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מערכות חשמל במתקני מים, ביוב ותיעול של  אחזקה ביצוע עבודות ל  22/356  'מכרז פומבי דו שלבי מס
 בע"מ )"החברה" או "מי אביבים"(    2010חברת מי אביבים   של

 
: )להלן  1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  ד'   17לפי תקנה    תשלבי דו    חינהעם בפומבי  הינו  מכרז  ה .1

 רז"(. "המכ
 

 
הסכמת  ע"י   הצעהשת  גה .2 ועניין  דבר  לכל  תהווה  והתניות    מציע,  התנאים  ההוראות,  לכל  המציע 

 המופיעים במסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי המכרז. 
 

הרשוהמסמכי .3 נפרד ממסם  בלתי  חלק  מהווים  מטה  להצעתו    המכרז מכי  מים  לצרף  המציע  על  אותם 
 כשהם חתומים:

 

 עמוד מסמך 'מס

 8-1 מכרז ה יכמסמ 1

 9 טופס הצעת מחיר -  1 'נספח א 2

 10 במחירים קבועים  אופציונלייםלשירותים  יםמחיר -2א' נספח  

 11 טופס התחייבות לקיום הצעה  - 'ספח בנ 3

 12 ערכות חשמל מ של  אחזקהבביצוע עבודות סיון מקצועי ינספח נ - 1'נספח ג 4

 13 וחברות עירוניות  יבתל אב עיריית, מי אביבים מול ל ניסיוןהצהרה ע - 2'גנספח  5

 14 מועסקים אצל המציע ה יםמוסמכ  חשמלאיםעל   הרטופס הצה - 'דנספח  8

 15 תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים ולחוק שכר מינימום  - ה נספח 10

 16      רז אי תיאום מכם ולים העסקייעל דיני ההגב בר שמירהתצהיר בד  - 'ונספח  11

 17 "גורמים מתווכים"ל "דמי תיווך"ום ל אי תשלתצהיר ע - 1'ז נספח 12

 18 ירה פלילית או הליכים פליליים עניין חקתצהיר ב - 2'זפח סנ 13

 63-19 הסכם  - 'חנספח  15
 

 

 :  הצעתו, את המסמכים הבאיםיצרף למציע  , ה4בנוסף למסמכים המנויים בסעיף  .4
 

 ורשה. עודת עוסק מ. אחרת, יש לצרף תתעודת ההתאגדותק מתהעה, יע חבראם המצ 4.1
 

או השותפים    י המניותשמות בעלחשבון על שם התאגיד,  ה  א וראם המציע חברה, אישור עו"ד או   4.2
)דירקטורים(. במידה ומי מבעלי המניות במציע הינה  הלי התאגיד  עור אחזקותיהם, שמות מניוש

פות, לפי  ו/או השותפים באותה חברה ו/או שותת  וית בעלי המנ יש לפרט א  חברה ו/או שותפות,
או גוף  אדם  בני  חבר  ולא   שר ודםדי ישות בלכ  עיעד שהפירוט יג   עור אחזקותיהםיוש תאים,  המ

 . משפטי אחר
 

גבר ויהיה הבסיס  ת בין אופני המדידה והדרישה לתשלום, כתב הכמויות יבמקרים בהם ימצאו סתירו  .5
 . םהקובע לתשלו

 

 .משותפת הצעה ר הגשתלא תות .6
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 תקופת ההתקשרות   .7
 

יה  שונה"(, בתוספת אופצ הרא  ת: "תקופת ההתקשרו)להלן  הינה לשנהקשת  וב המ  קשרותתהתקופת ה 
(  4ראשונה בתקופה אחת או עד ארבע )קשרות הך את תקופת ההתיבים בלבד, להאריה למי אב השמור

 האופציות בהסכם(. ל  כ אם ימומשו שנים 5בת  תקופות נוספות בנות שנה אחת )סך הכל ההתקשרות
 

    . 2022  יוניהינו רות שקחילת ההתתלהמועד המשוער  
 
 

 :  רז זהבמכ םלוחות הזמני .8
 

בתל אביב )מציע    46רפידים  בת תובכ 10:00בשעה  4.202227.יערך ביום  חובהת השתתפו כנס מציעים
 שתתף( שה להכנס לא יורדקות ל  15 חר מעלאשי

 

 .ובהחסיור תתפות בהשה  - מאגלדוים /קןיערך סיור במתתכן ובתום הכנס י
 
 חייה( חר ד)לא  00:15בשעה   2.5.2022 :ן להגשת שאלות הבהרהאחרו  ועדמה
 

 ( )לאחר דחייה 00:12בשעה  9.5.2022: צעות השת המועד אחרון להג
 

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

 
 הבהרה ת לושא .9

הקלמועעד   9.1 בסעיף  ד  רש  תשגלה  ללעי  9בוע  המציע  הבהרה,  להודישאלות  אבאי  למי  יבים  ע 
בהיר salya@mei-avivim.co.il   ל בדוא" חוסר  או  התאמות,  אי  שגיאות,  סתירות,  כל  ת  ועל 

כל  ועל  המכרז,  במסמכי  שהתעו  שמצא  בקספק  אצלו  ענין  רר  או  פרט  או  סעיף  של  למובנו  שר 
ת  כל שאלה או הערה הנוגע  לע  או  זא המכרגע לעבודה נשוהמכרז או הנו  סמכילול במהו הכ כלש
 ח הביטוח.  תקשרות, לרבות נספהה ם להסכ

 

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

ל   ימ 9.3  הלנקבשתת  בכתב תשובות ורק,  טלפונית שיימסר למידע אחראית תהיה אאביבים 
 .התוא יחייבוהחברה מ

 

לינדרש  פוניםה 9.4   WORDמסמך    יעה להלן(, על גביופשמ)  רת ודותיהם בטבלה מס ך את שאלורעם 
נספחבלבד השאלה,  של  סידורי  מס'  בלשון/:  השאלה  פירוט  סעיף  העברית.    מס'  בשפה  בהירה 

   ."כללי" - נספח/סעיףבטור  לצייןואז ת כלליות, ול גם שאלוניתן לשא
 

 לה רוט השאיפ עיף ' ססמ נספח  'מס
 
 
 

   

 

המ   9.5 ארצליע  צעל  להצעתו  כף  פרוטוקול  התשובות  יםיעהמצ   נסת  כל  ההבהרה  של  ואת  אלות 
 על ידו.  שניתנו במהלך המכרז ופורסמו באתר האינטרנט של החברה חתומים

 
 :אופן הגשת  ההצעה .10

 

הנמצאת   רזיםהמכ בתתיל  00:15-00:07בין השעות  'ה -' להגיש בימים א עה ישאת ההצ   10.1
, קומת 7ן בניי ,ביב תל א,  112רחוב דבורה הנביאה , מ"בע 0120חברת מי אביבים  ידבמשר

 . 00:15השעה עד , ניסהכ
 

 ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד.   10.2
 

יד  למלא את הצעתו בכתב  רגיל ו  4A  המכרז בדף  דפיס בהדפסה רגילה את מסמכיהלעל המציע   10.3
 ה.   בהדפס ברור או  קריא ו

 

 מכרז.ה  כיבמסמ נוסף הנדרשכל מסמך  רף להצעתוע יצהמצי 10.4
 

 י המציע. חתומים על ידלהיות   חייבים ה הצעכל מסמכי ה 10.5
 

 . המחירים  תעל גבי טופס הצעו יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד 
 

  :כמפורט להלן סגורות ו תנפרדו מעטפות  (2)ההצעה תוגש בשתי  10.6
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מים  דמסמכים לתנאים מוק" : מיליםבולט הם קובמנו יוה יצעלי - מעטפה אחת 10.6.1
 להצעת המחיר. פרט , וכל האישורים,  רזמכי המכו כל מסס וכנואליה י   - "ת מידהמווא

 

ס  ואליה תוכנ  -"  הצעת מחיר: " לט המיליםובמקום ב  נועליה יצוי - מעטפה שניה 10.6.2
 . יר שתוגש על גבי טופס הצעת המחירהצעת המח

  

כל יא 10.7 לערוך  ה תמחיקו  ן  המכרזשי ו  ותוספ,  בטפסי  להוסי  נויים  תנאיםואין  התניותניות,  ף  ת,  , 
כל הסתייגות תקנה למי אביבים זכות לפסול את    .: "הסתייגויות"()להלןויות  הסתייג  קשות אוב

מההסתייג אההצעה   להתעלם  לחילופין,  להו  או  שק ויות  את  בהסרת  תנות  הצעה  ילת 
 . הל ידזמן שיקבע עההסתייגויות, תוך פרק 

 

צעה  או כל השמעות,  מדו  רות או  בהיי  א  ה בחסר, הצעה הלוק  לרשאית לפסול כ   תהיה   ביביםא  מי 10.8
 ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.אינה ש
 

 מסמכי המכרז לאו תוספות /תיקונים ו .11
את    מי אביבים שומרת ו/או  הזכות לעצמה  להם  להוסיף  ו/או  בכל  לתקן את מסמכי המכרז    לעדכנם 

ע   ינטרנט באתר הא  יעויופ כרזלמ  חס יייים בהתושינו  וניםכעד  הגשת הצעות. ל  רון האחעד  ומה ד  שלב 
ם אלו ייעדכן בשינוחריותו להתמחובתו של כל מציע ובא  iloavivim.c-www.mei. :  תובתברה בכשל הח

  .עד המועד האחרון להגשת הצעות
 

  :תפותשתלהקדמים תנאים מו .12
דיים. הצעה  סף מצטברים, הכרחיים ויסו  תנאיינם  ה   זהעיף  בס   להלן  יםורטפ המ  מובהר שכל התנאים
בה על המציע לעמוד באמצעות  ותיפסל. מודגש כי ח  -מי מהתנאים המפורטים להלן    אשר לא תענה על

יע,  ל מצצעתו שלא תשקול ה  מטעמו בכל התנאים שלהלן. מובהר שהחברהמצעות אחר  צמו ולא באע
 ן. הלשל ם איוד בכל התנ אם יעמ אלא

 

   .1976  -תשל"ו  ת גופים ציבוריים,רים הנדרשים לפי חוק עסקאואישוכל ה לבעהמציע    12.1
הצעתו במסגרת  לחברה  ימציא  חשבונלאישור    בנוסף  ,המציע  פנקסי  ניהול  וניכוי  על  מס ות 

המצורף    יםתצהיר  ,במקור המכרזסמלמו'  -ה  יםכנספחבנוסח  י  מיםחתו  םכשה,  כי  דו על 
 . ד"עוי "ע יםאומתומ
 

קבוצה א'    160ז בענף  הצעות למכרן למועד האחרון להגשת הקבלנים נכו ה  שםהמציע רשום במר 12.2
ועד  ון למשם הקבלנים בתוקף נכום ברשור רישילצרף אציע  להוכחת האמור על המ  .לפחות  1סוג  

   .אחרון להגשת הצעותה
 
 

עבודות    ועצבבי (ים האחרונותהשנ 3במהלך  )  שנים לפחות 3כח של  ניסיון מובעל  המציע 12.3
 . עבור כל גוף  ₪ 50,000ל לפחות שכספי ף יקבה גופים  2עבור לפחות כות חשמל ערמ  של אחזקה

למסמכי    ( יופותעל צרו' )המצורפות כנספח ג  ותצהרההלחתום על  על המציע  ,  האמור  להוכחת
 , ר כאמוהניסיון    ומפרטת אתה  דהמעי  ,הל החבר"מנכשל  חברה חתימה  של  ובמקרה    ,המכרז

תאריך סיום  התחלה ותאריך    ,הגופים להם ניתן השירות  ,עווצהעבודות שב  וט וסוגירכולל פי
 .שמות אנשי קשר ומספרי טלפון ,תן השירותהתקופה בה ני לש

ניתן  ע"מ,  וסק מורשה לחברה ביקה את פעילותה מעוזו העת  ברהמציע שמאוגד בעת הגשת ההצעה כח .13
יח כי  וכ לההמציע  על    .מורשההק  העוסשל  ים  עסקהומחזור  ון  את הניסי ה המציעה  לייחס לחבריהיה  

העתק תעודת  ,  ה בע"מכולל העברת עובדים לחבר   ,תמקשה אחככוללת  ה  בהעתקת הפעילות  אכן מדובר
 רה לפעילות.  של  החב ורטוכן הסבר מפהתאגדות, בעלי מניות, 

 

ן  נכו  ו, אשרהלינמ  יותיו אומבעלי מנ הצעה של מציע, ולרבות מי  ול על הסף  תהיה רשאית לפסרה  החב .14
כנגדו חקירהעות מההצ  שתהגלמועד   פלילי פלי  תנהלת  הליכים  או  מילית  שוחד,  של  בעבירות  רמה,  ם 

 קבלת דבר במרמה וכיוצא בזה. 
 

