תחזוקת  בהתאם  או  שוטפת  תחזוקה  לפ כנית    ורם הג ת  הנחיו  ישבר 
 בחברה.  י עקצוהמ

 

המשאבה .3 ראש  מאמפוקים,  תאים,  וס י,  היניקה צים  בניקוי    -  לי  ויצופו  חוינוקו    חיצוני,ומי  פניציפוי  ל 
 ר. בציפוי אפוקסי קלוי בתנו

 

 מראש עם המפקח.  יקבע יכנהמ יצורו של האטםשיטת י  .4

בת .5 שיתגלה  לקוי  האחרקכל  ע"י  ופת  יתוקן  חשב  הקבלןיות,  לועל  האונו.  זהמרות  בסעיף  במידה  ,  מור 

תו  לאחר  גם  הזמן,  האובמשך  תקופת  במערכת  ריות,חם  פגם  או  ליקוי  הנובעלןהקבהתקין  ש  יתגלה  ת  , 

בביצו מר בשלנות  משימוש  כתוצאה  או  פגו חומע  מכל  רים  כתוצאה  או  יתוקמים  אחרת,  כל  נסיבה  ו 

 נו. ועל חשבו הקבלןקויים ע"י ילה

 

ע   הקבלן  .6 ביצוע  עבור  סו  בודותיספק  שהוא  מכל  שג  הטכנפריטים  בדרישות  היויעמדו  כמפורט  ות  באות 
 : ןללה

 

 'מס
   כניותות טישדר תיאור הפריט    סידורי

 ה  קיניסל  .1
כניסת  של  משטח חתך 3ינון פי עם שטח ס . קצר ככל האפשר 316עשוי פלב"מ  

 המים לפעמון 

י  ל או אפוקסי קלווץ אמיים ובח מצופה בפני ASTM A48 CLASS 30 קה יצי לברז ניקה  י תא .2
   יאושר ע"י החברה וני לא מיקה לא פעני   תא ון.קרמי 150-180בעובי  

 ונזה מבר  עשוי יקה  ן ינלפעמו ב תות .3

HIGH LEAD TIN BRONZE (UNS C93200 or C93700) 

מצופים   C93700/B584נזה ועם טבעות בר ASTM A48 CLASS 30זל יציקה רב תאים  .4
 . לויי קקס אפומיקרון ו   150-180סי קלוי בעובי  או אפוק מייל בפנים ובחוץ א

רונזה  בתותבי  .5
 בתאים 

 עשוי מברונזה 
HIGH LEAD TIN BRONZE (UNS C93200 or C93700) 

 ן תותב בתא עליו .6
ו א  DURAMAXת וגמשור. בתוך מעטפת ברונזה ד 60פרן מחורץ בקושי  גומי נאו 

JONSON 

 מאיצים  .7

ום  ני )אלומי C95200/B148או  C90300/B584או  C83600/B584עשוי מברונזה 
 ISO 1940 G6.3לפי תקן   דינמית ( מאוזניםהנזברו

 לחברה מסירת המשאבות  בעת זון "ח איקת דו אספ ללכו

 316ב"מ פל  םויישע קונוסים  .8

 PH17-4פלב"מ  ויעש ציר .9

ור בין  יבח  יברגי .10
 ם יתא

 304"מ ם פלבעשויי
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 :  המשך
 

 
 
 
 
 
 
 
 

' מס
 טכניות  דרישות  תיאור הפריט    דורי יס

 וק מפ  רותנויצ .11

 ברגים:ונים או מ וגמא
מצופים פנים וחוץ   API-5L GRADE B SCH 30תקן י מאוגנים מיוצרים מפלדה לפ  .א

 . 304ב"מ פל ייםחיבור עשו  ירגיברו בויחו מיקרון 150-180י בעובי  י קלו באפוקס

וחוץ באפוקסי קלוי  ים  פנ API-5L GRADE B SCH 40ם לפי תקן  מיוצרי םימוברג .ב
 רון מיק 150-180בעובי  

 ASTM A 582-88aפי תקן  ל 416ב"מ פל  ייםועש מפוק  ריצי .12

מקשרים   .13
 ירים לצ

 ASTM A 582-88aלפי תקן   416עשויים פלב"מ 

 עכבישים  .14
 לי לפי תקן ד יזל יציקה ספרוא בר או C83600/B584זה מברונעשוי 

ASTM A 536-88a ור.ש  60אופרן בקושי גומי נ עם תותבי 

 PH17-4"מ פלב ויעש גל הראש  .15

  תותב בית .16
 ילוא מ

ומכלול   C93700/B584עם תותב  ASTM A 48 class 30קן  ת עשוי מברזל יציקה לפי
האטם המכני   .316מ  האטימה המכנית מפלב"החלקים של מכלול  נית. כלמכ  אטימה

 JOHN CRANEמוכרת כמו  ומתוצרת ורמלחץ מול מגוף סג  1.5מותאם ללחץ פי  ה ייה
 סיליקון קרביד  -רביד יקון קל טם סישל האטימה י אשטח. BURGMANאו 

 316פלב"מ   ויעש מנוע  לג .17

 A 108 GR 1040עשוי פלדה  אום ושגם  .18

צינורות   .19
 רור שטיפה/קי

 316פלב"מ  יםי עשוינטם מכל מכלול אר שירוצינורות שטיפה/ק 

 NSKאו   SKFאושרו מסבים והמכלול יכלול מסב תומך י דהבמי מסב תומך  .20

 עכבישים  .21
 תקן לי לפי יד יקה ספרוא יצאו ברזל   C83600/B584ונזה מבר  וישע

ASTM A 536-88a  שור. 60י פרן בקוש י נאועם תותבי גומ 

 ה משאבראש  .22
  ותוק( או מרותך מצינור)ראש יצ ASTM A 48 class 30עשוי מברזל יציקה לפי תקן  

ה  י כולל הרפ  A 108 GR 1020 דה ופח פל API-5L GRADE B SCH 40לפי תקן 
 .לחברה רת המשאבהסירפיה עם מת ואספקת דו"ח ההטרמי

 PH17-4עשוי פלב"מ  גל הראש  .23

ית תותב  ב .24
 לוא מי

  ומכלול C93700/B584תותב עם   ASTM A 48 class 30י תקן  יקה לפעשוי מברזל יצ
  כניהמ אטםה  .316מפלב"מ    ים של מכלול האטימה המכניתלקאטימה מכנית. כל הח 

 JOHN CRANEמו רת כת מוכצר מתומלחץ מול מגוף סגור ו 1.5פי  ץם ללח מותא יהיה 
 יד. סיליקון קרב -יד בסיליקון קרהאטם  . שטחי אטימה של BURGMANאו 

 316עשוי פלב"מ   גל מנוע  .25

 A 108 GR 1040עשוי פלדה  גם וש םאו .26

ורות  ניצ .27
 שטיפה/קירור 

 316ב"מ ליים פ י עשו ם מכנלול אטמכ  שלרור שטיפה/קיצינורות 

 NSKאו   SKFרו מסביםיאושב תומך מסול יכלול כל במידה והמ מסב תומך  .28
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עב  לןהקב .7 ביספק  עבודות  ביצוע  מור  ששאבות  חלקי  בדרישות  פריטים  הבאווהטכנייעמדו  וכמפורט  ת  ת 
 : הלןל

 

 
 
 

 'מס
 מפרט     תיאור טכני  טורבינה      גוס סידורי 

לטורבינה   גהרד .1
"12 

ץ  אי מ מק"ש 160-240
סגור או חצי פתוח לפי  

 ס ישת המהנדדר

למנוע  תאימה מ סל"ד  1,475-ב   82%מלית של מיני יעילות 
 כ"ס  75-100

נה  ילטורבדרגה  .2
"10 

   מק"ש 120-180
וח  חצי פת ור או מאיץ סג 

 ת המהנדס לפי דריש

ע מתאימה למנו  סל"ד 1,457 -ב   82%לית של ימיעילות מינ
 כ"ס   60-75

 X "8  3000 יים נבי  8מפוק "  .3
 רט טכני, פמ שת לפי דרי ץ וחופנים  יםמצופ מפוקים חדשים

 י עוגן סטנדרטגה או  הברבעל   יםביני מפוק, "40"סקדיול 

  8חצי מפוק " .4
 X "8  1500 עליון או תחתון 

 מפרט טכני, רישת ד צופים פנים וחוץ לפימ מפוקים חדשים
 י טעוגן סטנדרהברגה או  ל בע יםביני מפוק  "40"סקדיול 

  10מפוק "  .5
 X "8  3000 ביניים 

 מפרט טכני לפי דרישת  ם וחוץ פני  מצופים יםוקים חדשפמ
 וגן סטנדרטי ע  ה אוהברג בעל  בינייםק מפו "40ול "סקדי

  10חצי מפוק " .6
 X "8  1500 תון או תח ןעליו 

   כניט טמפרלפי דרישת  ם פנים וחוץ פימצו  מפוקים חדשים
 עוגן סטנדרטי או  גה רהבבעל  ייםבינמפוק  "40ל יו "סקד

ש  שיפוץ רא .7
 במכרז כמפורט חוץ ופנים יפויכולל צ ----- משאבה

8. 

