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במתקני מים, וביצוע תשתיות חשמל לוחות חשמל והתקנת  לייצור  /22562  'מכרז פומבי דו שלבי מס
 מי אביבים של יעול תביוב ו

 
לוחות    והתקנת  לייצור  בע"מ )"החברה" או "מי אביבים"( מבקשת בזאת הצעות  2010חברת מי אביבים   .1

 . םביבימי א של  לתיעובמתקני מים, ביוב ווביצוע תשתיות חשמל  חשמל 
 

)להלן:   1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  ד'   17לפי תקנה    תשלבי דו    חינהעם בפומבי  הינו  מכרז  ה .2
 "המכרז"(. 

 

 
הסכמתשת  גה .3 ועניין  דבר  לכל  תהווה  מציע,  ע"י  והתניות    הצעה  התנאים  ההוראות,  לכל  המציע 

 המופיעים במסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי המכרז. 
 

נפרד ממסהרשו  םכיסמהמ .4 בלתי  חלק  מהווים  מטה  להצעתו    המכרז מכי  מים  לצרף  המציע  על  אותם 
 כשהם חתומים:

 

 עמוד מסמך 'מס

 9-1 מכרז מסמכי ה 1

 10 טופס הצעת מחיר -  1 'נספח א 2

 11 במחירים קבועיםפציונליים מחירון למחירים או -2נספח א' 

 21 טופס התחייבות לקיום הצעה  - 'ספח בנ 3

 13 ערכות חשמל מ שלה בביצוע עבודות התקנה ותחזוקסיון מקצועי ינספח נ - 1'ג פחנס 4

 41 וחברות עירוניות  עיריית תל אביב, מי אביביםמול  ל ניסיוןהצהרה ע - 2'גנספח  5

 15 הצהרה על ציוד בבעלות המציע טופס  - 'דנספח  7

 61 ציע המאצל  מועסקיםהמקצועיים עובדים על   טופס הצהרה - הנספח  8

 71 שכר מינימוםחוק תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים ול - 'ונספח  10

 18      רז על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכ בר שמירהתצהיר בד  - ז'נספח  11

 91 "גורמים מתווכים"ל  "דמי תיווך"תצהיר על אי תשלום  - 1'ח נספח 12

 20 או הליכים פליליים  ת יפלילירה עניין חקתצהיר ב - 2'חנספח  13

 63-21 הסכם  - 'ינספח  15
 

 

 :  הצעתו, את המסמכים הבאיםיצרף למציע  , ה4המנויים בסעיף מסמכים  ל סף בנו .5
 

 ורשה. עודת עוסק מ. אחרת, יש לצרף תהעתק מתעודת ההתאגדותאם המציע חברה,  5.1
 

או השותפים    ותמניי העלשמות ב חשבון על שם התאגיד,  אם המציע חברה, אישור עו"ד או רואה   5.2
(. במידה ומי מבעלי המניות במציע הינה  טוריםדירק)הלי התאגיד  עור אחזקותיהם, שמות מניוש

פות, לפי  חברה ו/או שותפות, יש לפרט את בעלי המניות ו/או השותפים באותה חברה ו/או שות
או גוף    אדםי  בנחבר  ולא   שר ודםדי ישות בעד שהפירוט יגיע לכ  עור אחזקותיהםיוש תאים,  המ

 . משפטי אחר
 

גבר ויהיה הבסיס  ם, כתב הכמויות ידה והדרישה לתשלוהמדי ת בין אופני  במקרים בהם ימצאו סתירו  .6
 . הקובע לתשלום

 

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .7
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 תקופת ההתקשרות   .8
 

יה  שונה"(, בתוספת אופצ : "תקופת ההתקשרות הרא)להלן  הינה לשנהקשת  וב המ  התקשרותתקופת ה 
(  4או עד ארבע )  אחת  ראשונה בתקופהקשרות הך את תקופת ההתיבים בלבד, להאריי אב ה למרהשמו

 שנים אם ימומשו כל האופציות בהסכם(.  5קופות נוספות בנות שנה אחת )סך הכל ההתקשרות בת ת
 

    . 2022  יונירות הינו שקההתלתחילת המועד המשוער  
 
 

 :  רז זהלוחות הזמנים במכ .9
 

ביב  בתל א  46רפידים    ובתבכת   30:10בשעה    4.202227.  ביום יערך    (חובה  נהאית  והשתתפ)  כנס מציעים
 דקות לכנס לא יורשה להשתתף(  15מציע שיאחר מעל  )
 

 . ההשתתפות בסיור אינה חובה  - מאגלדוים /קןיערך סיור במתתכן ובתום הכנס י
 

   00:15בשעה  2.5.2022_ :ן להגשת שאלות הבהרהאחרו  עדהמו
 

   00:12בשעה  9.5.2022צעות: ה שתהמועד אחרון להג
 

המ בתיבת  תהיינה  שלא  שהיא)כרזים  הצעות  סיבה  לעיל  (מכל  הנקובים  והשעה  לתאריך  לא  ,  עד 
 . השקלנית

 
 הבהרה ת לושא .10

בסעיף  מלעד   10.1 הקבוע  להג  9ועד  רשלעיל  המציע  הבהרה,  שאלות  להושת  אבלמע  דיאי  יבים  י 
כלsalya@mei-avivim.co.il   ל בדוא" אישגיאו  ות,סתיר  על  בהירות  התא  ת,  חוסר  או  מות, 

כל  ועל  המכרז,  במסמכי  פרט    שמצא  או  סעיף  של  למובנו  בקשר  אצלו  שהתעורר  ענין  ספק  או 
ת  על כל שאלה או הערה הנוגעדה נשוא המכרז או  הנוגע לעבוהמכרז או    סמכילול במכלשהו הכ 

 ח הביטוח.  תקשרות, לרבות נספהה ם להסכ
 

 ו/או פרט זה לאחר הגשת ההצעות. מלטעון כנגד סעיףמנוע יהיה  עה כאמורמציע שלא ישלח הוד 10.2
 

לא  ימ 10.3  הלנקבשתת  בכתב תשובות ורק,  טלפונית שיימסר למידע אחראית תהיה אביבים 
 .התוא יבויחיהחברה מ

 

לע  פוניםה 10.4   WORDמסמך    יעה להלן(, על גביופשמ)  רת ודותיהם בטבלה מס רוך את שאלנדרשים 
שבלבד סידורי  מס'  השאלה,:  העברית.  /נספח  ל  בשפה  בהירה  בלשון  השאלה  פירוט  סעיף  מס' 

   ."כללי" - נספח/סעיףבטור  לצייןול גם שאלות כלליות, ואז ניתן לשא
 

 ה השאלרוט  יפ עיף ' ססמ נספח  'מס
 
 
 

   

 

ל   10.5 המציע  אעל  להצעתו  כצרף  פרוטוקול  התשובות  יםיעהמצ   נסת  כל  ההבהרה  של  ואת  אלות 
 ו. נטרנט של החברה חתומים על ידר האיו באתמרז ופורס שניתנו במהלך המכ

 
 

 :אופן הגשת  ההצעה .11
 

הנמצאת   רזיםהמכ בתתיל  00:15-00:07בין השעות  'ה -' להגיש בימים א את ההצעה יש   11.1
, קומת 7ן בניי ,ביב אתל ,  112רחוב דבורה הנביאה , מ"בע 2010די חברת מי אביבים שרבמ

 . 00:15השעה עד , ניסהכ
 

 בד.  כרז בלכי המי מסמבגוגש על ההצעה ת  11.2
 

יד  למלא את הצעתו בכתב  רגיל ו  4Aהמכרז בדף    להדפיס בהדפסה רגילה את מסמכיעל המציע   11.3
 ה.   ברור או בהדפס קריא ו

 

 כי המכרז.מסמך נוסף הנדרש במסמ עתו כלרף להצע יצהמצי 11.4
 

 י המציע. חתומים על ידלהיות   םיביחי  ה הצעכל מסמכי ה 11.5
 

 . על גבי טופס הצעת המחיריםו כל עמוד   וליבש  תמה + חותלאיש לחתום בחתימה מ
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  :כמפורט להלן סגורות ו מעטפות נפרדות  (2)י ההצעה תוגש בשת 11.6
מסמכים לתנאים מוקדמים  : " םלימיבולט הם קובמנו יעליה יצו - מעטפה אחת 11.6.1

פרט , וכל האישוריםקאית  בנהמחאה ,  רזמכי המכסל מו כס וכנואליה י   - "ואמות מידה
 ר. המחי עתלהצ

 

ואליה תוכנס    -"  הצעת מחיר: " במקום בולט המילים  נועליה יצוי - יהה שנמעטפ 11.6.2
 . הצעת המחיר שתוגש על גבי טופס הצעת המחיר

  

כל  11.7 לערוך  ה תמחיקו  אין  להוסי  ותפסו ,  ואין  המכרז  בטפסי  התניוושינויים  תניות,  תנאים,  ת,  ף 
לפסול את  בים זכות  אבי  למי  היגות תקנתיכל הס  .: "הסתייגויות"()להלןויות  הסתייג  קשות אוב

מההסת  להתעלם  לחילופין,  או  בהסרת  ההצעה  הצעה  שקילת  את  להתנות  או  ייגויות 
 . הל ידסתייגויות, תוך פרק זמן שיקבע עהה
 

צעה  או כל השמעות,  מדו  ה בחסר, אי בהירות או  ביבים תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקא  מי 11.8
 ז.המכרמכי סורטות בממפממלאת אחר כל הדרישות האינה ש
 

 או תוספות למסמכי המכרז /תיקונים ו .12
שו אתמי אביבים  לעצמה  בכל  מרת  לעדכנם  ו/או  להם  להוסיף  ו/או    הזכות לתקן את מסמכי המכרז 

ע לעד  ומה ד  שלב  ושינו  הגשת הצעות. האחרון    ינטרנט באתר הא  יעויופ כרזיים בהתייחס למעדכונים 
שינויים אלו ובאחריותו להתעדכן במחובתו של כל מציע    avivim.co.il-www.mei :  תובתברה בכשל הח

 . עד המועד האחרון להגשת הצעות
 

  :ותפתשתלהקדמים תנאים מו .13
דיים. הצעה  הכרחיים ויסו  טברים,מצף  ס  תנאיעיף זה הינם  בס   להלן  המפורטים  מובהר שכל התנאים
ת  תיפסל. מודגש כי חובה על המציע לעמוד באמצעו  -להלן  טים  מפורהאים  מהתנ י  מ   אשר לא תענה על

,  עיל מצצעתו שן. מובהר שהחברה לא תשקול העצמו ולא באמצעות אחר מטעמו בכל התנאים שלהל
 ן. אים שלהלאלא אם יעמוד בכל התנ 

 

   .1976  -תשל"ו  ת גופים ציבוריים,לפי חוק עסקאודרשים הנם  ריאישוכל ה בעלהמציע    13.1
הצעתויימצ  עהמצי במסגרת  לחברה  חש  ,א  פנקסי  ניהול  על  לאישור  מס בנוסף  וניכוי  בונות 

כנספח  יםתצהיר  ,במקור המצורף  המכרז  ז'-'ו  יםבנוסח  ידו   םימחתו  םכשה,  למסמכי  על 
 . ד"עוי "ע יםומאומת

 
 

עבודות  , בביצוע ים האחרונותהשנ  3במהלך  חותם לפשני 3ניסיון מוכח של  בעל  המציע 13.2
ל לפחות  בהיקף ש משנה קבלןבעצמו ולא באמצעות שביצע ת חשמל ווח צור לה וייקנ תהל

 .דן וכו'(יגו, א וביוב/מקורות מקומית/תאגיד מים  ותרש) אחד לפחות גוףעבור  ₪ 100,000
 

 

למסמכי    ( על צרופותיו' )כנספח ג  רפותהמצו  ותצהרההלחתום על  על המציע  ,  האמור  להוכחת
 , ר כאמוהניסיון    תא  ומפרטתה  דהמעי  ,ההחבר  ל "מנכשל  חברה חתימה  ל  רה שקובמ  ,המכרז

תאריך התחלה ותאריך סיום    ,תהשירוניתן    םההגופים ל  ,העבודות שבוצעו  כולל פירוט וסוגי
 .שמות אנשי קשר ומספרי טלפון ,התקופה בה ניתן השירותשל 

 
 

  צה א' קבו  160ז בענף  כרת למוהצעהקבלנים נכון למועד האחרון להגשת ה  ום במרשםע רשהמצי 13.3
   .לפחות  1סוג 

ן האחרו דעון למושם הקבלנים בתוקף נכלצרף אישור רישום ברציע המאמור על  ה להוכחת
 .  שת הצעותלהג

 
 

לה 13.4 יצרף  הצעהצעתו  המציע  לקיום  כהתחייבות  בנקאית  של    המחאה  כמפורט    50,000בסך   ₪
 להלן.  28ף בסעי

 

 

 

http://www.mei-avivim.co.il/
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ניתן  ,  ע"מורשה לחברה במ עוסק  ותה מ יקה את פעיל ה וזו העתרמציע שמאוגד בעת הגשת ההצעה כחב .14
  יח כי וכ לההמציע  על    .הרש מוהק  סוע השל  ים  ומחזור העסקון  את הניסי ה המציעה  לייחס לחבריהיה  
העתק תעודת    ,ע"מה בכולל העברת עובדים לחבר   ,כוללת כמקשה אחתהפעילות  העתקת המדובר באכן  

   רה לפעילות.ט של  החברוכן הסבר מפוהתאגדות, בעלי מניות, 
 

ן  וכנ  ו, אשרמנהלי  יותיו אומבעלי מנ הצעה של מציע, ולרבות מי  הסף    עלול  ה תהיה רשאית לפסברהח .15
הגלמו פנגדו חקתנהלת כשת ההצעות מעד  שוחד, מרמה,  ליירה  של  בעבירות  פליליים  הליכים  או  לית 

 וכיוצא בזה.  מרמה קבלת דבר ב
 

ות  ולרב  ',ד גהצעתו כלי רכב של צסגרת  יע שיגיש במצעה של מצההחברה תהיה רשאית לפסול על הסף   .16
ם  פליליי  הליכים  ה פלילית אוחקיר  תנהלתמ  וד כנגשר  , ארותברות קשוליו או חמבעלי מניותיו, מנה   מי

השירו  ורכאמ לביצוע  התקשרות  הסכם  לו  שיש  מציע  של  הצעה  וכן  נש לעיל  ג',  ת  צד  עם  המכרז  וא 
ו הליכים  לית א ליה פמתנהלת חקיר  וכנגד  , אשרברות קשורותהליו או חנולרבות מי מבעלי מניותיו, מ

   עיל.פליליים כאמור ל 
 

יית תל אביב וחברות  ל עירדה מו ון בעבועל ניסילמסמכי המכרז    2'ג ספח  נכ  בהמצ"ר  ימלא תצהיציע  מה .17
 עירוניות של עת"א ומול מי אביבים.  

 
  2'גזאת בנספח    ציין  ל ולא"ים הנמול הגופ  ןה תהא רשאית לפסול הצעה של מציע שיש לו ניסיוברהח

   .כרזמה מכילמס
 

מוטעה  מידע שהוא    יר עלשהצה  אצמנברה  החת  בדיקע שלאחר  ה של מציחברה רשאית לפסול הצע ה .18
 במידע רלוונטי. חברהו כדי להטעות את החברה ו/או נמנע מלהצהיר ו/או ליידע את הב  ן וישלא מהימו
 

ירת  ע לשמ וגבנ   ביקורת שלילי  ו דוחכתב אעת שלילית במת חוות דיהחברה רשאית לפסול מציע אם קי .19
מו  נים שקדהלך שלוש השיע במר המצשקתהי אתו  ממשלת  ו/או גוףממשלתי    זכויות עובדים, ממשרד

 ן להגשת ההצעות במכרז.  רו ד האחלמוע
 

ך  משיון או כל מסי ר  א עם הצעתו מסמך, אישור, היתר,המצירשאית לאפשר למציע אשר לא  החברה   .20
   .החברהע ע"י שיקב  ובקצ תוך פרק זמן ה חבר ל תוואצמים את ה שלילה ,אחר

 
 שקולות מוידה ת מאמוכללים,  -בחירת הזוכה במכרז  .21

מכרז בין מציעים אחדים ולחלק את  בצל את הזכייה  פל או  / זוכים ורשאית לבחור מס'    החברה 21.1
פור אמינות ו/או שיפור  יחלק ממנו בין מספר זוכים, בין היתר מטעמים של שאו    ביצוע השרות

 .כל טעם ענייני אחר עמידה בלוחות זמנים ו/או  ויות ו/אועלב  ו/או חיסכון   השרותמערך 
 הגבוה ביותר.  תהיה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל ות/ ההזוכ ות/ ההצעה 21.2
,  ינש  כשיר.  הבלעדי   דעתה  שיקול  פי  על  י שנ  ירבכש   לבחור  חייבת  לא  אך  רשאית  המכרזים  ועדת 21.3

  תהא   החברה  כזה  במקרה .  לחברה  במכרז  הזוכה   ןבי  ותההתקשר   תופסק  אם  במכרז   הכזוכ  רזיוכ
בהתאם לכל תנאי המכרז    השני  הכשיר  עם   להעביר את הזכייה במכרז וליצור התקשרות  רשאית

 ביצוע.הסכם לרבות הגשת ערבות הוה

או  /וו יסרב  סכם, אהה סרב לחתום על  י,  במכרזיה  י זכ  עתד וה  ברהמהח  שיקבלבמקרה בו מציע,   21.4
י התחייבולא  את  ההסכם,  תנא  עפ"י  יותיו מלא  ו  יחזור  ואי  סיבה  י בו  מכל  הצעתו  לבטל  בקש 

את   לקבל  רשאית  החברה  תהיה  ההצעות,    בתור  הבאה ההצעה  שהיא,  בהעומבדירוג  תנאי  דת 
יובהר כי לא יהא בהודעה    ברה.הח  לש  עדיחדש, עפ"י שיקול דעתה הבל  במכרז, או לצאת  המכרז

כל הצעתומציע,  לא  י  ובכלל    למכרז  בהתקבלה  הבנקאי   החזרתזה,  הצעתו  ת  ההמחאה  לקיום 
 לידיו, בכדי לגרוע מזכותה של החברה כמפורט לעיל. 

המ 21.5 לבחאמות  תהינה  ידה  במכרז  הזוכה  ההצעה  להלן:  שקלול  בדרך  ירת  הפורטים  המרכיבים 
 תרונות.ב הי מיראת חברה הצעה המעניקה לשתבחר ה ן פואב ות  איכו 20% -מחיר ו 80%

 
 :  (80%)  אופן שקלול הצעת המחיר .22

 

 ( ללא תוספות )במחירי נטו לתשתיות ובנייההעדכני קל  ירון דע"פ מח ה  וז הנחאח ישו ם יגהמציעי 22.1
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שיינתן  ההנ  אחוז 22.2 יחה  העל  י יעמצדי  מסך  נוים  המ)לצו  ₪  400,000  לשכה  רכיב  שיקלול  חיר  רך 
ההי  והו הוי  בלבד( הכספאת  הצעת קף  של  ש  י  כך  מציע דלהמציע,  על    20%שיציע    וגמא:  הנחה 

  80ולה ביותר תקבל  ההצעה הז  ₪ )לשנה(.  320,000הצעתו יהיה  היקף הכספי של  ה   זין, אמחירוה
 להלן.  21.5עיף  ק', בהתאם לנוסחה בס נ

 
לתת  יעמצ 22.3 מעוניין  )אחו  שאינו  ינ ה  ( % ז  בחה  שיצורף  ציין  המחיר  הצעת  ז   המכר   יכסממלטופס 

0% . 
 

תק 22.4 ביותר  הזולה  ה  80  ל בההצעה  ושאר  נ עוהצנקודות  יקבלו  הבאה:  לנם  בהתאיקוד  ת  וסחה 
   x  80דונה ההצעה הנ  ההצעה הזולה ביותר חלקי

 
שעת חירום  ב  יונליים במחירים קבועיםם אופצשירותי  אודות  תעריפים למכרז    2א'  נספחמצורף כ 22.5

ועליהם    . השירותים והמחירים הנ"ל יחייבו את הזוכה בכל תקופת ההתקשרותיםג ובמקרים חרי
 . המכרזלא נדרש להגיש הנחה במסגרת 

 
 ( %20) אופן שקלול רכיב האיכות  22.6

 

 
 ות יקת ההצעם בבדהשלבי .23

 : ראשון שלב 23.1

 . ם המוקדמיםנאיתבציע המ  של עמידתו  קדיבת  - תחילה 23.1.1

 . יטריוני האיכותר קת יעבור לשלב בדיקם המוקדמים מציע שעמד בתנאי  23.1.2

   יל.לע  21.6בסעיף   בהתאם לפירוט ללוק שון מן ציומת תיכוי האיונרבדיקת קריט  23.1.3

מינימלי להצעה הצ הצעה אשר .  דות אפשריותקונ   20מתוך    13  וא יון איכות משוקלל 

שציו האיכות  ממונ   להן  תעבור  -  כךך  הש   לא  את  לשלב  עברו  אשר  המציעים  ציון  ני. 

 שלב השני. עברו לי לי ימהאיכות המשוקלל המינ 
 

משקל   אמת מידה 
 אופן הניקוד תיאור באחוזים 

  יע צומק ןוסי ני
וע עבודות  בביצ
נת לוחות  התק

  מים ניק חשמל במת
 יוב וב

3 
ת המצורפ הר הצהניסיון מוכח בהתאם ל

למסמכי המכרז בעניין   2', ג1ג'ים חכנספ
 ניסיון.

שנדרש בתנאי   1-)מעבר ל גוףכל  עבור 
אגיד מים  ת ת/מקומי )רשות שהוא  וקדם(מ

  םשבוצעו עבור  'וכו ן איגודוביוב/ מקורות, 
ע  יצלהתקנה וייצור לוחות חשמל שבעבודות  

   בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה
מזכה  ₪   100,000פחות  ל לש ר בהיקף מצטב 

   ,'נק 1-ב
 נק'.  4ל  מום שמקסי לעד 

חוות דעת  
די של  תה הבלעול דעי שיק הממליצים יבחרו לפ  10 חות וקל/ ממליצים

 החברה   

תה  דע שיקולל  םהתאיינתן ב קודהני
מהשיחות  מההתרשמות  רהחב הבלעדי של ה

 צע המציע עבודות. עם אנשי קשר בגופים בי

מות כללית  התרש
 7 ביצוע  תוול מיכ

תאם  התן בינ י  זו הניקוד לאמת מידה 
יע  צמים הבאים : הגופים להם נתן הטרפרמל

כלכלי   חוסן לם, והיקפי פעילות מ רות ו שי
מפעל לייצור   , ISO-קני  , ת DBבהתאם לדו"ח 

ו  הרוצשי  וכלים בבעלות המציע  ודצילוחות, 
  הח נספ ב שיוצהרו ם  רשימת העובדי ,ד'בנספח 

י  דעבל וכל שיקול נוסף בהתאם לשיקול דעתה ה
   של החברה

 

ת  וע השירוצת מאופן בייההתרשמות הכלל 
 מלי יסהמציע מזכה בניקוד מק דיי על
 ודות בהתאם לשיקול דעתה ק נ 7 לש

ה השוואתית  הבלעדי של החברה וגם בצור 
זו   דהמי. במסגרת אמת ציעים אחריםלמ

ית )אך לא מחויבת(  החברה תהא רשא
 בשטח מביצוע עבודה של המציע להתרשם 
ו יש להגיש את  אמת מידה ז דויקלצורך נ 

 : םסמכים הבאימה
התקנים או  ל מכון ש  וראיש /הסמכה  .1

רך/איכות בתוקף  עשווה ר אח  ןמכו
 ISO-לתקני 

 פרופיל המציע.  .2
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 ומתן ניקוד.  חירהמ ת על הצות שמעטפהחת י פת שלב  : שלב שני 23.2

 
  וני האיכות של קריטרי  להצעה יחושב על ידי שקלול הציון המשוקלל  הסופי  קודהני:    ישילש  בשל 23.3

שצצעהה.  המחירוציון   הה  אלאהג  יהיה  קללמשויונה  הזוכה  ההצעה  תהא  ביותר  ועדת    בוה  אם 

כללו  שוי  ףי נוסתחרותיך  ל ה  קייםועדה לוואם תחליט ה   עמים מיוחדיםטמת  המכרזים קבעה אחר

הצעה  ההצעה שציונה המשוקלל יהיה הגבוה ביותר תהא הליך ו לי ההלכל  םאת הצעות בציוני הה

 ם. חדימיורת מטעמים אחה זים קבעדת המכראלא אם וע הזוכה

  בדיקת ההצעות ןפאו .24
ת  דיקבליים(  נהיעזרות ביועצים חיצו   בותרל)  צוות מטעמהיה רשאית למנות  ועדת המכרזים תה 24.1

   .להלן: "צוות הבדיקה"() םמציעיות וההצעה

המו   הדיקבהות  וצ 24.2 אתר,  או  מתקן  מפעל,  משרד,  בכל  לבקר  רשאי  מופיהיה  או  ידי  חזק  על  על 
 רותים המוצעים. ילש  ו או למציעחס בי  בל כל מידעלקו כן לבקש המציע ו

איה  תה  החברה 24.3 הצעה,  כל  לפסול  פ בסם  רשאית  שיתף  לא  ההצעה  שמציע  עםוערה  ת  צוו   לה 
 דע, כנדרש.מיר סלא מ קה אובדיה

, אם אותו  ת מציע אפילו יתברר כי היא נמצאה הזולה ביותרבהצע  לבחור  שלא  תיא החברה רש 24.4
  בויות חוזיות קודמות שהיו לוחייתהודית  יס  פרהבה, הפרו הה  יטבעל של  רה שהואמציע או חב

שת  ו להגקדמשת  רונוים האחנכלפי החברה, במהלך חמש הש  , בהאו לחברה שהוא בעל שליטה  
 החברה בנוגע לאותה הפרה.  כתב מ דעה בוהלו  הרד שנמסמכרז זה, ובלבב עהצהה

כי 24.5 או  יך במסגרת הל  התעורר חשד סביר  ו/או  ר בהחשל  רות  התקשה  המכרז  כל  ו/אכם  ההס ה  ו 
ה מעורב בביצוע תרמית  יה ו  ביצע או ניסה לבצע א   מטעמוו/או מי    מציעחברה  אחר עם  הכם  סה
פליל צע עביריב  וו/א  חברהה  דגכנ שירותים    למתן  ו/או  ורת כילמ  טובין אוקשר לאספקת  ב  יתה 

עב לביצוע  ו/או  במקרקעין  לעסקה  הו/או  עבור  ר,  חברהודה  תהא  עהחברה  שיקול  י  פ"שאית, 
זמן שהול את הצעתו  ו סלפי,  לעד הב  דעתה לבטל בכל  זכייתו או  עי   א את  לפי    ,מואו התקשרות 
 העניין. 

ציו  24.6 של  זהמשוקל   ןבמקרה  ששה  ל  הצל  אתי  סעיף  ות י  ועות  יחול  לח2ר  ם  כרזימהת  וב ח  קוב. 
מס'   התשס"ג15)תיקון   )  ," כך:  בו  הקובע  מקרה  שקלול בכל  תתקבלנה  ה  לאחר  שתי  הצעות, 

יא  תר, ואחת ההצעות הזהה שהיא התוצאה הגבוהה ביו ללתקואה משתוצות ו יותר בעלא  ותהצע
בעת הגשתה    להף  רד שצוובלב  כרזמב  זוכהמורה כאיבחר ההצעה הליטת אישה, תשבק  של עס

 של המחזיקה בשליטה, שהעסק הוא בשליטת אישה. תצהירבון ושח  אהרו שור שלאי
 תקיים אף אחד מאלה: לא מ  ,וכי יטהבשליקה שה מחזאיי  יוכיח כאישור רואה חשבון            

מכהן   .א נושאם  מנהבעסק  בתפקיד  משרה  כללי,  ל כל  א  למנהל  משנה  ,  כללי  ללמנה  סגןלי, 
כ  כלו  ים ראשעסקי  נהלמ שהוא אינו   ונה, הרירו שתוא  םא  אף   קסעאמור בממלא תפקיד 

 יטה. קרוב משפחה של המחזיקה בשל

 ה בשליטה. קהמחזישל ים הם קרוב ין א - נם נשיםדירקטורים אי יש מהאם של .ב

או    הצעות  יון בניקוד בין שתי של שוו   הקר במלעיל,    23.6הקבוע בסעיף  ם לא מתקיים המנגנון  א 24.7
תבחר  ריות המעו,  ביותר ם  זי כרדת  הזולה  ה  דהמיוב   בהצעה  זהות    צעותוגם  תיערך    -המחיר 

 הגרלה.  
 
 

 . דין פי  על ומתן מותר א משר ניהול עם מציעים, כאש ןתהל משא ומרשאית לנ החברה .25

 
 מועד פקיעת תוקף ההצעות והארכתן .26
 

 ות. שת הצע גם מהמועד האחרון להיו 120 וינ מועד פקיעת תוקף ההצעות ה 26.1
 י מועד פקיעת תוקפן.  לפנ ביהןגל  יטל חהל צעות ות לשקול את ההיב חית ינה מבים אאבי מי 26.2
תהיה    ה,וכר ההצעה הז דבב  י אביביםל מה שמועד ההחלטוגשו לפני  היה ופקע תוקף ההצעות שה  26.3

 וקף הצעותיהם. ת כתלמציעים בבקשה להארלפנות   מכרז אוהיבים  רשאית לבטל את בא מי
שהתבק 26.4 אתלהארי  שמציע  רשאהצעתוקף  ות  ך  המועהאל  י ,  תוך  שנקב ריכה  ב  רסל  וא  ע ד 

הודי   רכתה. להא לא  או  הצעתו  תוקף  את  להאריך  שסרב  אביבלע  מציע  המי  על  ארכתה  ים 
 . זרכמהבהמשך  ףתתישוקש, לא  כמב
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 המחאה בנקאית להתחייבות לקיום הצעה  .27
מבנק    ובתוקף  הנתקי  (אית )צ'קקהמחאה בנרז,  כעתו, כתנאי להשתתפות במהצ ל  רףל המציע לצע 27.1

  להלן:פורט מכ  םימוכ ישראלי בס

    ₪. 50,000בסך  יהיה  ההמחאה סכום 27.2

רה של  מ' ותישמר על ידי החברה למקע"ב  2010לפקודת 'מי אביבים  ה  היבנקאית תההמחאה ה 27.3
 אי עמידת המציע בהצעתו. 

 . זכתהציע שהצעתו לא מל אהההמח מי אביבים תחזיר את  27.4

למצוחת  הבנקאית  חאהמהה 27.5 עלחתימ העם    ,השזכ  יעזר  ו   ה  עאצמהההסכם  לבר ת  ע  ביצו ות 
 ההסכם. 