ות  ד ג', ולרבהצעתו כלי רכב של צת  יע שיגיש במסגרעה של מצהסף הצהחברה תהיה רשאית לפסול על   .15
הליכים פליליים    ית אופלילה  ירתנהלת חקדו מכנגשר  , ארותוברות קשליו או חמבעלי מניותיו, מנה   מי
ש  אמורכ הצעה  וכן  הסכם  ל לעיל  לו  שיש  ג',    מציע  צד  עם  המכרז  נשוא  השירות  לביצוע  התקשרות 

ו הליכים  ה פלילית א ת חקירשר כנגדו מתנהלברות קשורות, אליו או חו, מנהולרבות מי מבעלי מניותי 
   עיל.פליליים כאמור ל 

 

ברות  חעיריית תל אביב ו  מולדה  על ניסיון בעבוכי המכרז  סמלמ  2ג'ספח  ב כנהמצ"ר  צהיא תלימציע  מה .16
 ת"א ומול מי אביבים.  עירוניות של ע

 
  2'גנספח  ין זאת בל ולא צי"ים הנמול הגופיסיון  החברה תהא רשאית לפסול הצעה של מציע שיש לו נ

   .המכרזמכי למס

http://www.mei-avivim.co.il/
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מוטעה  שהוא  ידע  מ  עלשהצהיר    נמצאברה  החת  בדיק  ע שלאחרה של מציחברה רשאית לפסול הצע ה .17

 הצהיר ו/או ליידע את החברה במידע רלוונטי.חברה ו/או נמנע מל ה ו כדי להטעות את יש ב ולא מהימן ו
 

ירת  בנוגע לשמ   שלילי  או דוח ביקורת  עת שלילית בכתבת חוות דם קיימהחברה רשאית לפסול מציע א .18
נים שקדמו  וש השך של הלבמר המציע  התקשי אתו  ממשלת  ףו/או גוממשלתי    זכויות עובדים, ממשרד

 כרז.  מן להגשת ההצעות באחרו למועד ה
 

  ל מסמך שיון או כי רשאית לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רהחברה   .19
   .החברהע ע"י קצוב שיקב תוך פרק זמן ה תו לחבר ומצאים את ה שלילה ,אחר

 
 ידה ומשקולות ת מאמו ,כללים -בחירת הזוכה במכרז  .20

זוכים ו  ההחבר 20.1 עים אחדים ולחלק את  ין מציבמכרז  בצל את הזכייה  פל או  / רשאית לבחור מס' 
אמינות ו/או שיפור    שיפור  ביצוע השרות או חלק ממנו בין מספר זוכים, בין היתר מטעמים של

 .אחר יכל טעם עניינ  עמידה בלוחות זמנים ו/או  לויות ו/אוך השרות ו/או חיסכון בעמער
 ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.   יהתה  ות/ הזוכה ות/ ההצעה 20.2
,  שני  כשיר.  הבלעדי   דעתה  שיקול  פי  על  י שנ  ירבכש   רוחבל  חייבת  לא  אך  רשאית  המכרזים  ועדת 20.3

  תהא   החברה  כזה  במקרה .  לחברה  כרזמב   הזוכה   בין  ההתקשרות  תופסק  אם  במכרז   הוככז   רזיוכ
בהתאם לכל תנאי המכרז    השני  רהכשי  עם   שרותלהעביר את הזכייה במכרז וליצור התק  רשאית

 וההסכם לרבות הגשת ערבות הביצוע.

ו  ב ו/א ו יסרההסכם, אסרב לחתום על  י,  במכרזיה  י ת זכדעוהברה  מהח  לבקיש במקרה בו מציע,   20.4
תנא עפ"י  התחייבויותיו  את  ימלא  ההסכם,  לא  ו  יחזוראו  י  לי בו  הבקש  סיבה  בטל  מכל  צעתו 

ל רשאית  החברה  תהיה  ההצעהשהיא,  את  ההצעות,    בתור  אה בה  קבל  בתנאי  בדירוג  העומדת 
יובהר כי לא יהא בהודעה    .החברה  לעדי שהבל  התעדחדש, עפ"י שיקול    במכרז, או לצאת  המכרז

כ הצעלמציע,  למי  בהחזרת  תו  זה,  ובכלל  התקבלה  לא  הצעתו  הבנקאית    חאהההמכרז  לקיום 
 כותה של החברה כמפורט לעיל. ו, בכדי לגרוע מזלידי 

ל 20.5 המידה  ההצעה  ירבחאמות  בדרך  ת  תהינה  במכרז  להלן:  שקלול  הזוכה  הפורטים  המרכיבים 
 ת.תרונואת מירב הי חברה תבחר ההצעה המעניקה לפן שוובאת  איכו 20% -מחיר ו 80%

 
 :  (80%)  אופן שקלול הצעת המחיר .21

 

 ( ללא תוספות  )במחירי נטו לאחזקההעדכני קל  ד וןירע"פ מח ישו אחוז הנחה  ם יגעיהמצי 21.1
 

צורך שקלול ההצעה בלבד(  )ל  "חש  200,000של  כה מסך  נוים ייעמצדי העל יינתן  שיה  אחוז ההנח  21.2
הנחה על המחירון,    20%יציע  המציע, כך שלדוגמא: מציע ש  ההיקף הכספי של הצעת  תא  והוה וי
של  הכס  היקףה  זיא יהיה  פי  תקבל    160,000הצעתו  ביותר  הזולה  ההצעה  )לשנה(.  נק',    ₪80 

 להלן.  21.5בסעיף  בהתאם לנוסחה 
 

לתת  יעמצ 21.3 מעוניין  )% אחו  שאינו  בי  חהנ ה  ( ז  שיצורף  ציין  המחיר  הצעת  מכרז   ה  כיסממלטופס 
0% . 

 
תקבל   21.4 ביותר  הזולה  ו  80ההצעה  הנקודות  בהתאהצעושאר  ניקוד  יקבלו  ה:  הבא  וסחהלנם  ת 

   x  80ההצעה הנדונה   ההצעה הזולה ביותר חלקי
 

שעת חירום  ב  יונליים במחירים קבועיםפצאום  שירותי  אודות  תעריפים למכרז    2א'  נספחמצורף כ 21.5
ועליהם    . השירותים והמחירים הנ"ל יחייבו את הזוכה בכל תקופת ההתקשרותיםג ובמקרים חרי

 . לא נדרש להגיש הנחה במסגרת המכרז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   -ר עסקי שמו - 

5 

 

 ( %20) אופן שקלול רכיב האיכות  21.6
 

 
 יקת ההצעות ם בבדהשלבי .22

 : ראשון שלב 22.1

 . וקדמיםהמם נאיתבציע המ  של תיבדק עמידתו  - ילהחת 22.1.1

 . תוקת קריטריוני האיכבדילב לש רויעב ם המוקדמים מציע שעמד בתנאי  22.1.2

 לעיל.    21.6בסעיף   בהתאם לפירוט ללוק ן ציון משומת תיכוי האיונבדיקת קריטר 22.1.3

מינימל צ הצעה אשר דות אפשריות.  קונ   20מתוך    13  וא י להצעה היון איכות משוקלל 

שלההא  ןיוצ מ  יכות  תעבור  -  כךנמוך  את  ש הב  לשל  לא  עברו  אשר  המציעים  ציון  ני. 

 י. נימלי יעברו לשלב הש ינ לל המק ושהאיכות המ
 

 ומתן ניקוד.  חירמ הת ות של הצעמעטפהחת י פת שלב  : שלב שני 22.2

 
של קריטריוני האיכות    יון המשוקללל ידי שקלול הצלהצעה יחושב ע  הסופיהניקוד  :    שלישישלב   22.3

ה.  המחירן  ווצי שציונה  אלא  הוב הג  יהיה  קללמשוההצעה  הזוכה  ההצעה  תהא  ועדת    ביותר  אם 

כללו  שוי  תחרותי נוסףיך  ל ה  קייםוועדה לואם תחליט ה   יםדעמים מיוחאחרת מטבעה  זים קרכמה

הצעה  ר תהא הלל יהיה הגבוה ביותההצעה שציונה המשוקצעות בהתאם לכללי ההליך ו ציוני הה

 ם. חדימיוזים קבעה אחרת מטעמים כרמת ההזוכה אלא אם ועד

משקל   מידה ת אמ
 אופן הניקוד תיאור באחוזים 

  יע ומקצ ןוסי ני
ודות  בע  וע בביצ

מערכות   אחזקה של
י מים,  נק חשמל במת
יעול של  ביוב ות

 החברה 

3 
ת המצורפהצהרה אם לניסיון מוכח בהת

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

אגיד  ת/ תמקומי)רשות   שהוא גוףכל  עבור 
שבוצעו   ('וכון  איגודמים וביוב/ מקורות,  

  חשמלאחזקה של מערכות עבודות  םורעב
בהיקף מצטבר של  ביובו מים ינבמתק
  נק',  1-כה בזמ₪  50,000פחות ל

 . נק' 3  מום שלמקסי לעד 

עת  חוות ד 
הממליצים יבחרו לפי שיקול דעתה הבלעדי של   10 לקוחות / יציםממל

 החברה   

תה  דע שיקולם להתאיינתן ב קודהני
  מהשיחותות הבלעדי של החברה מההתרשמ

 . תצע המציע עבודובגופים ביאנשי קשר  םע

מות כללית  התרש
 7 מיכולות ביצוע 

תאם  התן בינ י  וז מידה  ת מאהניקוד ל
פים להם נתן המציע  וגים : ה ים הבארטפרמל

שירות והיקפי פעילות מולם, חוסן כלכלי  
כמות   , ISO-קני  , ת DBבהתאם לדו"ח 

  חשמלאים מוסמכים שמועסקים על ידו בצורה
  חודשים 3מעל עובד ומעביד( סי ח)י ישירה
וכל שיקול נוסף    ד' ח נספבשיוצהרו  םיהעובד 

   רהלעדי של החבתה הב ול דע ק ישבהתאם ל
 

וע השירות  צת מאופן ביההתרשמות הכללי
 המציע מזכה בניקוד מקסימלי  דיי על
 נקודות בהתאם לשיקול דעתה  7של 

ה השוואתית  הבלעדי של החברה וגם בצור 
מת מידה זו  גרת א ס במ .למציעים אחרים

מחויבת(   לא ך החברה תהא רשאית )א
 ע י צמבשטח מביצוע עבודה של הלהתרשם 

יש להגיש את    ניקוד אמת מידה זורך לצו
 : םסמכים הבאיהמ

התקנים או  ל מכון ש  ורהסמכה / איש .1
מכון  אחר שווה ערך/איכות בתוקף  

 ISO-לתקני 

 פרופיל המציע.  .2
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  קת ההצעותדיב ןפאו .23
ת  דיקבלניים(  ו ת ביועצים חיצו)לרבות היעזרטעמה  ת מצוות  ונמיה רשאית לועדת המכרזים תה 23.1

   .להלן: "צוות הבדיקה"() ות והמציעיםהצעה

הבדיקה 23.2 משר  צוות  בכל  לבקר  רשאי  היהיה  אתר,  או  מתקן  מפעל,  ידי  מו ד,  על  מופעל  או  חזק 
 רותים המוצעים. ילש  וו א למציעחס בי  כן לבקש ולקבל כל מידעו  עמציה

ליה  תה  החברה 23.3 כל  ו ספרשאית  שמציע  הל  סברה  אם  פ הצעה,  שיתף  לא  עםהצעה  ת  צוו   עולה 
 דע, כנדרש.מיר קה או לא מסבדיה