ר ראש  ייצו
לפי   המשאב

מידות של  
וד  יס וצי בס

 קיים 

8X8  10אוX10   בהתאם
 יים ק בסיס ל

 במכרז כמפורט ם כולל ציפוי חוץ ופנייציאה עילית, 

9. 
  ייצור גל למפוק

  3 -כ באורך
 מטר

  בהתאם למידות
 עכביש  גל מפוק  חלד-לל מקשר ושרוול מפלדת אלכו רבינה הטו

10. 

  צור גל עליוןיי
או תחתון  

  1.5 -ך כבאור
 מטר

תאם למידות  בה
 עכביש  ל מפוקג  חלד-ל מקשר ושרוול מפלדת אלכול נה הטורבי 

גל   ייצור .11
 לטורבינה 

ידות  למבהתאם 
 מפוק, עכביש גל   דחל-אלל מקשר ושרוול מפלדת  כול הטורבינה 

יר  צ ייצור .12
 ----- בהתאם למידות המנוע  למנוע 

תקנת  וה  ייצור .13
 אטם מכני 

בהתאם למידות  
 ----- נה טורבי ה

14. 
והתקנת   יצור

טימה  לול אכמ
 מכנית 

בהתאם למידות  
אטם מכני  ו  בינההטור

 קיים 
----- 

15. 

ה  הקבלן 
גריזר   נתוהתק
ומטי  טאו
 טם מכני לא

 ----- 

  תותב ורציי .16
 או מיל

ו ע"י  סר ות שימעל פי מיד 
 ----- או זהה לקיים  המפקח

יקה  ינ ייצור סל .17
"8 1,500 X "8 כני לפי מפרט ט 

סל יניקה  ייצור  .18
"10 1,500 X "10  לפי מפרט טכני 
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 שיפוץ משאבות מים  - מיוחדמפרט טכני 

 

 כללי  .1

 :  חיות מקצועיותהנ 1.1
 . ראלי לאביזרי מים(פרטי מיא"מ )המרכז הישמ 1.1.1

 חשמל   ניתק מהוראות ל  - 108ת"י  1.1.2
 פורסמו מכח החוק עד ליום הביצוע. ש  ותקנותחוק החשמל תש"ד   1.1.3

החשמל   כל 1.1.4 בפרק    עבודות  למפורט  בהתאם  הכש  1981משנת    08תתבצענה  המפרט  ללי  ל 
מששבהוצ הישראליירדי   אות  והתקנים  ולפיהממשלה  החשמל    ם  חברת  ו  1945חוק  דרישות 

 החשמל. 

 (. ןכועדבמל אנכיים )תקן כרגע למנועי חש 298י.  ת. 1.1.5
ות קבלה  כללים לבדיק-תרייפוגליות, זרימה מעורבת וזרימה ציטרבות צנ משא-1חלק    30.י.  ת 1.1.6

 (.ISO  3555-1977ן )זהה לתק  1998מחודש נובמבר דרג ב' 

 .2דרג  -אבות צנטריפוגליותות למשדרישות טכני - 1998מדצמבר  1729.י. ת 1.1.7

 שמל. עי חו מנל  (1972) 4999תקן בריטי ( ו1970) .B.S 2613התקן הבריטי  1.1.8

 למנועי חשמל.  DIN  42673 התקן הגרמני 1.1.9

 . 5289תקן ישראל  1.1.10

 
 : נחיות בטיחותה 1.2

 . 1954-תש"דה ,  העבודה גון הפיקוח עללרבות חוק אר הנחיות בטיחות 1.2.1

 . 1970-תש"לודה )נוסח חדש(, הות בעב החשמל ותקנותיו, פקודת הבטיח  חוק  1.2.2

 .1988-התשמ"ח (,בנייה ותעבוד)יחות בעבודה תקנות הבט  1.2.3

 .1999-שנ"ט ודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התעבח על החוק ארגון הפיקו   קנותת  1.2.4

 . 1997-זהתשנ"  אישי(,  נות הבטיחות בעבודה )ציוד מגןתק 1.2.5

 .2007-ודה )עבודה בגובה(, התשס"זות בעבנות הבטיחתק 1.2.6

 . 2007-התשס"ז  ה )עבודה במקום מוקף(,נות הבטיחות בעבודתק 1.2.7

 . 1988-התשמ"ח ,במקומות עבודה  שונהאר רהז הבטיחות בעבודה וע  ותתקנ 1.2.8

 

 :  מפרטים ותקנים 1.3
 שרדית. הוועדה הבין מ"האוגדן הכחול", אשר בהוצאת  לעבודות בנין, המפרט הכללי   1.3.1

 רשים.החלים על הציוד והחומרים הנד   שראליםהתקנים היכל  1.3.2

 ה.מפרט טכני מיוחד ז  1.3.3
 
 
 

 'מס
 פרט  מ תיאור טכני    ה     סוג טורבינ ידורי ס

 ה י ומכס גומ  מסב כולל  ציר ות הד מיל םבהתא 8למפוקי " עכבישייצור   .19
 מפרט טכני. לפי דרישות 

 י ומכסה גומ  ב מסכולל  בהתאם למידות הציר  10י "למפוק  בישייצור עכ .20
 י. מפרט טכנ י דרישות לפ

 רוול וייצור מקשר.כולל החלפת ש ר מט 3אורך ב כל הקטרים  שיפוץ גל למפוק  .21

תאם  בה 'ווכ  רוייש ליטוש, חריתה,   נה שיפוץ גל לטורבי  .22
 .וול וייצור מצמדשרהחלפת כולל  לצורך.

מה, חריתות וכו'  לל שטחי אטיכו שיפוץ עכביש  .23
 . מית מיסבי גוהחלפ בהתאם לצורך. 
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 :  מסמכים נוספים 1.4
 . החברהמטעם חים פנסו  םהסכת, תנאים כלליים,  כתב כמויות ועבודו

 

 ץ משאבות מים פושי : יכלל .2

משאבות    יפוץ  והחלפת י מלאכה מורשים, הצעת מחיר לשעלים/חברות/בתמבקש ממפ  החברה   -  כללי 1.1
ובבארות ברחבי  בתחנו  ם המותקנותמי אבות מים כולל  דה כוללת שיפוץ מש. העבוהחברהת השאיבה 

 בהמשך.   ורט פכמם ים, מסוגים ודגמים שונהרכבה והחלפת חלקיפירוק ו

שימפ  -  מיםמשאבות   1.2 עבודות  לביצוע  מתייחס  זה  טכני  משרט  והחלפת  צנטריפוגליות  פוץ  מים  אבות 
)משאב   מסוגים  אנכשונים  מים  דרגות  רב  )יות  מצוידו תיות  יניקה,  בדודי  בטורהמותקנות  עם  ת  בינות 

ס משאמאיצים  מים(,  סיכת  מוגורים,  מתצורת  מים  דרגבות  רב  אנכיות  מים  משאב  ת,יות נובלוק  ות 
מו קידוח,  א  נובלוק מתצורת  משאבות  דרגתיות(,  חד  טבולותופקיות  חצוי  משאבות  גוף  משאבות   ,