במציע  ם  יילה או חלקה, אם התקיע, כושל מצ  מחאהפרעון הההחברה תהיה רשאית להורות על   27.6
   אחד מאלה:

 כפיים.  ןניקיו הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר  27.6.1
 מדויק. ע מהותי בלתי דלחברה מידע מטעה או מי  סרמ אוה 27.6.2

חזרוה 27.6.3 למכרז  מההו  ב  א  שהגיש  את יגשה  רחאלצעה  לאחר הצע  ש  או  כמתחייב,  תו 
במ זכייתו  על  הודעה  .שקיבל  לשנב   אחרי  כרז  הוא  במכרז  כזוכה  לפי  פע א  חר  ל 

במ הקבועות  עם ההוראות  החברה  של  ההתקשרות  ליצירת  מוקדם  תנאי  שהן  כרז 
 . זרמכהזוכה ב

 . או ההסכם/ תנאי המכרז ו  כל הפרה יסודית אחרת של 27.6.4
פיצויים/נזקים, במקרה של הפרת התחייבויות    ייתב ג, לדבלב תשמש כבטוחה  בנקאיתה אהההמח 27.7

 גין ההפרה. בע"מ לפיצויים, ב 2010ביבים א מיכדי למצות את זכות חברת  בפרעונה ין המציע וא

    י "י דין, או עפ " פיצויים, המגיעים לה עפה   אומלבכל מקרה, מי אביבים תהיה זכאית לגבות את   27.8
 . הנפרע, באם השנפרע , אהההמח  םלסכו  רשאמור, ללא כל קרתו כהפן בגי כם ההס

   
 מכרזכה בוהז  ציעיבות המיחהת .28

לחב ז מתחייבמכר  הזוכה  הזכ  7תוך  ב  רהב להמציא  על  ההודעה  מיום קבלת  כים  יה את המסמי ימים 
 :  הבאים

 

 .המציעחותמת   יוהליווורשי החתימה מטעמו מ  דישהוא חתום על יהסכם ה 28.1
 

 .כםס הה יכ מסבמ  6בנספח  ח הקבוע וסבנביצוע ערבות  28.2
 

חתום כדין על    המכרז(,כי  במסמ  םרספוכפי שמ   )בנוסחולהסכם    2נספח    -  אישור ביטוחי הקבלן  28.3
   הסכם.מסמכי המכר וה, הכל כפי הנדרש והמפורט בטחיםהמב  ידי

 

מס 28.4 השירת  אי  לביצוע  נספח    תוירהערבות  א  2ו/או  כנדרש,  ביטוח   ישורלהסכם  הקבלן,    יהווי 
 ה.י יהודעת הזכ  תה זכות לבטל אלחבר  תקנה רשא ,הכוציע הזהמד הפרה מהותית מצ

 
   (בהסכם 2 פחסנ ) כםהסבטוח הבי תדרישו .29

לב  ת 29.1 למים  עיצ מהשומת  בדופנית  שיזכה  הקבלן  ידי  על  ביטוחים  לקיום  החברה    התאם רישות 
המפורטים  וביטוח(    13  יףע סב  לתנאים  ובנסההסכם"   -'  י  פח ס נב)אחריות  להסכם    2  ס'מ   פח ", 

הביטוח"  להלן:) (  ן"בל קהביטוחי    ורישא "  " דרישות  הנדרשיםו/או  "  "הביטוחים    ותראוהו/או 
 "(.וחהביט

בו מעלש  ידרי הזוכה    הקבלן 29.2 ההסכם  ביטוח  הדרישות  ד  במסמכי  לרבות  ולהלן,  לעיל  כאמור 
 . פחיוונס

ואת    ות לעילטפור המ   הוראות הביטוחו  שותידראת  הביא לידיעת מבטחיו  ל   יבמגיש ההצעה מתחי 29.3
ממבטחיו  ומצהירבמלואן    רזהמכי  כמסמ   יפל העבודות    ותמה קיבל  כי  לחיהת   בזאת  ך  ערויבות 
 . לעיל ולהלן  רטפוכמם ביטוחים הנדרשית כל הא  בורוע

לא    חברהי הדי ב  ולהפקיד  המכרז   מכיבמס  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע   מגיש ההצעה מתחייב  29.4
)בנוסחו  בלן  קה   חיוטיבאישור    2  פחנסלתחילתן, את    נאיוכת  ילת ביצוע העבודותח יאוחר ממועד ת

 .טחמבעל ידי הכשהוא חתום כדין  המקורי( 
לדרישת החברה בכתב    ב הקבלן כי בכפוףמתחיי   ר,מוכאכת הביטוחים  ישור עריא  להמצאת  ףוסבנ 29.5

 .  ותהנדרש הביטוח יסותפול מ ימציא לה העתקים
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  רותהב הלגרת פניה  מס ב  וח יש להעלות טהביייגות לגבי דרישות  הסת   כל מובהר בזאת במפורש כי   29.6
הבתוו לך  שנקבע  תתקכךמועד  לא  ההצעה  הגשת  לאחר  הסת.  .  הביטוחשות  רילדת  ויוייגבלנה 

'( החברה  2פח )נס יערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים שיל ככ ימובהר, כ 
 . זהווהחלמסמכי המכרז ח שצורף סינו הנון והנוסח המחייב הה מם תתעל

דין  ום כ, חתאישור ביטוחי הקבלן  2נספח  אי המצאת  של  קרה  מב  כי  , ההר בזמוב  פקס   למען הסר 29.7
  מה, חתופטור מנזקים  -הצהרת הקבלן    (1)  2נספח    תבולר  ,(י)בנוסחו המקור   המציע  חידי מבטיעל  

י על  )בנוסחו המקוהדי  כדין  מ  תהא רשאיתהחברה    ,(ריקבלן  מועמ למנוע  את  ביצו נו  תחילת  ע  ד 
 . שרדכנ םותחהאישור ה גתהצודות בשל אי  בע

  רושנספח איאי המצאת  של    רהבמק  כי  זה,מובהר ב  לעיל,  28.7מהאמור בסעיף    בנוסף ומבלי לגרוע 29.8
  פרראות בקבלן כמי שהלית  החברה רשאלעיל, תהא    28.7כאמור בסעיף  ,  (2וחי הקבלן )נספח  טבי
 . ל הקבלן במכרזתו ש יזכית החוזה ו/או לבטל את א

בשל  שדגיו 29.9 הגשתכי  דהצ ה  ב  אין  הסמכ מ  כי  השיר עות  ע י  ייחתמו  המבטחים  ביטוח  ידי  אלא  ל 
ההוויהמ,  המציע  שלוחותמת    בחתימה והצהרת  אישור  בדק  כ  עיצמם  ואי  מבטחיו  להם  עם  ין 

 . יםם הביטוחיים הנדרשסוייהסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכי

 
 מכרז  הליך הביטול  .30

רת  מי אביבים שומ  ף,  בנוס  .דין  יפמכרז על  הת  א  אביבים לבטל  ית ממקרה אחר בו רשאילכל    ףבנוס
 ר:רז, כאשכ מהלבטל את לעצמה זכות 

פורטות במסמכי הליך  דרישות האחרות, הממים והקדומ ה  ל כל התנאים חת עונה עא  רק הצעה  30.1
 .מכרזה

 הזוכה. צעה  הת ה או בניהולו, או בבחיר ,זכראה שהתקיים פגם במם מצמי אביבי 30.2
ת המפורטות  במפרט או בדרישו   תוטע   השנפל,  זמכרהסמכי  מ  אתר הוצים, לאחב אבימי  התברר ל 30.3

מכרז, או שדרישות  הי  מכ סממ  הותיים מהמפרט או ות מ יש דר  /ים  תונהושמטו נבמסמכים, או ש
 . למיםאלו בוססו על נתונים שגויים, או בלתי ש

 מכרז.ה טול ים ב, לדעת מי אביביהמצדיק באופןהשתנו צרכי החברה,  וא , חל שינוי נסיבות 30.4
ה  הוובאופן המצעות או מחירים, או פעלו  ו חלקם, תאמו הם איעיצמ שה  חי נה סביר ל  יסבס  שי 30.5

 . והשלו עבירה על חוק כקי א עסל גבה
ת  מכרז בנסיבוהיטול  ר לבמי אביבים לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בהקש 30.6

 פורטות לעיל. מה
 

  כייהאו הודעת ז הביטול זכיי .31

 ר: כאש ,יה, בין היתרזכי תהודע ואזכייה ו/  טללב לה זכות   מרתו ש ההחבר 31.1
הש  31.1.1 הדגמת  וההינדרשה מהמציע  לדגמרות  כנדעוצ ב  אה  אושרהה  לא  או  מיי   לע  רש,    די 

 אביבים. 
 . החברהי ל ידהמציע לא חתם על ההסכם, תוך פרק הזמן שהוקצב ע   31.1.2
פי השלבים  נ יבויותיו להתארגעמד בהתחי  אל  המציע  31.1.3 נים להם התחייב  מ הז  ובלוחות על 

 תו. צעבה
ו  אילה,  על החלטת או תוכנה, אשר היה משפיע  ע על המציע, ההצעה,  ידמ   הלבקי  הברחה  31.1.4

 ע בהתקשרות.כיית המציז ברד ב , לפני ההחלטהבידההיה 
יהיה    31.1.5 או  יוכל  המציע,  אם  סביר,  ספק  לביצו  ערוךקיים  לוחות  ישע  במועד  פי  על  רות, 

 שנדרשו.  הזמנים,
 ביצוע תרמית. ליר קיים ספק סב   31.1.6

  

שר  ל או בהקין כל נזק שנגרם בהסתמך עתשלום כל פיצוי למציע, בג ת ל יא אחר  היה ת  לא  ההחבר 31.2
 ר. ומא, שבוטלה ב כייהת הזדעלהו

 

בתוך   31.3 ההזמנה  או  ההסכם  על  חתימתו  אי  ו/או  למכרז  מהצעתו  מציע  הקבועפרק  חזרת    הזמן 
  , (זכרבמן  )באם לא נקבע פרק זמ  כרזהזכייה במ  ממועד הודעת  ק זמן סביררז, או בתוך פרכמב

 ת הסכם, לכל דבר ועניין. הפר ויהו 
 

 :הרת יחב זכות, עפ"י ים אביבי למ  קנהזכייה, תביטול הזכייה או הודעת ה 31.4
של     31.4.1 בשיעור  מוסכם  פיצוי  שוויין  5%קבלת  )לרבות  במכרז  הצעתו    אופציות, של    משווי 

 ופין, כרז(, או לחילמעל פי תנאי הולות בהצעה, לכה
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בין אם לפני     פים, שנגרמו להישירים והעקים היקהנז  לכ  יןפיצוי  על פי דין, בגלת  בלק   31.4.2
הה על  או  החתימה  לבין  ו  נה,הזמה סכם  הח אחאם  ההה  מיתר  ההזמנה  על  או  סכם 

 זמנה. ו ההובטרם החל המציע בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם א
 

 ם יהעסקי על דיני ההגבליםרה ימש .32

להצעתו  המציע   בדרהצה יצרף  ההה  דיני  על  שמירה  המצ"ב  ואי  ים  יקהעס   םיל גבבר  מכרז,  תיאום 
המכרז.  'ז כנספח אביב  למסמכי  שמי  הזצלע  תומרים  את  לפסומה  לאי    שלב  צעההה  תאל  כות  חשד 

  .ושייכתב  מנימוקים שמירת המציע על דיני ההגבלים העסקיים 
 

 ה הזוכהעצבהעיון  .33

במכ 33.1 זכה  שלא  בתוךרמציע  רשאי,  יהיה  בדב  םימי  30  ז  ההודעה  מסירת  ות  אצותר  ממועד 
לעיין  חלט הה החברה,  של  הסופית  ל  מכי במסה  בהתאם  לתק21סעיף  המכרז  בת  חות  ונ)ה( 

 :למעט, 1993 - גשנ"זים, התהמכר
 

סוד    ףו חשה ל החברבחלקים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת      33.1.1
ן  חויטבסי החוץ שלה, בכלכלתה או בחבי  נה,לפגוע בביטחון המדי  חרי או מקצועי, או מס
 . ריבוצה

 

במס    33.1.2 שנערכה  משפטית  דעת  לוועדה,  בחוות  משפטי  ייעוץ  בחרלגרת  ות  ופחל   ינתבות 
של וועדת המכרזים, או הערכת סיכויים וסיכונים  או להחלטתה פעולה נות לשו  ת ופשריא

 . ם עתידייםיכאמור בהליכים משפטי  לטותח הת מקבל הנובעים 
 

ציע שיש לו התנגדות למתן זכות  מ  ן, די  י פ-ל ע  זת למציעים במכרעיון המוקניה ות  לאור זכ    33.1.3
בחלקה  עיון   או  במלואה  מבבהצעתו  סוד  אסחר של  כלול  של  לו,ש  עימקצוו  י  דעתו 

החלק את  לסמן  נדרש  הרבהצעה,  הנימוקים  את  ולציין  בהצעתו  החסויים    ים יט ונלוים 
 . לחיסיון

 

ם לחיסיון  קימו ניה  הםי בגלע כחסויים ו/או לא יצוינו יהמצ ו על ידי אשר לא יסומנ חלקים בהצעה 33.2
רר  לב  כדי  עצי ת למנולפ   יבת אינה מחו  ע העיון בהם מותר. החברהיחשבו ככאלה שמבחינת המצי

 .ועתהצהנימוקים לחיסיון, במקרה שאלו לא צוינו בם בהצעתו חסויים ו/או את אם חלקי
 

  ם יז צעה הינה בסמכות ועדת המכרהם ביפה או חיסיון של חלקי שבכל מקרה ההחלטה בדבר ח 33.3
ת  מרומקרה ול  לע ציין אותם כחסויים. בכים, אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמצי יב אבי  מ  של
עה הזוכה לכל מציע אשר יבקש  רשאית לגלות את מחירי ההצחברה תהיה  , ה צעהה  כלור באמה

 .גילוי כאמור
 

מלטעוןי   עימצ 33.4 ומושתק  מנוע  בהצ  היה  לעיין  זכאי  הוא  המקבילים  מעת  כי  בחלקים  אחר,  ציע 
 . כסודיים בהצעתו נוומס  רשא הלאל
 

 "מ. מע  ללכו₪  350סך ה בלום לחברשותנה בתמור לעיל, יהיה ממתן זכות עיון כא 33.5
 

.  ותיושרתקמש את זכות העיון כמפורט לעיל, יפנה בכתב אל מחלקת רכש וה וניין לממציע המע 33.6
 נה. עפניות טלפוניות לא תי 

 

תאפ 33.7 לא  אביבים  לאלשר  מי  בהצעתו  לעיין  הגמציע  בעותק  צי מ  ז.רכמל  התשחר  המעוניין  ע 
 . כרזהגשתה למ  ת עותק ההצעה ברשותו טרםמהצעתו ידאג לשמיר

 

רז זה ובכל טענה ו/או עילה הנובעים  בכל דבר ועניין הנוגעים למכיחודי לדיון  י ה  ט ופשי מקום ה 33.8
 ל אביב. ת ת המשפט המוסמך במחוז בי ונ יהנו  ממ
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 ' אספח נ

 

 
 צעת מחירים ס הפטו

 
 

וביצוע תשתיות חשמל  לייצור והתקנת לוחות חשמל   2/2256 'מס י בלש  וד ימכרז פומב
 ה רבחה  ותיעול שלי מים, ביוב במתקנ

 
 

   חה הנ  אחוז השירות
 

 אחוז ההנחה במילים 

על בסיס מחירון דקל  אחוז הנחה  
  יהינובתשתיות  ל עת()בכ דכןהמעו

 תוספות(  א)במחירי נטו לל

 
                                               _ _ 

             _____________ % 

 
 
 
 

 
  הבהרות

 
 

מודה השמאלית יש לרשום באותיות את אחוז  עב   .תפרובס  החהנ   (% ) וז  יש לציין אחעית  בעמודה האמצ •
האמצעיתשניתן    ההנחה בין.  בעמודה  סתירה  של  לשמאלמעה  במקרה  האמצעית    ותותיהא  ,תיודה 
 . קובעות

 
 . 0%ה יציין נח ה (% ) עוניין לתת אחוז אינו מש  יעמצ  .רוןהמחיעל  (+)ספת יש תוג לה ןיתנ לא •

 
 

ההסכם עם הקבלן הזוכה הינם מחירים קבועים   תודות במסגרבהע עוביצ מובהר כי המחירים עבור •
עות  לביצוע השירות לשבי הישירות והעקיפות תוויוסופיים )למעט הצמדה( שכוללים בתוכם את כל העל

מכי המכרז וההסכם ומעבר אליהם לא  מסכני,  הט טרפמהנאי ת ותבהתאם לכל דרישו החבררצון ה
 ישולם כל תשלום נוסף.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

יך רתא ע שם המצי             מציע חותמת ה     חתימת המציע   
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 ונליים במחירים קבועים רותים אופצייש ל וןירמח  – 2א'נספח  
 

 
 
 
 
 

מחירים עבור ביצוע העבודות במסגרת ההסכם עם הקבלן הזוכה הינם מחירים קבועים  כי ה מובהר •
  ל אחזקה ש עבודות  עו יצלבת והעקיפורות יהיש ויותהעל וסופיים )למעט הצמדה( שכוללים בתוכם את כל

  ,ת כל דרישובהתאם ל הלשביעות רצון החבררה  בחה למערכות חשמל במתקני מים, ביוב ותיעול ש
 כרז וההסכם ומעבר אליהם לא ישולם כל תשלום נוסף. המ מכימס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          מציע חותמת ה     חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   למחשרים בודדים במתקני חלפת אביזצוותי עבודה לתיקון/ה

יחידת   קטגוריית שירות  מס'
 מידה

מחיר בש"ח ללא  
מע"מ ליחידה אחת  

(1 ) 

1 
עובדים   2וות הכולל לפחות צ  של דחופה וכננתמת קריאה לעבודהעבור תוספת תשלום 

  7:00  השעות  בין שונים םניבמתקעם ציוד הנדרש לביצוע עבודת תיקון במערכת חשמל 
 ימי עבודה.  3בודה בתוך העע צובים וסיום הגעה בתוך יומיי  17:00, -ל

 ₪   500 יחידה 

2 

עובדים   2של צוות הכולל לפחות  פהדחו וכננתמת קריאה לעבודהתוספת תשלום עבור 
   שונים םניבמתקבמערכת חשמל ציוד הנדרש לביצוע עבודת תיקון  עם
ימי   3ביצוע העבודה בתוך ם וסיום הגעה בתוך יומיי  07:00, -ל  17:00 השעות בין

 .עבודה

 ₪   1,000 ה יד יח

3 
ציוד   עובדים עם 2של צוות הכולל לפחות   קריאה לעבודת חירוםתוספת תשלום עבור 

-ל  7:00שעות  ין הערכת חשמל במתקנים שונים ב במ  הנדרש לביצוע עבודת חירום 
 הגעה בתוך שעתיים  17:00

 ₪   800 יחידה 

4 
ם עם ציוד  ובדיע 2  של צוות הכולל לפחות קריאה לעבודת חירוםתוספת תשלום עבור 

-ל  17:00שעות  ין הבמערכת חשמל במתקנים שונים ב   נדרש לביצוע עבודת חירום ה
 הגעה בתוך שעתיים  07:00

   ₪ 1,200 יחידה 
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 ' בנספח  
 
 

 מ "בע 2010 םביאביחברת מי  וד לכב
 שרויותש והתק כלקת רחמ

 אביב -תל
 .,נ.ג.א

 
 

 ות לקיום ההצעהייבהתח  22/562 'סמפומבי דו שלבי  כרז מ ן:דו נה
 
 

התניות והדרישות    פי כל התנאים,השרות על  ת  א  "מע ב  2010ים בזה לספק לחברת מי אביבים  מציעאנו   .1
 "מ. ובמם יהעל  יםכסשנים או במחיר ל,עים ל ירים המפורטיובמח  ם אלהמסמכילים בהכלו

 הבאים:כים אריתן הזו תפקע בתאריך המוקדם מבי עהצה .2
 חרון להגשת ההצעות. האד מהמועים ש דוח  ארבעהבתום  .2.1
)במקרה של אי קבלת   מ בע" 2010ים ב ביא ירת מע"י חב המצ"בהמחאה בנקאית חזרת ם ה ביו .2.2

 לעיל.  רמותה, כא יעפק יך טול לפני תאראינה ניתנת לבי ועה ז ההצעה מכל סיבה(.  הצ
 כרז. המי כמסמ בכלול סח העל פי הנו  ₪ 000,50 לקיום ההצעה בסכוםה בנקאית  חאמה  ב"צו מהננ  .3
שותפות .4 חברה,  בשם  מוגשת  שהצעה  מקרה  משפט   בכל  התאגדות  כל  אאו  מאשרהרת,  ח ית    ים /ח"מ 

  ו בשמ ייב את הגוף  סמך הצעה זה ולחעל מ  תוםהם מוסמך/מוסמכים כדין לח / צהיר/ים בזאת שהואומ
 ם. ותמיח הם

נה  ק ממל חלו כה אדו ב עאת הסור רשאית למ בע"מ 2010ים רזים של חברת מי אביבכמהת  ועדונו ש ע לידו .5
 למציע אחד או למספר מציעים.

להזמנת    בע"מ  2010מצד חברת מי אביבים    חייבותשום התסכם מהעל ה  תימהכי אין בעצם הח  לנו   ידוע .6
 ים. רותיש

על    פיע ספר זוכים במכרז לא תש מ   יןז ב רבמכ  ייה הזכ   צוללפי  עג ונב   "מבע  2010יבים  לטת חברת מי אב חה .7
לנו ולא תהיה לנו  . אנו מצהירים כי אין  בע"מ  2010בים  אבי  ת מי חברעם    םכס ל ההום עהתחייבותנו לחת

 ל. כנגד החברה בגין האמור לעי יים או מניעת רווחיםיצוה בגין פעיתב  תכוז כל
ן  או תאגיד אחר, יש לציי  הומ רש  תותפו, שברהח ינו  ה  ע יצמהאם    ק של המציע.ישם מלא ומדו   ייןלצ  יש .8

 . כדיןהשם, כפי שנרשם  תא

 
 

 
 
 

 יע צמה שם
  -   (את שם התאגיד לכתובתאגיד יש  יע הואאם המצ)

  -   כתובת המציע 

  -   פון לט פרסמ

  -   פר טלפון נייד סמ

  -   פקס מספר 

  -   שומה ות רשותפ /  מספר ח.פ.

  -   ( EMAILובת דוא"ל )תכ

  -   .ז ת / הסק מורשעו 'מס

  -   רים שם איש קשר לבירו

  -   תאריך 

  -   ימה חת

  -   דו ותפקיחותם  ה שם

  -   יד( חותמת )אם המציע הינו תאג
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 1'גספח נ
 

במתקני  וביצוע תשתיות חשמל  לייצור והתקנת לוחות חשמלעבודות בן הוכחת ניסיוהצהרה עבור  טופס
    2/2256  'מס ידו שלב יומבמכרז פ תגרסבממים, ביוב 

 
כנדרש בסעיף 13.2 שקובע :  "המציע בעל  ניסיון  מוכח ש ל  3 שנים לפ חות במהלך 3 השנים האחרונות,  

ל לפחות  בהיקף ש  עצמו ולא באמצעות קבלן משנהשמל שביצע בחחות  ו להתקנה וייצור לעבודות  בביצוע
. "עבור כל גוף ₪ 000100,  

 
 : המכרז סמכילמ 23.6יף בסע כות כמפורטאיד קורך ניוכן לצו

שבוצעו   'וכ ון איגוד , מקורות וביוב/ מים  דאגית/ תמקומי רשות  )שנדרש בתנאי המוקדם(  1-)מעבר ל ףוגכל 
ת  פחובהיקף מצטבר של ל צעות קבלן משנהצמו ולא באמעצע בילהתקנה וייצור לוחות חשמל שב םעבור
. "נק'  4עד למקסימום של  ',נק  1-מזכה ב ₪  000100,  

 
של חברת __________________  ______________  מש כ___________________, מש  "מהחי אנ .1

 ______.  _ _____ ___ע.מ ____/פ ן: "המציע"(,   ח.לה)ל

 יע. בשם המצ יר זהתצה  תתלדי הנ"ל, הנני מוסמך תפקי ףוקתמ .2

 
 'מס

רשות )שם הגוף 
תאגיד  /תמקומי

ו  ו בוצעורעב( מים
 העבודות

ודה  בעתיאור ה
 עהבוצש

עבודות  תומכ
התקנה  ייצור ו
  לוחותשל 

 חשמל בכל גוף

היקף כספי  
ח ללא  "בש

 מ "מע

צוע יבת שנו
  ודההעב

עד   משנה)
 (השנ

שר  ק איש טירפ
הם  בף וג/בחברה

 צעה העבודה בו
 ( ןושם וטלפ)

1. 
 
 
 

     
 

2. 
 
 
 

     

3. 
 
 
 

     

4. 
 
 
 

     

5. 
 
 
 

     

6. 
 
 
 

     

7. 
 
 
 

     

8. 
 
 
 

     

9. 
 
 
 

     

10. 
 
 
 

     

 
 

         

   עימצחותמת ה  חתימת המציע    מציע שם ה  תאריך 
 ( )במקרה של תאגיד
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 2'גספח נ

 
   (בתל אבישל עיריית ) ניות מי אביבים וחברות עירו, יבאב מול עיריית תל  סיון בעבודהינ להצהרה ע פסוט
 
__  __ של חברת ________________ ________ ____ כ__________, משמש _________אני הח"מ   .1

   . _______________ ח.פ/ע.מ ____   להלן: "המציע"(,)

 מציע. ה  םשה בתצהיר ז   תתל ךמל, הנני מוס" מתוקף תפקידי הנ .2

  םרגוף עבו/שם חברה 'מס
  דהבוהעצוע ת ביושנ ה שבוצעה תיאור העבוד עבודות הו בוצע

 ( שנהמשנה עד )

קשר   איש טיפר
ה  בוצעבהם ף גו/בחברה

 ( שם וטלפון)  בודההע

1. 
 
 
 

   
 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
ידי מימול  סופטה • על  וייחתם רק  נ  שיש  עיצא  וחברות  אב ל  ית תעירי,  מי אביבים  בודה מוליסיון בעלו  יב 

אביבעיריית    שלוניות  ריע מיובהר    .תל  שהו  רבדוכי  סוג  מכל  בעבודה  ולבניסיון  נשא  בעבודות  רק  וא  א 
 .  המכרז

 
 
 
 
        

 ע  צימהחותמת    ציע מחתימת ה  שם המציע   יך תאר
 ד( יג את)במקרה של 
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 '  דספח נ

 
  '(כוו ציוד  ,מכונות, י רכבלכ)רז השירות נשוא המכציוד בבעלות המציע עבור  ה עלהרצהטופס 

    2/2265  'סבמכרז פומבי דו שלבי מ
 

רז ומתחייבים לכך  כמב הנתונים הטכניים שפורסמוכל  מטה כולל את םהרשו  שהציודים הננו מצהיר 
ר במסמכי המכרז  אמו וכ תרושקמתחילת ההת  מי אביבים החלב תולביצוע השר   חברהה יעמדו לרשות ש

 . ובהסכם
 .  נתוניוואת   הציוד  אתרשאית בכל עת לבדוק  םביבימי אידוע לי ש
י  מ  ה.ת הנתונים שנמסרו בטופס זיתול מציע אם לא יוכל להוכיח אמת לפסול זכייתו ש יאשר םימי אביב 

ף  ע לצרהמצי  לע.  ידה ועומד בדרישותל שר עו שא  ציוד"י ע עצבויש רק עבור שרותואביבים תשלם אך 
 זה. ס ופועליו הוצהר בט  תוד שברשוכו' עבור הציו וניות תשלום וחשב  רישיונות, קטים,פרוספ

 
 
  
להצהיר   • ב  עליש  הטופס  ברילנם  התאגבי  הוצהר כתאאסמ/תושיונתונים  שעליהם  הכלים  עבור  ות 

ההצעות   שתגלהן  ורף למועד האחקשיונות בתוירלצרף    שי  המציע ובנוסף  בבעלותונמצאים  בטופס זה  
תוינוחשב  ,יםקטספרופ  ,תמונותז,  רכמל וכושלות  על /הציודל  ש  '(ם  זיהם  כלים  בטופס  בהם  הוצהר  ה 

כלים שהוצהרו בטופס ונמצאים  /ור הציודעב  ידעהם מלקבל מ  תןניו  הרישוי'  ר את מסרואות בביניתן לר
 ו א/ו  מעבדה  ותקבדי  עמהמציעים לבצ  חויבת לדרושך לא מא  יתמובהר שהחברה רשא  המציע.  לותבבע

 .בטופס מורשנש דות הציכולועל יאישור להביא 
 

 .הז שלא הופיע בטופסד דוק ציות הזכות לא לב שומרת לעצמה אמ "עב 2010אביבים   ימ •
 
 
 

        

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
 רה של תאגיד( מק)ב

 

 
 

סוג  ,פירמה שנת ייצור  רישוי  'מס דהציוסוג  'מס
 ודגם

נוספים על הציוד ים פרט
  ('וק וכפסה ,יכולות)

ן את  ייצל)בעלות 
ל  שלים עשם הב
 ( םיכל/הציוד

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8 . 
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 ה נספח  
 

 מציע אצל ה  סקיםעבמו םמקצועיי עובדיםעל רה צהס הפוט
 22/625 'שלבי מס-דורז פומבי מכ גרתסבמ

 
 

 _  __ __________ _______ ________ של___ ____ __  ____, משמש כ_________________   אני הח"מ .1
 

 ___________.  (,   ח.פ/ע.מ ________ יע""המצ)להלן: 
 

 יר זה בשם המציע. הצת  הנ"ל, הנני מוסמך לתת  תפקידימתוקף  .2
 

 דתפקי עובדה שם 'מס

 
  ה רשהכ/השכלה

 הסמכות/תמקצועי
 

  קה סעה תמועד תחיל
 מציע צל הא
  (חודש ושנה)

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
 

 . מנהל חשבונות/סמ ח/יועץ"ע ורוחתם על ידי המציהטופס ימולא ויי •
 
 
 

        

 חותמת המציע    מציע ה  תמחתי  יע המצ שם  ך תארי
 ( ידאג ת של )במקרה
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  'ו נספח
 

 2/2256  'מכרז  פומבי דו שלבי מס
 

  1199 -א  "התשנ (,וגניםוהבטחת תנאים ה כדין אשל  סקהעאיסור ה)ים ם זרובדי לחוק ע תצהיר בהתאם
 1987  -ז "התשמ, נימוםמי ר חוק שכתאם לובה

 
 ' _______________ _____ מרח_ז. _______ .ס' תמ________ ____ אני הח"מ __

צכי עלי לה זהרתי  הוש  חראל וכי אהיה  ן,  שה כם לא אעם בחוק אים הקבועיונש פוי לע צהיר את האמת 
 ן:קמ דלב כתה בכצהיר בזמ
  

 ל. ר לעיכאמו שלי וכתובתי הם הזהותשמי, מס' תעודת  .1

 

   ____ לצורך__________ החבר '______ מס___________   בשם חברת / י תצהיר בשמ ישמג י אנ .2
 בע"מ. 2010מי אביבים  ברת עם ח_ _ שמספרו ____מכרז 

 

כ .3  / כנגדי  הוצאו  או    נגדלא  האמורה  אל    לבע  כל  כנגד החברה   / אלי  החברהזיקה  דין  ורה  מאה  פסק/י 
דים זרים  עוב  פי חוק ל  2002טובר  קו בא  31לאחר יום  ו  ברעת, שנעבירומשתי  מרשיע/ים ביותר  ים, החלוט/ 

שלא  ראיסו) הוגנים  העסקה  תנאים  והבטחת  ה כדין  מינימום,  לפי  ו/או    1991  -א  "נשת(,  שכר  חוק 
 . בע"מ 2010ם ביבימי אם חברת למועד ההתקשרות ע עד  ,1987-התשמ"ז

   -ן פילו לח
/ החברה האמ ואני  זיקה אלי ורה  בעל  בידי  ורשענו בפסק/ה  רה וה האמ החבר  / אל   כל  חלוט/ים  יותר  ן 

א כדין  ה שלר העסק )איסו ים  ר ז  םובדילפי חוק ע  2002באוקטובר    31לאחר יום    עברונעבירות, שתי  שמ
הוגנים(,   ב   1991  -נ"א  התשוהבטחת תנאים  לו/או  אולם,    ;1987-מ"זהתש  כר מינימום,וק שפי ח עבירה 

 ההתקשרות. ד וע מלפני ונה ש האחר  ה לא הייתה בשנהאחרונההרשעה ה
 

      ר זה:יהצתב .4
אדם,  חבר בני    לן הואקב ה  אם  ( 2ידי הקבלן; )  אדם שנשלט על  יחבר בנ(  1)  לה:אמ כל אחד    -ה"  ק"בעל זי

ן, דומה  י יהענ  ילפ  יו,פותיו או שות מני  בעלישהרכב    ; )ב( חבר בני אדםבו  אחד מאלה: )א( בעל השליטה
לותו  פעי   לתחומימים במהותם  ו דם  חבר בני האד  שלו  ת פעילוחומי  ן, ות ב כאמור של הקבללהרכ  במהותו
ה מי שאח  בלן;קשל  שאר )ג(  על תשלום  הי מטעם הקבלן  א3)ה;  דובעכר  הום הקבל (  בני אדם  ן  חבר  א 

 לן.  בקב  ט לששומי  מהותית בידייטה ט שלר, שנשלחבר בני אדם אח - תית שנשלט שליטה מהו
 . 1981 -א" התשמ  שוי(,ת )ריותה בחוק הבנקאוכמשמע -"שליטה" 
 י שליטה בחבר בני האדם. אמצע לשסוג מסוים ב ותר י רבעים או שה ושל של  החזקה -ית"  ת ומה"שליטה  

עה  ההצ  הו הוגש מועד בה  -ז; בהליךמכרהצעות ב  המועד האחרון להגשת-רזבמכ  -ות"  ההתקשר ד  וע"מ
 הליך. ל

  
 .  תרי אמימתי ותוכן תצהיחת לן לה  ,שמי זהו .5

 
                                    
    

 חתימת המצהיר   ך יראת
                                                  

 ה מאימות חתי
 

מהננ  ב י  כי  בזה  ________אשר  עו"ד הופי   יום  בפני  במש__   ע  ,  ______________ב_  רדי_________, 

  כישהזהרתיו/ה    ריאחו ___,  _____ הות _ י / בעל תעודת זן איש המוכר/ת לי באופ ,  __________ _ מר/גב'  

  ישר/ה, א ןכ  התעש/הקבועים בחוק אם לא יעשה  ם פוי לעונשיצהיה  תוכי יהיה/מת  א ר את הליו/ה להצהיע

 התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.   ונותאת נכ

 

    
 תימה ח            חותמת 
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 562/22 'מס ואי תיאום מכרז  סקייםדיני ההגבלים העעל  הרשמי בר דתצהיר ב -' ז פחנס
 

 
  ב כדלקמן: תר בכ י____, מצה___ __ מספר ת"ז ______ __ ___________  "מהחי אנ

 

 ל. ר לעיכאמו םהשמי ומספר תעודת הזהות שלי  .1
 

  במכרז של חברת (  ציע"לן: "המ_ )שם התאגיד( )לה___תצהיר זה בשם חברת ________  מגישאני   .2
, מספר מכרז  ת(רו )נושא ההתקש____  _____ _________________ __  בע"מ, ל  2010ם  יב אבימי  
 .(_ )להלן: "המכרז"___ __

 

 בשם התאגיד ומנהליו.   וזעל הצהרה  םלחתו אני מוסמך .3
 

-התשמ"ח  עסקיים,ההגבלים ה  חוקהוראות  י מטעמו לא פעלו בניגוד לליו ו/או ממנהאו  / ו  עהמצי .4
,  תם במכרזהצער ל קשב  "(,בלים העסקייםהג י הדינ ן ולעיל: ")להל   םקייהעס  גבליםודיני הה  1988
 (: קרא ל זה )אך לכלוב

  ו/או  ציעמה  יבהצעה זו הוחלטו על יד   פיעיםומ סף אשר  נו  במרכי  ות וכן כלמוי כהמחירים ו/או ה ▪
רז זה מכחר ביע אר עם מציעצות, הסדר או קשהתיו/או מי מטעמו באופן עצמאי, ללא  מנהליו  