, אם אותו  כי היא נמצאה הזולה ביותר  החברה רשאית שלא לבחור בהצעת מציע אפילו יתברר 23.4
  יות חוזיות קודמות שהיו לווב יחיתהודית  יס  פרהבעל שליטה בה, הפרו ה  ואה ה שמציע או חבר 
ו להגשת  קדמשת  רונונים האחהש, במהלך חמש  ה, כלפי החברטה בהשלי  א בעלוהשאו לחברה  

 הפרה.  ד שנמסרה לו הודעה בכתב מהחברה בנוגע לאותה  מכרז זה, ובלבב עהההצ

כי 23.5 ו/או ההס רות  קשתהה  המכרז או  במסגרת הליך   התעורר חשד סביר  כל  ו/אכם  של החברה  ו 
יצוע תרמית  ב בצע או היה מעורב בל  סהני   וא  ביצע   מטעמוו/או מי    מציעחברה  ר עם  החא  כםסה
פליל יב  וו/א  ד החברהכנג ו/או למתן שירותים  קשר לאספקת  ב  יתצע עבירה  טובין או למכירתו 

לעסק עבו/או  לביצוע  ו/או  במקרקעין  החברהה  עבור  עפ"י  ר  אתה  החברה,  ודה  שיקול  שאית, 
זמן שהוהצעתו    את ל  ו סלפי,  לעד הב  דעתה לבטל בכל  זכייתאו  לפי  שרות עאו התק  ו א את  ימו, 
 . ןהעניי

ציו  23.6 של  משוקל במקרה  זהן  ששה  ל  אול  הצעות  סעיף  ות י  תי  יחול  לח2ר  המכרזים  ב.  חובת  וק 
מס'   התשס"ג15)תיקון   )  ," כך:  בו  הקובע  מקרה  הבכל  שקלול  תתלאחר  שתי  ה  נקבלהצעות, 

  א יות העצהתר, ואחת הזהה שהיא התוצאה הגבוהה ביו תללקואה משתוצות הצעות או יותר בעל
ה  ,של עסק בשליטת אישה בעת הגשתה    להף  ובלבד שצור  כרזמב  זוכהאמורה כתיבחר ההצעה 

 , שהעסק הוא בשליטת אישה.שור של רואה חשבון ותצהיר של המחזיקה בשליטהאי
 יים אף אחד מאלה: ק תמלא   ,וכי יטהבשליקה יוכיח כי אישה מחזן  וחשבאישור רואה            

מכהן   .א נושאם  משנה  קיד  בתפ  הר שמא  בעסק  כללי,  סגןלמנהל  כללי,  ,  כללי  למנהל  מנהל 
כ  כלו  עסקים ראשי  נהלמ שהוא אינו   אמור בעסק אף אם תוארו שונה, הריממלא תפקיד 

 יטה. של המחזיקה בשל קרוב משפחה

 טה. ישל ה בקהמחזישל ים אין הם קרוב -נם נשים אי  ריםאם שליש מהדירקטו .ב

או    הצעות  בניקוד בין שתי   במקרה של שוויון  עיל,ל  23.6  ףהקבוע בסעים לא מתקיים המנגנון  א 23.7
תבחר  ריות המ,  זהות  ם  זי כרועדת  המחיר  הצעות  וגם  ובמידה  ביותר  הזולה    תיערך  -בהצעה 

 הגרלה.  
 

 . דין פי  על ר ניהול משא ומתן מותר שא, כתן עם מציעיםהל משא ומרשאית לנ החברה .24

 תוקף ההצעות והארכתן תיעפקמועד  .25
 

 ות. גשת הצע האחרון לה מועדהם מיו 120ות הינו הצעתוקף ה  תמועד פקיע 25.1
   צעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תוקפן.ת לשקול את ההיב חיבים אינה מת אבי מי 25.2
תהיה    ה,וכי אביבים בדבר ההצעה הז מ  ל ש  וגשו לפני מועד ההחלטההיה ופקע תוקף ההצעות שה  25.3

 הם. ילהארכת תוקף הצעותשה בבקם יעילמצלפנות   מכרז אוהרשאית לבטל את   יםיב בא ימ
ד שנקבע או לסרב ריכה תוך המועהאל  הצעתו, רשאיקף ות  ך אתש להארימציע שהתבק 25.4

  מי אביבים על הארכתהלע א הודיאת תוקף הצעתו או למציע שסרב להאריך  להארכתה.
 . זרכמהתף בהמשך תוקש, לא ישבכמ

 
 מכרזכה בוהז  עיציבות המיחתה .26

במכרז מתחי  לחב להמצי  ביהזוכה  ההומ ימים    7תוך  ברה  א  הזכדעיום קבלת  על  כים  יה את המסמי ה 
 :  הבאים

 

 .מציעשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו והליווי חותמת ההסכם ה 26.1
 

 .הסכםהכי במסמ  6בנספח  ח הקבוע וסבנערבות ביצוע  26.2
 

ן על  ם כדי ותח   המכרז(,במסמכי    םרספוכפי שמ   וסח )בנולהסכם    2נספח    -  אישור ביטוחי הקבלן  26.3
   הסכם.מסמכי המכר והפורט בהנדרש והמכפי  ל, הכדי המבטחיםי

 

מס 26.4 נספח  ירת  אי  ו/או  השירות  לביצוע  כנדרש,    2הערבות  הקבלן,  ביטוחי  אישור    יהוולהסכם 
 ה.י יזכ הודעת ה תה זכות לבטל אשר תקנה לחבראה, ציע הזוכהמד הפרה מהותית מצ
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   (בהסכם 2 נספח) כםהסבטוח הבי תודריש .27

  התאםיזכה בטוחים על ידי הקבלן ש יום בי רישות החברה לקדלופנית מהמציעים ב  ת לשומת 27.1
להסכם   2 ס'מ ספח ובנ ",ההסכם" -' ח נספח ב( )אחריות וביטוח 13 לתנאים המפורטים בסעיף

 ותראוהו "א /ו " הנדרשים וחיםהביטו/או "  " דרישות הביטוח" )להלן: (לן"הקב ביטוחי  ורישא
 "(.הביטוח

לידרי וכה  ז ה  הקבלן 27.2 בדרישות  ש  לעיביטוח  העמוד  ולהלכאמור  במסמכיל  לרבות  ההסכם    ן, 
 . פחיוונס

ואת    ות לעילטור מפה  הוראות הביטוחדרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את   27.3
לפ  ותמה מהעבודות  קי  ומצהירבמלואן    המכרזמכי  סי  כי  ממבטחיובזאת  לחיהת   בל  ך  ערויבות 
 . לןהלעיל ול  כמפורטם שידרהנם יחו ביטת כל הבורו א ע

לא    בידי החברה  ולהפקיד  המכרז   מכיבמס  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע   מתחייב מגיש ההצעה   27.4
)בנוסחו  הקבלן    יטוחאישור בי  2  פחנסלתחילתן, את    תנאייאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכ 

 .טחמבעל ידי הכדין  כשהוא חתום המקורי( 
ברה בכתב  החישת  לדר  לן כי בכפוףבכאמור, מתחייב הקחים  ביטו ה  תכ ישור ערילהמצאת א  ףוסבנ 27.5

 .  הנדרשות הביטוח יסותפול מ מציא לה העתקיםי
ת  ובהרגרת פניה להמס ב  וח יש להעלות טהבי  כל הסתייגות לגבי דרישותמובהר בזאת במפורש כי   27.6

ש המועד  לובתוך  הגשתכךנקבע  לאחר  ת   .  לא    .חהביטושות  לדרית  ויוייגהסת  נהבלתקההצעה 
'( החברה  2פח )נס ביחס לאישור קיום הביטוחים גויות הסתיי ויים ו/או נ יערכו שיי ככל שיר, כ מובה

 . זהווהח תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז
דין  כ  ום, חתוחי הקבלןאישור ביט  2נספח  אי המצאת  במקרה של    כי  הר בזה, מוב  פקס   למען הסר 27.7

וע  למנוע ממנו את מועד תחילת ביצ  יתאתהא רשהחברה    ,י(ור מקה  חוס ונ)ב   המציע  די מבטחי יעל  
 . רשנדכ  וםהאישור החת גתהצודות בשל אי  בע

שור  נספח אי  ת אצאי המשל    במקרה  כי  זה,מובהר ב  לעיל,  28.7יף  מהאמור בסע  בנוסף ומבלי לגרוע 27.8
שהפר    ראות בקבלן כמילית  החברה רשאל, תהא  עיל  28.7  ףבסעי  כאמור,  (2וחי הקבלן )נספח  ביט

 . זכייתו של הקבלן במכרזבטל את לו/או  את החוזה
בשל  דגשוי 27.9 הגשתכי  דריהצ ה  ב  אין  ע   יכ שה  עות  ייחתמו  הביטוח  המבטחמסמכי  ידי  אלא  ים  ל 

המהמציע  שלוחותמת    בחתימה אישהווי,  הוהצה  רום  וארת  מבטחיו  עם  בדק  כי  להם  מציע  ין 
 . דרשיםם הביטוחיים הנסוייהתנאים והכיח, וסהנת לגבי  סתייגוה

 
 מכרז  הליך הביטול  .28

רת  מי אביבים שומ . בנוסף, ןדי מכרז על פיהת  א אביבים לבטל יית מבנוסף לכל מקרה אחר בו רשא
 ר:שרז, כאכ מהלבטל את ות לעצמה זכ

  יךסמכי הלבמ  טות פורהמוקדמים והדרישות האחרות, המ  כל התנאים   ל חת עונה ערק הצעה א 28.1
 .מכרזה

 אה שהתקיים פגם במכרז, או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה. ם מצמי אביבי 28.2
ת המפורטות  טעות במפרט או בדרישו לה  פ שנ  ,מכרזהסמכי  מ  אתר הוצים, לאחב ביא  מיהתברר ל 28.3

מכרז, או שדרישות  הממסמכי    ט או מהמפר  םהותייות מ דריש   /ים  תוננהושמטו  ש  במסמכים, או 
 . למים, או בלתי שיים גו ש נתונים ססו עלאלו בו 

 מכרז.ה טול יים בחל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת מי אביב  28.4
ה  הוומבאופן הו  רים, או פעלצעות או מחיקם, תאמו ההמציעים או חלשיח  סביר להנ  יסבס  שי 28.5

 לשהו. וק כעל ח הר ו עביקי א ל עסגבה
מכרז בנסיבות  היטול  ר לבכלשהו בהקש  ציעלמי  כל פיצו תשלום  מי אביבים לא תהיה אחראית ל 28.6

 המפורטות לעיל. 
 

  ביטול זכייה או הודעת זכייה .29

 ר: כאש ,כייה, בין היתרעת זדהו זכייה ו/או טללב לה זכות   מרתו ש רההחב 29.1
מ  29.1.1 הנדרשה  וידגמת השהמציע  לדגמהה רות  כנדבוצע  אה  אושרהל  וא  רש,ה  מי  א  ידי    על 

 אביבים. 
 . החברהי ל ידן שהוקצב ע הזמרק  פ וךהסכם, תם על ה המציע לא חת  29.1.2
פי השלבים ובלו   29.1.3 נים להם התחייב  מ ח הזהמציע לא עמד בהתחייבויותיו להתארגנות על 

 תו. צעהב
ו  אילה,  חלטת העל  היה משפיע  ה, אשר  או תוכנלה מידע על המציע, ההצעה,  יבק   רההחב  29.1.4

 ע בהתקשרות.בר זכיית המציני ההחלטה בד פל  ,בידההיה 
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יהיה    םאסביר,    ספק   ים קי  29.1.5 או  יוכל  ש  ערוךהמציע,  לביצוע  לוחות  יבמועד  פי  על  רות, 
 הזמנים, שנדרשו. 