בנ המשאבות ומשאבות  ב  זין.  השאימותקנות  בתתחנות  שבאחר בה,  המים  ובמאגרי  השאיבה  יות  אי 
 . ברההח

שיפוץעבו  -  השיפוץ 1.3 כוללת  השיפוץ  המל  דת  בבית  המפרט  י"עפ אכה  המשאבות  ב  וכת  יכנהט  סעיפי 
)טורבי  סלהכמויות  גל  י   נה,  עכבישים,  מאיצים,  מפוקים,  ומנוע,  ניקה,  מכלול  משאבה  משאבה,  ראש 

 המפרטים וכתבי הכמויות. רש לפיים וכל הנדקים, אביזר ם(, אספקת חלאטימה, אטמי

משאבאספק 1.4 חדשהת  וי  -  ה  משאבהבמידה  הקבלן  יספק  המשאב  ידרש  במקום  ישנהחדשה    י "עפ-ה 
 ם לכתב הכמויות. בהתאו  הברחה הנחיית 

המשאבות והפירוק   1.5 המשאבות  -  תקנת  פירוק  במפעלהעברה  לצורך    עבודת  התקנת    לשיפוץ  וכן 
השיפ ות  המשאב בע  תתבצע  וץלאחר  הקבלן  ל  החברהעם  תיאום  "י  הרלוונובהתאם  בכתסעיף  ב  טי 

טורבינה  המשאבות פירוק    הכמויות. מפוק,)כולל  יניקה,  סל  חשמ  ,  מנוע  משאבה,    וצאת ה,  י(לראש 
וק כל האביזרים  נוף, כולל פירו מחדר המשאבות ע"י מנוף או משאית מא\איבה ו המשאבה משוחת הש

  וכתבי   ביזרים וכל הנדרש לפי המפרטיםקים, אאספקת חל , פץ ושיפוצםתם למפעל המשוהחלקים, הובל
ה   הכמויות, ר  אתב, הרכבת המשאבות  חברהב שפץ לאתר השאיבה  המהקבלן  משאבות ממפעל  הובלת 

   כאמור.השיפוץ, אחר ל
מאי  שאבותהמהפעלת   מרווח  וויסות  ביצוע  שי)כולל  ביצוע  המנו צים,  וציר  המשאבה  ציר  בין   ע(, וור 

הג המהסעיף  .  והפעלתן  הרצתןנות,  בדיקת  בהתאם.  יחויב  הכמויות  בתוך  שאבות  בכתב  מותקנות 
 מתחת לאדמה. ים מסוגים שונים מעל ו מיבנ

  5וסמך בלבד בעל ניסיון מוכח של  מ (מונטר)בעל מקצוע ידי   ו עלשיעת ות פירוק והרכבת המשאבעבודו 1.6
   .מיםק והרכבת משאבות ם לפחות בפירושני

המנוהקבלן   1.7 את  עבודות  יפרק  וחיבע,  כבלניתוק  חור  ע"י  יבוצעו  והפיקוד  החשמל  מוסמך  שמלאי  י 
 ה. תוקף ביום ביצוע העבודמטעמו ובעל 

ם ובדיקתם, חילוץ  קי צת החלבבית המלאכה, רחיקים  ללח ע  ולל פירוק המשאבה והמנ מחיר השיפוץ כו  1.8
תי והחלפתם,  המשאבהמסבים  גל  לפי  \קון  וחריטה  מילוי  כולל  החלפתמנוע  שח   הצורך,  יקה,  שרוולי 

הרצה. פירוק המשאבה  ים, הרכבה הפעלה ו ם וסתמכני, החלפת מסבים, החלפת אטמיאטם מ  החלפת 
 . האו נציג החברהוכחות ית המלאכה יהיה בנ בב

אבה  משה עקומה של    קבלת,  החברהמאושרת על ידי  במבדקה  א  מלראולי  ה יבוצע מבחן הידמשאב  לכל 1.9
 . לחברהמפורט  והוצאת דוח 

ויידרש 1.10 יספק הקבבמידה  ח,  ירכשו אצל סוכן המ  לופייםלן חלקים  יהיו  שאבה.  חדשים אשר  החלקים 
 יים. חלקים שאינם מקור  ים בלבד, לא יותר לספקמקורי 

דת  האחרונות והקבלן מחויב לבצע את עבו  יםנו בשנשל משאבות שהותק  וניםשם  מיגקיימים סוגים וד 1.11
בכל רכיש  השיפוץ  לרבות  והמנועים  חלקהמשאבות  והתקנת  מקורייםה  מו  .ים  כי  הקבלן  עליו  דע 

 כל טענה כי מדובר   ולא תתקבל  החברהל ידי  ע   ששיידרוג משאבה  כל סן  לספק ולהתקי ,  לתקן  ,לשפץ
 .ידחבמשאבה שיש לה ספק י 

 יות נכמים א ות לשיפוץ משאבותהנחי .3

המשאבה  3.1 פירוק  כוללת  הקבלן  השאיבה,  עבודת  והתקנת  באתר  ובחזרה,  למפעל  לאחר  הובלתה  ה 
 . ברההחם נציג , בתיאום עהשיפוץ

החשע 3.2 והמנוע  המשאבה  פירוק  כובודת  הח  ללתמלי  כבלי  חשמלאניתוק  ע"י  והפיקוד  מוסמך,  שמל  י 
המ מהמבנההוצאת  מהבור  שאבה  לל ובוה  או  לתיקון/שיפותה  כן  מפעל  המשאבה  יוץ.  את  הקבלן  ביל 

הש לתחנת  גמר בחזרה  לאחר  לצנרת  איבה  יחברה  ירכיבה,  והסני   השיפוץ,  פהיניקה  כולל  ילוסה  קה, 
מושלם,  ל הפעלה והרצה, באופן  חשמלאי מוסמך, כולד ע"י  חיבור לכבלי הזנת הכוח והפיקוזונה,  ואי

 ון המפקח.  לשביעות רצ
 

 הוראות היצרן.  "ימפעל, כולל הרצה עפ ב ולמנועומכאנית למשאבה   מליתשח קהיבד ביצוע  3.3
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המלאכה  המשאבהפירוק   3.4 בבית  כלחלקים  בדיקה  רחיצהניקוי  ,  מפורט,    אפוקסי,ציפוי  וייבוש,    חול, 
חלפתו  ון גל המשאבה או הוקסי של תא המאיץ, תיקת הצורך, ציפוי אפו במידתיקון המאיץ או החלפת 

, איזון  ך, החלפת קונוסים כולל חריטה והתאמהורלפי הצלל מילוי וחריטה  , כו   (הבר חההנחיית    י"עפ)
החלפת אטמים מכאניידינמי וסתמים  , החלפתם,  בדיקה היאטמים  לאחר  בתחנה  הרכבה    דראולית,, 

 . האו נציג  החברהוכחות  ית המלאכה יהיה בנאבה בב . פירוק המש השיפוץ
פ  טורבינה 3.5 לאחר  יעברו  :  הטורבינה  ווהמא  יםתאה ירוק  חול  ניקוי  או  באציפוי  יצים  קלוי,  פוקסי 

ויבוצע  בתאים ובמאיצ  ושבות התאים ע"י חריטת משטחיםמו המאיצים לתבאמאיל כמו כן, יותא ים 
נות  אים ובמאיצים , בטורביפו טבעות אטימה בת, יוחל. כמו כן  נמי למאיצי הטורבינהודי טי  איזון סטא

ו למסבים חדשים במידת  לפ , יוח  ברונזה שבטורבינהאו    /י  ומ גצים  סגורים , מסבי ההמצוידות במאי
 עובדים. ש בעל קצוות מלגל חדש מפלב"ם , מושחז ומלוטגל הטורבינה    הצורך , יוחלף

היניקה ס 3.6 ה   ל  סל  רח :  )סל  הקיים של המשאבה  לבוס יניקה  ניקויב  יעברו  באפוקסי    טרים(  ויבצע  חול 
ק הקבלן סל יניקה  ספ ידרש ישתייה . במידה וימי ה   ותרכערעיל ומותר לשימוש במבצבע שאיננו    -וי  קל