 (  )למעט מציע במשותףז זה לי אחר במכריא נצפוט ציעם מעאו 

ת   עיכלשהו ליד   ןבאופ   לא הובאו  זו  הפיעים בהצעאחר המו  טפרכל  יות ו/או  מוהכ רים ו/או  חיהמ ▪
אשר   תאגיד  או  אדם  או  במכרז  ת  עוהצ  מציעכל  לו  זה,  יש  אשר  תאגיד  או  אדם  כל  בפני 

 (.ףציע במשות מ  למעטזה )במכרז  נציאל להציע הצעותפוט

יות  ו מכ  מחירים ו/או  אוו/הצעות  יאום  ים בת טעמו לא היו מעורב מי מ  ו/אוו מנהליו  אע ו/המצי ▪
גשת  המו  הע צע להבנוגע להצעתם ובין בנוג  ןי מכרז זה, בבשות  גהצעות המור בח רט או/או כל פ

ווה  מהפן הבאו   לא פעלוקשר עם מכרז זה, וק ביע אחר במכרז זה, ו/או בחלוקת שול ידי מצע
מכרז    רתסגיים במהעסק   גבליםנה אחד עם דיני ההלה בק הגות שאינה עו תנה  וא ו/  סקיע הגבל  
 לו. אחד מא ניסו לבצע א ל אוזה, ו/

אחר, או    של מציע  הצעה   על   ע יפש סו להמטעמו לא השפיעו ולא ני  י ליו ו/או מהו מנ אהמציע ו/ ▪
פוטנציאלי אחר,  ניסו כרז זה, ובכלל זה  במ  של מציע  לג  ו לאו/א  לא    ציעלמו  א  אחר  מציע רמו 

   זה.  להגיש הצעה במכרז  ר שלאפוטנציאלי אח

ש ▪ זו  מהמל  הצעה  בתציע  נעשית ל  וםוגשת  ולא  דיןהס  תבעקבו  ב  או  עיודבר   דר  כלשהוא    םם 
 משותף(.מעט מציע ב)ל  זה זרכמלי במציע או עם מציע פוטנציא

 

 :במקום המתאים  vיש לסמן  .5
 

ר זה תחת חקירה  תצהי  ם במועד חתימת אינמצ לא    דיו בתיו ו/או עומניועלי  ו/או ב  ] [ המציע, מנהליו 
 רז; כמם ם בחשד לתיאויי סק לים העההגב רשות של

 

 ט: ראם כן, אנא פ
 

 _________ ________________ _____________________________ __ ____ __________ 
 
  על   תירובעב  האחרונות  יםהשנ   ארבע ורשעו בו/או עובדיו לא ה  תיו[ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניו  ]
הד ההגבלים  שעסקיייני  עבירות  לרבות  תאום,  מכל  ומי  כנת   לארזים  ועומד  פלילי    םגדלוי  הליך 
 ו; אל  תבירובע

 __ _____________ ______ ________ ______________________ רט: ______פאנא   אם כן,
 
             __________          ___________          __ ____ _____   _______ _ ___ ____ 
 ותמת ה+ ח מ יחת        . ז.ת רפסמ              םש                 יך ארת                 

 

 ימה תאימות ח

_______,  _ _____  __ , במשרדי ב_______"ד __ הופיע בפני עו    _________כי ביום __   בזה  רהנני מאש

________ בא___מר/גב'  לי  המוכר/ת  איש __,  / ופן  זהות    י  תעודת  ואחרי  _____ ____ ___ _ בעל   ,_

להצהירתיו/שהזה עליו/ה  כי  את  ה  יההאמת  ר  לעו ת/יהוכי  צפוי  בחוק   םינשהיה  א  לאם    הקבועים 

 ליו. ות התצהיר הנ"ל וחתם/ה ענ ושר/ה את נכין, א כעשה/תעשה י

  ____   __________                                                       _________ ___ 
 ה תימ ח                                                                                               תמתוח               
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 " רמים מתווכיםוג"ל "ךודמי תיו" על אי תשלום חייבותתההצהרה ו - (1) 'חנספח 

 
 

 __ ____ ____ ____מה במציע תיי החמורשה/ .ז. _____________' תאני/ו הח"מ _____________ מס
 
 בזה בכתב כדלקמן:  ייביםמצהיר/ים ומתח  
 

ו/או כל דבר    ה ו/או כסףאת הנבין, כל טוקיפ עשרין ו/או ב ל, במיביק   אולא הציע ו/ו  א /לא נתן ויע  המצ .1
במטר  ערך  להבעל  ב  מישרין ב  ע,פי שה  ו/או ו/או  מעשה  ו/או  החלטה  על  מי  מח  עקיפין,  חברת  של  דל 

נושא מו  "מ אבע   2010בים  אבי ו ב   2010אביבים  י  מ  תר בחברה  ששל  מי  /ע"מ  עובד חברת  ם  אביביאו 
 ים ממנו. ע בהזמנה הנו/ם הסכ לרז ו/או כלמכ בקשרכל גורם אחר,  וא/ו מי מטעמה וא/ו  בע"מ 2010

ו  ו/או כסף ו/א  הנאהבת  בל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טולקו/או    ו לתתו/א  עיצהמציע מתחייב לא לה .2
חברת    דל שלאו מחחלטה ו/או מעשה ו/על ה   ו/או בעקיפין,רין  שיבמ   יע,פך במטרה להשל ערר בע כל דב
עובד חברת מי אביבים    בע"מ ו/או  2010  םמי אביבי  ברתחרה באו של נושא מש  מע"ב  2010ביבים  א  מי

 ממנו.  סכם/הזמנה הנובעיםל הכל גורם אחר, בקשר למכרז ו/או כ עמה ו/אומי מט או  /ו  מבע" 2010

ו/או    ע לאהמצי .3 ש לשידל  ו/א פעולה  יתףא  במישרין  בעק,  נושא משרו  עם  בחביפין,  מיה  ם  אביבי  רת 
גורם אחר על מנת לקבל    ל כטעמה ו/או  ממי    ו בע"מ ו/א  2010בים  ד חברת מי אביבוע  בע"מ ו/או   2010
 נו. ז ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממשור למכרדי הקסו/ יוס חידע מ

לא   .4 מתחייב  ו/המציע  ללשדל  במיששתף  או  נושא  יבעק   ו/אוין  ר פעולה,  עם  מי  משרה  פין,  בחברת 
וב  2010אביבים   עו / ע"מ  ו/או    2010ם  ברת מי אביביח  בדאו  כל    עמהטמי מבע"מ  על  אורם  גו/או  חר 

 ה הנובעים ממנו. סכם/הזמנכל ה ו/או  זרלמכ בל מידע חסוי/סודי הקשורקלמנת 

ו  .5 נ ו  ו/א  מישריןבלא שיתף פעולה,     או/המציע לא שידל  ת מי אביבים  בחבר  המשרשא  ובעקיפין, עם 
ה לקבוע  מטרבאחר  ו/או כל גורם    ה עממ ו/או מי מט ע"ב  2010ם  אביבית מי  ע"מ ו/או עובד חברב  2010
 ית ו/או לא תחרותית. ת ובצורה מלאכ יריםחמ

מ  .6 ל יי חתהמציע  לב  ו/או  לשדל  בעק א  ו/או  במישרין  פעולה,  עיפיןשתף  נושא  ,  בחברתם  מי    משרה 
ו/א   2010בים  אבי מיחבר   ובדע ו  בע"מ  וב  2010אביבים    ת  ו/או/ע"מ  מטעמה  מי  ג   או  אכל  חר  ורם 
 רותית. תח אאו לה מלאכותית ו/ר ובצ קבוע מחירים ל רהבמט

ת של חברת מי אביבים  התקשרו   הליכי   רתסגבמ   לעיל  5-ו  3  , 1לאמור בסעיפים    דגופעל בני  אליע  צהמ .7
 הם. ובעים מכל הסכם/הזמנה שנ  או/בע"מ ו 2010

שאם   .8 למציע  סבשח רר  תעויידוע  וד  המציע  כי  מ /יר  בניגואו  פעל  מטעמו  לאמ י  בסד  ,  יללע עיפים  ור 
  הבלעדי, לא לשתפו בהליך  התי שיקול דע", עפת ה את הזכועצמלמרת  בע"מ שו  2010  םייב חברת מי אב

לורשקההת חשדגביו  ת  בכ  קיים  ו/או  כאמור,  הפעולה  נעשתה  הכי  זהל  )בסעיף  אחר  "הליך ליך   :  
לא ת"קשרוההת ו/או  אלקב   (  ההתקשעתהצ  ת ל  בהליך  ו ו  זמן  /רות  בכל  לבטל  זכשהוא  או  ייתו  את 
ההתקשרות ו/או    בעים מהליך וה הננ הסכם/ההזמת ה אהוא  בטל בכל זמן של   אוההתקשרות ו/  יך הלב

סמכי ההתקשרות,  ח מ כל סעד אחר העומד לרשות החברה מכ בנוסף לוזאת    ע,ציהמ  ף עםכל הסכם תק
 כל דין".  ו מכחא 1970-התשל"א( כםסהרת  הפ לתרופות בש) וזיםק הח סכם, חו הה

לידיעת  עיס  הביא תוכן ל  תחייב המציע מ .9 זה  ש   יו,דבעוף  ומי מטעמו    כניוו נציגיו, סו,  לקבלני המשנה 
בהלמה דרך שהיא  בכל  העורבים  א  של  רות שקת היך  מי  ו/או הסכם/הזמנה  2010ביבים  חברת    בע"מ 
 ובעים ממנו. הנ
 
 
 
 
 
 
 

 
        

ה/י  מורש ימתתח  ע שם המצי  תאריך 
 יע צמהחתימה ב

 חותמת המציע   
 תאגיד(  לרה ש)במק
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 ים פלילי םליכיהלילית או ה פרתצהיר בעניין חקי - (2) 'חנספח 
 

 
_____ הח"מ  ת______ __ _____________אני  מספר   _. __ בכתב  _____ ________ז  מצהיר   ,____

 מן:   דלקכ
 
 יל. על  הם כאמור שלי זהותתעודת השמי ומספר  .1

 

כרז  מב(  "המציען: "הל )ל(  )שם התאגיד  __________ ________ ת __ ם חברזה בש  ש תצהירמגיי  אנ .2
  רז מכ  רפסמ_______ )נושא ההתקשרות(,  ___ _ ___________, ל  מבע"  2010  ביםיל חברת מי אבש
 "(. המכרזן: " ____ )להל_

 
 יו.  מנהלד וצהרה זו בשם התאגיל האני מוסמך לחתום ע  .3

 
הג .4 למועד  ה שנכון  הלא    ת והצעת  נגד  מ  מציע,מתנהלים  מבעלי  מי  או  ניותי לרבות  ה  ירחק ,  מנהליוו 

 מה וכיוצא בזה. רמקבלת דבר ב רמה,משל שוחד,  ות רבעבייכים פליליים  ל הו פלילית א

 

או  מנהליו  עלי מניותיו,  י מבמ   תוב השייכים לו ו/או לצד ג', ולרב עתו כלי רכ הצ  רתסגבמ  המציע הגיש .5
 .  או הליכים פלילייםילית נגדו חקירה פל לת כ הנמת  לא רקשורות, אש ברותח

 
מי מבעלי   ג', ולרבות ם צדעוא המכרז  נש  תצוע השירושרות לביקתה הסכםשיש לו   יעמצ ן הצעה של כו .6

 פליליים כאמור ים  גדו מתנהלת חקירה פלילית או הליכ, אשר כנ שורותת ק ורב ח או  מניותיו, מנהליו
 

 
 

      _____ ______          ____ ____ _____           ___ _____ ___    ___________ _ 
 חותמת  חתימה+    ז .ת פרסמ              שם                                 ך תארי          

 

 

 אימות חתימה 

 

 __,  ______ _ _____  _, במשרדי ב_______הופיע בפני עו"ד ___    ______כי ביום _____בזה  רשהנני מא

 _______ א/המוכר__,  ____מר/גב'  באופן  לי  / ת  _   ישי  זהות  תעודת  ו_____בעל    ריאח________, 

להצהיר  ע   כישהזהרתיו/ה   הליו/ה  יהיה/מת  אאת  לעונשיצהיה  תוכי  לא    םפוי  אם  בחוק  הקבועים 

 ות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו. את נכונ   ישר/ה, א ןכ התעש/יעשה

 

 

  ___      ___________                                                        _____ _______ 
 חתימה                                                                                      חותמת         
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ות חשמל וביצוע לייצור והתקנת לוחות עבודלביצוע                                       'סמהסכם  - 'ט נספח
 מי אביביםתיעול של מים, ביוב ו  קניבמת תיות חשמל תש

 
 2022  ודש ___________ ביום ___ בחשנערך ונחתם ב ____

 
 מ "בע 2010ים  במי אבי     ן:בי

 514374099 .ח.פ 
   ויפ-אביב-תל, 121אה ה הנביורדב

 03-7736292פקס:    03-7736118 :פוןטל  
  "( הרהחב: ")להלן  

 מצד אחד 
 _ ___ _ _____________________   : לבין

 __________________ מ.  ח.פ. / ע. 
 ____________ מרחוב _________

 _ ________ ___ פקס: __ __ן: _______ פו טל
      "( ןלבהק")להלן:  

 שני  דמצ   
 

ביוב  ,  מיםבמתקני  חשמל  וביצוע תשתיות  לוחות חשמל  והתקנת    רליצות  דובובע  מעוניינתוהחברה,   ל הואי
 ; החברהל  ש יעולות

 
  ע, דיה  ,רקע המקצועיבעל הכל דין,  יפ  לע היר והתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנדרשיםהצלן בוהק והואיל

הכישוהניסי והמיומנרון,  הנדרשיעוצ המק  ותים  השירותים    םית  את  לחברה  לספק  ם  רתגדכה)כדי 
  ; כך על פי כל דין (, ולמלא אחר כל התנאים הנדרשים לשםהלןל

 
לוחו עבודות  לקבל מהקבלן  חברה  ת ה ייננ הקבלן, מעועל סמך מצגי  ו ליאוהו וביצוע    ל משחת  ליצור והתקנת 

בםי מ  במתקני  חשמל   תשתיות  של  ,  ותיעול  ל   ב תחיימלן  והקב   חברה היוב  שירורבחלהעניק  תים  ה 
   הוראות ותנאי הסכם זה;י ובהתאם לעצמאן כקבל  לכ )כהגדרתם להלן(, ה

 
מ והואיל תנאי קבלתינניעווהחברה והקבלן  להסדיר את  זה, המפרט הטכני  יהש  ים  רותים כמפורט בהסכם 

 להם;  שהסכם זה מצורף זרמכובמסמכי ה
 
 

 :  קמןלכד ין הצדדיםבהוצהר והותנה  ,כםסוה לפיכך
 מבוא

 נפרד ממנו.לתי  ב  חלק  םיוזה והצהרות הצדדים מהו סכם לה אהמבו .1

 .פךהי יד אף ברבים משמע וכן לכל האמור בהסכם בלשון יח  .2
 

 כללי  .3

נפרד  בלתי  קלחם  והנספחים המצורפים או שיצורפו אליו מהווי מכרזי הכ המבוא להסכם, מסמ 3.1
 סכם. ההשל 

 
 :  םפחיסנה רשימת

 
   תעריף   -     1נספח  

 הקבלן  יביטוח  רואיש   -     2  פחסנ
 לעבודה בחום ים מיוחדים תנא            -     3נספח  
   רוםימקומי /מצב חבמשבר מים לות הקבלן התנה          -     4נספח  
   ת וגיהות בטיחו        -     5  פחנס

 רות ישערבות לביצוע ה  חסנו       -     6נספח  
 ת חשמל ועבודלייעודי טכני  מפרט        -     7  חפסנ
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 :  ותהגדר 3.2
 
 

 
 
 
 

 

 

  "הודהעב"או /ו "רותיהש"
 "העבודות" או/ו

 
 
 
פקודת  /ת רכשהזמנ"

 "עבודה

במתקני    לחשמ  תיות וביצוע תש  לוחות חשמל  נת  והתק צור  ילי   עבודות  
ותיעול  ,  מים ומפרהנד  לכל  בהתאם  החברהל  שביוב  במסמכי  ש  ורט 

  טשיפור  פיוכ  יפו ביב  תל א  ריעה   יהטכני וההסכם ברחב  ט פרהמכרז, המ
 . בודהע בפקודת

 
 וסמכים בחברה.ידי הגורמים המ  הזמנה לביצוע החתומה על

 
 " החברה"או  "ביםאבימי "
 
 " עת חירוםש"
 

 
 מ. ע"ב 2010 ביםיבא מי
 

ע"י   ה בה פתקו ב   ל מצב ע ן  חו יט כוחות הב  יוכרז    ,יסוויגי   ה נמדיחירום 
 . היתר, כלי רכב ונהגים בין
 

  ודות מקובל בשוק ומערכת אינטגרטיבית לניהול עב  ביצועמחירון ל דקל" ןורתוכנה ומחי"
 כתבי כמויות וביצוע עבודות. 

ת  היה ברשות  ניםהכוללת את מחירוני דקל המעודכ  נ"לנה ה התוכ
   ל תקופת ההסכם.כ בבלן הק
 

  אםהתיב לבצע בה שימוש במחו  לןהקב  .החברה של ול התפע מערכת " מפל"
ותשלום שנתי על  ון יריש רכישת בכל עת כולל  יות החברה ח הנל

  שימוש בטאבלטים, מחשבים וסמארטפונים לצורךהשימוש בו כולל 
  שבוןודיווח על העבודות והתשלום )השימוש במערכת הינו על ח ניהול
   לן(.הקב
 

 "עבודה רגילה"
 

רת שניתנת  רת ע"י פקודת עבודה מסודסמזאת עבודה יזומה, עבודה שנ 
ם מראש הקבלן  נתן לקבלן כשבועייית( מיילבפקס או בע"י מפקח )או 

ודה  יעבוד שישה ימים בשבוע, שעות העבודה הן כמפורט לצד סוג עב 
המפקח    ידי ו עלרגילה בטבלה לעיל. הקבלן יבצע כל עבודה שתימסר ל

    מטעם החברה על פי תכנית שתקבע מראש.
 

 "ודת חירוםבע"
 

 מן אמת. הגדרת קריאת החירום תינתן ע"י מפקח בז
רו לקבלן בהתראה של שעתיים בלבד בהתאם  ירום ימסח  ותעבוד

ן יפעיל צוות וייענה  הקבל -להגדרה בטבלה מעלה )בטלפון ובמייל( 
מות השבוע, בכל שעות  כל י קח בלקריאות חירום על פי הנחיית המפ

 בי חג, שבת וחג.  רעהיום והלילה, כולל ימי שישי, 
 

 "עבודה מתוכננת"
 

עבודה    ימי 14וכננת לכל המאוחר תוך תמה  עבודהקבלן יתחיל בביצוע 
העבודה  בודה, ולאחר שביצע סיור מקדים באתר מיום מתן פקודת הע

     כמפורט להלן.
לפי הוראת המנהל  לה,  לטב את העבודה בהתאם )הקבלן יבצע

תשולם לקבלן כל תוספת ו/או   אהמקצועי בחברה(. בגין מקרים אלו ל
ורט בכתב הכמויות(.  פמכ בודה תשלום מאת החברה )למעט מחיר הע

למצוין בפקודת העבודה.  על הקבלן לסיים את העבודות בהתאם 
 ברצף וללא הפסקה.   העבודה תתבצע

 
עבודה מתוכננת המוגדרת  "

 "כדחופה
 

  דחוף  קרים בהם תידרש החברה לבצע עבודה כל שהיא באופןמב
ה  באחד המתקנים, יבצע הקבלן את עבודתו בהתאם למוגדר בטבל

  עליו יהיה להתייצב לעבודה זאת תוך יומיים ולסיים  כך  יפל  עיל,של
( ככל המאוחר תוך שלושה  את התיקון )לשביעות רצונו של המפקח

 תן הפקודה. ימים מרגע מ
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 ופת ההתקשרותקת .4

  ליום עדו(  של שנה לתקופה)____ ____ __ירותים ביום ___הקבלן יחל במתן ש  .4.1
  תרוההתקשת פוריך את תקה להאהא האופצילחברה ת"(. __ )"תקופת ההסכם____ ______ 

שנים במידה   5סך הכל נוספות ) תתקופו 4  עדופות ברצף קאו מס' ת אחת פהקו ונה בתשארה
 תנאים זהים או מיטביים. ם( בבהסכ אופציות כל ה משוומיו
 

ל  זמן אחר שייקבע עב  אום מסירת הודעת החברה על הזכייה במכרז  מיו  ימים  14-א יאוחר מל .4.2
החברה אידי  יסיים  התא,  לבת  ערוהיו   ,תדו העבו  ועצ ירגנותו  מלא  ביצוען   בלן  כ וומך  יה  אופן 

 החברה.   ה המלא שלנ ות רצועישבל
 

תהא   .4.3 זה בט ל  ת יאשרהחברה  הסכם  ביצועו,לה ו  א/ ו  ל  את  ומכ   פסיק  מועד  שהיאבכל  סיבה    ,ל 
רה  הקבלן לתמו  רה כזה יהיה זכאיקמב  ם מראש. מיי  30לפחות  לקבלן    כתב שתימסר עה בבהוד
 ועו. ציב תקפסה או טרם/ו  םכסההיטול  ב  םרשבוצעה ט עבודהבעבור 

 

ייחשב כהפרת ההסמימוש האו   לכבד את  ב של הקבלןרויס .4.4 ולכל    םכפציה  ודבר    את   יזכהעניין, 
בהסכם הקבועים  בסעדים  מימוש    החברה  לרבות  בהתאם  ערבוזה,  הקבלן  שמסר  הביצוע  ת 

 דין.  דים עפ"י כללהסכם, וכן בסע  11 יףלהוראות סע 
 

מובהס  עןלמ .4.5 ספק  סיוכ  ר הר  ו/א רשקתהה ם  י  מסהת  עי פק ו  ות  זה  שהיככם  סיבה    יקנו   א לא  ל 
 ה. רבחהות לפיצוי או תשלום מלקבלן  זכ 

 

 קבלן התחייבויות ה .5
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב כי: 

הוא  צורה מלאה וב עוו/או לבצ להתקשר בהסכםאחרת קצועית או ת/ מכל מניעה חוקילו  אין .5.1
 . הז הסכם א שונ העבודותת בצע א כל דין ל פי   ל שיר עכ

 

 . םיכל מסמכי המכרז הנוספ, ההסכם וי ט הכללרפכני, המ רט הטפם למבהתאות ד ועבצע את ה בי .5.2
 

 שעות ביממה.  24משך ת ב בודוע העזמין לביצו יה יה .5.3
 

לאורך    בכל עת ובכל שעה  ינ פוקשר טלועם כל עובדיו נותני השירות    מו עור  יהיה לאתרו וליצן  נית .5.4
 . רוםיח זמני ו ה תשבי מיי   שבתון, י מי ,יםת, חג תובשימי חול, ב לה()יום/לי ההיממ

 

 יצוע בכל עבודה.  יוגדרו לב ש בזמנים  יעמוד .5.5
 

ברשותוויהי   ותושרב  יש .5.6 כלבמש  ו  ה   ך  זה,  הסכם  פי  על  לבההתקשרות  הדרושים    יצוע אמצעים 
וד,  , הציכח האדם,  מחיותן, המוהניסיוהמיומנות,    ,דעהי  העבודות, לרבות: האמצעים הכספיים,

 . שיםרדהנשיונות י ר הו םיהביטוח  ,םיר האישו
 

  דתו,מקום עבומוך לבס  ם יאצמתקנים אחרים, אשר נמלכל נזק    םשלא יגר  לכךאחראי  יה  ההוא י .5.7
   ן ביצוע עבודה.בזמ

 
 יגיש תוכניות לאישור טרם תחילת הייצור לגורם המקצועי במי אביבים.  .5.8

 
 אביבים לבדיקת הלוח המפיל טרם יציאתו לשטח.   ימנציג מטעם ן אחראי לזמ .5.9

 
 דין  כל  יפל  ותנ הרישיו  כל הוצאת .5.10
 

קבלן  ל. הלעי  של החברה כהגדרתה  שבצע במסגרת מערכת מפל  ותולבסיס פע ינהל יומן עבודה על   .5.11
לן להחתים את  קבבאחריות ה  . מתבזמן א  י אביבים למערכת מפל בהתאם להנחיות של מ  חידוו 
    ים.י מוי רה על הדיווח במפל לפחות אחת להחב מטעם גורם המקצועי ה

 

ים רמים המוסמכגוידי ה  חתומות ומאושרות על  פק"ע הזמנותבור  עיבצע את השירות רק  .5.12
מועד   העבודה, ערך עבורומ י נדרשות, היקף כספה  ודותהעב  מיקום וסוגטים בחברה, בה מפור

 ה. העבוד  יוםסל ו לתחילה משוער

 

את  בי .5.13 בהעצע  ה בודה  ע הגבו   עיתקצומרמה  ביותר.  מקהה  תבובודות  בעלי    על  הנעצ צועיות  ידי 
 לאי.  שמשיון חצועם ובעלי רים העוסקים בקביעות במקומחימ מקצועי 
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מומחים עסיי .5.14 צוות  מאנו  ק  בלים  מסוגהקצוע  שי  שתתגלה  תקלה  בכל  ונ   ןזמ לטפל  יתנת  הפעלה 
 בודה.  קון באתר העלתי

 

  ר עבודות ואשך ביצוע  המתקן במהל  בשטח  קבערך  דנוכח  יהיה    שרוע, א קב   הדבומנהל עיד  מעי .5.15
החבראבל  קי של  אישורה  וביח  הת  שתתעורר,  שאלה  לכל  מקרהס  ל-בכל  קן  בתהשתמש  יש 

ביותר. העבהישראלי     ל, תקנות משהח חוק    -ן הישראלי  תקאם לבהת  עצמה תבוצעודה  העדכני 
 חשמל. ה חברת ות שיר לדבהתאם ל ומשבחאחזקות לים לביצוע בדבר כל

 

ב את    יבצע .5.16 של העבודתו  הנמצאים  חבר מתקני החשמל  ם  מצאיניפו, כאשר חלקם  -באבי  לתבה 
 במבנים תת קרקרעיים. 

 

התקנה   .5.17 החל יבצע  חשמ  פתאו  אחפריטים  רכיבים  או  לתרים  ליים  של    יןהתק  פעול הנוגעים 
 ן. יים במתקאו שינו הל תקהמערכות עקב 

 

וי .5.18 קן  מאושר והמותיוד הלצ  תאםהרה ובים בחבקנקת מתחלמ  לש  נדרטיםהסט   יפ   עבוד עליכיר 
 ה. להסכם ז 1מצורף כנספח  יף הר מפרטי הציוד ובתעב רט ופמ כם השונים, באתרי

 

)בט משרדו  יצייד את   .5.19 קווי  פ  2לפון  לפחות(,  נייד את  ו  כירהומז  יליה תקינהקסימ קווים  בטלפון 
דה  ות העב חר שעולאודה.  עבה  תעומהלך שו במ עמטצוותים  ל העבודה והיים, מנהים התורנד בעוה

למ  17:00)משעה    ובלותהמק בבוקר(ועד  קריאות   יהיה  חרת  את  שיקבל  החורן  והטלפון  ת  ברה 
   ו.עות אליהיה זמין בש  הנייד שלו

 

או בתי  /מפעלים וב  עו ו בתי מלאכה יבוצא /ים ומפעלות ביצוע בדרושכי עבודות אחזקה ה ידוע לו   .5.20
בעלי   ה  תקף  ק עסרישיון  מלאכה  אישא/ו  ריתוכל  עלהנדרש  ור ו  באח דיןפי    ים  הקבלן  .  ריות 

 ההסכם. על   הלחברה בטרם החתימ שיםר דנה ת המסמכים להעביר א
 

ו  ר עמ פשרות ליצוים אהבטיח באמצעים שונ ית מלאכה ול ב   ד ו/אוידוע לו כי עליו להחזיק משר .5.21
 . ות וחגיםכולל שבת  ,מה במשך כל שעות הימ ר קש

 

,  (08ת חשמל )עבודוי לשרדמהבין  למפרט  ם  ובהתאל  משחה  לחוקי  תאם הבד  יב לעבומתחי   הוא .5.22
לן יבנה את הלוחות בהתאם למפרט  קבה  .תוכללים להתקנת לוח ול  שמ הח  ישראלי חוק לתקן ה

 .61439ן תקהתאם לוב
 

  החברה את קח מטעם  פמ ה  יוד הקבלן, יגדירלצ כני  ט הטק בין המפרל ספ בכל מקרה שדוע לו  י .5.23
 ההתאמה. 

 

ים  חודש  12  ו לתקופה של על ידים  ופקסוד המ ם והצי רים, החומיוניקטיב הת י ל אראחוא יהא  ה .5.24
הת לציופ טי/ן וק ימיום  כן,  כמו  לתקושיס   דול.  אחריות  תלווה  של  ופק  מיוחודש  12פה  ם  ים 

 קנה.  התיקון והתת
 

היצ .5.25 ל אחריות  לרן  תהיה  שלתקופ לוח  אס  18  ה  מיום  או  ת פקחודשים    12של  לתקופה    הלוח, 
 הם.מביני  דםח, המוקו הלת והעמס  עלהפהה  ם ממועדחודשי

 

בלו    ידוע .5.26 ליק כי  יתגלו  בכאם  העב ויים  סוגי  ב תודול  או  א,  עבודתו  בשל  משימוש  תוצאכם  ה 
שאינ לניבחומרים  מיועדים  לום  לאחרחוקוי  חשמל  הו  ת  העבודה,  יתמסירת  ללא  אותם  א  קן 

 .יידי ה מ יהי התיקון ביצועלעיל.  5.22יף התאם לסעב ם,חודשי 12סף למשך  נולום תש
יתוי  קווהלי  הידבמ עללא  רבלן,  הק  ידי  קן  תהא  לתקהחברה  ולהשית  שאית  על  והחשב  תאנו  ן 

 הקבלן. 
 