 ביצוע תרמית. לביר קיים ספק ס   29.1.6
  

שר  או בהק  לק שנגרם בהסתמך על נזין כתשלום כל פיצוי למציע, בג ראית ל חאה  הית  לא  הברחה 29.2
 , שבוטלה באמור. היכי ת הזדעלהו

 

ו 29.3 למכרז  מהצעתו  מציע  אי /חזרת  בתוההסל  ע  חתימתו   או  ההזמנה  או  הקבוע  פרק  ך  כם  הזמן 
,  כרז(במן  זמ  )באם לא נקבע פרק  מכרזבמכרז, או בתוך פרק זמן סביר ממועד הודעת הזכייה ב 

 הסכם, לכל דבר ועניין. וו הפרת הי
 

 :ות, עפ"י בחירתהכ ז יםאביבי למ  קנהייה, תכ זהזכייה או הודעת הול  ביט 29.4
בשיע    29.4.1 מוסכם  פיצוי  של  קבלת  )לרבות  עתוהצי  משוו  5%ור  אופציות,  של    שוויין  במכרז 

 הכלולות בהצעה, על פי תנאי המכרז(, או לחילופין, 
 

בין אם לפני     פים, שנגרמו לההישירים והעקי  זקיםנל ה כ  יןדין, בגפיצוי  על פי  לת  בלק   29.4.2
ע ה הה  ל החתימה  או  ל  ןבי ו  נה,הזמסכם  ההאחאם  על  החתימה  ההזמנה  ר  או  סכם 
 זמנה. ו ההייבויותיו על פי ההסכם אתחה  ועיע בביצחל המצובטרם ה

 העסקיים  שמירה על דיני ההגבלים .30

להצעתוהמציע   בדרהצה   יצרף  על  ה  שמירה  ההבר  הליגבדיני  ואי  סקייעם  המצ"ב  ם  מכרז,  תיאום 
המכרז.  'ו כנספח שביבאמי    למסמכי  את  צלע  ומרתים  לפסוזהמה  ההצעהכות  את  לאי    שלב  ל  חשד 

  .ושייכתב  מנימוקים יים העסקם לייני ההגבע על דשמירת המצי
 

 עיון בהצעה הזוכה .31

בתוך   31.1 רשאי,  יהיה  במכרז  זכה  שלא  ההו  םימי  30מציע  מסירת  בדבממועד    ת צאותור  דעה 
לעיין  ההח החברה,  של  הסופית  ל  מכי במסלטה  בהתאם  לתק21  ףסעיהמכרז  בת  חות  ונ)ה( 
 :למעט, 1993 - שנ"גזים, התרכהמ

ה לחשוף סוד  החברר העיון בהם עלול לדעת  ה אשוכהזאו ההצעה  החלטה  בחלקים של ה     31.1.1
  ן חוטי כלתה או בבסי החוץ שלה, בכלח, בימסחרי או מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה

 . הציבור
שנער    31.1.2 משפטית  דעת  במסבחוות  משפט כה  ייעוץ  בחלוועדה,    י גרת  ות  ופל ח  ינתלרבות 

כת סיכויים וסיכונים  ערה מכרזים, או ה ועדת של ו או להחלטתה ות שונות לפעולה פשריא
 . ת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידייםמקבל הנובעים 

ות  ן, מציע שיש לו התנגדות למתן זכדיי  פ-על במכרז  יעים  ת למצעיון המוקניה כות  לאור ז   31.1.3
במלואעיון   בו  א  הבהצעתו  מבחלקה  סוד  שמקצוו  א  יר סחשל  כלול  עי  שלדעתו  לו, 

ל נדרש  אתבהצעה,  החס החלק  סמן  הרב  יםויים  הנימוקים  את  ולציין  טיים  לוונהצעתו 
 . לחיסיון

 

מוקים לחיסיון  ניה  םביהא יצוינו לגע כחסויים ו/או ליהמצ  חלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי 31.2
כדי לברר  ציע  ת למנולפ   ת יבאינה מחוהחברה    ר.ותמ ע העיון בהם  ינת המצייחשבו ככאלה שמבח

 .והצעתסיון, במקרה שאלו לא צוינו בחיל יםהנימוק ו את ים ו/אם בהצעתו חסויאם חלקי
 

ם  ועדת המכרזיצעה הינה בסמכות  הים בבכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלק 31.3
  תומר מקרה ול  ים. בכלויחסכע ציין אותם  ים שהמצי אביבים, אשר רשאית לחשוף גם חלקי  מ  לש
מציע אשר יבקש    כלל  כהעה הזוי ההצת מחיררשאית לגלות אצעה, החברה תהיה  כל הור באמה

 .גילוי כאמור
 

בהמצ 31.4 לעיין  זכאי  הוא  כי  מלטעון  ומושתק  מנוע  יהיה  בחלקים  מצעת  יע  אחר,  המקבילים  ציע 
 . ומנו כסודיים בהצעתוס  שראלה לא

 מע"מ.   כולל₪  350 ךסבה לום לחברותנה בתשמה ימור לעיל, יהעיון כא  מתן זכות 31.5
 

ויות.  תקשריל, יפנה בכתב אל מחלקת רכש וה על  טהעיון כמפור  זכות  מש את וניין לממציע המע 31.6
 נה. פניות טלפוניות לא תיע

תא  31.7 לא  אביבים  בהצעתלפשר  מי  לעיין  לאמציע  הגשתו  לחר  בעותק    ז.כרמה  המעוניין  מציע 
 . זכרהגשתה למ  תו טרםשובר ת עותק ההצעהאג לשמירמהצעתו יד

 

ענה ו/או עילה הנובעים  ט  כלוב רז זה  עים למכן הנוגבכל דבר וענייהייחודי לדיון  שיפוט  מקום ה 31.8
 ינו בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב. נו הממ
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 1' א ספחנ
 

 
 צעת מחירים ס הפטו

 
 

  ניק מערכות חשמל במת של  אחזקהעבודות  ביצוע ל 22/356 'מס י לבשדו  מכרז פומבי 
 ברה חה  ול שלים, ביוב ותיעמ

 
 

   חה הנ  אחוז השירות
 

 ילים אחוז ההנחה במ

ון דקל  ירמח ס על בסיאחוז הנחה  
)במחירי נטו    לאחזקה ל עת()בכ דכןהמעו

 ללא תוספות( 

 
                                                 __ 

          ______ % ____   ___ 

 
 
 
 

 
  הבהרות

 
 

מודה השמאלית יש לרשום באותיות את אחוז  עב   .תפרובס  הנחה  (% ) יש לציין אחוז  עית  צאמדה הבעמו •
העמו.  אמצעיתה   דה בעמושניתן    ההנחה בין  סתירה  של  לשמא הדה  במקרה    ותיתואה  ,ליתאמצעית 
 . קובעות

 
 . 0%ה יציין נח ה (% ) וניין לתת אחוז נו מע יאש מציע   .על המחירון (+)ת פסיש תוג לה ןיתנ לא •

 
מחירים עבור ביצוע העבודות במסגרת ההסכם עם הקבלן הזוכה הינם מחירים קבועים  כי ה מובהר •

  ל אחזקה ש עבודות  עו יצלבת והעקיפורות יהיש( שכוללים בתוכם את כל העלויות דהצמוסופיים )למעט ה
  ,בהתאם לכל דרישות  הלשביעות רצון החבררה  בחה מערכות חשמל במתקני מים, ביוב ותיעול של

 כרז וההסכם ומעבר אליהם לא ישולם כל תשלום נוסף. המ מכימס
 

 
 

 
 
 
 
 

          מציע ת התמחו     חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
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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 יהישוסופיים )למעט הצמדה( שכוללים בתוכם את כל העלויות 

  ,ת דרישו לכבהתאם ל הלשביעות רצון החבררה  בחה מערכות חשמל במתקני מים, ביוב ותיעול של
 כרז וההסכם ומעבר אליהם לא ישולם כל תשלום נוסף. המ מכימס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          מציע חותמת ה     חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   למרים בודדים במתקני חשחלפת אביזצוותי עבודה לתיקון/ה

יחידת   קטגוריית שירות  מס'
 מידה

מחיר בש"ח ללא  
מע"מ ליחידה אחת  

(1 ) 

1 
עובדים   2ת הכולל לפחות ווצ  של דחופה וכננתמת קריאה לעבודהתוספת תשלום עבור 

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

 ₪   500 יחידה 

2 
עובדים   2של צוות הכולל לפחות  דחופה וכננתמת קריאה לעבודהתוספת תשלום עבור 

 17:00  השעות  בין שונים םניבמתקבמערכת חשמל הנדרש לביצוע עבודת תיקון  ודצי עם
 ימי עבודה.  3ביצוע העבודה בתוך ם וסיום הגעה בתוך יומיי  07:00, -ל

 ₪   1,000 יחידה 

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

-ל  7:00שעות  ין החשמל במתקנים שונים ב  תכרעבמ  הנדרש לביצוע עבודת חירום 
 הגעה בתוך שעתיים  17:00

 ₪   800 יחידה 

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

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

   ₪ 1,200 יחידה 
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 ' בח  פנס

 
 

 מ "בע 2010יבים באי  מחברת וד לכב
 לקת רכש והתקשרויותחמ

 אביב -תל
 .,נ.ג.א

 
 

 קיום ההצעהל יבותהתחי 22/356' מס  י בלש י דופומבכרז מ ן:דו נה
 
 

את השרות על פי כל התנאים, התניות והדרישות    בע"מ  2010ים בזה לספק לחברת מי אביבים  מציעאנו   .1
 "מ. ובמם הי לע  שנסכים םיירחאו במ ל,עים ל מפורטיה  יםירמסמכים אלה ובמחלים בהכלו

 . תוע להגשת ההצאחרון  חודשים מהמועד ה עה בארום ת בהצעה זו תפקע  .2
 

מקרכב .3 שהצעהל  שותפות  ה  חברה,  בשם  מאשר  מוגשת  הח"מ  אחרת,  משפטית  התאגדות  כל  ים  /או 
  ו מ שבייב את הגוף  זה ולח  ההצעסמך  על מ  ומצהיר/ים בזאת שהוא/הם מוסמך/מוסמכים כדין לחתום

 . הם חותמים
ממנה  חלק  ל כעבודה או ה ת א סור מרשאית ל  בע"מ 2010 רזים של חברת מי אביבים כמהת  ועדוידוע לנו ש  .4

 מציע אחד או למספר מציעים.ל
להזמנת    בע"מ  2010כי אין בעצם החתימה על ההסכם משום התחייבות מצד חברת מי אביבים    לנו   ידוע .5

 ים. רותיש
על    ע ספר זוכים במכרז לא תשפימ   יןהזכייה במכרז ב   לגע לפיצו נוב   מ"בע  2010יבים  ת מי אב רחב  לטת חה .6

לנו ולא תהיה לנו  . אנו מצהירים כי אין  בע"מ  2010ביבים  מי א  תרסכם עם חבהה  לעום  תהתחייבותנו לח
 כות תביעה בגין פיצויים או מניעת רווחים כנגד החברה בגין האמור לעיל. כל ז

או תאגיד אחר, יש לציין    הומ רש  ברה, שותפותח   יע הינוהמצאם    ק של המציע.ידו לא וממשם    ייןלצ  יש .7
 . כדיןהשם, כפי שנרשם  תא

 
 

 
 
 
 
 

 שם המציע 
  -   (את שם התאגיד לכתובאגיד יש הוא ת יעמצה םא)

  -   כתובת המציע 

  -   מספר טלפון 

  -   מספר טלפון נייד 

  -   פקס מספר 

  -   מה ושות רשותפ מספר ח.פ. / 

  -   ( EMAILובת דוא"ל )תכ

  -   .ז סק מורשה/ תעו 'סמ

  -   ם שם איש קשר לבירורי

  -   תאריך 

  -   ה ימחת

  -   פקידו ות  םתוחשם ה

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

 
יוב י מים, בנמתקמערכות חשמל ב של  אחזקהות ביצוע עבודלעבודות בהצהרה עבור הוכחת ניסיון טופס 

    22/563 'מס י דו שלבימכרז פומב  גרתסבמ החברהל ש ותיעול
 

( השנים האחרונות  3ות )במהלך ם לפחשני 3 מוכח של ן וסיבעל ני  יעהמצ "  ע :שקוב 12.3 ף יענדרש בסכ
₪ עבור כל   50,000גופים בהיקף כספי של לפחות   2בביצוע עבודות אחזקה של מערכות חשמל עבור לפחות 

 " .גוף
 
 : המכרז סמכילמ .621 כמפורט בסעיףת וכאיד קורך נילצוכן ו

עבודות אחזקה של מערכות    עבורם שבוצעו 'ו כן ואיגוד  ת,רו קויד מים וביוב/ מ גאת גוף )רשות מקומית/ כל 
 . " נק'. 3עד למקסימום של  נק',   1-₪ מזכה ב 50,000במתקני מים וביוב בהיקף מצטבר של לפחות חשמל 

 
__ של חברת __________________  ____________ כ מש_____________, מש____ __  "מהחי אנ .1

 .  ________________(,   ח.פ/ע.מ ___ "ע )להלן: "המצי

 נ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. ה  דיתפקי ףמתוק .2

 
 'מס

ו ורעבשם הגוף 
 ת ודוהעבבוצעו 

ודה  בעהתיאור 
 בוצעהש

  מתקנים תומכ
ות  מערכשל 
 ףבכל גו לחשמ

שתוחזקו על  
 ידי הקבלן 

כספי  היקף 
ח ללא  "בש

 מ "מע

שנות ביצוע 
  העבודה

עד   המשנ)
 (שנה

  קשר טי אישרפ
הם  בגוף /ברהחב

  דהבוהע צעהבו
 ( שם וטלפון)

1. 
 