ן הכולל  שטח הסינו  מ"מ   10-12היה  וחב נקבי הסינון בסל היניקה יר  L   316 לב"ם חדש , לבוסטרים מפ
ן לא תהיה  ה של המים בנקבי בסינו יקה. מהירות הזרימ ור הינמשטח חתך הערב של צינ  3ן מפי היה קט י

 ודת העבודה המוזמנת .  נקשאבה ב הנומינאלית של המיקה  פ לסם אמטר בשנייה בהת  0.3 -גדולה מ

 ש. פלב"ם חד יותקן תותביוסר ובמקומו  הקיים , המורכב על גל הפלדה  רוול הפלב"ם   : ש גל המפוק 3.7
 .  לפי הצורך -ון הברגות  טחים , ניקוי ותיקריטת שהמפוק יעבור ניקוי , יישור ח גל

יוח  3.8 הקאטם מכאני:  יספק  חדש,  ודגם שתמסבלבד,  כאניים מקוריים  ממים  טא  לןבלף לאטם  אשר  וג 
 .    החברה

 בלבד.  CHESTERTON , BURRGMAN, JOHN-CRANEניים מתוצרת מוש אטמים מכאיאושרו לשי 3.9

 

  וקאנכיות מתצורת מונובלמשאבות  לשיפוץהנחיות  .4

פ עב 4.1 כוללת  הקבלן  השאיודת  באתר  המשאבה  למפעל  ירוק  הובלתה  לאחר בה,  והתקנתה    ובחזרה, 
 .החברה תיאום עם ץ, בו יפהש

כוללתפי עבודת   4.2 החשמלי  ו/המנוע  המשאבה  החשמני  רוק  כבלי  מוסמך,  תוק  חשמלאי  ע"י  והפיקוד  ל 
המשאבה   והוהוצאת  למפע מהמבנה  לתיקבלתה  את  ל  הקבלן  יוביל  כן  בחזרה    המשאבהון/שיפוץ. 

השאי ילתחנת  השיפוץ,  גמר  לאחר  לצנרבה  יחברה  כו רכיבה,  והסניקה,  היניקה    ואיזונהוסה  לפי ל  ל ת 
ש חשחי,  וור()ביצוע  ע"י  והפיקוד  הכוח  הזנת  לכבלי  כבור  מוסמך,  באופן  מלאי  והרצה,  הפעלה  ולל 

 ן המפקח. , לשביעות רצו מושלם
 אות היצרן.הור  "יפ ולל הרצה עפעל, כמשאבה ולמנוע במלית ומכאנית לקה חשמ ביצוע בדי 4.3

יץ או  מאיקון הציפוי אפוקסי, ת  חול,  וי יק נלאכה, בדיקה כמפורט,  בה לחלקים בבית המ פירוק המשא 4.4
ים  זהה למאיץ הקיאיץ החדש שיסופק יהיה מקורי והמ  -החברה  את  הור  עפ"יהחלפתו במידת הצורך )

מי וחומרכולל  צדות  וצבע  ים(,  יסוד  בצבע  חיצונית  והח  עליון,ביעה  המסבים  תיקון  חילוץ  כולל  לפתם 
מ  חדשים)  יסבבית  תוצרת    מיסבים  יהיו  התיקו  , (בלבד   SKF  או FAG  שיותקנו  גל  או  משן  אבה 

( לפי  כולל מילו בין המנוע למשאבה,    תיקון המקשר,  (  החברההנחיית    עפ"יהחלפתו  וחריטה  הצורך,  י 
מאיץ כולל הרוטור,  מה, איזון דינמי ל ה והתאבמאיץ, ובתא המאיץ, כולל חריטאטימה  פת טבעות  החל
רכ שיפ אטימה  מכלול  ו וץ  מכאניה  אטמים  כולפת  חה   ם,יהחלפת  וסתמים,  אטיאטמים  חיבורי    מת לל 

בהתאם,  וביצוע אטימה  ספקה והתקנת לוח חיבורים חדש  לים מהמנוע ואכבלי הזנה, תיקון יציאות כב
אטימות בדי הידראוליתובדיק  קת  והפ  הרכבה  ,ה  במבמפעל  ידעלה  על  מאושרת    החברה י  בדקה 

 בתחנה לאחר השיפוץ. , הרכבההאו נציג  ההחברובנוכחות  

.  רההחבאשר  תדגם שאטמים מכאניים מקוריים בלבד, מסוג ון  ק הקבל יוחלף, הקבלן יספאני  כמ  םטא 4.5
מכאנ אטמים  לשימוש  מתוצרת  יאושרו    CHESTERTON,AES, BURRGMAN, JOHN-CRANEיים 

 בלבד.

 ויוחלף לפי הצורך.  קייבדהמקשר הגמיש  4.6
 

 הרכבתן באתר והפעלתן, הובלתן לשיפוץ ,פירוק המשאבות באתר .5

המשאבותפירו   דתובע 5.1 והרכבת  מע"תעשה    ק  מעשי  ניסיון  לו  אשר  מוסמך,  קבלן  של  י    שנים  5וכח 
 זה.  י מכרזבות נשואספקי המשא/אושר ע"י יצרני לפחות, בפירוק משאבות מים ומ

 ן הביצוע. ת והמנועים במשך כל זמ רוק והרכבת המשאבו בעת פיהקבלן המוסמך יהיה נוכח  5.2
המשאבה מצנרת הסניקה,  ק  : ניתושאיבת המים כוללתך מכון  ובתת  נירוק המשאבה המותקעבודת פ 5.3

הוצאת מהתא    היניקה,  והמשאבה  ו/היבש  הרטוב  מהתא  ע"י  או\או  המשאבות  )במי  מחדר  דת  מנוף 
במחיר    עבודת המנוף כלולה  ים.י הפיקוד הקיימ ה וכבלהזנ ניתוק המשאבה מאובטחת מכבלי ה(,  הצורך

 ד. רו בנפרועב ם ללת המשאבה ולא ישוהיחידה של הוב

 ל המשפץ. שאיבה ע"י מנוף והובלתה לתיקון במפע ה  ממבנה הוצאת המשאבה  5.4
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, הצבתה  החברה אתרהמלאכה לשאבה מבית ץ כוללת: הובלת המת הרכבת המשאבה לאחר השיפועבוד 5.5
מושלמת,    היניקה והסניקה בצורהנוף, חיבורה לצנרת  י מהתא היבש על יד בתוך    או\בחדר המשאבות ו

ורם  בודתם מושלמת של המנוע והמשאבה, חיב לע רושים  ים וכל החלקים הדים, אטמג ברת  קכולל אספ
ההז ידלכבלי  על  החשמליים  והפיקוד  בנה  מוסמך,  חשמלאי  רישיוי  תוקף,  ן על  )המנוע  הפ  בר  עלתם 

 שמליים(.   דרושים )מכאניים וחם הצוע כל הכיווניתם וביהרצוהמשאבה יחדיו( ו 

ידא  5.6 הכליהקבלן  כל  את  לספק  ומוהח ,  םג  ההרמה/משאית  מרים  והרכבת  הדמנוף,  תקן  לפירוק  רוש 
בת  פירוק והרכתקין במהלך עבודת  ידי ליציבות מתקן ההרמה שהיה האחראי היחהמשאבה. הקבלן יה 

מכון  עלול להיגרם למבנה  ק שבודה ועל כל נזהלך העבמ  בהתאם למשקל הדינאמי של המנועה,  המשאב
 בודה. אים סמוך לאתר העת, הנמצרצנו  םוד, מבנים, אביזריהשאיבה ו/או לצי

ב  כל 5.7 לעשותן  נדרש  שהקבלן  החשמל  עבודתו,  עבודות  מכמהלך  החשמל  מנוע  ניתוק  ההזנה,  כגון:  בל 
השיפוחיבורו   החלאחר  וכל  להפעלת  יבוץ  הנדרשים  החשמליים  החשהמנרים  והרוף  לפירוק    כבתמלי 

דות  בודה, לעסוק בעבויצוע העבם  יוב ן מתאים ובר תוקף  שמלאי מוסמך עם רישיו המנוע, יעשו ע"י ח
משנת    08בצענה בהתאם למפורט בפרק  ודות החשמל תתל הנ"ל, מומחה לעבודות פיקוד. כל עבשמהח