יפלהקב .5.27 עלן  והגיהות שב  פי-על  וכי  הסכםל  4  נספחהוראות הבטיחות  על בטיחו  זה  ת  האחריות 
 . ןלקב עבודה מוטלת על הה  מהלךים ביהות העובד וג

 
 

 רה.בהחקבע ע"י ת תדויצוע העבוהתדירות לבכי לו   ידוע .5.28
 

מחלמנ ל  וףכפ   הוא  כילו    ידוע .5.29 בחב  )"הגורם  מתקניםקת  הל  כל  לו  ווח  ד יו(  "הר המקצועי  על 
 . ותיול פעו

 

לו   .5.30 אוכי  ידוע  לצמצם  רשאית  שתימל  להגדי  החברה  א)כפי  לנכון(  החברה  הי צא  השת  ירות  קף 
 י.דעתה הבלעד  לקולצרכי החברה ולפי שי תאם בה
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כי   .5.31 יקו בכל  ולהפסים  אחר   תו/או באמצעו  ודות בעצמה עב ת לבצע הוכזה   ברה שמורהלחידוע לו 
 . ןו לנכ אצ פי שהחברה תמכל כ עת, ה

 

מכ .5.32 פעולותיו  הסכ ל  בהתאם ח  ייעשו  זה  יבצ   כם  הוא  דין,  הלכל  את  במי שיע  ומנות,  רותים 
 החברה.  נטרסים של  ירה על האימשל  ל ככל יכולתוויפע ושר ובי רות, בנאמנותבמסיבמומחיות, 

 

 ברה. נאה למי מעובדי החבת הל טות, כ ים לקבל או לתתן, או הסכ נ  קיבל או אל  לםהוא מעו .5.33
 

   להסכם זה.  3ח הקבלן יפעל כאמור בנספמי, ובזמן משבר מים מק וא םור יבשעת ח .5.34
 

חשב ב  דכןלהתעחראי  א   הוא .5.35 ועל  מקצועונו  עצמו  במכלל   ו/אויים  בתקנים  כלשהם  כל    ךהליים 
 א של החברה.רצונה המל ותה ולשביעהוב ג ה מקצועיתהכל ברמההתקשרות, תקופות 

 

מקצו  וביושר  בנאמנות   יפעל  .5.36 גבוההברמה  ומקובלים   םירטד נטסב  ,עית  לד ובהת  נאותים  ין  אם 
 .  החל

 

 . של מי אביביםאינטרסים ה על ירה לשמ ופעל ככל יכולת י .5.37
 

על כל   מוותר בזהוהוא    םישירות המתן    םלשידע הדרושים  והמ  רטיםל הפק וקיבל את כבדא  הו .5.38
  היף העבודה שיה יקחד בכל הנוגע להזה ובמיו  ייןבענ   החברהנגד  או דרישה  /ו  או תביעה/ו   נהטע
 . עבודותהוע צבילהשקיע במסגרת  ו עלי

 

כי  ו  ם זהי הוראות הסכעל פלוי התחייבויותיו  ר למי הקשול  בכעיל  יעבוד בשיתוף פעולה מלא וי .5.39
    כם זה.הס בהתאם ל וי תמושיפור משילשם יישום וידרש, , ככל שירהבחה רשות היה זמין לי

                   

   .כלשהוג'  דו פוגע בזכויות צנ יא  הז םבהתאם להסכה חבר על ידו לבודות ביצוע הע .5.40
 

והאישור .5.41 במסמכים  מחזיק  התק הוא  לפיים  בהתאם  לרבם  דין  כל  ההוראות  מסמכים  ות 
 דרש.  יישת בכל ע יר, תוך זמן סב רה לחב  ציגםוימכותסוהממאת הרשויות  פים התק וריםוהאיש 

 

הן חלק    ,םבי ייו חבשינויים המ  תיו במסגרת המכרז,בויותחייו והכי כל הצהרותידע לכך  מו  אוה .5.42
 . מהסכם זה

 

הרשמייא"דו .5.43 התקשורת  מאמצעי  אחד  יהיה  והקל  בת בלם,  יענה  עד  ן  על    48וך  עות  ההודשעות 
 פרויקט. לבכצוע העבודות ת ביקדמול התולדווח ע 

 

ולפי .5.44 לדין    מכוןה, הכלכלריאות, משרד הה, משרד הביבהגנת הסב ל  דשרהוראות המעל בהתאם 
בכל עת בהתאם להוראות  כים  מוכל הגורמים המוס  תמיוקמהבודה, הרשות  לבטיחות וגהות בע

ו ובמידה  זיהום  בג ייקנס  הדין  גם  שהי  סביבה או מכל סיבה ין  הוא  עבודה עבור  צע  א מבכאשר 
 . ות הקנסיות ובעלוייישא באחר  אוה  החברה,

 
 

תגובה של    יצוע העבודות ולזמןם לבדרשיד הנחומרים וציו  ,ליזרי החשמאב לאי של  מ   קיחזהוא י  .5.45
 ים לביצוע עבודה.ימ  14 דע

 

ע בכפוף  יתבצא כלולים במחירון  מקוריים שלא  יים ולהתשלום בגין חלקי חילוף מקור כי  לו    ידוע .5.46
ע"י הקבלן  מחיצעת  שת הלהג בירטר  וצוע העם  ידי הבודה  על  חברה.  ב  יעצו מנהל המקאישורה 
לפים  הח  תשי כ חשבונית רת  כנגד הצג  7%  של עד  תוספת  פקלס  םתשלוף החברה  ל יר חלקי הח בוע

החלופות  הינה  מ בחירה באחת י ובהר כיצרן/יבואן החלפים. יממחירון   20%ת לפחו  בניכוי שלאו 
 . ל דעת החברהשיקול

 

  שא יקבלן י וה  ,הםשהקבלן אחראי ללתקן את הנזקים  ופת ההסכם  קתבכל    תרשאי   תהא  חברהה .5.47
ותן מכל  כנל  או ן  תלגבו  ת רשאי  תהא   רהחב האמורים והקים  הנז  יקוןת הכרוכות בתוההוצאכל  ב

בכל  בלן לגבותן מהקת  רשאי תהא כן הוא, ו, בכל זמן שחברהו שיגיע לקבלן מאת ה יע אג סכום המ
 . על פי הסכם זה בותיוהקבלן מחו  ו משחרר אתני א ה זהאמור בסעיף  יהר כ . יובדרך אחרת

 

מודע  הו .5.48 שנצ לכא  הך  רשאח יגי  יהיו  לברה  העב בכל  בקר  ים  באתרי  הקבלן, עת  מחסני    ודה, 
קבלניםפקהס וכו,  המשנה  טיבלצו  'י  על  ביקורת  צ  רך  חומרים,  א העבודה,  היכיוד,  ביצוע  ות 

 ראש. מ או תיאום/עה והוד  ההסכם וזאת ללא כל שות והתאמה לדרי
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ב  הקבלן מתחיי  רהאמו  ולאור  תרד התמ"מש  יע"כמפעל חיוני    ההוכרז  חברהה כך שהוא מודע ל .5.49
  וע, אסון טבעפיג  ,)מלחמה  חירום   בשעתגם    רז כהמוהעבודות נשוא    השירותים את    חברה פק ללס
הוכו'( בין  כולל  ריתוק  ,  ציכ"יתר  הרכב המשמוד  א  נשו שים  וכלי  השירות  גם לביצוע  המכרז  א 

"   םחירו  לשעת  ניעל כחיו מפ  תרזטופס בקשה להכ"לחתום על    תחייבכן, הוא מ   לעום ו ירבשעת ח
ות  השיר  עבור החברה לביצוע   ום ירח היו מרותקים לשעת  ת העובדים שירשימ ר :  הית  הכולל בין

  רום בהתאם לדרישות ת חיביצוע העבודות בשערש לנדם והציוד ה כולל פירוט הכלי,  נשוא המכרז
  .ת כל עב הגורמים המוסמכים

  
  רתאביב או בחולון או בכל אשרדי החברה בתל  חברת מי אביבים רשאית להזמין את הספק למ .5.50

 דרש. יאחר שי

 
   .כל שידרשת החשמל כלוחו  ה שלבתיקון תקלות/ אחזקבמידת הצורך יינתן שירות  .5.51

 
בל .5.52 אמצורף  כם  סהתעריף  לשירותים  קבועים.  מחירון  במחירים  ים  השירותופציונליים 

  בכל תקופת ההתקשרות.והמחירים הנ"ל יחייבו את הזוכה 

 
 .פרה יסודיתא ההי  הפרתםו כםסבהי ות המי  שלו מהווה תנא יפי המשנהעל סע   5סעיף  .5.53

 
 סיום עבודה  .6

(,  מחלקת מתקניםר אישור מנהל  בכל עבודה )לאחהעבודה  וע  ביצ  סיוםיום מ  14ור עד  הקבלן ימס .6.1
בצור האתר  מאת  וטובצוקה  בהתאם  עית  וההזמנל ה  העבודה  שנקת  לעב זמנים  ואושרעבו ו  ו  דה 

המקצועיים    םמירוגול ח  פק למ  הגישברה ולם המקצועיים בחיגמר מהגורמ   תדה, לקבל תעורבבח
 . בלוקורמט המפ סופי ומפורט ב חשבון ערכת מפל דרך מברה בח
 

ע  ם ן יסלק עם סיוהקבל .6.2 עודפי  עבוד , ממקום הבאופן מידי ל חשבונו,  העבודה,  ם,  ומריהחה את 
ג  מיד  הפסולת והאשפה. העבודה ויסלק את כל   וםק מאת המבנה והקבלן  בודה ינקה  ר העמעם 

הארעייםבניוהמהאשפה  לת,  הפסו,  יםתריו המ   רים חומה  ,םהמתקני סוג    ם  לאתר    שהואמכל 
וסבהעבו  את  רומסוימורשה   נקידה  כשהן  ל  תויבתה  לשביעות  ומתאימות  של  מטרתן  רצונה 
 ה. החבר

 

ל  הני מ". כל שינוי שיידרש עיםמתקנ  לקתחממנהל  ע"י  ה רק לאחר אישורה  גמור ב  חשיהעבודה ת  .6.3
 . וונשבח ועל לן  הקב י"עיעשה מיד    מחלקת מתקנים

 
 רה מוהת .7

תהחבר .7.1 תמ   שלםה  בהתאםלקבלן  ההס  ורה  בפועל,  הג ואישו  כםלביצוע  המוסמכים  ורמים  ר 
 . הבחבר

 

  רמיםו מאושרת על ידי הגתומה וח פק"עהזמנת ללא לא ישולם כל תשלום עבור עבודה שבוצעה  .7.2
מים  גורה  יד בעניין העבודה החתומה על י רהבחהמוסמכים בחברה או הודעה אחרת מטעם ה

 .םימכ סמוה
 

בג   .7.3 תהי עבודת  ין  התשלום  בהקבלן  מותנת  מאישור  ה  מחלקת  אינתק מנהל    מטעמו מי    ו ם 
 ודה. מני העבו על יוימת בחת

 

ח .7.4 יגיש  מ הקבלן  העב   רט פושבון  שב עבור  להתקדמות    ידו על    וצעהודה  וכפי  עבודהבהתאם  ה 
 . הבוד שיוגדר על ידי החברה ביחס לכל ע

 

או לדחות  תהא רשאית לאשר  רה  ימים והחב  30  ך ות  םיילוונטהר  םי מרוהחשבון יבדק על ידי הג  .7.5
לאש האו  את  חלקית  והחשב מיד בן.  וב חשר  בל   וןה  יאושר  הוא  לבשלמותו  לקבלן  יוחזר  יצוע  א 

 ה.  החברידי  ים על  נים הנדרשקו תיה
 

תתקבל .7.6 לפיצוי  באם  בקשה  הענזק  בחברה  תושב  ו/או  צרכן  ידי  על  והרי,    את א  תמצ  חברה , 
ישול לא  כמוצדקת,  הסופיהבקשה  החשבון  לקהמאו  ם  לשר  עד  המוסכם  הבלן,  הפיצוי  סדרת 

 ב. תוש ולצרכן ו/א 
 

סיום העבודה  לאחר    ום לבצע רקהתשל  רא ואת ש  85%עד  לום של  לבצע תשרשאית    אברה תה חה .7.7
 ASMADEוהגשת לשביעות רצון החברה 
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יגישאישור החשב  לאחר .7.8 "מי אביבילחבר  ערוכה   ס ת מהקבלן חשבוני  ון    ף גא  -  בע"מ  2010ם  ת 
הנב   ,יםספכ מ   121ה  יאדבורה  חברת  אביבים  ת"א.  רשאי  2010י  תהא  לן  מהקברוש  דלת  בע"מ 

את  להג על  החשיש  פגבי  בוניות  כל  או  מגנטית,  שיידרשרו מדיה  אחר    עתבכל    החברהע"י    מט 
 : בצים למערכות ממוחשבות(הטענת קקה ו י סר ,ום)כולל ציל

 

 בא:רוט היאת הפ תכלול המס   תוניחשב
 דה. ת עבומנפקודת/הזמספר  .7.10.1

 . העבודה  יצועב  כיתארי .7.10.2

 ה.ע צהעבודה שבואור  ית .7.10.3

 . הדקום העבוימ .7.10.4

 .סכםבה 1ספח פים הנקובים בנבודה בהתאם לתעריעה  עלות .7.10.5
 החברה.  מטעם תומה ע"י הגורם המזמיןח חשלומ תעודת .7.10.6

מנהל    ידיל  ס ענית המממועד אישור חשבו  יום(  30שלושים )שוטף +    -אי תשלום  תנ .7.10.7
 . בחברה תקניםמ קתחלמ

 כל עתת החברה בוי להנח  בהתאם  ברה 'מפל',התפעול של הח  ישירות למערכתיעביר   .7.10.8
 חברה.  ועי בהמקצ ושרה ע"י הגורםפירוט של העבודה שבוצעה על ידו וא לל שכו

 

לגרוע   .7.9 "פ  קבלןר, ההאמומ מבלי  גם באמצעות  של החברה  יגיש את החשבוניות  ורטל הספקים" 
וזיהוי איש הקשר  רכת מתבצעת בעזרת קית. הכניסה למעע  כלב   ת החברהוארהום לבהתא שור 

ה קבמער  ןקבל מטעם  קכת,  חדבלת  והפעמ   וד  שלי  והטענה  והקלדה  באמצעותו  נתוני    זדהות 
 .קבלןרה לשכם וההזמנה שאוי ההס לתנא בהתאםהחשבון 

 

 וטלת על הקבלן. ונה בחברה מ לכתובת הנכ  וניתת להגשת החשב אחריוה .7.10

 

החלוחו לבת  רשאי תהא    הברהח .7.11 את  הר  עבומיטבפה  לתית  הס עבו  שלוםרה  כל  בכתב  ר  עיפים 
 . יהבלעד תהל דע ולשיק  בהתאם הכמויות

 
כל  התמורה  סך   .7.12 הסופיתתמה  את  מהווה  עבודהעבור  המו ורה  עבור  חלטת  ,  מתן  והמלאה 

  ר וקשר הו/או כל גורם אח  מהקבלןשמע  , ולא ת הםוכל עבודה ו/או הוצאה הכרוכים ב  ותיםרהשי
כ לתמ   נהטע ל  עימו,  ו/א   זוורה  באשר  טענה  כל  נוו/או  לתמורה  דרישה  לו  מעבר  ה  רותמספת 

 עבודה. כל עבור   מורההא
 

כוללת   .7.13 המכ  י,כנהט  במפרטהנדרש  כל    אתהתמורה  ובמסמכי  כל  הסכם  רז  ההוצאות  ואת 
ו ר הישי השיהעקיפות  ות  עבור  הקבלן  עבודה,  עובדים,  אספקת  כולל  רות  של    ם, כליציוד,  שעות 

אמצ רל ולהוםלתובה  עיבות  חביל  ,  כלשבונו  על  הציודהאדםכח    את  הכלים,  והאמצעים    , 
  לות כולרב    רישיונות  ם,ניקויות, תהוצא  ,רבותל,  העבודה וממנו  רתות, לאר יע השוצ לבי  ושיםרדה

אחר הכרוכההוצאה  השבביצ  ת  ההתאלרבות    רותיוע  כל  וביצוע  ביצהכנורגנות  לצורך  כל  ת  וע 
הצ   ,ותהעבוד  והצבת  הפיר  ,דיוהובלה  בסו   ודצי וק  נ העבויום  הובלתו  האתר  זרת  והח   יקוי,דות, 
  ותעיוומקצ  בשלמות  דותלביצוע העבו  יםנדרש הוכו'  ם,  יטי, הפר דוהצי  לכאספקת  דמותו כולל  לק

 . וסףום נלא ישולם כל תשל  םהעבר אליון החברה ומת רצ ולשביע םבלוחות זמנימידה כולל ע 
 

 בחגים.  ו בשבתות ו/אוא/ו  ותשות בליל ענ ש ודותסף עבור עבל תשלום נוולם כלא יש .7.14
 

 . ןמהקבל ו וזמנישלשהי כודות עבמות כמתחייבת ל  החברה אינה  .7.15
 

 .  להסכםהמצורף ן  רוייבצע את השירות רק בהתאם לסעיפים במחהקבלן   .7.16
 

תשלום  .7.17 ישולם  פרע  סףנו  לא  או  העמסה  של  בור  שירות  יקה  לתת  האמור  המלאכה  בבית  ציוד 
 . בלבד לאכהת בית המצא באחריור נמדבוה ,די הקבלן הזוכהו על יבל אלי ציוד שיול

 
 

המ .7.18 כי  העבומובהר  ביצוע  עבור  במסגרתדחירים  עם  ות  הזוכ הקב  ההסכם  מחירים  הי  הלן  נם 
וסופ )למעט קבועים  בתוהצמד  יים  שכוללים  אה(  ה כל    תכם  לביצוע  והעקיפ  ישירותהעלויות  ות 

החבר רצון  לשביעות  לכהשירות  בהתאם  וה  דרישות  הטכניל  המפרט  המכרז  מכמס ,  תנאי  י 
 נוסף.  ם כל תשלום לא ישול  ם ומעבר אליהםוההסכ
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שאינן  הקבלן  י  שידרשו לביצוע על יד הקשורות לעבודות בהסכם זה ו  ו עבודותי במקרים בהם יה .7.19
הכל   כמפורט להלןמכלי החישוב  אחד ו סעיפים אלו לפי , יתומחרכםהס ב ת ותב הכמויכלולות בכ

 סה בחברה: מנכ"ל ההנדל סש שאמרואישור י בלעדתה הע דל לשיקוהתאם ב

  
 סעיפים דומים בכתב הכמויות. .7.16.1
 ות. ומתשו תומות מבוסס עלוי וד עבודותק בשו ריבחינה של מחי .7.16.2

   ל אש ער משאושר    במחיררכישה של פריט  או  שירות  ת עבור עבודה או  כנגד הצגת חשבוני .7.16.3
     .5%עד   וח קבלני שלה בתוספת רודס הנ  ל ידי סמנכ"

 

באמצעות .7.20 לבצע  רשאית  ע  החברה  נוספות  הקבלן  נכל בודות  הכמ שאינן  בכתב  תמחור  ויות.  לות 
יי לאת  עבודו לעשה  ה  ול  7.18סעיף  בהתאם  מו"מ  לאחר  ו/או  הק עיל  מול  והוצאת סיכום    בלן 
 חברה.  ים ב רמים המוסמכדי הגוי תומה על"ע חפקש/ כרהזמנת 

 

  ניכויים,  מסים  ,ליםצאות, התשלומים, ההיטוהיותו, בכל ה אחרב ו  ונובעצמו, על חשב  שאי  הקבלן .7.21
אחר  תשלוכל  ו פיע ל  הח ם  על  ו/או  ליו  ידו  םתניי הנ בשירותים    כיםכרוה  ,וי על הסכם    דין    על 

בגין  ,  ן היתרי , ב קפי חו  עלו  כם זהי הסעל פ  ו תחייבויותיוע הביצח ובמסגרת  מכו  והמוטלים עלי 
ש הסכומים  הסלו ישכל  לפי  לו  למכם  מו  ספק,זה.  הסר  כי    ען  בזאת  בכל    שאי  הקבלןמובהר 

הביטוחשלות ע  מי  באופן  אחרצמא הלאומי  ועל  וחשבי  ולאיותו  מןמשת  ונו,  כל    הקבלן  ע  ו/או 
תשלום  י  א  ו/או לום  שתעם    רת ו/או בקשנובע ה ,  כנגד החברהה  ענ, כל טאחר הקשור עימוורם  ג
   י.ח לאומו ביטל

 
ימצ .7.22 בהם  אופני    אובמקרים  בין  והסתירות  להמדידה  וכתשתדרישה  הטכני  המפרט  ב לום, 

הכמוי כתב  ויהיה  הכמויות,  ייגבר  הקובע  ות  כן    .לתשלוםהבסיס  ירה  תס  מתוקיי  הדיבמכמו 
 .ת המפקח בשטח"ל יבוצע ע"פ הוראכם הנההס תובהורא

 
ורך  צה למציא חשבונית עסקלה   שאילן יהא רהקב  ן,ומ מזסיס  על בוחת  וד במקרה של עסקה המ .7.23

ם )בהתאם  לת התשלו ימים מיום קב   14ה חשבונית מס בתוך  התשלום, ויהיה עליו להגיש לחבר 
ום בהסכם  תנאי התשלשל    ןעודככלל נוסח מנ  כךל  אםמוסף(. בהתערך  מס    לחוק  42מס'  לתיקון  
 . מכרזכי הובמסמ

 

ימצאו .7.24 בהם  ודיד המ  יפנאובין  רות  י ת ס  במקרים  להדרה  וכת  ום,תשל ישה  הטכני  ב  המפרט 
 יס הקובע לתשלום.גבר ויהיה הבסות יכתב הכמוי יות, מוכה

 

  ורךלצ  הסקא חשבונית ע י להמציבלן יהא רשאשל עסקה המדווחת על בסיס מזומן, הקרה  במק .7.25
תאם  )בה  םו שלקבלת התימים מיום    14ס בתוך  מנית  ו להגיש לחברה חשבועלי  ה התשלום, ויהי

נאי התשלום בהסכם  ודכן של תנוסח מע   כללף(. בהתאם לכך נמוס  ערך  לחוק מס  42ס'  מ  ןו יקלת
 ובמסמכי ההליך. 

ת  ונוכוהבטיחות  הסדרי    ע שלפריסה וביצו במקרה הצורך גם    כוללותהעבודות  בגין    התמורה .7.25.1
זמניים ל הנפתנועה  )הגורמים המוסמכים בחיות  י  יש  ,תחבורהד המשרכל עת  ,  לארמשטרת 

 .   להוראות הדין כ"ו( ובהתאםיפו ו-יב אבת תל יריע

ג  כוללת  העבודותבגין    הרמוהת .7.25.2 הצורך  בטיחותם  במקרה  סידורי  לרבות    ביצוע  בעבודה 
 . ופרטייבורי ם של עבודה בשטח צ במצבי

 . לקבלן  ודהעב לפני מסירת כל   תבחון מספר הצעולו מו"מ  החברה רשאית לבצע  .7.26
 

 

   .הדמהצ וללא האופציונלייםהינם קבועים לפי מחירון דקל העדכני והמחירים בהסכם ם המחירי .8
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 וקנסות  סכםצוי מויפ .9
בלמבלי   .9.1 החברה פגוע  עפ"  זכויות  ו/או  זה  הסכם  דין,י  לפי  מהמק  כל  אחד  רטים  המפו  ריםבכל 

  ,ןם כפי שנקבע להל כסו המ י "(, תגבה החברה את הפיצוהרהפלהלן: "המהם יקרא  אחד  )כל  להלן 
 : פרההה לה עקבם  זק שנגרת הניח א כו ל החברה להה עוזאת מבלי שיהי

 

ידת  יח ההפרה  לש  מילולי אורית
 ההפרה

 בעבורמוסכם  הפיצוי גובה
 ההפרה

 לתה ח הת  ו/אווב בסיום העבודה  יכ *איחור ו/או ע
 חור(ר כל יום איוב )ע₪  1,000 לכל מקרה  ברה( ר הח)ללא אישו

החברה ו/או    וי הנחיותו/או מיל   ע פקודת עבודהוצ י ביבגין א 
 ₪   5,000 מקרה  ללכ ההסכם 

   ₪ 3,000 קרה לכל מ ה( לכל מקרטח ) ת בשלון השארת פס בגי

  רה )לפחות עדור החבש ם במועד ללא איושל שבון לתחאי הגשת  
 ( רויחם א ₪ )עבור כל יו 250 מקרה  לכל ( טעמומי מ או מח' מתקניםנהל ישור מואהעבודה  יום מסיום  30

 ₪  50,000 לכל מקרה  החברה תא בו כדי לרמות שיש לום הגשת חשבון מוטעה לתש

  בורנוסף ע  ם₪ ותשלו 5,000 רה מק לכל לקוי פןבודה באוע עיצוב  ןבגי
 החברה על ידי עלויות התיקון

 ₪  2,000 מקרה לכל  ת תיביצוע עבודה לא בטיחו  בגין

 ם(₪ )לכל יו 1,000 ל מקרה כל דה עבושלמת ה  ועד להתיקון תקלכל יום ב ר שלואיח

 כפי שהוגדר ים  לא תקני ביזריםאו א/ יוד ות צספקבגין א
 ₪ )לכל פריט(  10,000 לכל מקרה  י ט הטכנרבמפ

 לכל מקרה  ע השירות ביצו  זמןן גרימת נזק לצד ג' ביגב

 שניתנה דלבלפי עלות הנזק )וב
הנזק ת  א קןלתהזדמנות   לקבלן

ן סביר בהתאם מז בעצמו בתוך 
  י שלד על דעתה הבליקולש

 רה( החב

   ₪ 50,000 לכל מקרה  ברה הח א אישורלסוג( ל )מכל משנה לן קב  קתהעס  יןבג

 לדרישות החברה אםבהת AS-MADEת תכנית שגבגין אי ה
 ת בכל ע

 ₪   5,000 מקרה ל כל

 חיות החברהות והנלדריש םאהתבון לתשלום בשת חשאי הג
 ₪  5,000 לכל מקרה  עת בכל 

  ותלהנחי אםמפל בהתרכת במע ןילי  ש ועדכון און בגין אי שימו
 ₪  1,000 יחידה  החברה והוראות 

וך פרק זמן כמפורט  בגין איחור בהיענות לקריאות חירום בת
 ט למפר 1.10.2עיף בס

לכל שעת  
 ₪  400 יחור א

 מפורט זמן כ וך פרקתבם ות חירוענות לקריאבגין אי הי

 ₪  2,000 לכל מקרה  למפרט  1.10.2 בסעיף

 
כ  9.1עיף  בס  רטבלאות כאמובכל ה  ים מצויינמים ההמוסכ   םוייהפיצ  ף על בנוס .9.2 שיושת    לכלעיל, 

החב  קנס כנגד  בגיןר כספי  בימפג  ה  כע  אי  וב  של  במועדתוצאה  הקטיפול  מלוא  יושת  על  ס  נ , 
 הקבלן. 
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המ  .9.3 אחהפיצוי  בכל  שנקבע  המשסמד  וסכם  סעעיפי  של  מה לעיל  9.1יף  נה  ראוי  ,  תשלום  ווה 

 הפרה.  לה שרו לכל מקראש והינומוסכם מ
 

ת או  עגיע לקבלן בכל  מכל סכום שי  םיפיצויים האמור ם הולנכות את סכרשאית  ה  החברה תהי .9.4
דרך אחר  קבלןו מהגבותל בדבכל  לרבות  אות,  קיזוז  של  יהיה  חילוט  רך  לא  בהוראת    ערבויות. 

ל הפרת  רופות בשחוזים )תסכם זה ולפי חוק הה  פיל   רהל החבויותיה שגרוע מזכל  דיסעיף זה כ
תשלום1970-ל"אשת  כם(סה ניכויים  פיצוייה  .  גא ם,  פוו  אינם  הקבלן  ירטבייתם  את  ם 

 "י ההסכם.בות אחרת עפאו מכל התחייות, השיר מתן ים את  למהתחייבותו להש 
 

יצויים  הפם  קובמקבלן  לגבות מהת החברה  וכ מזהאמור לעיל גורע    ספק, מובהר כי איןסר  ה  ןלמע .9.5
ל  עהפרת ההסכם  וצאה מ כתרמו לה  שנג  זקיםנה  תרתי את מלוא/אליהם,    או בנוסףהמוסכמים,  

 . דוי

 
 תמריצים   .10

להערכת   למדדים  בהתאם  תמריצים  לשלם  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  רשאית,  תהא  החברה 
במל הקבעבודת   לתגמלן  בעטרה  לרמו  שמעבר  ביצועים  שתוגבור  איכות  החת  ידי  על  בכל  דר  ברה 

  "(.מנגנון התגמולנקודת זמן )להלן: "
 

   10%עד של    בהיקף הינו   די,התגמול, ככל שתחליט החברה לשלמו ובהתאם לשיקול דעתה הבלע .10.1
 המגיעה לקבלן. מעלות התשלום  

ריונים והמדדים העומדים  החברה לשנות את הקריט  ה של בות בזכות ל לרי לע  מבלי לפגוע באמור .10.2
מנג יתוגמלבבסיס  זמן,  נקודת  בכל  התגמול  שאו  נון  לציון  בהתאם  בהתאם  הקבלן  יקבל  תו 
 נים שיקבעו ושיקול דעתה הבלעדי של החברה. לקריטריו

ומצבה   .10.3 דעתה  שיקול  לפי  יינתן  והוא  התגמול  את  לשלם  מתחייבת  אינה  שכהכלהחברה  ל  לי 
 החברה. 

 
 : הקבלן להערכת טיב ואיכות עבודת   מא להסדרת המדדיםדוג להלן .10.4

 
 משקל  המדד

 25% ם, תקנים, בדיקות איכות וכו'( איכות העבודה )ביצוע העבודה, עמידה בנהלי

 25% עמידה בלו"ז 

 25% נראות שטח העבודה כולל הקפדה על בטיחות באתר כולל בטיחות בתנועה 

 25% קבלן לית של ההערכה כל 
 

מקצועי בחברה ו/או  ורם השל הגהתמריצים הינו בהתאם להחלטה ואישור  עבור    התשלוםר  שואי .10.5
 מכרזים. ועדת ה

 

 דק וברות השי עוצילבערבות  .11
חברה  למציא  תחייב הקבלן לה פ"י ההסכם מו של הקבלן עיותיייבוהתח  מלא של  להבטחת קיום .11.1

  ףאל  שמונים  שרות בגובה שלת לביצוע הבנקאיות  ערב,  זרמכב  הזכיהמועד קבלת  ימים מ  7תוך  
כפי  50,000),  ש"ח הכל  ע"יבקשי  ₪(  ובתהחבר   ע  עפ"נא ה,  בנוים  הקבוע  הסי  המצורף  ח  ערבות 
 . יצוע"(בלהלן: "ערבות לח  )ספכנכם סהל

 

לאחר    חודשים(  24שנתיים  )עד  יה וי ל הזכממועד ההודעה ע ימים    7וקף  יצוע תכנס לתרבות לבעה .11.2
 יה(. ות האופצופתק )כוללהסכם ה  וםסי

 
 ו על הקבלן.     יחול צועלבי הוצאות הערבות .11.3

 
י הסכם זה,  אשל תנ ודית  סי  ל, תהווה הפרהלעי  במועד הקבוע כנדרש  ע  לביצו   בותרעצאת המהאי   .11.4

נוסף לכל תרופה  זה, ב  המפורטים בהסכםות והסעדים  קק לכל התרופלהיזכות  רה זיד לחבמותע
 ית. פרה יסוד בגין הכות לבטל הסכם זה הז  , לרבותפ"י דיןעשותה ר לם דימסעד אחרים העו או
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ר  ויתו  ו א  ע, לא יהוו השתקוציהערבות לב   להמצאת ה  רה מדרישבחה של    ל דמח  או  כל הימנעות .11.5
גין אי  ן, בכם זה או עפ"י דיהוראות הס  ומדים לה עפ"י סעד העו/או    ל זכות כד החברה ביחס למצ

 רש. דנכ  ביצוע ע"י הקבלןל ותהמצאת הערב 
 

  על   הודע ההה לו  רחברה, מיד לאחר שנמסיא ללהמצ  חברה, מתחייב הקבלןה  פציה ע"י מומשה או .11.6
 ה. יתום תקופת האופצ  חריום לא םבתוקף עד לשישיוע צלבי ערבות  ,פציהואה  מימוש

 
רה  ל מקערבות לביצוע בככח ה תשלום על פי או מיג דרישת  שאית לחלט או להציה רברה תההח .11.7

   כם.ההס  תנאימ יא נתו הפר הקבלן ב
 

ן  קבלה  אשר    םיכומ סהת כל  א, בין היתר,  לביצוע  רבותלגבות מסכום הע  יה רשאיתהחברה תה  .11.8
לחברהח יהיה   בגין  , ייב  ם,  נזקילרבות  חברה,  ל שיגרמו  וההוצאות    ם ההפסדי  ,הנזקים  לרבות 

  ת וכנללגבות או  רה  החב  ה שלהדבר יגרע מזכותלי שיכת מכרז חדש, מבת בגין ער הפסדים והוצאו
   אחרת. יל בכל דרךהאמורים לע סכומים את ה

 
ק לכל סעד אחר  קחברה מלהיזל את ה בינוע או להג מ לכדי  ילוטה חאו ב לביצועהערבות   במתן אין  .11.9

דין  ה  לרשות  דמהעו הסכםעפ"י  להג  או  אתאו  מזכו   ביל  פיצוי  לקבלת  לסכוםתה  הערבות    עבר 
 בלן. י הקכל הפרת הסכם ע" ין גב לביצוע 

 

לפגוע   .11.10 לעי ומ באמבלי  יו ר  ע י במידה  כ  בהרל,  ידי  וניתנה  הליכי מכרז  ות בערב  הקבלןל  מסגרת 
תשמ  ,םכההס  תתכרי    םטר כל   כערבותש  היא  הס  לע  הקבלןהתחייבויות    לביצוע  זה    כםפי 
 .ת ביצוע כנדרשופתה בערבעד להחל  הקבלןדי  על ייוארך פג( ו התוקפה )במיד ו

 
על  ןהקבל .11.11 בזאת  לחילו  זכותכל    מוותר  מקצתה,  ע,  לביצו רבות  עהט  להתנגד  היתר,  ביאו  ן 

,  הבגין ההפר  אביביםי  להיגרם למ   יועש  ואנגרם  ש תייחסת לשיעור הנזק  ה המבהסתמך על טענ
לפגוע   לכ זבזאת מבלי  נפרד(  תבותו  יתברר  לט, או חלקו, אם  שחו  הסכום  חזר של ה וע )במכרז 

 . י דיןם עפ" יב בילו זכאית מי אצוי הפי חולט גבוה מסכוםום ש לך תביעתו כי הסכ במה
 

 ביד   י עובד מעהיעדר יחס .12
בהסכ .12.1 זהאין  עו  ם  יחסי  ליצור  מעב בבכדי    או/ו  ובדיועמ   מי  בין  וא/קבלן והאביבים    מי  ןבי   דיד 

הקבלן  סקיוועממ ב.  התקשר  כי  זה המצהיר  לא עצמ  כקבלן  סכם  אביבים  מי  חיי  אי.  בת  תהיה 
דין  וטל  ם המ ובה או בכל תשלוזה בכל ח  מכח הסכם כל  פי  י. הקעבידמ  עלעל  היה אחראי  בלן 

כלל זה  קתם ובעסל עלויות הכב די על ופן בא ם של עובדיו ויישא בשכר  ופן בלעדי לתשלום מלוא בא
הן  הוראות חיקוק כלשגין  ובות ב בכל הח ו חובה סוציאליים,    יתשלומ  שהוא,  ג מי מס מכל סוותשל

 החלים עליהם.   יים כלשהםסכמים קיבוצ ו/או ה
 

ות נוספות  זכוייעלו טענה כלשהי בדבר    או עובדיו לא ו/אשהו  חוזר  ילת מתחייב באופן בלן  הקב .12.2
דיו לבין מי  ב ו בין ע  ינו אובעובד מעביד    י מם( של יחסאו סיו )  בגין קיומם  ובדיועאו ל  והמגיעות ל 

בקשריאביב הש   ם  כספירות עם  בגין  ו/או  נוספיםים  זכויות    ים  מכאו  שהוא,  נוספות  סוג  ל 
או/א  יעיםהמג לו  שיגיעו  בגובדיעלו  ו  או ו  מ  ין  עם  לדרוש    תןבקשר  ולא  זהשירותים,  כויות  כל 

 ך. כנוספות בקשר ל
 

לגבמ .12.3 מר לי  וייי ה  האמור,וע  על  ה  לעבו  ידיקבע  דין  כדבית  או  גוף  ה  מגיעוומל  כי  אחר    תסמך 
  בים,אבי  יד בינו לבין מימעב -עובד  ומם של יחסי קשר עם קי ו זכויות כלשהן ב ובדיאו לע   לקבלן 

ביבים או עובדיו  מי אכי השכר שיגיע לקבלן מה  , מוסכם בזכם זהו הסו/א  םיותבקשר עם השיר
המשולמת    ה מהתמור   60%ה  וס חודשי המהו יעל שכר בס  יעמוד  יםם למי אביבית ירוש המתן    ןבגי

על הסכ  לקבלן  זה,  פי  יתרת  ואילם  תמהתמו  40%ו  יהוו  בגרה  מלא  יתרשלום  כל  הזכויות    ין 
פות,  נוס   כויות סוציאליות, שעותז  ביד, לרבותמע -בדי עויחס   םער  ו לעובדיו בקשלן אלקב  שיגיעו

פיטורין חופשה,  מדמוק  ההודע   ,פיצויי  מ הבת,  ביטוחראה,  קרן   יחלה,  ת,  השתלמו  מנהלים, 
ום יחסי  יעה בדבר קיקשר עם קבאשר יגיע לקבלן באחר  תשלום  או כל  /, הלנת פיצויים והי פנס
 .  ויבד לו או לעו גיעל שי , ככובד מעביד כאמורע

 

בים  יבמי א  ל ידיע ם כל סכום ששולם לו  ביבי מי אמתחייב, להשיב מיד ל   ור, הקבלןבמקרה האמ .12.4
ר  שאית תל, כך שהעלות הכולבהסכם זהנקובה  המעבר לתמורה    שלום האמורצוע התבילצורך  
ולם  שר שום אוז והפחתת כל סכוזרת לקיזמתו הבלתי ח ים את הסכלן נותן למי אביבהקב  זהה.