 
 

     
 

2. 
 
 
 

     

3. 
 
 
 

     

4. 
 
 
 

     

5. 
 
 
 

     

6. 
 
 
 

     

7. 
 
 
 

     

8. 
 
 
 

     

9. 
 
 
 

     

10. 
 
 
 

     

 
 

         

 חותמת המציע    חתימת המציע    שם המציע   ך ריאת
 ( ד)במקרה של תאגי
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 2'גספח נ
 

   (תל אביבשל עיריית ) ניות מי אביבים וחברות עירו, יית תל אביבעיר מול הדובסיון בעיה על נהרצה טופס
 
__  __________ _ _____ של חברת __ ________ ____ כ_, משמש _________ _________אני הח"מ   .1

 _____.  פ/ע.מ ______________"(,   ח."המציע  להלן:)

 מציע. ה זה בשם  רהית תצמך לתל, הנני מוס" נמתוקף תפקידי ה .2

גוף עבורם  /רהשם חב 'סמ
  העבודהצוע ת ביושנ ה שבוצעה תיאור העבוד עבודות הבוצעו 

 ( שנהמשנה עד )

קשר   איש טיפר
ה  בוצעבהם ף גו/בחברה

 ( פוןשם וטל)  בודההע

1. 
 
 
 

   
 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
ידי מר  תםחייוא  ימול  סהטופ • על  ניסיון בעבודה מולק  לו  וחברות  ית תעירי,  מי אביבים  ציע שיש  ל אביב 

מיובהר    .אביב  ל תעיריית    שלוניות  ריע בעבו  רבדוכי  שהומדה  בניסיון  סוג  ולכל  רק  א  נשוא    עבודותבא 
 .  כרזהמ

 
 
 
 
        

   המציעחותמת    יע צמהחתימת    שם המציע   תאריך 
 ד( יתאג ה של רמק)ב
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 ד'פח  סנ
 

 חודשים(   3ד מעל סמכים המועסקים אצל המציע )ביחסי עובד מעבימו חשמלאים על רה טופס הצה
 22/356' שלבי מס-דורז פומבי מכ גרתסבמ

 
 

 _  __ ________ __ _______ ________ של___ ____ __  __, משמש כ___________________   "מחה י אנ .1
 
 ___.  _ _______ .מ ________ עפ/ח.  להלן: "המציע"(, )
 

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.  .2
 

 תפקיד עובדה שם 'מס

 
  הכשרה/השכלהה/הסמכ

 .תמקצועי
 

קה  מועד תחילת העס
 ע מציצל הא
  (חודש ושנה)

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 
 

 . מנהל חשבונות/ח/יועץ מס"יחתם על ידי המציע ורומולא ויופס יטה •
 
 
 

        

 חותמת המציע    מציע החתימת    שם המציע   תאריך 
 ( אגיד)במקרה של ת
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   ה פחסנ

 
 22/356  'דו שלבי מס מכרז  פומבי

 
  1199 -  א"התשנ (,וגניםים הא תנטחת והב כדיןסקה שלא עהאיסור )ים ם זרובדי תצהיר בהתאם לחוק ע

 1987  -ז "התשמ, נימוםמי ר ובהתאם לחוק שכ
 

 ז. _____________ מרח' _______________ ___ מס' ת._____אני הח"מ ______
כי   וכי  לה   עלילאחר שהוזהרתי  ן,  שה כם בחוק אם לא אעים הקבועיפוי לעונש היה צא צהיר את האמת 

 קמן:ב כדלתכה בצהיר בזמ
  

 כאמור לעיל.  י הםת בותשלי וכ הזהותודת ע ת מס' שמי, .1

 

   _ מס' חברה ______________ לצורך_____ ___________  תצהיר בשמי / בשם חברת ישמג י אנ .2
 בע"מ. 2010  םיבישמספרו ______ עם חברת מי אב מכרז 

 

הוצ .3 כנגדיא לא  כנגד  ו  כנגד   /  או  האמורה  אל  לבע  כל  החברה   / אלי  האמורה  ה  זיקה  די פסק/ חברה  ן  י 
רים  דים זפי חוק עובל  2002באוקטובר    31לאחר יום  ו  ברעמשתי עבירות, שנותר  יב  ם מרשיע/יים, הלוט/ ח
התשנ"א  ) הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  מינימום,  י  פל ו  ו/א  1991  -איסור  שכר  חוק 
 . מבע" 2010ם ביבימי אלמועד ההתקשרות עם חברת  , עד 1987-תשמ"זה

   -לחלופין 
בעל  ורה והאמ  ה ברהח  /אני   חלוט/ים בה  רה ו/ אל החברה האמ   אלי   ה קיז כל  דין  יותר  ורשענו בפסק/י 

א כדין  של  הסק לפי חוק עובדים זרים )איסור הע  2002באוקטובר    31עברו לאחר יום  ת, שנעבירומשתי  
הוגנים(, התשיוהבטחת תנא ל  1991  -נ"א  ם  ח ו/או בעבירה  ם,  אול  ;1987-התשמ"ז  ,כר מינימוםוק שפי 

 ההתקשרות. ד וע מהאחרונה שלפני   בשנה הת יה לא היאחרונעה השהרה
 

      בתצהיר זה: .4
אדם,  י  נר ב ( אם הקבלן הוא חב2( חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; )1לה: )אאחד מ כל    -"בעל זיקה"  

  הדומ ן,  י ייו, לפי הענפת ותיו או שו מני  בעלי; )ב( חבר בני אדם שהרכב  בעל השליטה בו  (אחד מאלה: )א
לותו  לתחומי פעי חבר בני האדם דומים במהותם    שלו  ת ן, ותחומי פעילוהקבל  לש  ב כאמורלהרכ  הותומב

)של הק שכר העבודה;  על תשלום  מי שאחראי מטעם הקבלן  )ג(  אם הק3בלן;  בני אדם  הו  ןבל (  חבר  א 
 לן.  מי ששולט בקב ימהותית בידיטה ט שלחבר בני אדם אחר, שנשל - ט שליטה מהותית לשנש
 . 1981 -א" ת )רישוי(, התשמ נקאובה קותה בחו כמשמע -" ה יט"של

 י שליטה בחבר בני האדם. ותר בסוג מסוים של אמצעאו י  רבעיםהחזקה של שלושה  -"שליטה מהותית"  
עה  ההצ  מועד בו הוגשהה  -ז; בהליךהצעות במכר  גשתההמועד האחרון ל -רזמכב  -  "מועד ההתקשרות" 

 הליך. ל
  

 .  תרי אמתצהי כןותו  ימתילהלן חת   שמי, וזה .5

 
                                    

    
 חתימת המצהיר   תאריך 

                                                  
 אימות חתימה 

 

בז מאשר  כ הנני  ________ב   יה  __ יהופ    יום  עו"ד  בפני  במשע  ב______________,  ,  __________רדי 

שהזהרתיו/ה כי    ריאחו הות _________,  דת זועת  י / בעלן איש באופ   ליר/ת  המוכ,  ___________   מר/גב'

היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  היה/תוכי יר את האמת  עליו/ה להצהי

 ה עליו. /התצהיר הנ"ל וחתם  ותנו נכאת 

 

    
 חתימה            חותמת 
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 22/356 'מס מכרז  םואואי תי סקייםם העיבלההג  דיניעל  בר שמירהדבתצהיר  -' ו פחנס
 

 
 מצהיר בכתב כדלקמן:   ____,______________ מספר ת"ז __________   "מהחי אנ

 

 שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.  .1
 

  ת במכרז של חבר (  ציע"_ )שם התאגיד( )להלן: "המרת ___________בתצהיר זה בשם ח   מגיש  אני .2
, מספר מכרז  ת(רו ____ )נושא ההתקש_____ ___ ______________ __  ל  ע"מ,ב  2010מי אביבים  

 _ )להלן: "המכרז"(._____
 

 לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד ומנהליו.  וסמך אני מ  .3
 

-עסקיים, התשמ"חההגבלים ה  הוראות חוקוד לג י מטעמו לא פעלו בנימאו  המציע ו/או מנהליו ו/ .4
,  ר להצעתם במכרזקשב  "(,םייבלים העסקהג י הנ יד"  עיל:ן ולם )להל העסקיי  םגבליודיני הה  1988
 רק(: ל זה )אך לא כלוב

סף אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע ו/או  מרכיב נון כל  ות וכ המחירים ו/או הכמוי  ▪
רז זה מכחר ביע איעצות, הסדר או קשר עם מצעצמאי, ללא התי  ו/או מי מטעמו באופן  ליומנה
 (  שותףמב  ע)למעט מציז זה כרמב חר א  לייא נצם מציע פוטע או

באופן כלשהו לידיעת   ובאו  לא ה  כל פרט אחר המופיעים בהצעה זויות ו/או  מוהכ המחירים ו/או   ▪
מציע אשר  תאגיד  או  אדם  זה,  כל  במכרז  תאגי  או  הצעות  או  אדם  כל  לו    דבפני  יש  אשר 

 (.ףת ציע במשומ  למעטזה )נציאל להציע הצעות במכרז פוט

מחירים ו/או כמויות    אוו/ים בתיאום הצעות  מעורב   ויטעמו לא ה מי מ  או/ו   הליוו מנ המציע ו/א ▪
שות במכרז זה, בין בנוגע להצעתם ובין בנוגע להצעה המוגשת  המוג  הצעותרט אחר בו/או כל פ

ווה  מהפן הבאו   קשר עם מכרז זה, ולא פעלוו בחלוקת שוק באיע אחר במכרז זה, ו/צי מעל יד 
מכרז    רתסגגבלים העסקיים במי ההניד   נה אחד עםלה בק עו   נה שאי  הגותתנסקי ו/או הע   הגבל

 חד מאלו. זה, ו/או לא ניסו לבצע א 

אחר, או    עמצי או מנהליו ו/או מי מטעמו לא השפיעו ולא ניסו להשפיע על הצעה של  ע ו/המצי ▪
ניסו נציאלי אחר, במט של מציע פו לג  ו לאו/א  כרז זה, ובכלל זה לא  א  ע מצירמו    ו למציעאחר 

 זה.    במכרז העלהגיש הצ  ר שלאאח  לינציאפוט

ש ▪ זו  מהמל  הצעה  הסציע  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  או וגשת  עם  דין    דר  כלשהוא  ודברים 
 משותף(.ביע לי במכרז זה )למעט מצמציע או עם מציע פוטנציא

 

 ום המתאים:מקב vיש לסמן  .5
 

ה  ריק חר זה תחת  תצהי  מת יחתועד  ם במ לא נמצאידיו  בותיו ו/או עמניועלי  ] [ המציע, מנהליו ו/או ב
 ם בחשד לתיאום מכרז; יי סק רשות ההגבלים הע של

 

 אם כן, אנא פרט: 
 

_____________________________________________________________________ _ 
 
  בעבירות על   תהאחרונו   יםהשנ   ארבע ו/או עובדיו לא הורשעו ב  ו בעלי מניותיוא [ המציע, מנהליו ו/  ]
לרבות  עסקייה  םליההגביני  ד שר יבעם,  וות  מכרזים  תאומי  פלילי  ת   לאל  הליך  כנגדם  ועומד  לוי 
 ו; בירות אלבע
 __ _ ___ן, אנא פרט: ___________________________________________________כ אם
 