המ  1981 הכללי  של  הישראליים  משרשבהוצאת  פרט  והתקנים  הממשלה  חוק  ולפ די    1945החשמל  י 
 ת חברת החשמל. ישוודר

העבודה.    וםיום סימ  שנה אחתשיפוץ:  במהלך ה  לןקבה מרים שיסופקו ע"י  יות לעבודה ולטיב החוהאחר 5.8
וד. למרות  פירוק והובלת הצי  "י הקבלן ועל חשבונו לרבותריות, יתוקן ע כל לקוי שיתגלה בתקופת האח

ערכת  ה ליקוי, או פגם במתגלופת האחריות, יתום תקחר  זה, במידה ובמשך הזמן, גם לא  עיף האמור בס
ה  התקין,  בבישהקבלן  כתוצא א,  ועצנובעת מרשלנות  בחומרים ו  מכל    ם,פגומי   ה משימוש  כתוצאה  או 

 י הקבלן ועל חשבונו.ל הליקויים ע"סיבה אחרת, יתוקנו כ

לא    ברההחשל    ציגק משאבה במפעל . אך במידה שהנירו בעת פ  רההחבציג של  על המפעל להזמין נחובה   5.9
 . החברה לש  יגצשאבה ללא נוכחות נלקבל אישור לפירוק מ להתראה המפעל חייב תאםמגיע בה

ב העבודה ואיכות  ביקורת על טי   קר בכל עת במהלך השיפוץ/תיקון לצורךלב רשאי    יהיה  החברה נציג   5.10
חר  אבה לאהמשאו  \רשאי לבקש פתיחת מנוע ו  החבר ה. נציג  אום מראשיתלא כל הודעה ו/או  הביצוע, ל 

 שיפוץ. דיקת התאמה למפרט הך בשיפוץ, לצור

פסולת 5.11 יסולח -סילוק  פסולת  מאתרהקבלן    יע" ו  קומרים,  חשבונו,  מורשה  ה  העבוד   ועל  שפיכה  לאתר 
פינוי    פסולת לאתריות הקבלן לפינוי  ה כלול במחירי היחידה. אחר , ויהיהחברהל  מחוץ לשטח שיפוט ש

ה סולפ להגנת  המשרד  ידי  על  מאושר  היא סבית  אחריו  בה  זמוחלטת.  פינוי  ת  גם  כוללת  הפסולת  את 
אישור בדבר פינוי    לחברהר  ן יעביהקבל  יגים מטעמו.ו/או נצ  נהמשהעות על ידי קבלני  בעבודות המבוצ 

 .הפסולת

הסע-ריםמחי 5.12 מחירמחירי  הם  הכמויות  בכתב  וכוללים  יפים  שלמים  תנאי ים  כל  ת  המוקדמו  את 
והתוכניות,ה ועב  מפרטים  וחומרי  ע,צב  ריתוכים,  ה,הרכב  ,ודהחומרים  בציוד  הדרושים    שימוש  עזר 

  בלו,   ביטוח ובטיחות,  מיסים,  גי כל סו  ה והובלה, הקבלן   ,ם במפרטיומרש  העבודות ואשר אינם לביצוע  
וכו',ש  י נראות מראש,הנראות והבלת   הוצאות ות  בודהשלמת העו  ההסכםאי  תידרשנה למילוי תנ רווח 

 . פקחלשביעות רצונו המלאה של המ

 

 קבלן ת המלאכה של הבי/וד הנדרש במפעלהצי .6

 ידים ב: שר מצוא האכמלן למפעלים או בתי המנועים יועברו לתיקו 
 תי.ייעה תעש מתקן צבי 6.1

 מתקן ניקוי בחול.  6.2

 בבי. ציוד לעיבוד ש 6.3

 טון.  1ה למשקל מעל  ציוד הרמ  6.4

 הידראולית מאושרת.מבדקה  6.5
 . ופתיותקות תק בדיתעודות מיש ותקין מכויל ובעל ב שיהיה במצהציוד כל 

 שאבותי ביצוע שיפוץ המשלב .7

התקנת המשאבות לאחר  וכן    זרההמשאבה למפעל ובחת  הובל  ,עלמפ ץ בורך העברה לשיפופירוק המשאבות לצ 
 קבלן.  הי  השיפוץ תתבצע ע"

בסיום ההתקנה    .צוות המרכיבהל  בה ויפקח עכח באתר כל זמן עבודת ההרכן שיפוץ המשאבות יהיה נוקבל
המשד  חברהלעבר  יו הרכבת  בוח  יחתום  אבה  המשאבותשיפקבלן  ו  הה  וץ  כי  בהתאויאשר  בוצעה  ם  תקנה 
 .ובאופן תקין רןת היצראוהול

תפיובי בלן  הק המשאבה  המלאכה.  לבית  המשאבה  את  בנול  במפעל  נציג  ורק  רשימת  ותיערך    החברהכחות 
 התיקונים שיש לבצע. 

  חלפתםלהומים עם פירוט  ם הפגעם כל החלקי  לחברה  מפורט"ח  דו  יעביר   הקבלן  במפעל   שאבהמ  פירוק  לאחר
 . לכתב הכמויותני והטכ בהתאם למפרט עולה מ  איכות וב יםקני תמחומרים    םיי שולחלקים החדשים שע

 תיקונים שיש לבצע. י המשאבה ואישור רשימת העל לבדיקת חלקיזומן למפ   החברהנציג 
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בכתבהאישור   התיקונים  . יינתן  רשימת  אישור  לאחר  החברההנציג  ע"י    רק  רשאי  בעבודת  קבלן  ,  להתחיל 
 ושרו לו. יקון, בהתאם לעבודות שאהת

 עלת המשאבה במפעל ובדיקתה כמפורט. להפ   חברהההקבלן את נציג    יןה יזמ בוד העמר  לאחר ג

ח מפורט,  "דו   תאושרת והפקקה הידראולית מלאה במבדקה מהמשאבה במפעל, ביצוע בדיק לאחר בדיקת  ר
פעולתה בעת יינתן  קה ללא הבדי  אישור  נציג  אישו  דופי,  ע"י  ו  החברה ר בכתב  להתקנתה  להוצאתה מהמפעל 

 בשטח.
 רה כאישור לטיב עבודתו של הקבלן. ם מקבשו , לא ישמשהחברהג צישל נ זה,ר ישוא
דה ואיכות הביצוע,  ובעל טיב הע  השיפוץ/תיקון לצורך ביקורת  רשאי לבקר בכל עת במהלך  יהיה  החברהיג  נצ

 ום מראש.איאו ת עה ו/ללא כל הוד

ולטיב החוריות  האח ע"י הקבלן לעבודה  כל  סימיום    חתא   שנהבמהלך השיפוץ:    מרים שיסופקו  ום העבודה. 
ע"י הקבלן  יתגל וי ש לק פירוק והובלת הציוד.ועל חשבונו לרה בתקופת האחריות, יתוקן  למרות האמור    בות 

 שהקבלן   מערכתוי, או פגם בלה ליק, יתגן, גם לאחר תום תקופת האחריותמז דה ובמשך הבסעיף זה, במי
בביצוע,התקין,   מרשלנות  משימ  הנובעת  כתוצאה  פג ומרבחוש  או  מכומים  כתוצאה  או  סיים,  א ל  חרת,  בה 

 (. למפעל ובחזרה, פירוק והרכבהולל הובלה מתחנת השאיבה ועל חשבונו )כיתוקנו כל הליקויים ע"י הקבלן 
ו נציג  יי במידה  ע"י  הקב-החברהדרש  משיתקין  חילן  המתאימאבה  ככלופית  לנתוני  ה,  שניתן,  של  ל  העבודה 

 ראש לציוד החילופי.ור מאיש ויות. הקבלן יקבלכמ כתב ה י"עפום רה לשיפוץ. התשלהמשאבה שהועב
ל הידראולי  הקבלן,  לאחר    -  משאבהמבחן  ע"י  משאבה  הידראולישיפוץ  מבחן  המשאבה  במבדקה    תעבור 