לו    שהו, מכל סכום שיגיעך כלעל פי קביעת גורם מוסמע  , ככל שיגימעבידובד  סי עחים  לו בקשר ע
ו  ה ד ו/או תשלום כלשספנזק, הוצאה,  הבים בגין כל  יה את מי אבה ויפצשפ ם. הקבלן ייב אבי  יממ
  סודםל צד ג', ואשר ין ו/או לכ ו לשלם לקבלים( שידרש עו"ד של מי אביב שכ"טלל זה )ובכ

ד  בית  של  אועבוד ל  יןבקביעה  כ   ה  גוף  של  אחמוסמל  עוך  יחסי  נוצרו  כי  ור,  מי  בד  בין  מעביד 
   .ןהקבל   לבין  אביבים

 

אביב  .12.5 ר  יםמי  להחתיתהא  הק  םשאית  עובדי  המובאת  אלן  המשקפ לצ צבים  הצהרה  על    תה 
 ת אלו. הוראו
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 בדי הקבלןעו .13
ישהקבל .13.1 ה ן  בכל  והתשא  הכר הוצאות  עובלומים  בהעסקת  עבודלרב  דיו,וכים  שכר    סמ  ה,ות 

וווה  וכל מס או היטל או מל  אומים לביטוח לתשלו  סה, הכנ   מי ול שחר תא וכל תשלום סוציאלי 
יתימ וכל  וכל הסיכ ההוצאור  סים  והאחריותות  עבקש  נים  ביצור  פי הסכ  עם  על  זה,    םהעבודה 
פהניכתשלום  ב על  והכל  הכויים  דין  כל  בהעסק י  עוברוכים  של  ת תם  יקיים  וכן  ה,  עבודנאי  דיו 

לנ היד  לעע  קבבהתאם  ביוהמייהמקצועי,    איגודי  הגדול  במדינה  תר שצג את המספר  עובדים  ל 
בלני המשנה  ק   דו אצליעבם שיך, שגם העובדכהא אחראי לפו; ויי  ל בתל אביבבוק והמ  ף ו ענתבאו

ש  ,מטעמו רככל  עלבנטהדבר  שכר  יקבלו  כדלעילי,  מקרה בודה  ובכל  יהיה    ,  השכר  לא  נמוך 
 ת.משק כפי שיהיה באותה ע ום בשכר המינימעמו ממט  שנהמהן בלהקבלן או ק ובדים לעהמשול

 

ן  תוקשי  1995  -התשנ"ה    סח משולב[,מי ]נואו הביטוח הל  קוחת  וארר הוחהקבלן מתחייב למלא א .13.2
רים של  רישתה, אישוחברה, לפי דפיו ולהמציא ל  ו עלשיותקננו או  ק זמן והתקנות שהותל  מזמן
 קטן זה. סעיף פי ו לי תיובוים את התחייי קי י, כ וסד לביטוח לאומהמ

 

המ  יא .13.3 שכר  בשיעור  שכר  עמינימ תשלום  אי  ו/או  לפחות  ביום  אחרים    יומ לשתדה  ובדי  לעחובה 
)ובכלה וובה אחח הבראה ותשלומי    י מוה, תשלמחלש,  פם מתן ימי חו לקבלן  כל הפרה  או  / רים( 

 סכם זה.  של הדית ו יהוו הפרה יסולן ויועצי י עובדי הקבי עבודה כלפשל חוק 
 

בים  יפקים שירותים למי אבהמס  עובדי הקבלןן שהוא הנוגע לכל נתו קבל  ות לכ הז  ביםיבא  ימל .13.4
 הקבלן. די עובלית של תשלום קכל חובה חו קבלן בה א עמידה של דוו ל ידכ

 

 וביטוח  נזיקיןושיפוי ב אחריות .14
 

סיום  מה ו/או  השל  עודתת  תן בניהם( ועד מעבודה ו/או היתר )המוקדם מו התחלת  ום מתן צ מי .14.1
מבניהעבוד  )המאוחר  העבוד הם(,  ות  לשמירת  אחראי  הקבלן  לרבות ר  ואת  תויהיה    העבודות, 

ולהשגחה  הקבלן,    על ידיות  צוע העבודאו התחלת ביהסכם זה ו/  תם לחתימבוצעו קודש  עבודותל
תקן  ל  לןיהיה על הקב  לאתר העבודות מסיבה כלשהי  דות ו/אונזק לעבומקרה של    עליהם. בכל

ה  חאת  על  בהקד נזק  ולהביאשבונו  האפשרי  העבודות   לידי   ם  תהיינה  השלמתן  שעם  במצב    כך 
 להוראות החוזה.טיהן כל פרימות בא והמת  רההחברצון  ותולשביע ש ין וראוי לשימותק

ת מגשמים וביוב, לרבות  מים לרבומחדירת  מו כתוצאהנזקים שיגרבלעדית לה אחראי לן יהיהקב .14.2
 חומרים לקויים.  דה לקויה וקוי, עבוון לתכנ ,יקוצאה מאיטום ל כתו

)-עיףות סהורא .14.3 ק  ידי הקבלןל  יגרם עש   נה גם על כל נזקל תחו  ,ל( לעי2)  וסעיף(  1קטן  לני  בו/או 
תקופת  על ידם בקון ובדק  עבודות תי  די ביצועהו תוך כשי כלששליו/או צד    או עובדיהם/המשנה ו

 דק.הב

יהיה   .14.4 שהקבלן  מקרה  לנזקים בכל  פ  לע  אחראי  זפי  רשאירק  מאת    ה ברהח  יתוזכא  תה,  לקבל 
  ברה חהעד שקבע  מווקנו בת   עבור נזקים שלא   מלאים  בכתב, פיצויםלפי דרישה ראשונה  הקבלן,  

נבוע שור  שיקו   טההחלי  ברה חהזקים  דלפי  שלא המ   תהעל  שאינםיתוקנו    וחלט  ניתנים    ו/או 
ניתנות    סופית ובלתי  התהי  התע וקבי  החברהי  ם או בסכומים שיקבעו על ידהכל בסכותיקון, ול
 רעור. לע

אחר .14.5 יהיה  כלפי  הקבלן  תק  החברהאי  ו/או  נזק  או/א   הל לכל  קלקוו  ו/או  קים  נזלרבות  ל  בדן 
ו/אוהנובע  בין   ים  וב   הקשורים  תין בעקיפיבמישרין  כדין  ה   וך    תודולעבו בקשר  עבודות אביצוע 
נזקים  לרבו ו/או פגם בציוד הנובעים  ת    חוסר   ו/או  בתשתיותאו  /ו   מלת החשחווו בל ו/א   מליקוי 
לדרישות  התאמ חוו/א  החברהתו  הנדרשים  ו  לתקנים  לגוד,  הצי  ןמסר התאמתו  יגרמו    וף אשר 
ע העבודות  וצ ימקום בצאים בהנמו/או אנשים    ווחיו שלו/א  ויעובד  ו ו/א   הבר החוש של  כ לרו/או  

ו מעשה  ו/א  ודות בעל   בע ו/או קשורו/או למי מטעמו בכל הנו  דיואו לעובלקבלן ו/או  / וג'    ו/או צד
  וטו, והוא ינק מטעמ  שפועל  ו כל מיהקבלן ו/או עובדיו ו/א  טעות ו/או השמטה שלו  א/וו מחדל  א

ן  בהם בגי  התלויים  או את/ם ותם ו/או את יורשיהפצולן מתחייב ל בקעתם. ה ם למני צעיאמבכל ה
 הם.שיגרם ל  אמור לעילכל נזק כ

ו/א .14.6 אבדן  לכל  אחראי  יהיה  סו הקבלן  מכל  נזק  ש  ו/אוגוף  ל  ג,ו  לעוב לרכוש  לקבלני  יגרמו  דיו, 
ו עקב  די ו/אך כ תומטעמו  ו  ועל בשמו ו/א י שפכל מ לוהקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן    משנה של

 הם.או יורשי/ויים בהם וו את התלצותם ו/אייב לפמתח , והוא ותוע העבודביצאו בקשר עם /ו
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יה הקבל .14.7 או קלקן  נזק  לכל אבדן,  ויה אחראי  לרכוש/ו ד  לציו  וא /ול למכונות  נים  ק ו/או למת  או 
א  והו  חובפיקו   אובאחריותו ו/  ו/אוודה  בע מצאים בשימושו בקשר עם ביצוע הנמכל סוג ותאור ה

עוב  רהבהחר את  פוט בו/או כל אדם הנמצ  יהד ו/או  נות לכל אמכל אחרי   תהשרוא  ו/או  זק  בדן 
 כאמור. לרכוש 

ו/או קלקו   בלןקה .14.8 נזק  לכל  לכבי יהיה אחראי  שיגרם  שביל,מדרכרך,  ד  ש,ל  מים,    ה,  ביוב,  רשת 
קרקעיים  -תו/או ת ם  ים על קרקעייאחר  יליםבו לפון וצינורות להעברת דלק או מטתיעול, חשמל,  

חי  מעשה הכר   ובין שהיו   ו באקראיקול נגרמ או הקלו/  בין שהנזקע העבודות, וך כדי ביצו תכיו"ב, ו
יתקן  מרא  וצפוי הקבלן  העבודות.  לביצוע  ו/ש  הנזקים  עללים  קלקוה  אואת  חשבונו,    כאמור 

ולשב ביותר  יעיל  של  ב אופן  רצונו  הקבלן החברהיעות  על  מהרשו מרא  לדאוג  .  לקבל  ת  יוש 
 . העבודות במתחם ריםקרקעיים העוב-ים התתות על כל הקו ו כנית עדכניווות תמכ המוס

ל  כ  ין לן בהסכם, בגביצוע העבודות המוטלות על הקב   עבורהאחריות  צדדים כי  מוסכם בזה בין ה .14.9
ו  עות או השמטה במסגרת תפקידו ומקצו במעשה ו/או מחדל טע   עית שמקורהובה מקצופר ח הי
 לן.  בל על הקתחו  -מו  טעו מי מ א/לן, עובדיו והקב של

  או /כל נזק ו מאחריות ל   הו/או כל מי מטעמ  הו שלוחי ו/א  הי ובדו/או ע   החברה ת  פוטר אהקבלן   .14.10
ו על פי דין,  סכם זה ו/אפי ה-על  קבלן של ה  וותוש שהם באחריתאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכ

        פי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.  למעט כל 

ו/או פוהקבלן מתחייב לש .14.11 כל או/   ברהחהפצות את  ל  ת  וטל  שת  בגין כל אחריות  ומטעמהפועל    ו 
ור  ת לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמ יו רה שהאחר קם בגין מחויב לשלי ם שכל סכוו/או    ויעל

לרבו ושכ"ט  משפ   צאותוהת  לעיל  תבי י   ההחבר עו"ד.  ט  על  לקבלן  וודיע  כאמור  לו  יעה  אפשר 
 להתגונן.  

 יפו. -ל אביבת יתיי עירלפם כבהתאמה ג יחולמור  אה .14.12

על    ם הוא אחראיו לנזקים להתומאחריופי חוזה זה  על    לן קב התחייבויות הוע מ לגר  ילמב:יטוחב .14.13
מת אחריות שבדין, על  עוד קיי  ודות וכל ב אורך הע  ולקיים לכל, לערוך  יב הקבלןן מתחי פי כל די 
ביטוחחשבונ  יש  ים ו הוא,  ו   מגבולות  פחתולא  על  ס האישובטופ  התנאים המפורטיםהאחריות  ר 

ביטוחים,   נפהווהמ   2  חנספ קיום  בלתי  חלק  )להלן:    הסכםמ  רדה  הזה  קיוא"טופס  על  ם  ישור 
 . ביטוחים"(

 

ב  חתום כדין על    נספח ביטוחים  על קיום    ופס האישורציא את טהקבלן ימת ההסכם  עם חתימ  .14.14
ביט  חברת  רישוידי  בעלת  הטמי  וח  הביט  מפקחעם  ב על  לעסוק  בישראל.  וח    נה ש  מידי ביטוח 

הסכם    במשך של  חלותו  זמן  וזהזכל  מ,  בקבאת  צורך  מצד    רישהד  לתבלי    .  החברהמכלשהי 
  מהותי   תנאי  הוו מה ,  הקבלן  מבטחי  עםמט  ותקין  חתום  יםביטוח  וםקי  על  האישור  טופס  המצאת

 .םסכבה

 

ישרין או בעקיפין  ב המשמש במ ל כלי רכח לכ ביטו  ,רךאו יוודא שנעהקבלן יערוך    -ביטוח כלי רכב .14.15
  ן לרבותל פי דיחה עלבט  בהחובות שני כל חת מפקשרותהולכל אורך תקופת ה ודות  צוע העבלבי

גין  י חבות ב( וכן מפנביטוח חובהוגבלים )ת בלתי מ ות אחריוגוף בגבול   ת מפני נזקיביטוח אחריו
אחריות שלא  סכום גבול  ח חובה בביטוים בס ומכוף אשר אינם  לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גנזק  
ורים,  ת, טרקטלגזום, מ פינורכב" כולל מ  "כליונח  מ ה₪ . למען ספק מוסכם כי    600,000  -מ   יפחת

 . וגים מכל ס עים ממונע נ ם וכן כלים פרים, גורריחמ

 
ם  יערך עבורו גחוקית לבטחו בביטוח חובה    אין חובהור, אשר  הנדסי כאמכב" וציוד מכני  י ר"כל .14.16

 . ₪  2,000,000-תו משלא יפחריות יוחד בגבולות אחנזקי גוף מות מפני  אחרי טוח  יב

 
 :הבאים םהסעיפי  לכלול את לן הקב  יבחימת הנזכרות  ליסותל הפוכב  .14.17

  :צולבת בכפוף לאחריות ברהחהאו /ו  קבלןה  – "המבוטח" בפוליסות הינו שם 13.17.1
  יפו-ל אביב ת  יתרייע או ו/ בע"מ 2010 מי אביביםניין הכיסוי הביטוחי: ע ל" חברה ה"

 "ל.  של הנעובדים וות  ת בנחברוו/או  
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  וה אמעש  ר עםאו בקש/ין וגב ההחבר  פות אתלשחב  מור ישיטוח אחריות כלפי צד שלי ב 13.17.2
 בודות. לעבקשר  ומי מטעמו  ןבלהקמחדל של  

צמין  בג   יטוחב הביבאישוכלול  הה  " כלי  יערר  ככול  טוח  בכלי  ך  שימוש  "ה צמויהיה 
 .  רכאמו

עביד  כמיות אחר  והיה ותוטל עלי ההחבר ת ות אלשפ ורחבים מעביד מ  בותביטוח ח 13.17.3
ם  עבקשר   ןהקבללעובדי רמו גיש מחלות מקצוע ו/אוודה בעבגין תאונת  לנזקים

 העבודות. 

חובה  ר עם הפרת בגין ו/או בקש חברהות את ה ורחב לשפמ ביטוח אחריות מקצועית  13.17.4
 העבודות. בקשר עם  ומי מטעמו  הקבלןל צועית ש מק

ו/או    העבודותע ם ביצובגין ו/או בקשר עברה הח  שפות אתמורחב ל ר מוצבות  ח  חטובי 13.17.5
 . לעבודותמו בקשר מטע ומי  ןבל ות של הקתשתיאו הל ו/מ שלוחות הח

 ממועד לא יאוחרקטיבי טרואתאריך ר יכלול   –וחבות מוצר   ות מקצועיתביטוח אחרי  13.17.6
 שרות לת ההתקתחי

 .לנזק בזדוןלפי מי שגרם עט כ מל,  ההחברף כלפי  ביטול זכות השיבוב ו/או התחלו 13.17.7

 בפוליסות.   א יחולחריג רשלנות רבתי ל 13.17.8

חר שתימסר  א, אלא לתנאיהם לרעהנוי שלו לביטול ו/א ם יתנייו נה יהביטוחים לא  13.17.9
 ב רשום,טעמו, במכתרת הביטוח מו/או חבירותים הש נותן  ה בכתב, ע"ימזמינה הודעל
 .שקמבואו השינוי הלפחות לפני מועד הביטול ו/ יום 60

שיפוי המגיע לפי תנאי  וא המלב ההמזכה אות  החברהי שוני", כלפ"ביטוח רא יףסע 13.17.10
מי  או ו/ הקבלן של הביטוח חברת  מצד הןטוחייבב זכות השתתפותללא וח, טיהב

  ברה החממבטחי   זכות תביעה הקבלן  לש ביטוחה ת לחבר  מטעמו מבלי שתהיה
ן  , ולמע1981 –מ"א שתוח ק חוזה הביטלחו 59בנטל החיוב כאמור בסעיף תתף להש

 ל. הנ" יפ על טענה של ביטוח כפל כל ותרווי וחברת הביטוח  הקבלן הסר ספק  

ל של קבוצת כליסות "ביט" י על פי פולו קף הכיסלא יפחת מהיסות ילפוהיקף הכיסוי ב 13.17.11
   .ועית[יות מקצטוח אחר] למעט בי תחלת הביטוחבמועד ההתקפות ביטוח  

וח מקרי ביט ו סדרה של וח אחד אביט מקרה ן בגיבפוליסות,  סכום השתתפות עצמית 13.17.12
 .₪   50,000 קורית אחת לא יעלה על סךסיבה מהנובעים מ

  והקבלן   לחברה  הביטוח  פוליסות   תא  להמציא   ן למהקב   וש לדר,  תחייב  לא  ךא  , תרשאי  החברה  .14.18
  אמהתה  או/ ו  תיקון  או/ו  שינוי  כל  ולבצע  כאמור  תהפוליסו  את  להמציא  ויתבקש  היה  מתחייב

 .הר בהח דרושתש

 
הביטוח .14.19 תיעריכת  ו/או  פוליסות  ים  והמצאת  קיום    הביטוחקונם  על  האישורים  ם  טוחייבו/או 

לשהי  אחריות כ   היטילו עלי   לאו   הביטוחים  ת על התאמ  החברה שהו מ ר כלושאילא יהוו  לחברה  
כל  פי  -פי הסכם זה או על-על  קבלןשל ה  אחריותולצמצם את    יהא בכך כדיאו לא  /ר לכך ובקש
 דין.  

 

תש   ו לבד  ן בלקה .14.20 על  הב אחראי  דמי  יישאלום  וכן  הנ"ל  העצמיות  בדמי    יטוחים  ההשתתפויות 
 ת הביטוח. וליסוות בפ ע והקב

 
לנזקיהיה אחרדו  לב  ןלבהק .14.21 אילו ם אשר היו מיאי  ו  א/ו  קבלןהמחדל של  לא מעשה או  בוטחים 

מטעמו,  עבוד נים מבצלרבות קבל  הפועלים  אעי  ועובדיהם,  משנה  להות, קבלני  יגרמו    הפחת שר 
היו משותגמולי הב  חלקית שלאו    מלאה כי הבגין    למיםיטוח אשר  נזקים. מובהר,    לןבקאותם 

לנזקיםהיי אחראי  מבת לב  ה  לרבוי  נזקיםוטחים,  לס  ת  מתחת  ההשתתפושהם  העצמית  כום  ת 
בפוהק את    קבלןהליסות.  בועה  הפו   ההחבר פוטר  מטו/או  ו/או    העמ עלים  נזק  לכל  מאחריות 

 דון. ק בזלנז ומ גר מור למעט אםאובדן כא

 

כל  לשמור    מתחייב  לןבקה .14.22 את  כלשונ  הוראותולקיים  הביטוח  בכלליות  לפגו בלי  מון  פוליסות  ע 
הו לשמ   ,רמוהא כל  על  הבור  והזהיר ט ראות  הנכללות  יחות  הבות  ולבפוליסות  דרישת  יטוח. 
 ביטוח בעת הצורך.   ליסות הש את פולה כדי לממלעשות כל פעו   ברהחה
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הורא  קבלןההפר   .14.23 באופן  יסולפה   ותאת  ז  פקיע מ הות  ה החברה  כויותאת  יהיה  אי  אחר  ןקבל, 
חר  א  כספי ו/או  על כל נזק  החברהכלפי  י  שה כלה  היה לו טעני שימבל  ידלעלנזקים באופן מלא וב 
 שיגרם לו עקב זאת. 

 

לגר  .14.24 מהמבלי  ואמור  וע  הביטוח  קי בפרק  על  ביטובאישור  הום  הרשאה  קבלןחי  וניתנה  היה   ,
ולהעסלהסב החוזה  פיי  לנב ק  יק ת  על  החוז תנא  משנה  הי  לכ  קבלןה,  ב יהיה אחראי  הסכמי  לול 
לפההת סעיף  יתחייבו המשנ  קבלני  יוקשרות  ביטוחו   וךער ל  ה  בלקיים  דעתל התאם  ים  ו  שיקול 

נחווככל ש  קבלן של ההבלעדי   ותויהיה  לנאי ההתקשרות  אם לתץ  וזאת  כל  עימם,  תקופת  משך 
ן יכלול  חילופי דין. לפי    אחראים על  אומצי  הב  נוספתל תקופה  ולמשך כ  קבלןתקשרותם עם הה
יום  ו/או בקשר קן  גיב  יתהאחריות הבלעד   ספק   רסה  למעןי המשנה בביטוחיו.  לנ קב  את  קבלןה

 . ןהקבל על   בלני המשנה תחולים ע"י  קעדר ביטוח הו/או  

 

  או  הנמצא  ראו ות  סוג  מכל  לציוד   קלקול  או  נזק,  לאבדן  החברה  כלפי  איאחר   יהיה  לבדו  בלןקה .14.25
  ופקו סש ורכוש ציוד  לכל   או/ ו כם ההס אנשו   העבודות לצורך עמוטמ מי  ידי   לע  או/ו ידו   לע  אבושה
  ר האמו  יותמכלל  לגרוע  ומבלי  הספק  של   מטעמו  ימ  ידי  על  וא/ו   ידו  על  לוופט   או/ו   הותקנו  או/ו

לתש ללו ו/או  החשמל    ות ולשביע  החברה  י" ע  וקבלתם  התקנתם  לסיום  דע  החשמלתיות  חות 
  מאחריות  מטעמהי ו מו/אוטר בזאת את החברה פ והוא   בכתב ואישורה   רהחבה ל ש המלא  רצונה 

ה  החברחול כלפי  אמור לא יהבה שהיא.  מור מכל סי אכ  תיצאתואו אובדן  /זק ואו נ/ון  לכל אובד
   .בזדוןמה לנזק במידה וגר

  
  חברה ל  ניםהמוק תרופה    ע מכל זכות ו/או בעד ו/אודי לגרולעיל כ  וחים כאמוריטאין בעריכת הב  .14.26

על פי  תיו  בויויידי לשחרר את הקבלן מהתח ן בהם כואי ם ועל פי כל דין,  הסכעל פי ה החברה    דכנג
 . ההסכם ז

 
 יפו. -ל אביבתיית י עירפם כלאמה גיחול בהתור  אמה  .14.27

 
 ודיותס .15

סוד וא  הכי  יב  מתחי   הקבלן על  מ ישמור  מילאה  יות  כל  סשל  שדע  מהחברודי  אליו  בנוגע  יגיע  ו/או  ה 
ו/או  יש  ביר, יע  ולאה  לחבר גיפיץ  תמש, יגלה  ובין  לחברה   דע סודי הנוגעשהו מיכל'  לצד  , בין במישרין 

 להסכם זה. ח  בנספ  מור כא להכ  בעקיפין,
 

 ההסכם והעברת זכויות המחאת .16
ב .16.1 העבודות  כל  את  יבצע  העצהקבלן  רשאי    קבלןמו.  ללהעביאינו  ו/או  להו/  המחותר  סב  או 

במישרי ה  בעקיפין,או  ן  לאחר,  ו/את  ח הסכם  כל  ממנואו    הזכויות  ו/או   בויותההתחיי  ,לק 
ממנוה בהא,  נובעות  בכתלא  החברה  של  המכרזים  ועדת  ביצועב   אין  .ראשמו  בסכמת    העברת 

  ות או הנאות של העבוד  ביצועל  ות לקבלן אחר כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלןד העבו
א הקבלן  לפטור  ה  מאיזהת  כלפי  ההסמחיוביו  עפ"י  וכם.   חברה  המבמידה  של ועדת  כרזים 
  תקבלני משנה על קבלני המשנה להיומוש ב י השירות ו/או שברת ביצוע  את העתאשר  החברה  

  על פי ם  הסמכות, ביטוחים סיווגים קבלניים מתאימים והיתרי  שאות,אישורים, הר,  סיוןנלי  עב
   ני משנה.עסיק קבללו להדין והם לא יוכ

 

מוקדם  ישור  ללא א סוגי העבודות(    נה )לכלבלני מש עות קהעבודות באמצ  לן שיפעל לביצועקב .16.2
שנה  ידי קבלן מ  על נתן  ישי  הוד ב₪ לכל ע  50,000ה, יישא בקנס של  החבר  לעדת המכרזים ששל ו

  שיבוצעו  בודותעלויות ביצוע העבכל    כןעל ידי החברה, ומראש  כל סוגי העבודות( שלא אושר  ל)
כם  "י הס צוע העבודות  עפבלן לביו של הקחריותמבלי לגרוע מא המשנה. כל זאת,  קבלן  על ידי  

 בוצעה ע"י אותו קבלן משנה. ודה שב ה ייחשב גם הע, לעניין זזה
 

)אם  ההסכ  ופתקת  ךבמש .16.3 תהיוהאופציה  תוקצינה  הם  ו/או  מניות  ו/או  זכויות  תועברנה  לא   ,)
בבעלי    בלןקבות  נימ בקבלן,המניוו/או  )  העולהבשיעור    ת  עשרה  מההון  (  10%על  אחוזים 

והמוקהמונפ בקבל ק  המצה  בבעלי  ו/או  המתא בקבלןניות  ן  לפי  למוע,  נכון  ג'  זה,    דים,  לצד 
"הנעבר"(.   )להלן:  לי  שבו  ה מקר  כלב כלשהו  הקבלן  הבקש  כאמור,  קבצע  העברה  ו/או  צאה 

של   אישורה  את  יבקש  מראש  30ים  אביב  מיהקבלן  )בטרם  לפחו  ימים  לת  אהכוונה  ת בצע 
י  מניותיו. מ בעלי  עבר ום מלאים לגבי הנתן פרטי , תוך מובכתבהקצאה כאמור(  ההעברה ו/או ה
תהא   ההקצאהשאית  ראביבים  ו/או  ההעברה  את  לאשר  סבירים  ם  טעמי מור  מכא  שלא 

ת  מי אביבים רשאי  תהיה   זה ני הקבלן. בכל מקרה של העברה בניגוד לתנאי סעיף  פרטו ב שיפו
פרה של סעיף  בגין ה  פיצוייםל זה  סעד אחר ובכל  מבלי לגרוע מכל  מידי,ה באופן  ל הסכם זלבט
 ות הקבלן.  ט ערבוחילוזה 
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 םסכביטול הה .17
רשאית לבטל הסכם    ההחבראת ההסכם,    לבטל  ברהחה  תוכלגרוע מהאמור בהסכם לעיל לגבי זמבלי  

 ים: ועים הבא ר מהאירות אחד או יותמת, בקרזה לאלתר, ללא צורך בהודעה מוקד
 .ההסכם ו/או הדיןיסודית על פי הפרה ל כ .17.1

מקרים  אחד מה  ות יסודית בקרהסכם הפרה  את ה   מי שהפרכ  בקבלןיחשב    יל ור לע וסף לאמבנ 
  הסדר ,  נכסים  כינוס,  פירוק  הם ב  שיש  מטעמו   מי  ו א  בלן הק  דגנ   םיבהליכ   הוחל  אם(  1)  הבאים:
  או/ ו  הקבלן   אם(  2) יום  30  תוך  בוטלו  לא  אלו  יםוהליכ,  אחר  פןבאו  קיםעס  חיסול  או/ו   נושים

רה  חבה  דעת  יקולש  פי  על  שרא  מס  בעבירת  או/ו  קלון  ימהע  שיש  הבעביר  עיורש  ממנהליו  מי
  ימחה   או/ו  עבירי  בלןהק  אם(   3)  החברה  של  ןיט ינוהמו   הטוב  השם  על  שלילי  באורח  עתשפי

  לא ל  כלשהו  שלישי  צדל  זה  כם הס  מכח  הכספים  או /ו  תהתחייבויו  או/ו  זכויות   ישעבד   או /ו
ם  לסיי  פציה אוא לממש את האושלקבלן  שה של ה( בק4)  ובכתב  מראש  רהמהחב  הסכמה  לתקב

 .  תההתקשרות  שטרם תקופ את ההסכם
 

  ו/או מי מטעמו  מציע ברה  חם  ההסכם אחר ע  או כלו/  םכסהה  התעורר חשד סביר כי במסגרת .17.2
לבצע  הקבלן    ביצע ניסה  היה   או  בביצוע  או  החבתרמית    מעורב  ו/אכנגד  עבירה  ביצע    ו רה 

 .ר החברהה עבווע עבודעין ו/או לביצ רקה במקאו לעסקים ו/בקשר למתן שירותפלילית 
 

ובתק .17.3 ההסכםופבמידה  או  ת  התקשרות  שלקבלן  לחברה  עופת וש  יתברר  קבלת  שנחשד  ם  ן 
 מרמה כלפי החברה.  ירותבעב

 
 סכם זה. ם המפורטים בההשירותים נבצר מהקבלן לספק לחברה את א .17.4

 

החברה אודות  ל  דעה שועד ההוום ממ י   14ההפרה תוך    ה ולא תיקן את סכם ז ה  הקבלן  אם הפר  .17.5
 הפרה. ה
 

  חו שלמכו  ה רבחה לכל סעד אחר העומד לרשות  החברה  זכויות  מ  ל בכדי לגרוע יאמור לע אין ב .17.6
מסמ ה כ ההסכם,  הסכם(, התשלהי  הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  חוק  או    1970  -"א  תקשרות, 

 דין. מכח כל 
 

מוסכמים בסך   וייםברה פיצלן לחהמשנה, ישלם הקבעל סעיפי    18  ר בסעיףם כאמווטל ההסכב .17.7
 ש"ח. 100,000של 

 
 יזוז ק זכות .18

  קבלן הש  פיכס  חיוב  כל   לקזז  כותז  יההת ,  בלבד  ולה,  חברהל  כי,  בזה  ימיםמסכ  סכםלה  הצדדים .18.1
  לקבלן   שיגיע  סכום  מכל,  חרתא   מעסקה  או   ההסכם  נשוא   העסקה  מתוך   לה   חב   להיות   עשוי 
 .החברהמ
 

  , לאחריו  אם  ובין  מותשלו  לפני  אם  יןב,  וןבחשב   תגלווי  יהה,  לעיל  האמור   מכלליות  גרוע ל   מבלי .18.2
  קבותבע שיתגלו ם סכומיה ז קזל תירשאחברה ה תהא , כלשהם ליקויים  ו א/ו  קיםיוד  אי, טעויות
 .חברהה מ לקבלן שיגיע  או/  ו המגיע סכום מכל,  לעיל האמור

 

 עניינים  ניגוד עדריה .19
לפעומתחייב    קבלןה ענישלא  בניגוד  הל  עם  ללדוו מתחייב    ןקבלה  .חברהינים  מיידית  כל  חברה  ח  על 
לבין  חברה  רות ב השי/דה בועה ד עניינים בין הדרישות לביצוע של ניגו בול להימצא במצבו הוא עלרה מק
 .שלו עם גופים אחרים ה עבוד

 
 שונות .20

  או/ו  ותוצאותיהם,  מטעמו  מי  או/ו  ובדיוע  או/ון  קבל ה  ידי  על  וינתני ש  דותהעבו/השירותים  כל .20.1
  לא   ןקבל ה.  חברה ה  ל ש  והבלעדי  לט המוח  ינה לקני   ויהיו  חשבו י ,  להכל  מן   צא יו  לא ל,  תוצריהם

  אישור  ללא,  הםאותיתוצ  או  תיםהשירו/ ודהעב ה  לש  תוצר  בכל  או  במידע  או  במסמך  שישתמ
 .מחלקת מתקניםמנהל  של ומראש בכתב

  קבלן מה  לדרוש  לאחריהם  והן  השירותים  מתן/דההעבו  עביצו   הלךבמ   הן  רשאית  אתהחברה  ה .20.2
 . ירותיםשה מתן  /העבודה  לביצוע רקשוה דבר או מידע, מסמך,  יתתכנ כל לידיה  ולקבל

 .  כאמור שירותים בתוצרי וא  ותבעבוד כבוןעי ותזכ  ןבלקל דתעמו לא,  דין בכל  האמור אף על .20.3
 . דיםהצד  משני לשהוכ לצד  תדיובלע יוצר זה הסכם אין .20.4
למדו ממנה  לא י ה תקדים ותהוו  סדרת מקרים, לאה מסוים או בזה במקר  אי הסכםיה מתנ סטי .20.5

לכ   גזירה משווה  בל  אחר  השתמ  עתיד.קרה  השתשלא  או  מהצדדים,  ,  צד  מלהשתמש  התה 
  זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכךם  הסכ  ות לו עפ"יהמוקניות  כוהזמ  בזכות

 ו. זכות מזכויותיתור על וי
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לכל  קף  ל תויהיה כלא  או, ודדים ביחס למושפטיים בין הצחסים המשה את היזה ממצהסכם   .20.6
  ן יניתנו או התקיימו, אם בכלל, ב  כמה, אשרהסהתחייבות או  ג, הבנה,  מצ  , הבטחה,ומתן  משא

וכתב בין  בע ן  ביב  פה,  זה.  רשבמפול  לכריתת הסכם  עובר  יהיה    ובין במשתמע,  לכל  תוקלא  ף 
 הצדדים לו.  תם על ידי כלבכתב ונחם נערך אלא א הסכם זה,ינוי בהוראות  ש

או    ת לאכיפהנו נן ניתנת/ניתה אינה/אי ם ז ראות הסכה או הוראות מהוהוראייקבע כי  קרה שבמ .20.7
שפיע או לפגוע בחוקיותן,  להכדי  א יהא בכך  שהו, לכל  עםמט  ףשהינה/הינן חסרת/חסרות תוק

ראה  ותאם בהולף או ת אה תוחכזה ההורובמקרה    ההסכםהוראות  אר  תקפותן ואכיפתן של ש
מ  באופןניתנת לאכיפה,  תקפה או   הוראות הסכם  יצוישיאפשר  בצו  של  ביורה  זה,  תר  הרחבה 
 האפשרית. 