            ___ _ ______          ___________          __ ____ _____   _____ __ _ ___ ____ 
 חתימה+ חותמת         . ז.ת רפסמ              םש                 יך ארת                 

 

 אימות חתימה 

_______,  _ _____  בדי  הופיע בפני עו"ד ___________ , במשר   ר בזה כי ביום ___________מאש  הנני

__________ גמר/ איש _ב'  באופן  לי  המוכר/ת   ,__ / זהות  י  תעודת  ו____________ _   בעל    אחרי_, 

עליורתיו/זההש כי  יהלהצהי  ה/ה  וכי  האמת  את  בחוק ת/יהר  הקבועים  לעונשים  צפוי  לא    היה  אם 

 ן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו. עשה כעשה/ת י

   _____________  _                                                        _________ ___ 
 ה חתימ                                                                                               חותמת              
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 " םוכיגורמים מתו"ל" דמי תיווך" הצהרה והתחייבות על אי תשלום -( 1) 'זפח סנ

 
 

 _________ _ ____מה במציע תיי הח.ז. _____________ מורשה/________ מס' ת_אני/ו הח"מ ____ 
 
 קמן: לדכ בזה בכתב ייביםתח מו  ר/יםמצהי 
 

ת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  ל טובין, כ או קיבל, במישרין ו/או בעקיפ לא הציע ו/ו  א /המציע לא נתן ו .1
להש במטרה  ערך  ו/בעל  במישרין  ו/באו  פיע,  החלטה  על  מחאעקיפין,  ו/או  מעשה  מי  ו  חברת  של  דל 

נושא  ו  "מ אבע   2010אביבים   ו ב   2010ים  אביבי  רה בחברת משמשל  עובד  /ע"מ  אביבים  מי    תרבחאו 
 הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.  או כלרז ו/בקשר למכו מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, א/ו  בע"מ 2010

ו/או כסף ו/או    הנאהיפין, כל טובת  קבל, במישרין ו/או בעקו להמציע מתחייב לא להציע ו/או לתת ו/א .2
או מחדל של חברת  ה ו/שעמ   חלטה ו/אועל ה   ן,ייפ בעק  ו/אויע, במישרין  פשך במטרה לה ל ערר בע כל דב
בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים    2010  ביביםמי א  רה בחברתבע"מ או של נושא מש  2010ביבים  א  מי

 סכם/הזמנה הנובעים ממנו. מכרז ו/או כל הל כל גורם אחר, בקשר  וו/אבע"מ ו/או מי מטעמה   2010

ו/או  ע לאהמצי .3 פעולהל  שידל  שיתף  במ א  בעקא /ון  ישרי ,  עם  ו  מי אביבימשר  אשוניפין,  ם  ה בחברת 
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל    ו/או   בע"מ   2010בים  בע"מ ו/או עובד חברת מי אבי  2010

 הנובעים ממנו.  הז ו/או כל הסכם/הזמנ רלמכ מידע חסוי/סודי הקשור  

ו/ .4 לשדל  לא  מתחייב  להמציע  במישתף  או  בעקיין  ר שפעולה,  מי  משרה  א  שנועם    פין,ו/או  בחברת 
עו   2010ים  ביבא ו/או  ו/או    2010ברת מי אביבים  ח  בדבע"מ  ג  ו/או  מי מטעמהבע"מ  על  כל  ורם אחר 

 ה הנובעים ממנו. נהזממנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור למכרז ו/או כל הסכם/

ו/או  ע לאיהמצ .5 ב   שידל    ם ביאבי  ת מישא משרה בחברונ בעקיפין, עם  ו  ו/א  מישריןלא שיתף פעולה, 
וע  ה לקב אחר במטרמ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם  ע"ב  2010ת מי אביבים  חבר  ד בועע"מ ו/או  ב  2010
 ירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית. מח

ו/ .6 לשדל  לא  מתחייב  במישרין  לאו  המציע  פעולה,  בעק /ושתף  עאו  נושא  יפין,  מי  ם  בחברת  משרה 
ו/א   2010בים  אבי מי    ובדע   ובע"מ  וב  2010ים  אביבחברת  מט/ע"מ  מי  אחר    ו/או  המע או  גורם  כל 
 . רותיתאו לא תחקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/ל רהבמט

  ת של חברת מי אביבים ו קשרלעיל במסגרת הליכי הת  5-ו  3,  1המציע לא פעל בניגוד לאמור בסעיפים   .7
 הם. כל הסכם/הזמנה שנובעים מ בע"מ ו/או 2010

שאם  .8 למציע  סבי  ידוע  חשד  כתעורר  המיר  מ /ו  ע ציי  פאו  מטעמו  בסעיפים  בניגו  לע י  לאמור  ,  יללע ד 
, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך  הזכות ה את  מרת לעצמבע"מ שו  2010חברת מי אביבים  

קיים לגביו  כא   דחש  ההתקשרות  הפעולה  נעשתה  המכי  בכל  ו/או  "הליך ור,  זה:  )בסעיף  אחר    ליך 
לת"קשרוההת ו/או  הצ  א (  את  בה עתלקבל  ו קשתההליך  ו  לבטל  /רות  זכייתו  זמן    ל כבאו  את  שהוא 
ה הנובעים מהליך ההתקשרות ו/או  ההזמנ הסכם/הוא את ה ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן ש  יך הלב

סמכי ההתקשרות,  ות החברה מכח מ ש כל סעד אחר העומד לרלסף  כל הסכם תקף עם המציע, וזאת בנו
 כל דין".  ו מכחא 1970-"אהתשל ( הפרת הסכם לשתרופות ב) וזיםק הח ההסכם, חו 

עובדיו,עיס  הביא תוכן תחייב לציע ממה .9 לידיעת  זה  ומי מטעמו  ו, סו נציגי קבלני המשנה שלו,    ף  כניו 
של בהליך ההתקשרות  דרך שהיא  בכל  ו/א  2010ביבים  אמי  חברת    המעורבים  הסכם/הזמנה    ובע"מ 

 ובעים ממנו. הנ
 
 
 
 
 
 
 

 
        

ה/י  מורשחתימת   ע ישם המצ  תאריך 
 יע צמב מההחתי

   עיחותמת המצ 
 ל תאגיד( רה ש)במק
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 ים ליכים פליליאו ה ליליתתצהיר בעניין חקירה פ -( 2) 'זנספח 
 

 
_____ הח"מ  ת_____________אני  מספר   _________._ בכמ____,  _____ _________ ז  תב  צהיר 

 מן:   כדלק
 
 יל. על  הם כאמור שלי זהותשמי ומספר תעודת ה .1

 

"( במכרז  המציען: "הל )ל(  _____ )שם התאגיד_____ _ _______ ת __ ם חברבש  זה  הירש תצ אני מגי .2
  _______ )נושא ההתקשרות(, מספר מכרז _______ ____בע"מ, ל ____  2010  של חברת מי אביבים

 "(. המכרזן: " ל)לה____ _
 

 יו.  מנהלצהרה זו בשם התאגיד ותום על הסמך לחואני מ  .3
 

ה .4 למועד  לא  שגנכון  ההצעות  מי  מציע,ה  ד נגלים  מתנהת  מע במ  לרבות  מנהליולי  או  ה  ירחק ,  ניותיו 
 רמה, קבלת דבר במרמה וכיוצא בזה. חד, משל שובעבירות פלילית או הליכים פליליים  

 

או  עלי מניותיו, מנהליו  י מבות מ ד ג', ולרב צב השייכים לו ו/או לכ י רהמציע הגיש במסגרת הצעתו כל .5
 .  לייםילפ  או הליכיםילית פל  רהחקי  נגדולא מתנהלת כ  רשקשורות, א ברותח

 
ם צד ג', ולרבות מי מבעלי  כרז עוא המהסכם התקשרות לביצוע השירות נש שיש לו   יעמצ וכן הצעה של  .6

 פליליים כאמור לית או הליכים  י גדו מתנהלת חקירה פלנ ר כחברות קשורות, אש מניותיו, מנהליו או
 

 
 

      _____ ______          _ ____________           _ __ _____ ___    _____ _ _____ _ 
 חתימה+ חותמת    ז .מספר ת              שם                                 ך תארי          

 

 

 אימות חתימה 

 

 __,  ______ _____ _  _, במשרדי ב_______ו"ד ___ עהופיע בפני    __________הנני מאשר בזה כי ביום _ 

______ המוכר__ מר/גב'  ל /_____,  באת  / א  ןופ י  תעוד  ישי  _ ה ז  תבעל  וות    ריאח_____________, 

להצהיר   עליו/ה  כי  האמת  שהזהרתיו/ה  י את  לא  היה/תוכי  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  היה 

 ה עליו. /ות התצהיר הנ"ל וחתםנ נכויעשה/תעשה כן, אישר/ה את 

 

 

  ___              ___________                                                 _____ _______ 
 חתימה                                                                                       חותמת         
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מערכות חשמל   אחזקה שלביצוע עבודות לעבודות לביצוע                                      ' הסכם מס - 'ח נספח
 ה ברל הח, ביוב ותיעול ש םימבמתקני 

 2022  ודש _______ם ___ בחביו____  __ _נערך ונחתם ב _ש
 

 מ "בע 2010מי אביבים       ן:בי
 514374099ח.פ.  

 יפו  -אביב-תל, 121אה ה הנביורדב
 03-7736292 ס:פק   03-7736118 :פוןטל  
  "( הרהחב")להלן:   

 חד מצד א
 ____ _ _____________________   לבין: 

 ___ _ ______ ________ מ.  ע./  .פח. 
 ____ __________ _מרחוב ______ 

 _________ ___ פקס: ____ן: _______ פו טל
      "( בלןהק"להלן: ) 

 מצד שני    
 

 ; חברהוב ותיעול של היבמתקני מים, ב חשמל  ת ורכמעאחזקה של  עבודות ביצוע  במעוניינת והחברה,   ל הואי
 

ידע,  , ה קצועיע המקר ה בעל כל דין, פי  לע םידרשכל האישורים הנ לע בהיר והתחייב כי הוא לן הצבוהק והואיל
ו הניסי הכישורים  המקצ ון,  הנדרשים  המיומנות  )כהגדרתם  ועית  השירותים  את  לחברה  לספק  כדי 

  ; ם כך על פי כל דיןשם ל(, ולמלא אחר כל התנאים הנדרשיהלןל
 

מתקני  ל במחש כות מעראחזקה של  ות דובע לקבל מהקבלן  יינת החברה  נהקבלן, מעו י ך מצגעל סמו אילוהו
תים )כהגדרתם להלן(, הכל כקבלן  תחייב להעניק לחברה שירומ לןוהקב ל של החברה ותיעו  בומים, בי
   הוראות ותנאי הסכם זה;י ובהתאם לעצמא

 
והק והואיל להסדיר אתעוניינמ  בלןוהחברה  זה, המפרט הטכני  וריהש  תנאי קבלת  ים  תים כמפורט בהסכם 

 ; םהל רףשהסכם זה מצו זרכמהובמסמכי  
 
 

 :  קמןדלכ הצדדיםותנה בין וה רהצוה ,לפיכך הוסכם
 מבוא

 נפרד ממנו.לתי  זה והצהרות הצדדים מהווים חלק ב המבוא להסכם  .1

 היפך.ל וכןכל האמור בהסכם בלשון יחיד אף ברבים משמע  .2

 

 כללי  .3

נפרד  בלתי  קלח  םיוהנספחים המצורפים או שיצורפו אליו מהוו רזכ מי הכ סמהסכם, מל המבוא  3.1
 . םסכהה לש

 
 :  םרשימת הנספחי

 
   תעריף   -     1  נספח
 הקבלן  יביטוח  אישור   -     2נספח  
 תנאים מיוחדים לעבודות בחום           -     3נספח  
   רוםימצב ח/   שבר מים מקומיבלן במקהת  לו התנה          -     4נספח  
   ת וגיהות בטיחו        -     5  פחנס

 השירות  צוע יבל רבותנוסח ע           -     6נספח  
 מפרט טכני ותכולת העבודה         -     7  נספח
 כם זמן לתגובה בתקופת ההספרקי           -     8נספח  
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 :  ותהגדר 3.2
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
פקודת  /ת רכשהזמנ"