ו/או יצרן המדיהה על סמך הנחיות    ותבוצע   החברהציג  חות נה תיערך בנוכהבדיק  שאבה.ראולית של המפעל 
  דיקה לפחות הכוללות ספיקה לעומת ות בנקוד   5(. תילקחנה   9906ISO-ו  30ל  שראהמקובלים )תקן י התקנים  

כולל  עומ שאיבה  נקד  בכל  הטורבינה  משאויעילות  להתקין  אין  ונקודה.  תחודה  באתר  ללא    תנבה  השאיבה 
 . גהו נצי החברה א ידי  כתב עלושר במבחן הידראולי מא 

 
 במשאבות תיקוני שטח  .8

א כולל  זה  המפורסעיף  העבודות  הכוללצע ויבו  הלןל  טותת  צוות  ע"י  להנחיות    2ות  לפח  ו  וכפוף  צוות  אנשי 
 הבטיחות:

ר המשאבה,  יצולל פירוק  ונובלוק אופקית או אנכית, כתר תחנת השאיבה במשאבת מהחלפת מיסב בא  8.1
א המיסב,  בית  זהוהתקת  ספקה  פירוק  חדש,  לקימיסב  הה  שמן,  מחזיר  פילוס ים,  גירוז,  פיית    רכבת 

 לציר המנוע.  שאבהר המ צוע שיוור בין ציביקון, התי ר בגמהמשאבה והמנוע 

ק האטם הקיים ואספקת אטם  משאבה אופקית, כולל פירותחנת השאיבה בהחלפת אטם מכאני באתר   8.2
  קון, ביצוע שיוור ר התיה והמנוע בגמהמשאב  פילוסכמפורט במפרט הטכני המיוחד,    ,םש זהה לקייחד

 .בה, הפעלה והרצהבין גל המנוע לגל המשא

פירוק המנבמשאיבה  ני באתר תחנת השא כאאטם מפת  לחה 8.3 כולל    וע החשמלי, בה אנכית רב דרגתית, 
ניתוק מכבפי גל המנוע,  והפיקוד ע"י חשמלארוק  וק האטם ומכלול האטימה  ריפ   י מוסמך,לי החשמל 

תקנת מיסב  המיוחד, כולל אספקה וה  פורט במפרט הטכני ם, כמחדש זהה לקיית אטם  ואספקהקיים  
ו החשמלה  ומטי,אוטז  מגראטם  המנוע  לא רכבת  בי  מאחר  מרווח  וויסות  ביצוע  התיקון,  יצים  יצוע 

 י מונטר מוסמך. "ע ודה תתבצע וללת צוות עובדים, רכב. העב, הפעלה והרצה. העבודה כ לטורבינה

 . אתר תחנת השאיבהוור בציר, כולל שיגמיש למקשר אספקה והתקנת  8.4

 .חדש המגרז הישן והרכתק פירו ללתכודה ומטי למיסב העבואספקה והתקנת מגרז אוט 8.5
יעות. יום עבודה עד  מנוע בשטח. כולל רכב ונסקון משאבה או  ם עבודת צוות בשטח עם כלי עבודה לתייו 8.6

 . שעות 8

 כתב הכמויות.  "יפ ת עונ עבודות שו 8.7

 רותי עזרירים ושבחומ טיפול .9

ן: העמסה  גוודה כהעבר  לאתהעזר והאביזרים  ת הנדרשות להבאת חומרי  בצע את כל הפעולו בלן יהק 9.1
ואהובלפריקה,   אוה  קלקולם,  את  ימנע  אשר  באופן  ב  חסנה,  בהם.  לאביזריםפגיעה  נזק  ויגרם    מידה 

 על הקבלן ועל חשבונו.   תוות הכספיאו לחומרים, יחולו כל ההוצא/ו
חו 9.2 הכל  וה מרי  הדרועזר  לאביזרים  וכל שים  העבודה  הכרוכ  ביצוע  הכספיות  בהובלתם  ההוצאות  ות 

 יחולו על הקבלן.   -איבה הש נתתח  לאתר

החאספק 9.3 מתקת  של  החשמל  ממתקן  תעשה  לעבודה  באחר שמל  השאיבה  החיבורים  ן  כל  הקבלן.  יות 
 ות כגון זה. בעבוד  לעסוקמוסמך של הקבלן ובעל רישיון  י "י חשמלאהחשמליים למכשירי הקבלן יעשו ע 

 יצוע העבודותהחומרים הדרוש לבטיב  .10

מתח  10.1 חשהקבלן  על  לספק,  את  הואו  בונ ייב  המתקנים  כל ,  והדברים  ם,  יזריהאב  ,הציוד,  החומרים 
שותו  רואים את הקבלן כאילו נמצאים בר.  של העבודה בקצב הדרוש  לביצועה היעילהאחרים הדרושים  

לביצוהצ  כל והמתקנים הדרושים  הי יוד  בקצב  עיל שלעה  והחושהדרו  העבודה  יהיו  . האביזרים  מרים 
רישות התקן הישראלי  ו בדיעמד התקנים הישראלי ו ן  י מכו ע"   שרמאומעולה ומטיפוס החדשים ומטיב  
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חר  או כל גורם א  החברהאישור מהנדס  ים יתקבלו רק לאחר קבלת  ומרים והאביזר. החISOודרישות  
 . החברהטעם  מ ךמוסמ

רים  לטיב כל החומרים ואביז  ם, לא ישמש אישורחומריור דוגמאות האו אישרים,  אישור מקור החומ 10.2
ח  תוך  וליםזר, אשר ימצאו פסביאו א   מר,חוכל  מאותו סוג.   ועל  ע"י הקבלן  יוחלפו  שבונו  כדי עבודה, 

 או כל גורם אחר מטעמו.  החברה ס  אחר שיקבל אישור של מהנדבאביזר 

הקבלן    אבות  יסופקו ע"יץ המשזה בעת שיפו י מפרטקם לפ והאביזרים שהקבלן נדרש לספ   יםרכל החומ 10.3
האב  חשבונו.  והחומרים  ועל  ומחדשו  יהייזרים  ומטיפוס  טיים  מעולה  עהמאוב  התקנים  שר  מכון  "י 

בדרי ויעמדו  הישרהישראלי  התקן  ודרישות  שות  החומריISOאלי  לאחר  .  רק  יתקבלו  והאביזרים  ם 
 . חברההמטעם וסמך או כל גורם אחר מ החברה נדס מה  ת אישורקבל

ציוד  יספק    הקבלן 10.4 או  מחומר  ופץששמשאבה  חלקו  או  בכולו  מעולה  מטיב  ביובוה ג  רמהים    תר ה 
 .פרטת המרישוושהציוד עונה לד

כל החומרים ואביזרים  ים, לא ישמש אישור לטיב  דוגמאות החומראישור מקור החומרים, או אישור   10.5
יוחלפו  כדי עב תוך    או אביזר, אשר ימצאו פסולים,  רכל חומ  מאותו סוג. ועל חשבונו  ע"י הודה,  קבלן 

 .מטעמה חרורם אל גכ  או החברה של מהנדס    באביזר אחר שיקבל אישור

 .  החברהשור יהיה מתוצרת מערבית בלבד, כפוף לאי  ופק,שיס ציוד חדש 10.6

המותמ 10.7 למשאבות  מתייחס  של  כרז  המים  שאיבת  במתקני  ולמשההחברקנות  שיותקנו  בוא,  מים  ת 
ו מכלל  ות מים חדשות ו/או שיצא לגרוע ממנה משאב   ו/או   יף לרשימה זולהוס  ההחבר  בעתיד. ברשות

כ זפעולה,  החללפ  אתל  של  טתי  הבלעדית  שבכתבי במקר.  רההחבו  היחידות  מחירי  ישתנו  לא  זה    ה 
 הכמויות. 