ל ידי צד  ע  כל הודעה שתשלחה.  ם זהסכוא לכמפורט במב  הן  הדים לצרכי הסכם זובות הצדכת .20.8
שד  אח לפי הכתובות  לשב  לעיל תחלמשנהו  הגיעה  ה  שעות  72  כעבוריעדה  כאילו  משלוח  מעת 
 מיליה. פקסי ת משלוח בעאו ממעת מסירה ביד שעות  4או  םדואר רשוב

 
 

 : על החתום דיםדצבאו ה ולראיה
 
 
 
 
 

 

 מ  "בע 2010בים  בימי א

 

 _ _____________ _____________ :באמצעות 

 __________ ____________ __ תפקיד : ____

 הקבלן                                

            

 ____________ _______________עות : באמצ

 _____ _____ ________ _____ תפקיד : _____
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   ף ירתע - 1 ספחנ

 
 _____ ___  מיום   __________ 'להסכם מס

 
 
 

 מההסכם.  פרדי נ בלתחלק  הסכם מהווה  ל 1  נספח .1
 
 
 

 

ציוד שיובל  שירות ל  ד בבית המלאכה האמור לתתציו יקה של  סף עבור העמסה או פרא ישולם תשלום נול •
 . בלבד לאכהוהדבר נמצא באחריות בית המ ,הדי הקבלן הזוכו על ייאל

 
 
 
 

המ מובה • כי  העבודות  ר  ביצוע  עבור  הזוכבמחירים  הקבלן  עם  ההסכם  קהי  הסגרת  מחירים  ם  בועינם 
לביצוע השירות לשביעות  ות  והעקיפ  שכוללים בתוכם את כל העלויות הישירות)למעט הצמדה(    ייםסופו
החברר דצון  לכל  בהתאם  הט ה  המפרט  ותנאי  אלרישות  ומעבר  וההסכם  המכרז  מסמכי  לא  כני,  יהם 

 נוסף.  תשלום  ם כלישול
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 מ  "בע 2010ים  יבי אבמ

 

 ____ ______ _____ ___________ : _ ת באמצעו

 __________ __________________  תפקיד :

 הקבלן                                

            

 _____ ____ ________________צעות : __באמ

 ______ __________ __________ : __תפקיד 
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 ישור ביטוחי הקבלןא  - 2נספח 

 
 

 אישור: ת הפקתאריך הנ  קיום ביטוחים    שוראי

המידע  למידע המפורט בה. בהתאם א לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף,  מהווה אסמכתה וח זור ביטאיש
ים  נאים שמפורטתירה בין התד עם זאת, במקרה של סליסה וחריגיה. יחהפו  כולל את כל תנאי ר זה אינוהמפורט באישו 

תנאי באישור זה  במקרה שבו   עטח למהביטו ליסתמור בפוהא  ברבועים בפוליסת הביטוח יגהק  באישור זה לבין התנאים
 מיטיב עם מבקש האישור. 

 ישור מעמד מבקש הא אופי העסקה  המבוטח  ישור בקש האמ

  בע"מ 2010אביבים מי 
-ו עיריית תל אביבו/א
   יפו

ת  ו/או חברות בנו
 ל הנ"ל ועובדים ש

 שם
 
 

 

עבודות  אחר : ☒
ת לוחות  תקנ ליצור וה 

ת  יוחשמל וביצוע תשת 
יוב  מים, בקני  שמל במתח
בודות  ו/או עיעול ות

 ושירותים נלווים 
  

 562/22מכרז מס' 

 

חוזה )מזמינת שירותים   בעל☒
 מוצרים( /
 
 ת.ז./ח.פ.  

541374099 
 ח.פ. ת.ז./

 

 מען 
, תל  121נביאה דבורה ה

 אביב  

 מען 
 

 
 סויים כי

 הביטוחסוג 
 

חלוקה לפי  
ריות  אח גבולות

או סכומי  
 ביטוח

ר  מספ
 ליסה הפו

סח נו
  מהדורתו

 סה ליהפו

תאריך  
 ילה תח

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

ים נוספים בתוקף וביטול  כיסוי
 חריגים 

 מטבע  סכום ח ד' כיסוי בהתאם לנספ ציין קוד יש ל

אחריות כלפי  
 ישיצד של

ביט  
______ 

 ת  אחריות צולב 302 ₪   6,000,000  
 הרחב שיפוי  304
 נה  בלני משוק יםקבלנ 307
ת מבקש  תחלוף לטוב על תור וי 309

 האישור  
ש  משימו   כיסוי בגין נזק שנגרם 312

 בצמ"ה 
 ל תביעות המל" 315
 טח נוסף אישור מבומבקש ה 318
 ניות ראשו 328
אישור יחשב כצד  רכוש מבקש ה 329

 ג 
חריות  א

 יםמעביד
ביט  

______ 
 ור  יש ויתור על תחלוף מבקש הא 309 ₪        20,000,000  

שב  יח יה ונוסף הוטח מב 319
 כמעבידם  

 ראשוניות  328
ביט   חבות מוצר   

______ 
ת.  
 רו:  רט

 
 _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,000,000   ₪ 
 

 ות צולבת  אחרי 302
 יפוי חב שהר 304
ל תחלוף לטובת מבקש   ויתור ע 309

 האישור  
 ראשוניות  328
 חודשים   12תקופת גילוי  332

חריות  א
 מקצועית    

ביט  
______ 

ת.  
 ו:  רטר

 
_____ __ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000  
 
 

  ₪ 
 
 
  

 

 אחריות צולבת   302
 חב שיפוי הר 304
בקש   חלוף לטובת מויתור על ת 309

 ור  האיש
 עקב מקרה ביטוח  הוי  עיכוב/שי 327
 ראשוניות  328
 חודשים  6פת גילוי תקו  332

רות מתוך  את קוד השי  יןלצי  ור, ישהאיש למבקש  וטח מב ים המפורטים בהסכם בין הרותהשירותים )בכפוף, לשירוט פי
 הרשימה המפורטת בנספח ג'(*: 

 ציוד   השכרת /רכישת/רתמכי  046
 )לרבות תשתיות(   ת אזרחיותקבלן עבודו 069
 התקנה  080
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 וי הפוליסה * ביטול/שינ 

למבקש  דעה שלוח הור מאחיום ל  60כנס לתוקף אלא יי  טול של פוליסת ביטוח,  לאאישור או בילרעת מבקש השינוי  •
 י או הביטול. בדבר השינו ור האיש
 חתימת האישור 

 המבטח: 
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   3נספח 
 וםלעבודות בחדים  תנאים מיוח

 __________תאריך :                     

 לכבוד
 "( החברה" :להלן )מ "בע 2010יבים  מי אב

 121הנביאה   בורהרחוב ד
 תל אביב 

 

והל  ה בקיום הנ , מותננוו/או כל הפועל מטעמ וניד על זהחווגדר בודות כמצוע עבכי בי ,זאתב יםמאשר נוהנ
 שלהלן: 

, עבודות  ות בריתוך, הלחמה קשה רכהרוככלשהן הכ  עבודותשו: ביצוע  פירו בודות בחום"  המונח "ע .1
חומרים    בערתסק, הדיוך  ית דוח, השחזה, חדות קי עבו  ן חיתוך, זיפות ואיטום(,מבער )כגומצעות  בא
 או להבות. ו/ם ציגי  ה בפליטתה הכרוכל עבודוכ

ש .2 בחום" "עבוד  בצע נככל  מטנ  ,ות  אחראי  שמ"האחראי"  -  ן)להל  נו עממנה  לוו(  כי  תפקידו  לא  דא 
 והל זה. בודות בחום, שלא בהתאם לנ ה עתבוצענ

הרחקת    וודאות ויודהעבע  המיועד לביצו   י בשטחאחראע העבודות בחום, יסייר הו חילת ביצבטרם ת .3
כאשר חפצים   ודות בחום,וע העבממקום ביצלפחות  מטר    10של    וסרדיל סוג, ב יקים מכרים דל חומ
ישניתן להרחיק   ליקים שלאד דליק, כטה בלת לכסות במע  ם  ברז  גוןי  או מעטה  נט  שמיכת אסבסט 

 רטוב.

אימים  י מת כיבו  עיאמצב   אש"(, המצויד  "צופה  -  לןם אשר ישמש כצופה אש )לה י ימנה אדהאחרא .4
 חום.ת מקום ביצוע העבודות בסביבשבים ים הבעירוג חומרמים לס וישי

מבצע .5 יוצב    ליד  אש"העבודה  לה  "צופה  ביצ  שגיחשמתפקידו  עת  ככל  נועה,  או  אש  אינם  יצוי  צות 
 יפה. מתפתחים לכלל שר 

להמשי"צופה  על   .6 העבואש"  סביבת  על  ולהשגיח  מתום    30לפחות  דה,  ך    שהוא תוך    ה,צועבידקות 
 זרת. ת חוחותלקקורות להרו כל מלא נותמוודא כי 

דין ועל  פי כל מחויב על  הננו נוספים להם  אי בטיחות וכל תנ תימאליהתניה מינ   מהווה כי נוהל זה  ,מובהר
 יל. האמור לע יפו עליוס חוזהר בכמוגד נווליסת ביטוח שערכ י פ פ

 והל זה.ביצוע נדו על יקפי נו טעממנה ני משבלו קא/וך כי קבלנים  לכ יםבוער לוודא יםמתחייב  הננו

 

 

 

 

 

 יה באנו על החתום ולרא

 

 

 

 

 

 ד החותם( )תפקי    )שם החותם(      ( המצהיר )חתימת
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 4נספח 
 רוםי מצב ח /בר מים מקומי במשת הקבלן תנהלוה

 
 

ת  ם בע ה, גזם  הסכב  , כפי שמפורטבשוטף  ידו  לאת השירותים הניתנים ע  שיך ולספקייב להמהקבלן מתח
 ה. ע"י המדינ רוםיח  בעת הכרזת מצבאו ומית,  המק ותרש להגדרת ה  בהתאם , מקומי משבר מים

 
עובדי  זו, יפעל לריתוק משקי של    גרת מ"ת ובמסרד התוני ע"י משעל חיכמפ  ההוכרז  החברה ע כי  לקבלן ידו 

ת הסכם  מסגרת, בוודהעב ע  ובדים, לביצואת הע  משיםששל הציוד וכלי הרכב המ  יתוק משקיוכן לר  הקבלן
 זה.
 

ים הם  הות והאם פטור תעודות הז   מספרי   ההסכם את שמות העובדים,ימת  חתד  עביר במועקבלן לה על ה 
ד  מת הציור הקבלן רשיפרי הרישוי.  כמו כן, יעבי ומסהעובדים  ם את  רכב המשמשיכלי    ות מילואים,משיר

 .ירות בהסכםא השנשו תדועבוה  ובדים לביצועשות העד לרמרי הרישוי של הציוד העוואת מספ
 

יע  כמו ישמשו  בדים,  שמות העואת  תימת ההסכם  עד חמוב   ביר הקבלןכן,  העובדים    כתגבור לצוותיאשר 
 ואים.האם פטורים הם משירות מיל  ייןזהות ויצדות המספרי תעו  רוטיפ קיימים, עם ה

 גן ושחפץ(. אפוד מ) - רבדים בהתאם להנחיות פקעמיגון העויערך ל   הקבלן

 
הכל המברכי  העובד שמשי,  את  העבלבי  יםם  במסגצוע  יצוסכם  ה  רתודות  גרירהזה,  בווי  ים  המאפשר  ידו 

להודיע    את החברהשו  אשר ישמ  ונים,ה / מגפזכריכות  החברה ובמעריים ברשות  המצו  יכלי מיםגרירת מ 
 . יםקנמחלקת מתמנהל ראות ם להום או הפסקות המים, בהתאלמשבר המיבנוגע  ודעות שונותלתושבים ה

 
ח  רזה עלבלן בעת הכי הקפקידת ויוכרז מצ  :  קומיים ממ   שבר רום או מימצב  ם או משבר  רויב חבמידה 

 בעו ע"י החברה. ייקדיפות, שרי העת בהתאם לסדבודוהקבלן את העצעו עובדי מים מקומי, יב
 

ם  יהמכת  ערנים דחופים במתיקו   ביצועים, נוסף לקיימים, לשם  וותי עובד צורך, צבר, במידת ההקבלן יתג
ם דרך  תן לספק מילא ני  ושבים, במידה ויוחלט כים לת מיקת  נות לחלוריסת תחיוע בפוכן לשם ס   ביובוה

 . ברהסה של החת פרי כני בכפוף לתאת, העירונית. זקת המים  ספמערכת א
 

עובדי הקבלן לצוות המים, יסיי לחלוקת  הקמת תחנות  במידה ותחליט החברה על   חברה  של ה  אחזקהעו 
,  סיוע בהובלת מיכלי מים  חנה,בת ים  הצבת שלטהתחנה,  גידור  מחסומים ו  הצבתולל  כ,  נותתחבפריסת ה

נייחנייד  או  מים  ברזיות,  או ים,  אח   חסומים,  ציוד  שיכל  הקר  לשם  הת ידרש  ובס מת  המשבר,    יום חנות 
 חסנים. רת הציוד למפירוק התחנות והחז

 

לחצי לת  אחת  בהתאם  או  החברה,שתיק  שנתיתכנית  שנה,  ע"י  מוכנות  לבחיגיל  רת  ערךי   בע  החברה  נת 
ח  עובילשעת  ויס בלן  הקדי  רום.  בתרגילים  חלק  לייקחו  עובדי ייעו  שי  צוות  ככל  ובהתאהחברה  ם  ידרש 

לע  תחנויל,  למפורט  חלובפריסת  מים,  ת  מחסומהובקת  הובלת  מים,  מיכלי  ולת  שילוט  הנדרים,  ש  כל 
 תחנות. לפריסת 

 
 
 
 

 : החתוםם על הצדדיולראיה באו 
 
 
 
 
 
                         ________ _______ ___                                   _________________ ______ 

      הקבלן                                                             מ"ע ב 2010   ביםאבי  מי                         
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 יהותות וגבטיח - 5נספח 

 כללי  .1

 .קנותובדקד ומנותבמי, נות בקפדמו חתם ענש ההסכם את ייםלק  ביחי תמ  לןהקב .1.1

ועל  פכ והציבור   חברהה די , עוביועובד  טיחותלב בנוגע  ריות האח מלוא ת א עצמו  על  לוקח הקבלן   .1.2
 אירוע או תקלה,  נהתאו  למנוע מנת על הזהירות עיאמצ בכל לנקוט ומתחייב ,תובוד ע של וצאי

 . וכלשה חריג
 

 קיקה ח .2

 :לרבות ,בעתיד  פורסמושי  או שפורסמו  בטיחותה קנות ות חוקי כל פ"יע  ודב לע יבחי מת הקבלן .2.1

 . ותקנותיה 1970 (ל"שת - חדש נוסח) בעבודה  ותהבטיח פקודת 2.1.1

 .וותקנותי  1954 - ד"שיהת עבודהה על הפיקוח רגוןא וקח 2.1.2

 .ותקנותיו 1954 - ד"התשי שמלהח חוק 2.1.3

 .תקנותיוו 1953 - ג"התשי  הנוער עבודת חוק 2.1.4

 .ודתו עב  לע חלה  רחא יןד כל 2.1.5

 ף אחרגו  כל של וא  חברהה של הבטיחות והוראות דין לכ אותהור על רלשמו יבמתחי ןהקבל .2.2

 .בעתיד חולוי ואשר יוםה החלות 
 

 רת העבודה הכ .3
 מודע והינו,  אליו הגישה כידר את ןובח ביבותיווס העבודות ביצוע במקום קרבי כי מצהיר קבלןה

 . בטיחותית עבודה למען טלנקו יש הםב יםאמצעל ו הב יםהכרוכ סיכוניםל ,דההעבו לאופי
 

 צוע מעשה מסוכן סור ביאי .4
 מעשה   ל מכ נעולהימ טיחותהב יכלל כל על ת קפדני מירהש תוך העבודות את לבצע במתחיי הקבלן

 . ושלרכ או/ו דםלא סכנה להוות העלולים חדלמ וא
 

 בודה גחה על העהש .5

 נהלמ  ימנה,  דורש חוק ה הםב יםרמקב ו דהעבו ודה אחראיהעב תתחיל  עם מיד  ימנההקבלן   .5.1

 .ועביצ דסומהנ מוסמך דהעבו

 תחת   חותיבטי  באופן עתתבצ,  משנה קבלני י ע"  דהעבו לרבות  ,עבודה שכל  יוודאהקבלן   .5.2

 .קודם סעיף בתת רטכמפו מינה אשר, כוחו בא של דתוהמתמ רההישי השגחתו
 

 דה אתר העבו .6

 . ובטוחה רתמסוד ה,י ינק רהצוב העבודה יצועב קוםמ את להחזיק מתחייבהקבלן  .6.1

 .ותהעבוד יצועב מקום בתוך ובטוחות נאותות גישה  דרכי להתקין במתחיי  הקבלן .6.2
 

 י אזהרהילוט ואמצע גידור, ש .7

 רבותל,  אזהרה תמרורי ,ורגיד ,  שמירה:  הוא חשבונו על  יקולהחז  פקלס,  ןלהתקי  תחייבמ לןהקב
 םולבטיחותה  המבנ חוןט ביל ת פקמס ובכמות ייםתקנ תזהירו אמצעי ושאר מהבהבים יםפנס
ברה, חה חכ בא ע"י  שיידרש כפי או כךב צורך שיהיה מקום כלב ,דיםוהעוב  הציבור של יותםונוח

 . כלשהי מוסמכת רשות מצד הורא ה י"עפ וא דין י"עפ דרוש יהיהש או ישראל משטרת
 

 יה הנדסית יה ובני בני  עבודות .8

 ה(. ניב עבודות)  ה ודבעב  תחוי בטה תקנות י"עפ  עויבוצ נדסיתה בניה או בניהעבודות  .8.1

 על חלוק  והוא,  ניההב עבודות ביצוע את עליו הטילה החברהש כמי,  ראשי קבלן ינוה  קבלןה .8.2

 בודותע)  בעבודה   הבטיחות תקנות תראוהו ביצועל ללתהכו  האחריות  את הבניה כמבצע  עצמו

 . ה(בני

 שכהשמ,  דסיתנה הניב  או בניה עבודת כל ל ע וריהאז העבודה למפקח הודיעל  מתחייב לןהקב .8.3

 .ודהבעב הבטיחות  לפקודת 192 עיףבס רשכנד ,עותשבו  6 ל ע עולה הצפוי
 

 חפירות  .9

 ( נייהב  תעבודו )   הבעבוד הבטיחות  ות לתקנ בהתאם פירה ח  עבודות ע לבצ מתחייב לן  הקב .9.1

 ר. עפ ודותועב  רותחפי - 'ט רקפ ובפרט 1988 ח"התשמ

 .יהןישותרד י"פ וע הנדרשות ויותהרש םע ירהחפ כל לתאם ידאג בלןהק .9.2
 

 הריסות  .10

  - ח" התשמ(  ייהבנ עבודות)  עבודהב הבטיחות לתקנות תאםבה יסההר ותעבוד בצעל תחייבמ קבלןה
 .סותהרי - 'י פרק רטובפ  1988
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 ושביריםים גות תלול על ג  עבודה .11

 ודהבעב ת בטיחוה  לתקנות בהתאם תתבצע םחלקלקי או/ו לוליםת או/ ו ריםשבי גגות על עבודה
 . 1986 - ו" שמהת( תלולים או םיריבש גותג  על עבודה)
 
 

 ובה ג עבודה ב .12
 הבטיחות  דתלפקו בהתאם לעומק אדם ילת נפ  למניעת םנדרשיה האמצעים בכל ינקוט בלןהק
התשמהבניי  בודותע)  בעבודה  הבטיחות  לתקנותו 1970 - ל"שת(  שחד נוסח)  דה בעבו  1988 - ח"( 

 נסיבותב יביםהמתחי הירותהז  ילללכו  ,2007 - ז"התשס  ( הבגוב עבודה)   בעבודה בטיחות  לתקנותו
 . הדהעבו קיום

 
 ודה בחלל מוקף עב .13

מו ובמק  עבודה )קם   קודתלפ  בהתאם צעתתב ('וכד יכליםמ ,ביקורת יתא,  ביוב כוכיל כניסהף 
 . וקףמ במקום העבוד - ותהבטיח ראותהו י"ועפ 1970 - ל"תש ודהבעב הבטיחות

 
 ת חשמל עבודו .14

 . שמלהח חוק י"עפ מתאים וןי ישר עלב יאלחשמ י" ע וצעויב מלחשות  דעבו .14.1

 . חי מתח תחת חשמל ותבוד ע עציב לאקבלן  ה .14.2

 יבורח/ניתוק  או  חשמל למקור ברותהתח ,  החשמל זרם החזרת/בורחי ,החשמל םזר וק נית .14.3

 האחראי  האחזקה דעוב  או דההיחי מנהל של  אישורווב בידיעתו  ורק אך  תיעשה שמל ח מכשירי

 .במקום

 יםתקנב  העומדים םתקיני טלטליםמ ידניים יםמלישח דהבוע ילכב  להשתמש ייבמתחן  הקבל .14.4

 . כפול בידוד לעניין

 בין(,  פחת  מפסק)  דלף םלזר קמפס שבו וחלל מחובר יהיה  הארכה לכבל  המחובר דהועב ליככל   .14.5

 . נייד שהוא ובין קבוע לוחשה
 שימוש  ות לעש אל וכן השגחה ללא כלשהם חשמל  מכשירי ירלהשא  שלא  מתחייבבלן  הק .14.6

 . ודההעב במקום םויילג מל חש כיילבמו
 

 בדרכים  עבודות .15

 בדרכים  דותעבו לביצוע בכתב היתר לו ניתן באם קרו אך  ,בדרכים עבודות לבצע ייבמתח  לןבהק
 . דין כל להוראות ובהתאם תנאיו י"ועפ  שראלי תומשטר יפוביב תל א עיריית מאת

 
 לויה ודה באש געב .16

 שא או יצוצותנ  צרות להיוו הגורמת אחרת להופע  לוכ וךת יר , חיתוך ,וםחימ  :כגון עבודות ביצוע בעת
 כיבוי אמצעי יוםק לרבות,  וץפיצ/האש פשטותהת למניעת םאמצעיה בכל לנקוט הקבלן על,  הלוי ג

 '.וכד  חציצה,  דליקים מריםחו של טרולונ חקההר,  זמינים
 

 לן עובדי הקבוכשירות   מקצועיות .17

 של קמספיר  מספ הז הסכם י" פע ותוד העב  עביצו  לצורך וחשבונ על  קילהעס  מתחייב הקבלן   .17.1

 יצועלב והמתאימים  הדרושים  יםרהכישו להם שיהיו ,נאותה צועיתמק רמה בעלי ובדים ע

 . צורך י"עפ םהכשירל  וידאג ,תהעבודו

 זה הסכם י "עפ  בטיחותית לעבודה ורהקש בכל נוחשבו  על העובדים את הדריךל  במתחיי בלןהק .17.2

 .ךכ לשם הנדרש עהמיד  את הםל ולמסור 

 אחרלו איתרפו   מבחינה לעבודה כשיר היהי ומ מטע מי או/ו בדיומעו בדעו כל כי יבתחימ   לןקבה .17.3

 . יןד  כל י" עפ רושות הד הרפואיות הבדיקות כל תא שעבר
 

 ישי גן אמ ציוד .18

 כנדרש  , מטעמו  למי או/ ו עסקיולמו או/ו לעובדיו םומתאי תקין אישי מגן ציוד לספק חייבמת  הקבלן
 בהתאם בו שיםשתמ מ  שהם ויפקח,  1997 - ז"נהתש (  אישי ןמג דיוצ)   ודהבעב הבטיחות ותבתקנ

  ,גשםי  עילמ,  תאוזניו,  מגן שקפי מ,  כפפות,  כובעים,  מגן קסדות ,ביגוד,  בטיחות ילנע  :תלרבו ,לייעודם
 . זוהר יגודוב מגובה נפילה למניעת ודצי
 

 ם ים וחומריציוד כל  .19

 . העבודה צועלבי יםימתאוהמ ןתקי  במצב ריםוחומ בכלים להשתמש מתחייב בלןהק .19.1

 . כך לשם קצהושה  וחבט במקום  ימצאו  והחומרים דהעבו ה  כלי כל כי ידאג בלןהק .19.2

 יהיו '  וכו  הרמה  יזריאב  , ההרמה ליכ,  ה התעבור כלי  ,נדסיה   -  מכני ד ציו כל  כי במתחיי בלן הק .19.3

 . בתוקף רישיון או/ו  בתוקף ה בדיק סקירת ובעלי ים תקינ

 חרא הבורעת   בכלי והג נ וכל הרמה תמכונ מפעיל  ,סידהנ-יכנ מ דויצ מפעיל כל יכ ייבמתח ןלבהק .19.4

 . בתוקף שיוןיור שתהנדר הסמכה בעלי יהיו
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 ת סנקציות משמעת והטל .20

 הממונה/ החברה   חכ בא  הוראות  לכל ישמעו מו מטע מי או/ו סקיו מוע  או/ו יועובד או/ו הקבלן  .20.1

 בשל  או זה םהסכ י נאמת  איתנ  מילוי אי  בגין עבודה  הפסקת בדבר הוראה רבות ל,  בטיחותה על

 .שרכו או/ו לנפש אחר וןסיכ וםקי

 םהעובדי  כל  רשימת את,  תהבטיחו  על  ונההממהחברה/  כח אב דרישת לפי  ימסור לןהקב .20.2
 ,לציוד יךהשי אחר  היתר וכל ודהתע , רישיון כל דרישה י"פע  גויצי ישייםא  פרטים כולל מטעמו

 תמא בכתב רהית לפי אלא,  ודיובע םאינ ש יםעובד  סיקיע לא קבלןה  .מפעיליהם או רכב כלי
 חברה. ה

 הערכת כי  מסכים בלןהק - הקבלן י"ע הבטיחות ראותהו הפרת בגין לציוד או למקום זקנ םרנג .20.3

 ם סכו מכל יקוזז  זה כום וס  הקבלן את תחייב החברה  עםמט מפקח י" ע שנעשתה  כפי הנזק  וי שו
 . עימו ותההתקשר הסכם לפי בלןלק המגיע

 זה בנספח  ופיעות המ  שותהדרי אחר מםמטע מי או   מועסקיו או/ו  יובד וע או/ו  ןהקבל  ילא מלא   .20.4

 מהסכומים ו  יקוזז זה, אשר    להסכם   10עיף  לפי המפורט בסות  קנס טיל להה  ברת החרשאי -

 .ההסכם י"עפ לקבלן עיםגיהמ

 
 הקבלן  הצהרת

"י  ועפ ופי  על  ודעב ל מתחייב יאנ  כיו חותבטיה נספח תוכן את בנתיוה קראתי יכ בזאת  מצהיר מ"הח ניא
 .דין כל הוראות 

 
 
 
 
 

_____________                _______________                  ___________________ 
 ריך תא                                          הקבלן מתחתי                                               הקבלן שם              
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  'מס פומבי דו שלבי כרזלמ זתוהכר ירמכרז לאעל ידי הזוכה ב ורף רקביצוע תצ ערבות נוסח -6ח נספ
562/22   

 ( י המכרזלמסמכ 28לסעיף  תאםבה אלמל)
 
 
 

 
 לכבוד 

 מ "עב 2010מי אביבים  
   פוי-יבאב-תל , פארק עתידים, 7, בנין 121ורה הנביאה מדב

   
 
 נ.,ג.א.

 
 בתוקף עד __________  "ח,  ש 50,000על סך                                            מס'  בנקאית  רבותע  : ןדו הנ

 
 
אה  רבות מל בעו ערבים בזה כלפיכם (, אנ"המבקש/ת" )להלן:___________________  . עפ"י בקשת " 1 

 ₪  של  םכולסעד לכם מאת המבקש/ת    גיעשהוא המגיע או שי לסילוק כל סכום  ומוחלטת 
 ________ __' מס הסכם לבקשר , הערבות""סכום להלן:  -  ם חדשים(שקלי אלף _____________)
שכה המרכזית  תפרסם מפעם לפעם ע"י הלכפי שהוא מ רים לצרכןהמחית יהיה צמוד למדד . סכום הערבו2 

 . ולמחקר כלכלי  הטטיסטיקלס
 תנאי ההצמדה יהיו כדלקמן:

 דות. ______ נקובשיעור  2022שנת ________חודש   צרכןם לייר מחהמדד  יהיה  י"היסוד  דהמד"
ום  סכבו עלינו לשלם לכם  המועד  ם לאחרונה לפני  רס והמדד שפרבות זו יהיה  ין ע ני לע   "המדד הקובע"       

 . כלשהו עפ"י ערבות זו
 יין ערבות זו יחושבו באופן הבא:מדה לענ . הפרשי הצ3 

ום השווה למכפלת  סכ ה -  מדההצהפרשי  ה  היוי  ,דייסוה ד מדלעומת ה עלה  ובעד הק דהמ  אם יתברר כי
 . ד היסודיבסכום הדרישה, מחולק במדודי יסין המדד הקובע למדד ההפרש בה

לסכום  תכם עד יסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישבע יהיה נמוך מהמדד האם המדד הקו
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

ת  ום קבללאחר י עשרה ימים  תוך צמדה,הפרשי ה  בתוספתות, ערבהם כוכל סכום עד לסם לכם לנש  אנו . 4 
או לדרוש  כלפיכם, ומבלי לטעון דרישתכם  לנמק אתשתהיו חייבים לי , מבתבדרישתכם הראשונה בכ

 את סילוק הסכום האמור מאת המבקש/ת. לה תחי
בטלה   תהיהזה  יךארבלבד ולאחר ת  _______ ________ליום  עד  ףערבות זו תישאר בתוקל מקרה . בכ5 

 חר מהתאריך הנ"ל.  יאו לא, בכתב התקבל על ידנוריכה ל צערבות זו   על פי כל דרישה ומבוטלת. 
 