 "עבודה

ל  יוב ותיעו, בבמתקני מים למערכות חשמ אחזקה של  דותביצוע עבול
כי המכרז, המפרט  סממב ורט ש ומפרד הנ בהתאם לכל ברהחה של

ורט בהזמנת  יפ ש פייפו וכביב  תל אר  יע הטכני וההסכם ברחבי ה
 . בודההע
 

 וסמכים בחברה.ידי הגורמים המ  הזמנה לביצוע החתומה על

 
 " החברה"או  "מי אביבים"
 
 " עת חירוםש"
 

 
 בע"מ.  2010 ביםיבא מי
 

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

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

היה ברשות  ת  ניםהכוללת את מחירוני דקל המעודכ  התוכנה הנ"ל
   ל תקופת ההסכם.כ הקבלן ב

 
  אםהתיב לבצע בה שימוש במחו  לןהקב  .רההחב 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 

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

 
 "עבודה רגילה"
 

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

יעבוד שישה ימים בשבוע, שעות העבודה הן כמפורט לצד סוג עבודה  
רגילה בטבלה לעיל. הקבלן יבצע כל עבודה שתימסר לו על ידי המפקח  

    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

הקבלן יפעיל צוות וייענה   -להגדרה בטבלה מעלה )בטלפון ובמייל( 
לקריאות חירום על פי הנחיית המפקח בכל ימות השבוע, בכל שעות  

 בי חג, שבת וחג.  רע, היום והלילה, כולל ימי שישי 
 

 "עבודה מתוכננת"
 

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

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

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

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

 
עבודה מתוכננת המוגדרת  "

 "כדחופה
 

  וףדח   במקרים בהם תידרש החברה לבצע עבודה כל שהיא באופן
ה  באחד המתקנים, יבצע הקבלן את עבודתו בהתאם למוגדר בטבל

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

 ימים מרגע מתן הפקודה. 
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 תקופת ההתקשרות .4

ש  .4.1 במתן  יחל  ___ הקבלן  ביום  שנה  פה ו לתק)___  _ ______ ירותים    ליום  ד עו(  של 
 ______ ____( ההסכם"(.__  להאת   רהלחב  "תקופת  האופציה  אהא  ת  רוההתקשת  פותק  תריך 
מס'  בתונה  הראש או  אחת  עד   תקופותקופה  נוס  4  ברצף  )תקופות  הכל  פות  במידה    5סך  שנים 

 וימומשו כל האופציות בהסכם( בתנאים זהים או מיטביים. 
 

שייקבע על  אחר  זמן  ב  אוייה במכרז  הזכ  לעדעת החברה  ות המסיר  ם יומ   ימים  14-א יאוחר מל .4.2
ה י התאהרחבדי  את  יסיים  ויהדו העבו  ועצ ילב  ורגנות ,  עת,  לביצוען  רויה  ומוכן  מלא    באופן  ך 

 החברה.   לא שליעות רצונה המלשב
 

תהא   .4.3 זה   ת רשאיהחברה  הסכם  ביצועו,  לבטל  את  להפסיק  ומכ   ו/או  מועד  שהיאבכל  סיבה    ,ל 
רה  ומלתבלן  היה זכאי הק זה ירה כקמב  ם מראש. מיי  30ת  לפחולקבלן    ר ימסב שתתכב  עה בהוד

 הפסקת ביצועו.  רםאו טסכם ו/ההיטול  ב  םרט העשבוצ  בעבור עבודה
 

ויזכה את ש האו לכבד את מימו  לןשל הקבסירוב   .4.4 ועניין,  ייחשב כהפרת ההסכם לכל דבר    פציה 
בהסכם הקבועים  בסעדים  מימוש    החברה  לרבות  הקבלן  שוע  הביצ  ת בוערזה,  אם  תהב מסר 

 דין.  לכי עפ"   , וכן בסעדיםסכםלה  11 יףלהוראות סע 
 

הס .4.5 ספק למען  סיוכ  ר הבומ  ר  וההתקשרם  י  זה  א /ות  הסכם  פקיעת  סיו  שהיא  מכל  יקנו   בה  לא 
 ות לפיצוי או תשלום מהחברה. ן  זכ לקבל

 

 התחייבויות הקבלן  .5
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב כי: 

הוא  ה ומלא  צורהב עוו/או לבצ הסכםב  להתקשראחרת  או ועיתצק מ ת/כל מניעה חוקילו  אין .5.1
 . זההסכם א שונ תוד והעבת כל דין לבצע א  יפ   על  כשיר

 

 כל מסמכי המכרז הנוספים. סכם ופרט הכללי, ההטכני, המ מפרט ההעבודות בהתאם ל את צע בי .5.2
 

 שעות ביממה.  24יהיה זמין לביצוע העבודות במשך  .5.3
 

ורך  ובכל שעה לאעת    בכל  ינ פוקשר טל  השירותי  נותנ עובדיו    כל  ועם  ו מ ע  וריהיה לאתרו וליצן  נית .5.4
 . רוםיח  זמניו ימי שביתה   ן,שבתו, ימי יםת, חג תובש ,ל ו ימי חב )יום/לילה( הממהי

 

 יצוע בכל עבודה.  רו לב בזמנים שיוגד יעמוד .5.5
 

ה  .5.6 זה,  הסכם  פי  על  כל ההתקשרות  במשך  ברשותו  ויהיו  ברשותו  לביש  הדרושים    וע יצאמצעים 
וד,  כח האדם, הצי,  תוחיהמומהניסיון,  ,  מנותהמיו  ,דעהי  כספיים,ם היע צלרבות: האמ  ות,העבוד 

 הנדרשים.  נותשיוי והר  יםהביטוח  ,םיר ושיאה
 

מתקנים אחרים, אשר נמצאים בסמוך למקום עבודתו,  נזק לשלא יגרם כל    לכךראי  ח א  יהיההוא   .5.7
   בזמן ביצוע עבודה.

 

. הקבלן  של החברה כהגדרתה לעילל  רת מערכת מפגבמס בצע  ש  ותינהל יומן עבודה על בסיס פעול .5.8
  כת מפל בזמן אמת. באחריות הקבלן להחתים אתרעמות של מי אביבים לחינה ל  התאםידווח ב
 המקצועי מטעם החברה על הדיווח במפל לפחות אחת ליומיים.    הגורם

 

חברה,  ב  םימכ וסהמ   םימיבצע את השירות רק עבור הזמנות רכש חתומות ומאושרות על ידי הגור .5.9
העבוטים  ורמפבה   וסוג  הימיקום  הנדרשות,  כ דות  העבודה,  ומ   יספקף  עבור  משוער עומערך    ד 

 העבודה.  לתחילה ולסיום
 

ה בי .5.10 את  מקהמרמה  בבודה  עצע  עבודות  ביותר.  הגבוהה  תבוצענקצועית  על  צועיות  בעלי  ה  ידי 
   .יא מקצועי מומחים העוסקים בקביעות במקצועם ובעלי רישיון חשמל

 

מומחים צו  ק יסעי .5.11 מאנו  ות  להקצוע  שי  תמסוגלים  בכל  וניתנת    ןמ זב  תגלהקלה שתטפל  הפעלה 
 בודה.  באתר הע ןו לתיק
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עבודות ואשר  רך קבע בשטח המתקן במהלך ביצוע  ד  נוכח  יהיה  רשוע, א קב   המנהל עבודיעמיד   .5.12
אי מקרהקבל  ובכל  שתתעורר,  שאלה  לכל  ביחס  החברה  של  אישורה  ב-ת  להשתמש    ןתקיש 
ביותר.דכעהי  אלישרה ל, תקנות  משהח   קחו  -י  ם לתקן הישראלעצמה תבוצע בהתאודה  עבה  ני 

 חשמל. ה חברת ות שיבהתאם לדר אחזקות בחשמל ולביצוע   םיבדבר כלל
 

איבצ .5.13 של החבר ע  עבודתו במתקני החשמל  בתלת  הנמצאים  נמצאים  -אביב  ה  יפו, כאשר חלקם 
 במבנים תת קרקרעיים. 

 

החלפ .5.14 או  התקנה  רכיבי   יםיל שמח  טיםירפ ת  יבצע  לתפעול  רים  אחם  או  של  הנוגעים  התקין 
 . או שינויים במתקן הל תק בעקת  כוהמער

 

וי .5.15 תאם לציוד המאושר והמותקן  בהרה ובים בח נק קת מתחלמ  נדרטים שלעבוד על פי הסט יכיר 
 להסכם זה.  1מפרטי הציוד ובתעריף המצורף כנספח  ורט ב ם השונים, כמפבאתרי

 

ב .5.16 לפחות  2)  ויקו   ןו פטליצייד את משרדו  ומזכקסימ פ  (,קווים  ניליה תקינה  ובטלפון    אתד  ייירה 
דה  בות העוחר שעאלודה.  עבה  מהלך שעותצוותים מטעמו בבודה והעה   ים התורניים, מנהלד בעוה

)משעה   למ  17:00המקובלות  יהועד  בבוקר(  תוחרת  והטלפון  יה  החברה  קריאות  את  שיקבל  רן 
 .  הנייד שלו יהיה זמין בשעות אלו

 

מפעלים ו/או בתי  ב  עו צויב ה  אכ ם ו/או בתי מלות ביצוע במפעלידרושה   קהבודות אחזע  יכו  וע לדי .5.17
בעלי  כאלמ תקףה  עסק  היתר  רישיון  אישא/ו  וכל  עשהנדר  ר וו  הקבלן  ל  ים  באחריות  דין.  פי 

 לחברה בטרם החתימה על ההסכם. רשים ת המסמכים הנדלהעביר א
 

  פשרות ליצור עמו ים אונ ש   ח באמצעיםטיבהול ה  לאכמ   תביידוע לו כי עליו להחזיק משרד ו/או   .5.18
 כולל שבתות וחגים.  ,מה מ יה ות שעקשר במשך כל 

 

(,  08שרדי לעבודות חשמל )מ הבין  למפרט םובהתאל מ שלחוקי הח  יב לעבוד בהתאםמתחי הוא .5.19
הקבלן יבנה את הלוחות   .מערכות חשמל לאחזקה שכללים לשמל וישראלי חוק החלתקן ה 

 . 61439קן ם לת תאהבובהתאם למפרט 
 

  ברה את חה  קח מטעםפמ ה  בלן, יגדירקה ד  לציוט הטכני  המפר  ק ביןל ספ בכל מקרה שו  ל   דועי .5.20
 ההתאמה. 

 

ים  חודש  12ופקים על ידו לתקופה של  וד המסצי והם  ריחומם, ה ינטיב התיקווא יהא אחראי ל ה .5.21
התמי של  יקון/טיפ ום  לתקופה  אחריות  תלווה  שיסופק  לציוד  כן,  כמו    מיוםם  ישדחו  12ול. 
 .  קנהקון והתתיהת

 

היצ .5.22 ל אחריות  תרן  ללוח  שלהיה  אסשדחו  18  תקופה  מיום  א   ת פקים    12של  לתקופה    והלוח, 
 הם.ני בי מ םמוקדח, הו לוהעמסת ה  ם ממועד ההפעלהחודשי

 

בכ .5.23 ליקויים  יתגלו  באם  כי  לו  סוגידוע  העב ל  באי  משימוש  ודות,  כתוצאה  או  עבודתו  בשל  ם 
ל מיועדים  שאינם  לאחרחות  לוח   ויק ינבחומרים  העב ירמס  שמל  הות  יתודה,  אוא  ללקן  א  תם 

 .יידי התיקון יהיה מ  ביצועלעיל.  5.22 ףיעהתאם לס ב ם,חודשי 12ך  שמל נוסףתשלום 
על  תוי  לאקוי  יוהל  הדבמי לתקקן  רשאית  תהא  החברה  הקבלן,  ולידי  על  את החשבוהשית  נו  ן 

 הקבלן. 
 