בר  ציר 10.8 מפלב"מ,  יהיה  מפלב"מ. המאיץ  המשאבה  יהיו  ואומים  שיגים  וזהה  ופס החדש  מקורי  יהיה  ק 
 דות וחומר. ולל מייים כלמאיץ הק

 
 ומכשירי עבודה ציוד  .11

 . העבודה  ראתבות במשאה  כבתדרוש לפירוק והרבלן יספק את כל הציוד ה הק 11.1
את    הציוד פגום, ירחיק הקבלןמהלך העבודה שג מעולה ובמצב תקין. במידה ויתברר ב מסו  יהיההציוד   11.2

הה קבלת  עם  מיד  הפגום  מההציוד  ומכופקמוראה  ציוד  מיד  ויספק  באתר  אח  מתאנות  ימות  שר 
בלילדרישות תוס  ,  או  פיצוי  הציכל  החלפת  עבור  מחיר  יהיה  פת  הקבלן  כל  לגחידי  הי  אי אחרוד,  בי 

 בגין החלפת ציוד.  יגרםה לה תקלה שעלול

 

 (להלן  18ם לרשימה בסעיף בהתא)  ני המיםביקור שנתי במכו .12

להחלטת   בהתאם  לשנה,  ה  ,החברהאחת  של  בל קיבקר  המים  שאיבת  מכוני  בכל  יבדוהחברהן  כל  ,  את  ק 
והמשא )בדבות  החשמל,  וימנועי  וחשמלית(  מכאנית  מצלג  תבבכ  דו"ח  לחברהוציא  יקה  החשמל  ב  בי  מנועי 
ד ועליו לכלול  זה לא ישולם לקבלן בנפר  ור ביקור שנתי עב.  החברהאום וזימון הסיור באחריות  . תי אבותוהמש

 . יחידה שבכתבי הכמויותה  יו במחירהוצאות נוספות אל
 

 זו  ייניים לעבודהים אופתנא .13

ההצעה,   13.1 הגשת  העלפני  באתר  לבקר  הקבלן  כ על  את  ולבדוק  ה בודה  הקשורים  מהמקו  איםתנל  יים 
העלביצ לפבודוע  בהקשר  במקום,  הביצוע  ואפשרויות  הה  והרכבת  הקבלן  ירוק  של  הצעתו  משאבות. 

הקת השטח,  התנאים,  להרכבת  כאישור  העלוליהמבני  ע,רקשמש  המכשולים  ושאר  לה ם  ימצא  ם 
על כלבלן  מקום. הצעת הקב נותן העבודההנ"ל. הקבלן פוטר בזא  תהיה מבוססת  עות  תביל  מכ  ת את 
 זה.קשר ל לולות להתעורר בהעה

הרכבת המשאבה  שהקבלן נדרש לספק לצורך    כל חומרי העזר במחיר הרכבת המשאבה והמנוע נכללים   13.2
 . 'כווס וים, ברגים, שימסים לפיל מן מסבש  ז,והמנוע כגון: משחת גרי

 
 

 ת חריוטיב עבודה וא .14
 : נים השונים כלעילהתאם למפרט הטכני ולתקהעבודה תבוצע ב  

בפירוק  שנים לפחות,  5וסמך, אשר לו ניסיון מעשי מוכח של ר ממונט המשאבה יעשו ע"י תוהרכבוק ריפ 14.1
מים משאבות  ומאושוהרכבת  משאבות  חדרי  במבני  המותקנות  י  עלר  ,  המשאבות.  ידי  צרני/ספקי 

 ם במשך כל זמן הביצוע. רוק והרכבת המנועית פייהיה נוכח בע המוסמךנטר המו

לספק 14.2 ידאג  הכ  את  הקבלן  הה  כלים,ל  ומתקן  ההחומרים  המים.  דרורמה  משאבת  והרכבת  לפירוק  ש 
ה הקבלן   האחראי  ההרמהיהיה  מתקן  ליציבות  ה  יחידי  והרכבת  פירוק  עבודת  במהלך    וע מנשהתקין 
למבנה מכון    יגרם נזק כל שהוא  ושלא במהלך העבודה  המנוע  של    י, בהתאם למשקל הדינאמיהחשמל

 השאיבה. 
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י חשמלאי מוסמך עם רישיון מתאים  ע"   יעשו  ותן במהלך עבודתושרש לענד  לןהקבל עבודות החשמל שכ 14.3
מפורט  ל  אםפיקוד. כל עבודות החשמל תתבצענה בהתשמל הנ"ל, מומחה לעבודות  וק בעבודות החלעס

ראליים ולפי חוק  ממשלה והתקנים הישדי השבהוצאות משר  הכללי  מפרטשל ה   1981משנת    08בפרק  
 . שמלהחרת ודרישות חב  1945 החשמל

ולטיברהאח 14.4 לעבודה  ס  רים החומ  יות  מיום  אחת  שנה  הקבלן:  ע"י  כלשיסופקו  העבודה  לקוי    יום 
 יות, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.שיתגלה בתקופת האחר 

י, או פגם  חריות, יתגלה ליקות הא לאחר תום תקופן, גם  הזמ   בסעיף זה, במידה ובמשך  האמור  ותמרל 14.5
שהקב הנובעתבמערכת  התקין,  משיובביצ  נותשל מר  לן  כתוצאה  או  בע,  או  חוממוש  פגומים,  רים 

 בונו. הלקויים ע"י הקבלן ועל חשת, יתוקנו כל כתוצאה מכל סיבה אחר

 שו.ם שנרכ חדשיר פריטים/אביזרי חילוף רן עבויצל/ אחריות הקבלן תהיה אחריות מפע 14.6
 ן:להל( כד החברהלרשות   ופה )מיום קבלת המשאבהראי על עבודתו לתק ה אחהקבלן יהי  14.7

 ים(.ודש ח 12) שנה   -וץ משאבה פ ור שיעב 14.7.1
 . חודשים( 12ה )שנ - עבור אספקת חלקים מקוריים 14.7.2

 חודשים(. 24שנתיים ) - עבור אספקת ציוד חדש 14.7.3

יבצע   14.8 לא  בכנושיהקבלן  והמיים  הפרטים  הפרמטרים,  המותקהקיימיידע  ל  בציוד  במם  ללא  ן  כונים, 
 .החברהכתב ממהנדס היתר ב

 שעות לכל היותר.  48תוך  ית,מכאנ תקלה, חשמלית או  לול בכטיפל כוליות כוללת לציוד אחר 14.9
בד  עוד  חודשים( כאשר הציו  12למשך שנה אחת )שבוצעו על ידי המפעל הם    סעיפי השיפוץ   האחריות על 14.10

ההובלה למפעל, פירוק  בוצעו במפעל כאשר  ות יבמסגרת האחרי   יקוניםם. תאי עבודה תקינים ונכוני בתנ
 ות הקבלן. י באחר ,רהב חה ר הרכבה והובלה לאתו

 

 ה העבודקבלת  .15
החברה  מפקח  ה 15.1 העבומטעם  את  לבדוק  עלרשאי  ולהשגיח  טי  דה  את  לבדוק  וכן  החומרים  ביצועה,  ב 

המלאכה וטיב  בהם  עלנעש  שמשתמשים  העבו  שית  בביצוע  הקבלן  רשא דה.  ידי  אכן  לבדוק  הוא  ם  י 
ב לתת למפקח  ילן חיהקב.  הואואת הוראותיו    רההחב , את הוראות  ההסכם  בלן מבצע כהלכה אתהק

ובבדיקוע  נוחה  גישה והמלאכה  החומרים  בביקורת  במדידזרה  וכן  הזמן  תם,  העבודות,  של  תם 
 מרים. והחו 

 לוות. ת הנבמפעל לרבות כל הבדיקו המשאבהת יחהמפקח רשאי להיות נוכח בעת פת 15.2

למות  בש  לת פועשר הצנרת עובדת וונית ובדיקת התיקון כאח לאחר הפעלה ניסי למפקהעבודה תימסר   15.3
ה הניסיונית שנבעו  גלו בעת ההפעל יתקן על חשבונו את כל הליקויים שית  בלן. הק ההחברנוכחות נציג  ב

מתאימבצוע   לא  בחומרים  משימוש  או  נכון,  פגום  מילא  הקבלןאו  ינקה  כן  כמו  שייאת    מים.  רי  כל 
 דה. יאוחר מיום קבלת העבו ת מאתר העבודה, לאפסולהחומרים וה 

 עבודה והפעלתה כמפורט. ת הלבדיק  החברהן את נציג  לן הקבזמיי ודהלאחר גמר העב 15.4

  . כל שינוי שיידרש ע"י המהנדס, יעשההחברהחר קבלתה ע"י מהנדס  כגמורה רק לא  חשבי העבודה ת 15.5
 קבלן ועל חשבונו. ע"י ה ידמ