 ה או להסבה. ת זו אינה ניתנה להעבר ערבו
 היא: כתובתו "י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק אשרדרישה עפ 

 ____________________________________ ___ ________ _______ 
 

 ,  בר ודבכב
 

 _ _________מות __________חתי
                                                          

 _______________ ____  בנקשם ה
 

 ____ _______ ____________ סניף
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 לעבודות חשמל  י עודיי פרט טכני מ - 7נספח 

 
 : הסבר כללי

 

  ודות חשמל, התקנות עבנים של  מכיל סוגים שו  הח זספנבר  ואל המתייעודי לעבודות חשמ ט הטכני ה המפר
 . רבש תחזקווא ד חשמלי ציות לחזקוחשמל, א

 בחברה ם  טים המקובלילפי הסטנדר  קשת לרכושמב ציוד חשמלי שהחברה כמו כן, אפיון של
 ם.  ם, כאשר כל פרק מתאר את החלק המתאיק לפרקילפיכך, המפרט מחול

 

 :א דר הבים יפורטו בהתאם לס הפרק
 

 רה של החבי והתקנת ציוד חשמל  ני לאספקהכמפרט ט   -  1 מס' פרק
 

 וגמא לד  ותכניות סטנדרטיות  לחברההשייכים   מים ינכו מימת רש   -  2' מס פרק
 
 

 החברה  של פרט טכני לאספקה והתקנת ציוד חשמלי מ - 1 'ק מספר
 

 כללי 
 בקרה. מל ות חשודובלעז  וים חלק בלתי נפרד מהמכרהומרק זה פהמוגדרים ב המפרטים הטכניים

יש לספק  ש וד יאת הצ כניותתוההעדכני  ל קדחירון מ יחד עם ים בצורה מפורשת בטים מגדיר המפר
 ובתכניות.  דכניהע  במחירון דקלאו מפרט ים בפורטגמים המדג מהלחרוהמכרז הכללי ואין   גרתמסב

 
 ציוד חשמל פרטים למ

 
 RTSTA-SOFTמפרט טכני למתנע סטטי  1.0

 ינלי. ספק נומ, בהHP150 למנוע של עדכה ר עההתנ עבורך יהיה מיועד  נע רמת 1.1
 ור.סג וג זרםה בחרקב  םתנעה עע את ההיבצ רהיה מתנע אלקטרוני אשהמתנע י 1.2
 מהמתח הנומינלי.  60%במתח ירוד של עד   נועאת המ ניעיה מסוגל לההמתנע יה  1.3
 היה הגבלה למספר הפעולות בשעה. נע לא תלמת 1.4
ו  רריםמאוו  למתנע יהיו 1.5 לים  שים כלואים קה בתנאיטום לעבודם וסיטיי כרציפואינטגרליים 

 מחיר. ב
 נות שיהיו למתנע הג 1.6

 . ערם מנו יתרת ז בפני הגנה 1.6.1
 על הציוד. היר להגנהמ  יךתנ 1.6.2
 זה. פסר גנה בפני חו ה 1.6.3
 בפני הפוך פזה.  גנהה 1.6.4
 הגנה בפני ירידת מתח.  1.6.5
 תקלה במתנע, במנוע או בכבל המחבר. ה בפני הגנ 1.6.6
 טמפרטורה.יית ני על הגנה בפ 1.6.7

   התנעה.ליך הסיום תהת על אותן תי יקוד אשרת פיא יצהיה נע ת למת 1.7
מגע להפעלת  ישמש  אשר  מקצ  ן האות  אתיר  לאנתהמ  קצר  תהליך  ע  מג  ההתנעה חר  ען  או 

אינ בהל טגרמקצר  ובתכניות.  תאםי,  הכמויות  בכתב  יהיה  למפורט    מגעבצורת    האות 
V230/A5 ,50  .הרץ 

ה 1.8 לקיצור  כח  מנקודההרך  מתנע  היציאות  שגכזא   יבוצעו  המתנעחר  לא ם  ת  ן  עדיי   קיצור 
הזרמדי ישאדות  בפועל ם  ב   רו  יפעלו.  ההגנות  במיקרה  מוכל  ופו כזה  אזההגנ  ת לועדה  י  ות, 
 . ו ינותק המתנע הרך )למתנע עם מגען חיצוני(חרי ר ולא צהמקתיחת המגען  נתן פקודה לפת

ן  מי להז קבלן כן, באחריות הכמו  עלה.תהיה אחריות מלאה של כשנה לפחות מיום ההפ  למתנע 1.9
 לים על חשבונו. נות וכיוהראשו פעולות צוע הלבית רוינציגי השאת 

 לה במתנע. המציין תק V230/A5  ,H50 - ל  .C.Oגעי ו שני מיהי  עלמתנ  1.10
 יוונים הבאים:הכ  יהיו  עתנמל 1.11

 כיוון זרם מנוע.  1.11.1
 תנעה. ת זרם הכיוון הגבל 1.11.2
 כיוון מומנט התנעה.  1.11.3
 זרם.  כיוון הגנת יתרת 1.11.4
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 במחיר.כלול יה יהו MODBUSוג מס רתשוס תקכרטיעם  קתנע יסופהמ  1.12
  תכניות. ת ובוגם כמפורט בכתב הכמויע יהיה דהמתנ  1.13

 

 HP180 ם עד למנועי VSDת  שנה מהירוי למנ כט טמפר 2.0
קו הזנה באורך של    עם HP180יהיה מיועד להפעלה עם מנוע בעל הספק עד    רותהמהי  המשנ 2.1

 , ללא משנק. M100עד 
 . 21IP ל ש נהת הג לדרג יותקן במארז ירותה המהמשנ 2.2
 .V400 ,HZ50 יההזנה ימתח הה 2.3
 . 10%על   ה ליע רשת לא יזרים לזרם  הניות זרם כולל שמשנה חוז הרמוא 2.4
 . 0.96-לא תרד מתחת לHZ50בתדר  רותל משנה המהילות הכללית שהנצי 2.5
 . 0.96-ירד ללא   -HZ50  - כופל ההספק ב  2.6
 ד למנועים.יקו הפת כניוט בתכמפור, mA204 של לוגיתכיוון מהירות על ידי כניסה אנ 2.7
 לציון תקלה.  C.O A5,  AC V230  היה מגערות י המהי למשנה 2.8
 עלה. לציון הפ  C.O A5  ,AC V230  עגמ הות יהי שנה המהיר למ 2.9

 .mA204יציאת תדר אנלוגית של   היההירות תמה למשנה  2.10
 כמפורט בתכניות.  מפסק זרם תהיה דרך  המהירותהזנת משנה  2.11
 ת: הבאויהיו ההגנות  מהירותה ה למשנ 2.12

 ר. י זרם יתמפנ ה  גנה 2.12.1
 תר. מתח ימפני הגנה   2.12.2
 מתח. -תה מפני תהגנ 2.12.3
 תר. י סהגנה מפני עומ 2.12.4

עוסי  תהמהירומשנה   2.13 ציפק  ואיטו  פוים  בתכרטיסים  לעבודה  קשיםאנ ם  כרטיס  וע  ים  ם 
היחידה  MODBUSתקשורת   במחיר  א  ,כלול  יחידות  כולל  כמה  של  טורי  לחיבור  פשרות 
 . ב"שרשור"

 . ויותהכמב  ט בכתכמפורשוו"ע, דגם  או ר ידשני וצרתהירות יהיה מתשנה המ מ 2.14
ת את המוצר  המייצג  חברהה  של   השרות  ן את אנשיזמ לת משנה המהירות יהיה  זמן התקנב 2.15

הקבל   )על ה   (ןחשבון  זאפעללבצע  הפעלה  לאחר  וכיולים  המתנע  של  ראשונית  החברה ה    ת 
 . חודשים  12תקבל אחריות על הציוד של לפחות 

 

 שירה לקו ה ינעהתים בשולב כני למתנעים ממפרט ט 3.0
 לי כל 3.1

 Schneiderוצרתמת  Tesys U  תהתנעה ישירה לקו דוגמשולבים לתנעים מתאר מפרט מהמ
Electric. 

 פאזיים.-פאזיים או תלת-הפיקוד למנועים חדה ו ות ההגנ יצ מו לכל פונקהמתנעים יתאי
 בדדה יכולת ה 3.1.1
 הגנה בפני זרמי יתר וקצרים  3.1.2
 תרמי   מס יתרעו  הגנה בפני 3.1.3
 ם בזרן זו י איני אהגנה בפ 3.1.4
 ק הספמיתוג   3.1.5

 V690ימלי: ס קה מעבוד  מתח
 ינלי. נומ  זרםות בלופע  מיליון  43AC :2 דהוחיים חשמלי במשטר עב אורך

 בשעה. COפעולות  3600ת בקצב מכסימלי של ולוליון פעימ  15ם מכני: אורך חיי
 

 תקנים התאמה ל  3.2
פעיל  לה  יה יהיתן ו שנמשמעות , EN/IEC 60947-6-2 המתנעים יתאימו ויבדקו על פי תקן

 תיקון כלשהו במתנע.   החלפה אור, ללא חר קצ נע לאת המת מחדש א
שר כו הם נדרשב במקרים kW15עד   V400/kA50 טי יהיהטנדרסהם  גשל הד שר הניתוקכו

 רם קצר.הגבלת ז, ניתן להוסיף רכיב kA50 -ניתוק גבוה מ
פי  ל ע (Type 2 coordination)2 מסוגות , המתנע יהיה בעל תאימ kA15 -מעל ל

EN/IEC60947-6-2 . 
 .PTBבבדיקות  תוולהוכיח עמיד הקבלןעל כימית,   בתעשייה ומים לייש
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 כנייםם טינו יפא 3.3

יהיהר המתנע  עד    45  וחב  רוחב  V400/kW15  -  למ"מ  את  תגדיל  לא  כיוון  הפיכת  יחידת   .
 מ"מ(.   45ו )מתנע כול ה

עזר,   אביזרי  של  תעשהגנ הוספה/החלפה  בלות  מהחזית  כךה  בפירוק  צו   יהיה   שלא  בד  רך 
 "מ. מ 45-לא יגדל רוחבו מעבר לשדרוג, ון או תיקו  לצורך  מתנעה

ה, מובטח שמגעי  ב זוח. במצתפב  נעילה במצבובית הניתנת לסי  ידיתעות  צמבא  תיעשה  הבדדה
 ח יהיה פתוחים. הכ

 ם. הראשייים מחוברים מכנית למגע NC+NOות זוג מגעי עזר כלול לפחהמתנע י
ית שוכנן  המתנע  מב יהין  ית נכך  לשדרגו  באופן  ובקר  מנוע  הגנות  חינתה  בהתאם ה  מודולרי 
 ליישום. 

החלפתאתת מנגהה  יחידת  פשר  העבוה,  הכיו תח  תחומי  לדה,  שלב  בכל  ב  אל ל  ם  כליצורך 
 מיוחדים. 

 .חידה. ניתן יהיה לקבע את הכיולים ע"י חותםבחזית היכיול יחידת ההגנה יעשה בקלות 
 קלה.ר, תח, סגופתו מצב המתנע: את ין צייידה ת היח ב ברור בחזימראה מצ

 . ענמתהבחזית  לחצן טסט  יע" בדיקת תקינות ההגנות  יתן לבצענ
 (.20IP)  מגע מקרי יהיו מגוני בפניהדקים  המ
פמת יהיה  ח  המתנע  של  של  DCאו    ACיקוד  באביזרים    V240עד    V24  בתחום  צורך  ללא 

 נוספים )ממירים(.
הפעלה    אפשרים ה המה נמוכצריכפיקוד בעלי  לי  ליס  ו ותקנ, יVDC24  קוד הוא מתח הפיר  כאש

  A12  עדלמתנע    mA150  יהליל יה הס  לש   לימסיקם מ. זר(PLC)  רבקשל ה  I/Oשירה מכרטיסי  י
 .A32 עדנע  למת mA210  -ו

ת מחברים וכבלים מקוריים של היצרן על מנת  עשו בעזרי  PLC  חיבורי תקשורת ופיקוד לבקר
 ה. לפהח  זמן הקטנת יות חיווט ונוע טעו למ

  ל ה תכלוזמן. היחיד  רך כיול מדויק ואמין לאו נת לאפשרת על מונירה אלקטתהי יחידת ההגנה
 . ון פאזותז קצר ואי אי עומס יתר תרמי,  וע נגדת מננגה
 ל פי המפורט בכ"כ: הבאות ע יתן יהיה להוסיף למתנע את אפשרויות הבקרהנ
 ת זומדידת זרם בכל אחת מהפא  -
 י רמת רס יתועומ  על זרם יתר התראה -
 ס עומ-תת, ותון פאז איז נה בפני איגה -
  30Class דע   5Class - נת מנוע מסוג הג  -
 ת וזמן פעולה. תקלו  ,נעותתהר  פשום מסרי -
הנה - נ "פונקציות  יהיו  ולחצנים,יתנ ל  מובנה  צג  ידי  על  מקומי  לכיול  מרחו  ות  ע"י  או  ק 

 תקשורת. 
 ל:על חזית המתנע יהיה חיווי ע  -
 תנע מצב המ -
ה, חוסר איזון  זרם זליגמנוע,  של התרמי    מצב  חת מהפאזות, ל אבכם  רף: זדפדו  באמצעות -

 . הונרלה האחומקור התק  תזובין הפא
למנוע, תהיה אפשרות לחבר את שר  ככל האפ  בת המתנע קרופשר ביזור והפעל מנת לא על   -

, או  Bus   AS-I  ,FIPIO, Profibus DP ,Devicenetרוטוקול כדוגמתקשורת בפהמתנע לרשת ת
 . 485RS Modbus כדוגמת ניםתונ ת העברשתות ר
 

 וח קנה בלהת 3.4
 י. רו אח  על מגשאו  Dinפס  עליהיה להתקין את המתנע ניתן  
 . 40IP ד בדרישות אטימות לפי עמוהמתנע י .מחזית המתנערש מרווח בטחון לא ייד
א יעלה  יחידה לה  כימה חשמלית ללא השפעה על מבנה הלוח, רוחב שדרוג ס   : למטרותהערה
 מ"מ.  45על היחידה מ רוחב  ל אתא תגדי ון ל ת היפוך כיו חידי  פתס. הומ"מ  45על 
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 ים ראשי  V400 וךנמ  לוח חשמל מתח  אספקתר וצייי ל נדרטסטרט טכני פמ 4.0
 

 כללי 
יבוצעוחלו נמוך  למתח  החשמל  למפרט    ות  ובהתאם    08חשמל    פרקמשרדי  -יןהב הכללי  בהתאם 

 ר. ותי ית במקצוע ברמה הים, וולכל התקנהחשמל  ילחוק 
ן  מכוכה מסמבעל הפעל  ו במיבנ יהלוחות  ביותר.  ני  דכהע  43961  ות ת"י  בדריש   יעמדולמ.נ.  חות  לו
לו םיקנתה מרכיב  כיצרן  נמוך  חות,  למתח  מויהי   חשמל  תקן  סה  מדבקת  עם  הלוח  את  לספק  וגל 

 .כנדרש
ל  בכ   פעלודות מעל עמי ידים  סמכים המע)בטרם תחילת ייצור הלוח( את כל המ  לחברה ק  קבלן יספה

 האמורים. נים  התק
חשחו לו המיועדית  להתקמל  הש  נהם  כיפת  )תחת  יותאמו  מייםחיצונית  א לר(    ת שדרנ  ות טיממת 

  "CASE"ו עם דלתות כפולות ודפנות כפולות בשיטת  נ וכנוית  55IP  אך כמינימום,  ()כמפורט בתכניות
 .צורףות המהכמוי  י כתבלפי סעיפ   ויתומחר  החברהו בכל שיטה אחרת שתאושר ע"י  א
 

 ניים ם טכונינת 4.1
  V400 6%      מינלימתח נו

 V660     בידוד ח מת
 3/5   מספר פסים זות/מספר פ

 Hz50     רתד
 
 

 פורט מכ    סים ראשיים לפ זרם נומינלי
 מינימלי יהיה    קצר סימטרי םזר

KA15 ות רט בתכניאו כמפו 
 תאו כמפורט בתכניו  DC V24     מתח פיקוד 

 
 ביבה תנאי ס 4.2

 C40   ת ליממקסיביבה טמפ' ס
 95%    לחות יחסית 
 מ'  20    ם פני היגובה מעל 

 
 םנאים כלליית 4.3

 הלוחות  רןצית ודו עב  -ך מתח נמוח לו 4.3.1
לוחו  היצרן  נמוך  ת  למתח  במפעלולאת  ייצר  חשמל  החשמל  יצור  יבסיום    . וחות 

היצרןבדקיי   הםהלוחות   במפעל  ונציגיה,  ע"י    ו  נצהחברה  קבלןכולל                                                                                            חשמל.ה יג 
ר,  ם באתכניס אותם למקומי  ,לוחות החשמל לאתר  תא   ליוב ל יהחשמת  יצרן לוחו

 . כתב הכמויותולסעיפי   הכל בהתאם לתכניות ציבם במקומם ויחברם,י
 ן החשמל עבודות קבל -לוחות מתח נמוך   4.3.2

ננבדק  שהלוח  לאחר    ת  תידק חזובנ שולאחר    לוחות,על יצרן המפ ב  רההחבי  יג צ עם 
הגיעו   ניזוחלו ה  רןיצ  )ע"ים  קנו במקומוהות באתר שהלוחות  ולא  בשלמות  או  קו  ( 

ל  בלן החשמ יעודי. על קיע"ג טופס    מטעם החברה  למפקח  כתבזאת בנפגעו ויאשר  
כ את  וחשמלית  מכנית  לחבר  ללוח  לנתב  החיהיה  כבלי  ,  קודיפ ה-בקרהה-שמלל 

ל  עפ"י ביצוע, לבצע את כט  ן שילולבצע עדכו   החשמל,אים מלוחות  יוצ  או  יםנס כהנ
ת  בתחילת )פעמיים טרמי יקהלרבות סר  ת החשמל,וודבע ם  סיוות ברש דיקות הנדהב
ולוף תקופת האחריות( והגשת דוחות סריקה לכסו וח, לרבות עדכון תכניות  ל לוח 

ב  וי  צוע.ילוחות עפ"י  ייוצרלא  ש  ותחן לולהתקי הקבלן  ידרש  במידה  ידו,  על  בצע  ו 
 כתב הכמויות. ב ר נפרדת עפ"י מחיזא

 דה טיב העבו 4.3.3
-על צענה  ות מקצועיות תבובודע  .ית גבוהה ביותרעצוקמ ה  ברמ ענה  וצבודות תב עה
בי בקביעות  העוסקים  מומחים  מקצוע  בעלי  לה.  מקצועם די  הקבלן  בבתי יעל    עזר 

הרגיל    תחוםם בינא  חהמפקלדעת  ת אשר  יוחדו עבודות המחרושת מתאימים בכל ה
ע מס  בודתו.של  זה  במקרים  עוברשוג  כל  לפסול  המפקח  יאי  וכו'  ד,  ינם  שא צרן 
חברה  הלאישור    א הביבצע לאחריות הקבלן המב  .עתו לביצוע העבודהדל  םייממתא

 .ירותיוהשתמש בש כל קבלן משנה שהוא מבקש ל
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 טיב החומרים  4.3.4
  כדומה ואו הגבהות  מעבר  די  ודמב   ם אובודדימוחות כגון  ת הלילבני כל אביזרי העזר  

בסטנ המוכיהיו  הדרט  ידי  ר  על  כלהחברהמאושר  הזרשנא  .  שנא י  , קפ הסה  ים, 
יתר וכל  יהיו בהתאם לתוצרת    רז זהבמכעים  האביזרים המופית  מכשירי המדידה 

במפרט.   ואהמוכתבת  המשוב במידה  מהסוג  החומרים  יהיו  מוכתבת  תוצרת  ח  ין 
 בודה. וע העביצי פנלפקח ור המש ייחויבו באביותר ו

 ומסמכים   תתכניו הגשת 4.3.5
 : יםאכים הבוהמסמיות התכנט יוגש ע"י המתכנן מפרבמצורף ל 4.3.5.1

 יות חד קוויות נכת 4.3.5.1.1
 קוד פיתכניות  4.3.5.1.2
 ח ה לו תכניות מבנ  4.3.5.1.3
 רשימת ציוד  - 61439התאמה לתקן   ישוריא 4.3.5.1.4

לבהת 4.3.5.2 מבנה  כניתאם  גם  להצעתו  במצורף  היצרן  יגיש  אלו  על  ות  מוצע 
 דו. י

 בת ציוד, פחחות, הרכנון,  כלביצוע: ת  מפורטים  מנז  חן לו הקבל   שכן יגי
 ע, חיווט וכו'. צב

הפירוט  י  יצרן תכניות לביצוע לפ ה   שייג ה  נת ההזמ בללאחר ק  עייםשבו 4.3.5.3
 להלן: 

 ת. וקוי -דת חניו כת 4.3.5.3.1
 הדרושים. החתכים  תכניות מבנה מפורטות ללוח עם כל 4.3.5.3.2
 תכניות פיקוד וחווט מלאות. 3 4.3.5.3.3

 
 

קבר 4.3.6 לאחר  א ק  הייו  ,"נן כה"מת ו  ברהח השור  ילת  להתח כל  לאחר  בעבוד  ילצרן  תו. 
  רות ועל כל ושאמ ה  ותי ם לתכנדיוק בהתאות ביבצע היצרן את הלוחור  האישבלת  ק

 .רההחבתב מש לבקש אשור בכדרסטיה מהן י 
 יקות דב 4.4

י הצבירה  ופסי  הלוחות  חלקי  בהכל  לעבודות  בוצעו  משרדי  הבין  המפרט  זה,  למפרט  תאם 
)ח הישר  (, 08שמל  חואלתקן  החלי  לה כלל ו  מלשק  לוחותים  ח  .תקנת  וכל  הלוח  פסי  לקי 

 ר.ותי וחרת בצאה המאהוה IECיבדקו בהתאם לתקן רה הצבי
 .IEC ,158 IEC ,155 IEC 159 61439 נם:י הה נים המתייחסים לציוד זקתה
ועד  ח ויתאם מעל השלמת הלו  לחברהידי היצרן יודיע היצרן  יקתו על  יצור כל לוח ובדיגמר  ב

ידי  תעשה  וח  הל ת  קבדי   קבלה.  לבדיקת היצרן.  במפ  הרהחבעל  יעשו  כאמהבדיקות  על  ור 
לתקן יכלל  IEC  בהתאם  הבדי וכן  מערכת  כל  לש  ותקו  ההגנות,  ומערכות  ה   הציוד,  מדידה 

ות לשטח אך ורק לאחר שיקבל  את הלוח   . היצרן יעביר חום, העמסת יתר וכו'  תפליט  ,ודהפיק 
יהיה  אשור  היות. לאחר  והתכנ רז  מכה   יתנא  את כל  בדוק וממלאכי הלוח    חברהשור היאת א
הלוח  יר  בלן להעבעל הק באת הה  בצעול  ה החברלאתר    את  לתכנית  בה  ,אהלומתקנה  תאם 

 .  רתהתקנה מאוש
וכן הגשת  קה הזאת  שור הבדייח תערך בדיקה חוזרת ורק אטשדה בעבומת הרק לאחר השל

הכרעתו   בל את לק  יבחיתרן מ. היצהסיום העבודשור על יא דוחות בדיקה על כל הבדיקות יהוו 
.  קחפמה  דייסל על  עבודה שיפק מהק ולתקן מחדש כל חללפר ולשנות    ללא טענות   המפקח  של

יאוש לא  והלוח  כא   ר,במידה  הדבר  לא  הלוילו  יתקבל  הוצאות  ה ח  כל  סופק.  ולא  ושלם 
 קהוא לבד בדרק לאחר שלבדיקה אלא    לחברהל היצרן. היצרן לא יקרא  יחולו ע  התיקונים

ה בדדו  לא מיו לוח  את  מפורט  "ח  הבדעיקה  נציג    הזכות  העצמ ל  ת שומר  החברה  יקה.ל  כי 
 עבודה. ה יבשלל כהלוח בבדוק את י עמה מט
 

 שילוט  4.5
ם  י מסמרות שלטי בקליט סנדוויץ חרוטינ ידי שעל קין יהיה לספק ולהת ן על הקבל  4.5.1

 ל רקע שחור. בלבן ע
 רוט הבא:יהשלטים יהיו לפי הפ

 ו. ספר ומח  ום הליין שצכל הלוח המשלט אחד ל 4.5.1.1
 תא. ה יין מספרא המצתאחד לכל ט של 4.5.1.2
 . י בחוץהלוח והשנ תוך ים לכל מפסק האחד בשלט שני  4.5.1.3
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 .נימי לכל אביזר ואביזרפ  טוליש 4.5.1.4
מתח  4.5.1.5 אזהרה  ל או  זר    שלטי  בהם    ניפמתח  המקומות  בכל  ראשי  מפסק 

 י מפסק ראשי או מתח זר.  מתח לפנ קיים
 ן. מוז א הו  ראשילוח הב יציאה   ויזהמתאר מא לוט על כל הלוחיש 4.5.1.6
יעשה  ילהש 4.5.1.7 ם  . לא תשולהחברהידי  על  ט שיוכן  לולרשימת שהתאם  ב וט 

 . החברהדרש על ידי ייש  יםלטשה  גודלספת בגין  תו
 ט שילוט  דרסטנ 4.5.1.8

 חיוני -ה אחרת, שדה בלתיש ה דריבלקא התבאם ל
 ר  יתוב שחורקע לבן, כ 

 , רקע אדום כיתוב לבן V24שדה 
 צביעה  4.6

ינוכל   ניקוי חהפחים  לפנוקו  צב ל  בויצם  עתיי  יס צשתי שכבות  בעו  ובשתי שבע    כבות צבעוד 
של אפ כולל  בעובי  ה  250  וקסי  עלהלת בה  הי תצביעה  מקרון.  צבע  סופי  יו יך אלקטרוסטטי.  ן 
 מנה. הזהאחר  קבע ליי

 ווח ד 4.7
לדווח בכתב   ל   מדי   לחברהעל היצרן  כן מתחייב היצרן  ראשון  על התקדמות העבודה.  חודש 

 צב הביצוע.על מ ת הווכח אישיעל ולבמפ ר בקללו,  נראה שקח בכל עת לאפשר למפ 
 אחריות  4.8

לאחר תהיה  היצרן  מיום  ח  18  -יות  והעו  א  ח, לו האספקת  ודש  ההפעלה  ממועד  ת  מסלשנה 
 .שניים ן המבי  הלוח, המוקדם

   :נתונים שעל המציע לצרף עם ההצעה 4.9
 מבנה מפורטות לציוד.כניות ת 4.9.1
 . ומערך ציוד משקל הלוח 4.9.2
 .61439. בת.י צרןהית ועמידר את  שכניות לאותמסמכים  4.9.3
ומנתוני 4.9.4 חשמליים  כום  ושלכניים  קטלוגים  מספרי  למות  ל  כלהיצרנים    וד צי  גבי 

 וד שיותקן בלוח. ציו
 לכל הציוד.  יםקטלוג  4.9.5
 . לאתר פקהאסן זמ 4.9.6

 
 ללא נתונים אלה תפסל ההצעה. 

 
 וחות יספק הקבלן את המסמכים הבאים: אספקת הלעם  4.10

 ם. קיתה עולושבש AS MADEוט מבנה וחו תכניות 4.10.1
 יקה. "ח בד דו 4.10.2
 כל הציוד.  לפורטים ש של קטלוגים מסטים  שלושה 4.10.3

 
 לוח מבנה ה  4.11

יהיה 4.11.1 ב  פחמ  נהמבבבנוי    הלוח  מלבנים  לגישה  הרלבבלבד,  על  להעמדה  עם  צפה  ד 
 ויציאות כמפורט בתכניות.  תכניסו 

מ  מ"  2פלדה  ודת פח עם דלתות אטומות. העמודה תעשה מפח  תהיה עמ  כל עמודה 4.11.2
פרופילי  מיבוצעו    ',והתחתון וכמעמד  לוקים  , חיז פינות  ן.לב גומפח    היהח יעובי. הפ 
 ו מברזל מגולבן.היי ים ילפ הפרו  .ובי לפחות"מ עמ 2.5ברזל 

ורט  ס"מ כמפ   50/60עומק הלוח יהיה    ורט.פ"מ כמס  80/60/40מודות יהיה  הערוחב   4.11.3
 ס"מ כולל סוקול.  220ה הלוח יהיה וגוב

דע"  לפנים תעשהל עמודה מהגישה לכ 4.11.4 יהדלל  כ  .לתותי  בצויהיו עם סגרתות  רת  ם 
המו כךובא  תקנותידיות  בדלתות,  קבוע  צור  שלא  פן  במפתיהיה  ים  חד וי מ  ותח ך 
 לדלתות. 

א  הלוח  לינ באם  בצמוד  עומד  עם    ןלהכי  יש  קיר, ו  העמודות  לכל  אחוריים  פנלים 
 וק.רות לפיראפש

 דלת.ה  ףקיכל האטימת הדלתות תעשה ע"י גומיות אטימה ב 4.11.5
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 בירה צי פס 4.12

, יש  חדים)במקרים מיו  חשל הלו ן  העליו אך ורק בחלק ותקנויה הראשיים הצבירסי  פ כל
קשיחים  ושתי נח יעשו מפס יראשיים כל הפסים ה .(והחברהן נ כתמה  ורשאת אי לקבל
 מתפרקים כך שתמנע נגיעה מקרית בפסים.פרספקס  יי סויכבתא הפסים יכוסה   דדים.ומב
 פזה. ה אחד מפסי  על כלנה שון ובגו  םעיעשה על ידי צבי הפסים י זיהו 

 ם.  ידדומב  יםו גמישקשיחים א חושתעל ידי פסי נ שום יעם הראשייירידות מהפסי
 

 חווט כח  4.13
היציא מהפס כל  למפסקיות  יעים  פסי  עלשו  ם  מבודד  ידי  גמישים  או  קשיחים  ים  נחושת 

מבודדים  היריד  בחוטים  יעשו  למהדקים  מהמפסקים  פס  PVCות  גמישי או  נחושת  ם  י 
הכ   ם.יבודדמ יה  חוטיםל  בחתי והפסים  לזרםו  מתאים  של הנומינל  ך  בהתחשב  ה  י  מפסק 
   המפורטים.  םינתקהל  בה ובכטורת הסביטמפרב

 . 1982פרסום   - 1954מל שלחוק הח  אםבהתהיו טים אלו יד של חוצבעי הבידו
 

ץ  וכן ברזל מחור דקי פקוד  מור תכלול פס אפס, פס הארקה, מהדקי כח, מההלוח כא  תחתית  4.14
 ים. בלכ קחיזו ל

 כח.הדקי הנפרדת ממה נו על מסיליותק   דהפיקו הדקי כל מ
 .ךנ אל C300 ת שלתקנו בזוים יוכל המהדקי

 . שווה ערך ניקס אוהמהדקים יהיו תוצרת פ
 

 ה ארקה 4.15
 גמיש בחתך מתאים. ת מבודד לוח והדלתות יאורקו בחוט נחושהכל חלקי 

 

ו  יני הזרם יהם ממשוטיהחר שר כא"ממ 1.5ם גמישים ידי חוטי  כל חווט הפיקוד יעשה על 4.16
 ממ"ר. 2.5ים גמישים  חוט
 . C700 לש  פרטורהודדים לטמם מב טים יהיו חוטיחוכל ה

סה מתפרק. כל התעלות  כצות עם מורמח  טיותתעלות פלסור דרך כל החווט בתוך תא יעב
 לפחות בתעלה. 50%צרן עם רזרבה של ל ידי הייסופקו ע

 
מתפרק. מכסה  מחורצת עם לסטיתה פעלת  ןתותק ולנים בתוך הסוק הלוח מלפ   בתחתית
 ם. ן התאיר חווט בי למעבל הלוח ותשמש  כ אורךתותקן ל  התעלה

 

 חוטים  יעבצ 4.17
 חום  -  חילופין זרם  V220 פיקוד

 ל כחו -   פס לא  קודיפ
 צהוב/ירוק  -    הארקה   

V24 - דוםשחור א 
 

 ם לחיצה.יות חוט עידי סופ-כל החוטים הגמישים יחוברו על 4.18
ה פיוחו כל  המכשל  ודק ט  ולאבירי  הימדידה  והנורותזרי  עלהמותקני  פקוד  יבוצעו  ה  ם  דלת 
חומור  כא ידי  גמעל  ביחד    C700  -  ל ם  ייש טים  יקשרו  אחידה ליציאת  אשר  הצצמה  מה  . 
יית על  צדעטף  ליי  יש  גמיש.  מפותל  לבן  לעונור  ופתיחת הצדאוג  החוטים  באורך  כך  ידף  נור 

 דלת. ע פתיחת השלא תמנ
 

 רים. ים ממוספרוולים פלסטי ידי ש  קצותיהם עלבשני נו ומיס  יקוד פ ה כל חוטי 4.19
 

 סויים יכ 4.20
המ הגלוייםקומוכל  פסיה/פ חי תפר  לאחלמתח    ת  וכן  דלת  של  הח רוק  הצבויי  פסי  ,  בירהר, 

ותוב הלוח  הח כך  נקודות  יכ ין  הדלתות  על  בכ בור  ידי  סי וסו  על  מתפרק  שקוף  פרספקס  וי 
 ה. ר זהה יופיע שלט אסוי כז יכ ברגים. על כל

 

שלתקנ ההל  כ 4.21 יעש  ות  פ  והציוד  מגולעל  פח  לאורך  עובי    ממ"  3בן  לטות  השיותקן   לוח. כל 
רק כל  פן יהיה ליתשנ   ( כך )פרסנצים  מוצמדים ידי אומים מרותכים או    לע   שועי  התקנות כל ה

 אום.אביזר ללא צורך בגישה ל
ככל   ויותקנו  הצבירה  פסי  על  יותקנו  הזרם  שתתאפשרמשני  למ  ך  נוחה   .םהזר  ישנ גישה 
 הלוח.  טות בתוךיותקנו על פלים ת "מפיקוד והמאיכי ה נת כל

 אים. חזית הלוח על דלתות התב ונתק יו  ההפעלהואביזרי  דידהכל מכשירי המ
 ח: בלוטים אור האלמנ ית
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   MOULDED CASEם מסוג רמפסק ז 4.21.1
 כללי   4.21.1.1

  לא שליפה( ם יהיו מפסקי זרם חצי אוטומטיים קבועים )לפסקי הזרמ
להיהיו  ים  סקמפה.  MOULDED CASEמסוג   על  גמיועדים    יציאות ן 
 הבאות:   החברות ו מתוצרתויהי

ABB 

EATON 

SIEMENS רשואמ  ו"עאו שו . 
 

 נתונים טכניים  4.21.1.2
 הכמויות   כתבב בתכ כמו    נומינלי זרם 

 וולט  400    מתח נומינלי        
 הרץ  50     תדר

 ט או כמפור KA35   כושר ניתוק זרם קצר סימטרי
   C400   ה ביבטמפרטורת ס

   95%                         לחות יחסית        
   

 מכניים ים ונתונים חשמלי  4.21.1.3
תק ספמו  יהיפסקים  המ 4.21.1.3.1 אוטומטיים  חצי  זרם  לת י 

 תכוונת.מוטרמית  יתגנט נה מ יים עם הג קוטב
 רוט ההגנות:ילהלן פ

 In 1.0  0.6מית הגנה טר -
 In  10  5מגנטית הגנה  -

יה 4.21.1.3.2 והמפסק  ידית  עם  הע  נהקלהת  דמצמיה  או ,  לוחל 
 . כמפורטלדלת,  פסק מחוץהמ צע הוצאת , יבושבאם ידר

 
 
 

)רק במידה   V220  ,HZ50  -  ל  הפסקה  ליליהיה ספסק  למ 4.21.1.3.3
 (. ניותבתכאו  ,הכמויות  ין בכתבויצו

עזר  סלמפ 4.21.1.3.4 מגעי  יהיו  ל  C.N  1  +O.N1ק  אחד  , A5  -  כל 
V220 ,HZ50 . 
 

 מגענים  4.22
יהיו   4.22.1 פזייםהמגענים  שמצוי תלת  הזרם  למיהיה  ות  ויכמהכתב  ב ין  .    ון ילי מוגדר 

 . 3AC  בודהבמשטר ענומינלי ולות בעומס פע
 הרץ.   50ט, לו ו 220 -סליל ל ם יהיו ע עניםהמג 4.22.2
י  4.22.3 מגען  מגעלכל  עזר  היו  כ  C.N2    +O .N2י  לאלפחות,  אחד  כל    V220-ב  A5-שר 

 ץ. הר 50
 גען.במגעי המ ים יהיו מוגנים כך שלא תתאפשר נגיעה מקרית המגענ  4.22.4
 ע מאושר. " וו, או שEATON  ABB,, SIEMENS יק,מכנ טלג  וו מסייה המגענים 4.22.5

 יקוד שנאי פ  4.23
 .VA500 יהיהקוד שנאי הפי 4.23.1
 . V230/230 יחס השנאהב הי יהאי  השנ 4.23.2
 .  1:10 ים להנחתה של הרעשים ביחספבין הלפו ת חושיו ניה עם פול שנאי יהה 4.23.3
 י השנאי יהיו מנחושת אלקטרוליטית. לפופ  4.23.4
 . פחת סקופ ךבתובלקה ויותקן היה רווי השנאי י 4.23.5

 A2* -ו  A326 םיתאמ"מ 4.24
יהי תמאמ"ה 4.24.1 חדים  אופאז-ו  עם-חד  יים,  אנית  פאזיים  אפס,  תלת וק    ,םייזפא-ו 

 יות. התאם למוכתב בכתב הכמו ב
ללא   2P-ב  V400-ב  KA10  מטרי שליבזרם קצר ס  דים לניתוקועי יו מים יה תאמ"המ 4.24.2

 כל הכנה עורפית. 
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      ע." לא שברות הבאות ל רת אחת החהמאמ"תים יהיו מתוצ 4.24.3
 EATON 

ABB STOTZ 

SIEMENS 

SCHNEIDER 
 

 קוד ממסרי פי 4.25
 כמפורט. VDC24ו א VAC220 -ל   יםסרים נשלפו ממהפיקוד יהי ממסרי
 פעולות.   106 -ל A5 -כל אחד ל NO2-ו NC2 י עזריהיו מגע  לממסר

 . IZUMIרת היו מתוצהממסרים י
 

 מכשירי מדידה  4.26
מדידת   מכשירי  יהיו  כל  להתק זרם  עמיועדים  ו לו ה  ת דל  לנה  פרוטוקויהיו  ח  רת  תקשו  לעם 

MODBUS . 
 ויות. מ כה תבובככניות כמפורט בת SATECו מתוצרת מדידה יהימכשירי ה

 סקה לחצני הפעלה והפ 4.27
 מ"מ.  22.5ה על פנל בקוטר  נ קה יהיו להתקהפסלה וצני הפעכל לח

 .A6 ,V220 ,Hz50 -, כל אחד ל C.N1  +O.N1יהיו שני מגעי כל לחצן ל
 

 לה ע להפ יקודמפסק פ
   פנל.להתקנה על  מיועדו מסוג פקט ק יהימפסה
 ידית הפעלה. פסק תהיה  למ
 המפסק ני נתו

 פס אמצעי י מצבים קבועים ומצב אנש - ם צבימספר מ
 50 -   יםצבמין הוית בוז
 A6  ,V220 ,Hz50-ל O.N לכל מצב מגע -  ים עמג
 

 פאזי -ממסר חוסר מתח תלת 4.28
 ים הבאים: בעל הנתונהממסר יהיה 

 V400  וב לי ש הכניסתח מ -
 20% ח וירידת מת חית מת לבין ע    -
       70% 85%  כיוון ירידת מתח תחום  -
 V220 ,Hz50 -ב  A5 -כל אחד ל  C.N2  +O .N2 ר זעעי מג

 ת סימון ורו מנ 4.29
 .V230/24 עצמיעם שנאי  LEDל נורות הסימון יהיו נורות  כ

 . IZUMIת מכדוגיו הוי   מיליאמפר  18זרם של ל LEDכל מנורת סימון תכלול 
רט  תאם לסטנדם בהערך מאושר בצבעישווה  או   PHOENIX TERMINALוג סיהיו מ קיםמהד 4.30

 . רההחב
 ות. כנים בת חתכי הכבלי סימוןהמהדקים ייקבע בהתאם ל לדוג

 יתר.   מסוג פורקי מתח ושר יהיו או שווה ערך מא  TB-FIELDם מסוג ימהדק
 

 י חשמלאספקה והתקנת אביזר  5.0
 מים דג 5.1

נו עה"ט או  יותק  ורת וכו'ן, שקעי תקשוטלפ   ישקע   ,חשמל  מפסקי  ל,שמ ח  ישקע  גוןכאביזרים  
 וארות להלן:  תמה  תולופתוך החאם לאחד מבהת  תה"ט

ן  ת עבודה, הכולל הפרדה מוחלטת ביד בעמ  קעיםר שלמספהרכב משותף    עים,קופסת שק -
 , כנדרש ע"י חוק החשמל. השקעים

בתקנ ויח', המ   2ות  שקעים לפחהרכב שקעים, מספר   - מיצ  ותפת,מש  רתסגמים  ר  ומסגרת 
 ם.     ע זהה לשקעיוצב

 דד.ע בודד, התקנה של שקקע בוש -
 שוקולדה(. ותף )שקעים במבנה מש 6 - 4 - 3  לשבר עים, צפס שק -
   . 65IP בדרגת אטימות, UVינת יהיו עם קלפה שקופה, עמידה בקר  םמוגני מיים יזרבא -
על יאב - המותקנים  לרחציפויים    זרים  הצה  יהמיועדים   פחות    של   במרחקים  קנ ותמ או 

 ם., יהיו מוגני מיז מיםבזר( מברס"מ )קצה הא  50 -מ
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 לות. מיוחדים לתעאמים ים יהיו עם קופסות ומתלבכ  תותעל לבים בזרים משובא -
קנים שנדרש ציוד מוגן מים  במת  -ות  ואביזרים כמפורט בהמשך רמת אטימ  פי תאורהגו -

65IP. 
ת"  C.E.E  שקעי - יהיו1109י  )לפי  מבבעל  (  מישעה )"ה  נ י  ו"(  למתח  ש הוחד  להם.  תדר 

 . 1109בת"י  ורט  לפי המפ  ה"שעה" 
 ון כחול. וגב  וייה U.P.S -ממוזנים  ים השקע -

 
 ים שילוט אביזר 5.2

  קופסאות  , טלפון, מחשב, מפסיקי זרם מאורלחשמ  שקעיון ם כגיזרים סופייאב
ר  ומספ  זיןהמח ו ם הלל שלחרוט, הכו  'ץט  סנדוויהסתעפות/חיבורים וכו' ישולטו על ידי שילו

 מעגל. 
 .  דה בכל המבנהה אחיבצורבקה ן על ידי הדתק יו טשל

 באמצעות הדבקה ובאמצעות ניטים מפלסטיק. חשמל יחובר  לוחות ב  שילוט
 

השלטיםימח ולא  ב אה  ריבמחכלול    ר  כל  ייזר  נוסתשלשולם  השלטף  ום     ים. בגין 
ושילוט האביזרים בשטח    הת התאמרשנד סימון  בין  בלוחוזיה למלאה  והנקודות  הציוד  ת  וי 

 ות. החשמל ובתכני 
 : ותמקומ  3  -ב יבוצע אבזרים טשילו

 אה סעיפים קודמים.וט הכבלים, רעים עפ"י שיל ו לצביותאמשלטים ווני ג
 . תסגרגבי המ על  - וץחב 5.2.1
 ך. שב מיוחד לכסרט מחאו  ט מבקליט סנדביץ'  לשה 5.2.2
 י האביזר עצמו בטוש בלתי מחיק. ב על ג -ם בפני 5.2.3
 בלתי מחיק. בטוש  בתוך הקופסה -עים שקו  לאבזרים 5.2.4

 
 חדים ויזרים מיאב 5.3

ה אינה  אורת הפועלת כאשר התפנימי  נורת סימוןן עם  לחצ ה   -ה  ן הפעלת תאורצלח 5.3.1
 פועלת. 

ח 5.3.2 שחר  תעב  ל"ננע"מסוג  הלחצן    -  רוםילחצן  ולצורך  חצי  נור  לחיצה  לסובב  דרש 
כנדרש. הלחצן בקופ' פלסטית אדומה עםפמס   , עםבובסי פה שקופה  קלי  ר מגעים 

 . על צירים בחזית
 דגמי אביזרים  5.4

האבי לחשזכל  יהימרים  תקשורת  מתוצרתודגם  רן  יצמו  ל  -BITICINO "  מת  כדוג  אחיד 
LUNAקשטן ע"י   "  ," ע"GEWISS  -LIGHTאו  ניס "  "  CEE  י עשקו,  קי  אIKMEמיצור  ו " 

 .רך מאושרעוה ו שוא  "ולטר" או "פלזוליו"
 ולהגדרות בתכניות. נה קרמת האטימות תהיה בהתאם למקום ההת

 
   ותימוטכני וכתב הכהלמפרט   םהם, בהתאתאורה ואביזרי  גופי 5.5

   ׁ   60598תקן   או    20יעמדו בדרישות ת"י  ו   0808  למפרט הכללי  בהתאםיהיו  תאורה  ופי הג
.IEC ל הספקפ כו יפורש, ציוד הפעלה כנדרש ות,התאורה יכללו נור  יפוג. 

העזר  ל ציוד וחומרי  יקה תכלול מאמ"ת הגנה, כפר   ת לפחות, קופסת אביזרים לנורו  0.92  -ל
תאורה  קונסטרוקציה, גופי התכת וות עבודות מד לרב עמוע  וזרנה לקיר או לק שים להתרהנד

 חיר גוף התאורה. מב  ללול כ יום לע ם, כל הרשיותאמו למקום התקנת
 קבלן, רק לאחר אישור דוגמאות ע"י המפקח. ה"י  קו עסופ התאורה יוזמנו וי  ופיג

 ת ונור 5.6
מטיפוש 5.6.1 פלורסנטיות  יה  16)בקוטר    5T ספופרות  בעלי  ימ"מ(  של מו  צבע    סירת 

80=Ra  קבוצה)מ  B1 יעילו אור(,  הנורות  והצתה    W/Lm70  שלית  ת  מיידית.  חמה 
  ל ר ש, בגוון אוG.Eאו    PHLIPSשל    master color  וא  OSRAMשל    lumiluxת  מתוצר

ºC4000. 
 רן. היצ  שעות עבודה, לפי קטלוג 18,000 -השפופרות ל

  קטלוג פי  ל  ,דהשעות עבו  10,000  -ל ל"צרנים כנ( יPLמפקטיות )נורות פלואורניות קו 5.6.2
 היצרן. 

 . G.Eאו  PHLIPSו א OSRAMיקה ,מתוצרת פרות נור 5.6.3
 ם קיימים בלבד. ינקתלמ 8T  מסוג ורסטניותל פנורות  5.6.4
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 שנקים מ 5.7

לגופי 5.7.1 נו  אורה ת   משנקים  יהי ור עם  קומפקטיות  או  לינאריות  פלורסטניות    ות 
בעלי מקדם הספקאל הפלפחות  0.96של    קטרוניים  דלי  נצי ס,    -  נרגטית לות אדים 
1A 2ו אA=EEI,  קסימום שתי נורות. משנק משותף יהיה למ  יות,אחר שנים  5עם 

ה  וראפשר עמעום הנ ם" המוקד יות מסוג "חימום מראנ י ל  רות ני לנואלקטרו  נקמש 5.7.2
 תקני.  DALI  , כל פעולות השליטה יבוצעו בפרוטוקול0% לרמה ש   על

 ים: נים הבא קרישות התשורת יתאימו לדהמשנק כולל התק 5.7.3
    .הרלבנטיים(קיו ת )על כל חלבטיחו שות ריד 61347ת"י  5.7.3.1
5.7.3.2 60929-IEC  למערכת דרישות פעולה לרבותDALI . 
המא  ם יאתי  שנקהמ 5.7.3.3 בגו"ת  אים  יתהמשנק  .  במפרטינים  ופי להתקנה 

 על כל חלקיו הרלבנטיים. 20ת"י   לדרישות
ות  ד המעי  נ"לה  אחד מהתקנים  דות בדיקה מלאות עבור כלתעו  יש להציג 5.7.3.4

 . ם הנ"לקניהת  ותאה לדרישות מלתאימ
 ". TRIDONICו "" אPHLIPS" או "OSRAMת "תוצרהמשנקים מ  5.7.3.5

 יתר   רםה טרמית נגד זם הגנו עיקה בגז אחרות יהיר פ  תרונו   ורה עםתא  לגופי  משנקים 5.7.4
 ".  PHLIPS" או " OSRAMמשנקים מתוצרת "האחריות.   תושנ  5-ו

 
 נורות  בתי נורה ומחזיקי 5.8

        .   BJBיפס" או ת "פילוצרמת בדוביים בלסיב  - 5T יותנת פלואור לשפופרו 5.8.1
 . Vossloh schwabe או  BJBרת מתוצ -( PLומפקטיות )לנורות פלואור' ק 5.8.2
)תומכי( 5.8.3 פנו  מחזיקי  קומפקטרות  יהיולואור'  מנירת  יאושרו ויו  מחזיקים    סטה, 

 של המפקח. באישור מראש  U.Vקרינת  פניבמחומר פלסטי המוגן 
 .( בלבדHEAVY DUTYסינה )ה מחרבית נור ות פריקהלנור  5.8.4

 
 תי מבנה מתכ 5.9

מפחג הבנויים  מ  0.8עובי  ב  ו"ת  דקופירט  פח  ט מ"מ,  עם  שעובד  מן,  ש  תדר וה ל  יפול 
 בור הארקה. יקבוע לח  גל ובוראמיי ו וצבע אפוקסי א יסוד בע  פוספטיזציה, צ

 חיווט  5.10
אורה  ף התמבנה גובמהדקים. ות צלסיוס, עם מעל 90ממ"ר לטמפ' של  1 חתךבבמוליך מבודד 

 כוכית. משנק יוגן ע"י שרוול ז ווט. חיווט העובר ליד ההחי  חדים לתפיסתים מיוזוק חי נויותק
 גים בר 5.11

 . מפליז -ומים וכו' א  םיגרבה כל
 צתיםמ 5.12

 מתוצרת זהה של המשנקים. מצתים תקנויולנורות פריקה  
 קבלים  5.13

 נפרד לכל משנק.תוצרת מאושרת אחרת, קבל  או  תוצרת אלקו
 

 רה מכשיר ובקיוד  התקנת צו אספקה  6.0
 טבול )לביוב/מים(י וסטטר מפלס הידר בה משדגו מד 6.1

 מ'.  10/20ך רואב לבכ עם RFIם(, מוגן ור מנירוסטה )ללא אטמיסנס 6.1.1
 מ'.  20ם כבל עמ'  10עד  אומ'   10עם כבל  מ' 5עד  תחום  6.1.2
 . mA 4-20 wire-2סיגנל  6.1.3
 bar 0.1-10 המדיד 6.1.4
6.1.5 68IP 
 . Polyethyleneכבל עשוי  6.1.6
 שטוחה.  דיאפרגמה 6.1.7
 . VDC13-40ת מתח אספק 6.1.8
 -c70-°c10° ת עבודה מפרטורט 6.1.9

 .0.5%דיוק עד  6.1.10
 לסולר מפלס הידרוסטטי טבול  משדר 6.2

יבור  חסולר ו חד ליומ', מ  5באורך    כבל  עם  RFIאטמים(, מוגן    אלל)  הט רוור מניסנס 6.2.1
 לקוח(. מי או חיצוני לפי דרישת פני  2התקנה מיוחד למיכל )התאמה לתבריג "
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מפללתצוספרות    4עם    DS-8  צג/בקר 6.2.2 של  לי  נפח ו  א ס  גה  וסעם  כ ניאריציה  ל  פק 
 . VDC24 חיבור ,6.2.1לסנסור שבסעיף  

 . 0.5%דיוק  6.2.3
 . mA4-20 סיגנל  6.2.4
 . mA4-20דד מבו אהנים וסיגנל יצים שו לסיהתראות על מפ  4-ל תורשאפ 6.2.5
 ות לכבלי כניסה ויציאה. תאמומ PGקופסה מותאמת לבקר הכולל כניסות  6.2.6
 מ'. 1פלס של מיועד למדידת מ 6.2.7
יהמש 6.2.8 מוגן  דר  אפח-ל  DIV  ,1  Class  2  וץצפיהיה  יועץ    וות  להנחיות  בהתאם 

 בטיחות. ה

 יזר ול  ה סונימד גובה אולטר  6.3
 WIRE 2טרה סוני לוא  הבוג מד 6.3.1

 0.3 ÷מ'  6דה מדי חוםת 6.3.1.1
 VAC230 -ו VDC24נה ח הזמת 6.3.1.2
 .Ω600קלים לעומס עד ימיככמיד ב mA 4-20סיגנל אנלוגי  6.3.1.3
 6EEXmIIT  ים  לאזור נפיץמתא 6.3.1.4
 ' מ  10כבל עד גש ורכולל  6.3.1.5
 0.5% יוק עדם דע 6.3.1.6
 SPA ,68IP-380-4דגם  6.3.1.7
 . ספרתית מוארת )אופציה(כולל תצוגה  6.3.1.8
 ושר.ע מא וו"ונייטד מכשור או שי  קווישב NIVELCOתוצרת  6.3.1.9

  WIRE4ולטרה סוני א ר אויזל  מד גובה 6.3.2
 VDC10-28או  VAC230 מתח הזנה 6.3.2.1
הפעלה  ה נקודות   תנים לתכנות שלגובה יכלול ממסרים הניה מד 6.3.2.2

 ההפסקה ו
 67IP ותמ טידרגת א 6.3.2.3
 6EEXmIITנפיץ   אים לאיזור, מתכימיקליםד בעמי 6.3.2.4
 ת יכולת לנטרול הפרעו  6.3.2.5
 m0.3-6 לש ה דידח מטוומותאם ל 6.3.2.6
 מ' 10מסוכך עד  בלכרגש וכולל  6.3.2.7
 מקומית אינטגרלית  הצוגתל כול 6.3.2.8
או  ABBתוצרת  LST400ו אמגטרון  בשיווק   PULSARתוצרת  6.3.2.9

LLT100  תוצרתABB ( )אושר. משוו"ע  אוליזר 
 ו"ע מאושר. שוו א ABBתוצרת  LT100Lר יזלה  מד גוב  6.3.3

 24VDCנה מתח הז 6.3.3.1
  IP67דרגת אטימות  6.3.3.2
 6EEXmIITאיזור נפיץ ל   םיתא, מליםמיקעמיד בכי  6.3.3.3
 ת יכולת לנטרול הפרעו  6.3.3.4
 צוגה מקומית אינטגרלית ת כולל 6.3.3.5

 משדר לחץ  6.4
   יובבמשדר לחץ מים/ 6.4.1

 mA20÷4 ת אנלוגי עם יציאה  3/4חה בקוטר "משדר לחץ דיאפרגמה שטו  6.4.1.1
 V12-45 הזנ מתח ה 6.4.1.2
 10BAR  דידה עדם מתחו 6.4.1.3
 67IP -מותאם ל  6.4.1.4
 + /-   0.5%דיוק  6.4.1.5
 שים עמיד נגד רע 6.4.1.6
 316ה וסטנירחומר  6.4.1.7

 
 . ליולל תעודת בדיקה וכוכ

   משדר לחץ סולר 6.4.2
 Am02-4 עם יציאה אנלוגית   1/2דיאפרגמה שטוחה בקוטר " ץר לחדשמ 6.4.2.1
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 V30-12 ח הזנהתמ 6.4.2.2
 BAR 0.15  מדידה עדתחום  6.4.2.3
 76IP -ל  םמותא 6.4.2.4
 וסטה  ניר י  ועש  0.5%דיוק  6.4.2.5
 שים עמיד נגד רע 6.4.2.6
 2DIV ,1Class יצוץמשדר יהיה מוגן פה 6.4.2.7

 ה מד ספיק   6.4.3
 קומית מ הג צום תע  נטיג לקטרומא

 BAR 1.6 ץמד ספיקה לח  6.4.3.1
 65IPנפרד   י רונקטבעל ציוד אל 6.4.3.2
 VDC24מתח הזנה  6.4.3.3
 0.25%דיוק  6.4.3.4
 פולסים  ו mA20÷4ציאות אנלוגיות ה ייליחידה יה 6.4.3.5
כלול   ויהיה MODBUSג יס תקשורת מסוכרטעם   קיסופ יקהמד הספ 6.4.3.6

 . במחיר
 היצרן. ותעודת כיול ע"י  DINעם חיבור  חידה יהיה עוגן לי 6.4.3.7
 ות המים.רש ות מאושר על ידיהי ל  ביחיקה הספי  דמ 6.4.3.8

של   מותיבעל רמת אט ,עם ג'ל אטימה  ך מיועד לתצוגה מרוחקתא"ל כנמד ספיקה  6.4.4
68IP  מטר 30ורך עד בא  סוכךמל מכשור כולל כב  ,חידה()כלול במחיר הי. 
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 סטנדרטיות ותכניות הלחברהשייכים   םי מימכונ  רשימת -2מס' רק פ

 
 ביוב  ינ ומכים ובוסטר  מים,כוני רשימת מ .1

 
 'מס
 יק ת

ת  יבונצ
חיבור   מצב שם המכון  צי ' ארסמ קוארדינטות  המים 

 כתובת המכון  חה"י 

 ם יממכוני 

ת  פינן יוט רח' ס 125 500רמברנט   רח' ורוב ארלוז 12916566 127.70/165.66 231525  .1
 ט מברנר

 6-7 וצרהח' החצר 125 500רח' החצוצרה  בית מטבחים  12916102 129.08/161.16 231537  .2
 2רח' אבן ספיר   125 500פיר  בן ס א רח' דן 13316886 133.82/168.74 231544  .3
 83ל מס’ ו' רוזן מרח 125 500וזן רח' ר הדר יוסף  13316964 133.73/169.51 231551  .4
 40' דוד המלך שד 125 500לך שד' דוד המ וד המלך ד  130.14/165.23   .5

  תשד' וושינגטון פינ 160 500 ד' וושינגטוןש ן טו שינגוו 12816244 128.41/162.50 231520  .6
 סלמה 

 1רח' שער הגאי  125 500י גאה רח' שער החייל  13016360 130.64/163.06 231523  .7
 ז"ר ן שרח' זלמ 125 500"ר שז מן לז רח' 5יפו   12716066 127.77/160.73 231516  .8
 20וזת רחמ 'חר 160 500 רוזת' מחחר 6יפו   12616080 126.94/160.06 231529  .9

 1רח' בן יעקוב  125 500רח' בן יעקוב  ים מגור 13016386 130.96/163.71 231536  .10
 4ים רח' רפיד  125 500 רח' רפידים ילה מס 13216864 132.62/168.42 231518  .11
 81שד' יצחק שדה   160 505ק שדה  שד' יצח ות כנשמ 13116304 131.03/163.50 231533  .12
 44ברכה עמק  'רח 125 500מק ברכה ' ערח חק נחלת יצ 13116426 131.28/164.70 231521  .13

ים פינת  בני אפר  160 505י אפרים  בנ 'רח צור 13316948 133.55/169.95 231549  .14
 רוממה 

  ,191ת נרקיסים סמט 160 510ים  השושנ 6ון צפ 13617086 136.98/170.71 231542  .15
 רמת השרון 

  ,191נרקיסים טת סמ 125 515שושנים  ה א   6פון צ 13717006 136.98/170.73 231553  .16
 ון רשרמת ה

 ש רמת השרון "תע 160 520השושנים   7צפון  13617164 136.73/171.37 231552  .17
 46ידים רפ רח' 125 505 םדירח' רפי ברוך תל  13216942 132.41/169.27 231543  .18

 ישראל,    חקרושד'  300 500ח רוק' שד רק הירקון אפ 13216726 132.31/167.77 231555  .19
 יהושע גני  

 וסטריםב

 160 500הטייסים דרך  ם הטייסי     .1
דרך הטייסים )פרק  

ר  זומרליד   וולפסון(
 לה גוורדיה 

 נת קק"ל אפרים פי בני 160 510ם בני אפרי רשפון      .2

 A63 500ורה שד' הגב רה בוגה     .3
 ול  ' הגבורה משד
 13מס' 

  500רח' אבנר   צהלה      .4
ניס  כ 14ר  אבנ רח'
י  ן של קנטר וי נלח
 הלה צ

פיל"  הדת " עחניון מס   505  רח' בני אפרים צור     .5
 פינת רוממה 

 קיפניס לוין גן ברח'  315 505ס לוין ניפ ירח' ק משתלה      .6
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 'מס
 תיק 

נציבות  
ר  בויח מצב ון המכשם  רצי ' אמס ות קוארדינט מים ה

 בת המכון כתו חה"י 

 מכוני ביוב גדולים 

 404 'רח' מס 400 500 סהרון רח'  סחנה      .1
 חוף גבעת עליה  35 500 חוף גבעת עליה גלים בת      .2
 4 אליעזר החרוני ח'ר 80 500אליעזר החרוני   רסקו      .3

סיץ  רשושנה פ רח' ריית הנוער ק     .4
  ליד) ךנוקריית חי 160 500

 לוינסקי( סמינר  
 בקצה רח' נמל יפו   500יפו נמל  עג'מי      .5

ון  כרזי     .6
חוף  על  חוב מבקצה הר  1ם  ישוקדרון  זיכ ים קדוש

 הים 
        

 שאיבה למי קיץ נות חת

' טרומפלדור פ.  רח  500רח' טרומפלדור   טרומפלדור      .1
 ואל הרברט סמ

 ף גוניזככר ד  500ף ר דיזנגוככ יזנגוף ככר ד     .2

מת  ן ר מלו     .3
רח' נמיר כניסה למלון    500נמיר   דרך אביב 

 רמת אביב 
 ו מיה ול יר אוסישקין מ   500ן ישקי אוס ין סישקאו     .4
   510ין סישקוא אבן גבירול      .5

  500קדם  קדם     .6
רח' קדם ירידה  

וף גבעת  לח  תדרומי
 עליה 

לאחר  יה שניה  ל רח' ע  500עליה שניה  ה אריאנ     .7
 6מס' 

ור  ף צ'רלס קלחו  500קויפמן  ס קלור 'רלצ     .8
 כניסה לחנייה 

ך  רד נתש פי איסרלי  500ליש  איסר איסרליש      .9
 פ"ת 

   500וי אשכול ל ב דה דוש     .10

תחנת אוטובוסים    500רח' דניאל  ל דניא     .11
 סופית "כרמלית" 

ומי  חוף הצוק הדר חוף הצוק      .12
500   

שה  ומ רג בלנצומת וו   500וולנברג  וולנברג      .13
 סנה 

ק. גלויות פינת חיל    500חק כוכבי יצ  ק יצחכוכבי      .14
 שריון 

מה  דרודולה בחניה הג  505 ןפמ קוי ינריום דולפ     .15
 מדולפינריום 

מול כניסה ל"צפרי"    505רוקח  צפרי      .16
 בפארק הירקון 
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 'סמ
 יק ת

נציבות  
חיבור   בצמ המכון  שם מס' ארצי  ות קוארדינט המים 

 ן ומכ כתובת ה חה"י 

 גרי מים מא
 רח' עמל ברמת גן   700ר  רח' אבנ לה צה בר'    .1

 בר'    .2
הלה  אתר בניה צ  700ם השלודרך  ב זורולואר

 דשה ח
        

 ם אשייר מדי מים

1.    
 מד מים  

   800דרך השלום  "גן סירני" 

2.    
מד מים  

   800אבנר  "צהלה" 

3.    
 ים  מד מ

 מדיון ילמה שגידרך   800ים הטייס  ב" ל"בר 

   800רוקח  י יע רב  חיבור    .4
        

 מגופים ראשיים 

 36"רוקח  -ם ירפ א  בני -צהלה   - יצפונ שדה
   700השושנים   מגוף ת"צ     .1
   701רח' אבנר   101מגוף מס      .2

3.    
   לתא גדו

 לפני בר' צהלה   201רח' אבנר   מגופים(  5)

        
 24( "מערב)וקח ר 'שד 

ב   104מגוף     .1
 גולפיטק   700 שד' רוקח ( יטק)גולפ 

  - לוי אשכול לומ  רוקח  702 רוקחשד'  24שד' רוקח "     .2
 פים מגו צומת 

 24" ל "קק

צומת קק"ל בני    701קק"ל  24" קקל    .1
 אפריים 

        
 36"בגין   - נמירך רד

צומת      .1
   700דורי  י ז'בוטינסק

על פרשת      .2
   800כים פרשת דרעל  םירכד

        

 24"המלך   שאול

מגוף שאול      .1
 יד קיריה ל  רמירך נד  701מלך ול האש המלך 
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 'מס
 תיק 

נציבות  
חיבור   מצב שם המכון  מס' ארצי  טות ני קוארד המים 

 כתובת המכון  חה"י 

 48"השלום ך רד

לום  דרך הש    .1
  "24ץ ובייפס מגוף חוצ  715לום דרך הש 48"

 כה בריד יל

ם  דרך השלו    .2
כניסה לבר' ארלוזורוב    716ום דרך השל 48"

 ר" ירויט"בוב

ת  עליי     .3
ינת  פ  רח' עלית הנוער  800ר הנוע  עלית ( 109ער) ונה

 ד' השלום 
 ן אם מול תדירלושהד'   811דרך השלום  111מגוף מס      .4

ת  שעת התחמורח' גב ז השלום מרכ    .5
'  רח ת רך נמיר ופינד  800

 פלן ק
        

 30" ןדיימשה 

פינת  וער  ית הנרח' על   710דרך השלום  110מגוף     .1
 ם לו' השד

2.    
ד  ד. לומגוף  

נת דרך לוד ומשה  פי  712משה דיין  שה דיין מ
 דיין 

        
 36( "דרך לוד)ב ל בר -  חיים בר לב

   702 בר לב  36לב " בר    .1

ף גשר ק.  מגו    .2
 לויות . ג על גשר ק  700לח"י רך ד ת יוגלו

        
 24"גרוזנברג  -ה "מזא

ה  מזא"רח'     .1
ה  זא" וצץ ממגוף ח   703 ה "אמזרח'  24"

 פינת מנחם בגין 

רח' מזא"ה      .2
מגוף חוצץ מזא"ה    707רח' מזא"ה  24"

 רוטשילד ת ניפ

ה  רח' מזא"    .3
מזא"ה  וף חוצץ גמ  711ה רח' מזא" 24"

 וס אטר פינת ש
        

 36"הר ציון -ברק בני -המשגר

יגיע כפיים      .1
גיע  י  תינים פד חרוצ י  778ים יגיע כפי  36"

 יים כפ
 י ברק פ' הרכבת בנ  781בני ברק   36ברק " בני    .2
 ציון פינת סלמה ר ה  787הר ציון  36הר ציון "    .3
        

 24"ירושלים 

ם  ' ירושלידש    .1
 3פו  י  718ם  ירושלי 24"

ים  ושל שד' יר    .2
 2יפו  פינת דר' ארליך  717שלים  ירו 24"

ם  ירושלישד'     .3
ושלים פינת  יר שד'  711ירושלים  'דש 24"

 סלמה 
 

 סטנדרטיות של מתקנים לדוגמא  ניותכת .2
מחלקתב אביבים  שוניםמתק   מי  סוגים  קיימים  מ  נים,  מתקנים,  שאיבהתשל  בי ,  קני  וב  מתקני 

 טרים.י קץ ובוס י מ קנתמ ותיעול,
יכך יש  לפו  יםהאמור   מתקניםמה  ל אחדשל כ  כנית דוגמאת  החברהישה, ניתן לקבל מנציג  רדעפ"י  

 ייל. במ  םעבר לקבלניוג והנ"ל י נצילפנות ל
 . מתקניםאו להסיר  יףס לעצמה את הזכות להושומרת   "מי אביבים"חברת  .3

 