 . החברהיגי תעשה רק לאחר אישור נצ יחת מגופי האספקה י פתים והפעלתה ע"נרת במי הצמילו  15.6
 לטיב עבודתו של הקבלן.   שורה כאילא ישמש בשום מקר ,חברההל ש  זה אישור 15.7
לב   החברהנציג   15.8 על טיב העבודה ואיקר בכל עת במהלך ביצוע העיהיה רשאי    ותכבודה לצורך ביקורת 

ו/או תהביצוע כל הודעה  , לצורך בדיקת  לבקש בדיקת העבודהשאי  ר  החברהנציג    מראש.  אוםי, ללא 
 מפרט העבודה. התאמה ל 

  ומרים, הפסולת , ממקום העבודה את עודפי החפן מיידיבאוונו,  קבלן יסלק על חשבהודה,  העבם  סיועם   15.9
העבו גמר  עם  מיד  הקבלןוהאשפה.  ינקה  העבודה  דה  ומקום  המבנה  את  וי   את  המתקנים,  סלק  כל 

ה המיותהחומרים  האשפה  רים,  סוהמבפסולת,  מכל  הארעיים  העבנים  את  וימסור  שהוא  ודה  וג 
 . ל המפקחו שרצונ  ת למטרתן לשביעותומתאימת ויונק  וסביבתה כשהן

לשפץ את ה 15.10 לא  ויוחלט  במפעל הקבמידה  זה,  ציוד  נשוא מכרז  הציוד    החברה  חויבתבלן,  פירוק  עבור 
 רן בלבד.פעל היצלמ  בשטח והובלה

יי ג 15.11 עבודה  לאח  חשבמר  תקינורק  בדיקת  וער  בתחנהת  המשאבה  הרכבה  בודת  או  תיקונה  של    לאחר 
 . משאבה חדשה

 .  לעיל 14.7נקבעה בסעיף ה ש לתקופבהתאם  אחריות   דתותעפק יס  לןהקב 15.12

 תיעוד .16
 . החברהג לו ע"י נצי  שימסר"טופס פירוק משאבה"  בתחנת השאיבה ימלא הקבלן פירוק המשאבה טרם 

 . החברהלו ע"י נציג  רכבת משאבה" שימסר פס המלא הקבלן "טו איבה ית השרם הרכבת המשאבה בתחנ ט 

 סים חתומים.פללא ט בה שאב מין לפרק או להרכיא 

 הבאים:שלח לתיקון יצורף טופס ובו הנתונים שי משאבהלכל  
 המשאבה. זיהוי  16.1
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 ר הקיימים.רשימת אביזרי העז 16.2

 ון. יק מצב המשאבה בזמן שליחתה לת 16.3

 לים/תיקונים דרושים. טיפו  16.4

מתיקומשאבה  לכל   16.5 יצשהוחזרה  פן  שיכלול  דו"ח  לורף  שבוצעו  העבודות  בדיקירוט  תוצאות  ות  רבות 
 . החברהידה ונדרש ע"י במ  עומס,ת בדיקת הבדיקה באותוצ  בלההק

 
 זמני ביצוע  .17

 . החברהלת קריאה, בתיאום עם נציג  ימי עבודה מלאים מקב 7עד  -זמן הפירוק   17.1
 וד למפעל(. ח והציהמפקשעות )מרגע הגעת  72 עד  -ו"ח ד הגשת 17.2

אנכית  משאבות  פוץ  שי 17.3 /אופקיתמים  חצוי()מ  )מונובלוק(  לכל    ןהקבל  ודתעב   -  ונבלוק/גוף  תושלם, 
  ה מהחברהזמנת עבודה חתומה  /ום קבלת אישור ימי עבודה מלאים מי   21רק זמן של עד  ך פר, תוהיות

 לתה(. פע )כולל הובלת המשאבה, הרכבתה באתר וה

ל  היותר, תוך פרק זמן ש  הקבלן תושלם, לכל  בודתע  -  או טבולה  דרגתיתרב    מים אנכיתפוץ משאבות  שי 17.4
)כולל הובלת המשאבה,    מהחברהומה  חת   עבודהבלת אישור/הזמנת  קמיום  ים  לאה מ ימי עבוד  28עד  

 לתה(. בתה באתר והפעהרכ

 ית. טנ בכפוף לבדיקה פר -הקבלן נו מצוי בידי אספקת ציוד חדש שאי  17.5

בידאספק 17.6 המצוי  חדש  ציוד  ש  -בלן  הקי  ת  זמן  פרק  עד תוך  מלא  14  ל  עבודה  קבלת  ימי  מיום  ים 
 והפעלתה(.  אתרבתה בובלת המשאבה, הרכה כולל ) הבר מהחמנת עבודה חתומה ישור/הז א

 ותר. לכל הי שעות   72זמני הטיפול בתקלות עד  17.7

 ם. ההסכ תקופת לתחילת  כללי עבודה תחילת וצ יוציא החברה   מהנדס 17.8
 . העבוד ל לכ  העבוד לתיתח  צווי וציא י  המפקח 17.9

 ציודה .18

  'מס םמיקו שם
 גםד יצרן יחידות 

קוטר 
 מפוק

 '[ צאינ]

 מקוע
 וחהקיד

עומק 
 התקנת  

 משאבה ה

 יקהספ
 [ ש"מק] 

 עומד 
 [מטר]

 1 סוטין  רמברנדט פינת ארלוזורוב
שח"מ  
 מקורות 

 83 140 27 130 10 דוע לא י

פארק 
 הירקון

הירקון )בתוך   ארקפ
 ארק( הפ

12SKH 10 114 33 260 011 דש המח 1  

 14EMM 10 118 35 130 85 המחדש  1 48רפידים  תל ברוך

 12EMM 8   160 130 דש המח 1 17ר אבנ צהלה 

 רוממה פינת  רצו
 בני אפרים 

1 
שח"מ  

 ות מקור
A-8 8 107 75 200 125 

 לא ידוע  לא ידוע  1 ב פינת ההשכלה בן יעק מגורים
  לא

 ידוע 
113 36 140 100 

 1 83דה ק שצחי משכנות
שח"מ  
 מקורות 

A-12 12 62 30 180 88 

37 150 45 130 10 וע ידלא  א ידוע ל 1 2שער הגיא  החיל   

 

 מיקום שם
 מס'
 יצרן ת יחידו

קוטר 
 מפוק

 '[ אינצ]

ספיקה 
 [ ש"מק]

 עומד
 [מטר] 

 דגם
 המשאבה  

 14EMM 40 300 10 המחדש  1 6קי שלונס רשפון 

56 300 10 חדש המ 2 4קיפניס לוין  משתלה   14M160 

 12W12EHL-4 45 300 8 המחדש  1 25ל  מו  הגבורה הגבורה

 

 

 

 

  

       



 
 קי שמור"סע"

 72תוך מ 72עמוד 

        אופקיותאבות מש - יםרסטבו

מס'  מיקום שם
ספיקה  יצרן דות חיי

 [ ש"מק]

 עומד 
  דגם המשאבה  [מטר]

002 המאיץ  1 הטייסים  הטייסים  50 OK5412  

4*"5" 60 500 ידוע  לא 1 הטייסים  הטייסים   

7*"5" ידוע  לא 350 המחדש  2 ון וולפס  גן וולפסון גן    

05 200 ץ המאי 1 דרך הגבורה  רההגבו  
NK-NM-NSM 

6410 
 

05 200 המאיץ  1 17אבנר  צהלה   OK5412  

רוממה פינת בני   צור
 אפרים 

4*"5" 60 500 לא ידוע  1   

 
 מה. המשאבה במבנה מתחת לאד - תחנת משכנות •

 סוג טבול. המשאבה מ  - ריםתחנת מגו •
 

 : הבהרה
 

טרך לתת שירות לכל פריט ומתקן נוסף יצמפורטים לעיל הינם לשם מתן מידע בלבד והספק מובהר שהפריטים ה
 ות.ה במהלך תקופות ההתקשרברשות החברשיהיה 

 
 