על .5.24 יפעל  והגיהות  -הקבלן  וככלהס  4  חספנבשפי הוראות הבטיחות  זה  עחרהא   ים  ת  ל בטיחויות 
 . ןלקב מוטלת על ה הודהעב   ים במהלךהעובד יהות וג

 
 

 רה.בקבע ע"י החיצוע העבודות תהתדירות לבכי לו   עידו .5.25
 

מחלקת    הוא  כיו  ל   ועדי .5.26 למנהל  בהמקצ  )"הגורם  מתקניםכפוף  כל  לו  ידווח  וחברה"(  ועי  על 
 . פעולותיו

 

לו   .5.27 לצמצם  כי  ידוע  רשאית  שתימפ )כ  גדיללה  ואהחברה  החי  לנכוןברצא  אה  הי (  השת    ותיר קף 
 .יד דעתה הבלע לקוולפי שי ה רחבהכי  לצרבהתאם  

 

כי   .5.28 ת אחרים ולהפסיקו בכל  ו באמצעוא/ו  צמה דות בעת לבצע העבוברה שמורה הזכולחידוע לו 
 ון. תמצא לנכחברה פי שה עת, הכל כ 
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יכ .5.29 הוא  דין,  לכל  בהתאם  ייעשו  זה  הסכם  מכח  פעולותיו  השא  עצ בל  במי תירות  ,  ומנותים 
 החברה.  רסים של  טניירה על הא משל  ל יכולתוככל ויפע ביושר אמנות ורות, בנבמסית, במומחיו

 

 ברה. קבל או לתת, כל טובת הנאה למי מעובדי החל יםהסכ ן, או קיבל או נת הוא מעולם לא .5.30
 

   .הלהסכם ז  3ו בזמן משבר מים מקומי, הקבלן יפעל כאמור בנספח בשעת חירום א .5.31
 

להתעאאחרהוא   .5.32 חשב   מועצ ב  דכןי  ו/אומקצועייבתקנים  ונו  ועל  במ  םייכלל   ם  כל    ךהלכלשהם 
 החברה.  שלא המלרצונה ה ולשביעות ה מקצועית גבוההכל ברמתקשרות, הה תקופות 

 

מקצויפעל   .5.33 ברמה  וביושר  גבנאמנות  ומקובלים בסטנדרט  ,בוההעית  נאותים  לדין    ים  ובהתאם 
 .  החל

 

 . ביביםא של מיטרסים נ האיעל  הר ימשל ופעל ככל יכולת י .5.34
 

על כל   מוותר בזהוהוא    םית שירוהמתן    םלשהדרושים    עיד והמ  הפרטיםאת כל    ק וקיבלבדא  הו .5.35
יהיה  ודה שף העבבעניין זה ובמיוחד בכל הנוגע להיק  החברהד  נגשה  או דרי או תביעה ו/טענה ו/

 . ביצוע העבודותלהשקיע במסגרת  ו עלי
 

  כיזה ות הסכם  י הוראועל פיו  ייבויותתחלוי הור למי שהק  בכל  ילעיו יעבוד בשיתוף פעולה מלא   .5.36
    ם זה.בהתאם להסכ שיפור משימותיולשם יישום ורש, דיי, ככל שרהבחה רשות ין למזה היי

                   

   .ינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהולהסכם זה א אם בהתה חבר על ידו לביצוע העבודות  .5.37
 

מסמכים ות הלרבכל דין  ת הוראוהתאם לבים התקפם ירוהוא מחזיק במסמכים והאיש .5.38
 דרש.  ייבכל עת שיר, תוך זמן סב רה לחב  םציגוימכותסוהמהרשויות   תמאפים ים התקוהאישור

 

ם, הן חלק  המחוייבי ויים  בשינ  ל הצהרותיו והתחייבויותיו במסגרת המכרז,כ  כי כך  ל  מודעהוא   .5.39
 מהסכם זה. 

 

הרשמ  .5.40 התקשורת  מאמצעי  אחד  יהיה  בת י לן  והקב ,  םיידוא"ל  עדענה  עות  ההודעל  שעות    48  וך 
 פרויקט. לבכהעבודות   עצות ביהתקדמוווח על ולד

 
 

ול .5.41 לדין  ליפעל בהתאם  ת, משרד הכלכלה, המכון  אורירד הבבה, משהגנת הסביהוראות המשרד 
ת וכל הגורמים המוסמכים בכל עת בהתאם להוראות  ת המקומיהרשו  בודה,לבטיחות וגהות בע

ובמיד זיהום  יבג   קנס ייוה  הדין  מ  בה סבין  גם  שהי  כל סיבה או  הוא מבצעא  בור  ע  דה עבו  כאשר 
 . עלויות הקנסיות ובר חאיישא ב אוה  החברה,

 

ה של  תגוב   רים וציוד הנדרשים לביצוע העבודות ולזמןומח   חשמל,יזרי הלאי של אב הוא יחזיק מ  .5.42
 ים לביצוע עבודה.ימ  14עד 

 

וף  ע בכפיתבצמחירון  לים בלו א כוריים שלק א מול  יםיור התשלום בגין חלקי חילוף מקידוע לו כי   .5.43
בירטי הקבלן  " ער  מחי  גשת הצעתלה ידי הואישו  הד וצוע העבם  על  חברה.  מנהל המקצועי ברה 
לפים  חשבונית רכישת הח  תכנגד הצג  7%  של עד  תוספת  לספק  תשלםוף החברה  יל הח   ר חלקיעבו
ת  הינה  ופו לח המ ירה באחת ח י בר כבהוי  ממחירון יצרן/יבואן החלפים. 20%בניכוי של לפחות או 
 ה. החבר ל דעתשיקול

 

  שא יקבלן י וה,  הםשהקבלן אחראי לאת הנזקים    ןקת לופת ההסכם  קתבכל    תאי שר  אתה  החברה .5.44
ותן מכל  כן או לנלגבות  ת רשאי  תהא   רהחב ת הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים והאווצה הכל  ב

בכל  בלן הקתן מבולגת  רשאי אהתכן , וואהש , בכל זמן חברהסכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת ה 
 . על פי הסכם זה ולן מחובותי בקהו משחרר את  ני א ה זיף עסב מור אה. יובהר כי תדרך אחר

 

לכהו .5.45 מודע  שנצ א  העב הח י  גיך  באתרי  עת  בכל  לבקר  רשאים  יהיו  מחברה  הקבודה,  לן,  סני 
חומרים, העבודה,  טיב  על  ביקורת  לצורך  וכו'  המשנה  קבלני  א ודיצ  הספקים,  ביצוע  ה  תיכו, 

 ראש. ום מאי ת  אוו/ה  ללא כל הודעההסכם וזאת שות ה לדריאמוהת
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הקבלן מתחייב    ורהאמ  ולאור  רד התמ"תע"י משכמפעל חיוני    ההוכרז  חברהה ש  ךהוא מודע לכ .5.46
)מלחמה, פיגוע, אסון טבע    גם בשעת חירום   רז המכ  ות נשוא והעבוד  השירותים לספק לחברה את  

כוללוכו'( ריתוק  היתן  יב   ,  הוד  צי  כ"אר  השירשים  ב המשמרכוכלי  נשלביצוע  הות  גמכוא  ם רז 
"   וםחיר  לשעת  על כחיונירזת מפטופס בקשה להכ"לחתום על    בייחכן, הוא מת  לעום ו חיר  תעבש

עבור החברה לביצוע השירות     ירום עת ח תקים לשהיו מרוהכולל בין היתר : רשימת העובדים שי
ת  דרישורום בהתאם לת חיות בשעודביצוע העבל  שנדרוהציוד ה ים  כלהט  כולל פירו ,  נשוא המכרז

   .ת כל עים בכמהמוס מים ורהג

 
אביב או בחולון או  שרדי החברה בתל  למגם  הספק  שירותי  חברת מי אביבים רשאית להזמין את   .5.47

 דרש. יתר אחר שיבכל א

 
ים והמחירים  תוירופציונליים במחירים קבועים. השמחירון לשירותים אמצורף הסכם תעריף בל .5.48

  בכל תקופת ההתקשרות.הנ"ל יחייבו את הזוכה 
 ית.ד פרה יסוה  אהי  םהפרתי בהסכם וי מהות שלו מהווה תנא המשנהסעיפי  לע  5עיף ס .5.49

 
 סיום עבודה  .6

ישור הגורם המקצועי מטעם החברה,  שעות מסיום ביצוע העבודה לאחר א  24הקבלן ימסור עד     .6.1
וטא מקצועית  בצורה  האתר  העל  אםבהת  בהות  עלדרישת  שנמסרה  אביבים  -בודה  מי  ידי 

  ת ך מערכדרי  קצוע החברה. הקבלן מתחייב ולהגיש לגורם המ   ידי-נקבעו לעבודה על והזמנים ש
     ה.ברידי הח-המפל חשבון סופי ומפורט בפורמט המקובל ועל פי הדרישות המקובלות על

 

עועה  , ממקוםבאופן מידי ל חשבונו,  ן יסלק עם סיום העבודה, עלהקב .6.2   ם,ומרידפי החבודה את 
העבודה ויסלק את כל   מקוםו  מבנהאת ה  ןלהקב עם גמר העבודה ינקה    מיד  .האשפהוולת  ספה

המיו קניםהמת החומרים  מניוהמבהאשפה  הפסולת,  תרים,  ,  הארעיים  שהואל  כ ם  לאתר    סוג 
אתוימורשה   לשבוס  ההעבוד   מסור  למטרתן  ומתאימות  נקיות  כשהן  של  ביעות  יבתה  רצונה 

 . הברהח
 

ל  הנ"י מידרש עי וי שנ י. כל שמחלקת מתקניםמנהל  ע"י    ישורהאאחר  ל   קרה  גמור חשב  יהעבודה ת  .6.3
 . שבונו"י הקבלן ועל חיד עיעשה מ   מחלקת מתקנים

 
  התמורה .7

תשהחבר .7.1 תמור  לםה  ההסהתאם  ב  הלקבלן  בפועל,  ואישלביצוע  הגוכם  המוסמכים    מים רור 
 בחברה. 

 

  רמיםודי הגי על    תרשומאמה והזמנת רכש חתולא  לה  עבור עבודה שבוצע   לא ישולם כל תשלום .7.2
הודע או  בחברה  ה אחרת    ההמוסמכים  ע  חברה מטעם  החתומה  העבודה  ידבעניין  הגורמים  ל  י 

 מכים.המוס
 

  עמוטו מי מתקנים א מנהל מחלקת מנת באישור ותמהקבלן תהיה  ת  עבודבגין   התשלום  .7.3
 בחתימתו על יומני העבודה. 

 

יג  .7.4 חהקבלן  מ יש  עבשבון  שב   ור פורט  על העבודה  וכפי  עבודהדמות  קלהת  םאתהב  ידו   וצעה  ה 
 . הס לכל עבוד ה ביחרב שיוגדר על ידי הח

 

חות  לד  ת לאשר אורשאיתהא  החברה  ימים ו  30תוך    מים הרלוונטייםהגורהחשבון יבדק על ידי   .7.5
לאשר   האו  את  לקבלב חשוהה  במיד חשבון.  חלקית  יוחזר  הוא  בשלמותו  יאושר  לא  לבון  יצוע  ן 

 רה.  ידי החבדרשים על  נה  תיקוניםה

 
סיום העבודה  לאחר    ום לבצע רקהתשל  רא ואת ש  85%לבצע תשלום של עד  רשאית    אברה תה חה .7.6

 ASMADEוהגשת לשביעות רצון החברה 
 

תתק .7.7 בבל  באם  לפיבחברה  ו ,  קנז  צויקשה  העיר,  תושב  ו/או  צרכן  ידי    את   אתמצהחברה  על 
ישול לא  כמוצדקת,  החשבון  הבקשה  ל  הסופים  להלקבהמאושר  עד  הפיצוין,    ם סכהמו  סדרת 

 ב. או תוש/ולצרכן 
 

 

יגיאישור החשב  לאחר .7.8 אביבים  "מת  לחבר  ערוכה   ס ית מחשבונ  הקבלן   שון    אגף   -  בע"מ  2010י 
ה  ספים,כ מי    121ה  נביאדבורה  חברת  תה  2010בים  ביאת"א.  רשאיבע"מ  לדרושא    ן מהקבל   ת 
אגלה החשיש  על  ת  מגנטיתגבי  בוניות  פמדיה  כל  או  שיידרחא  ורמט,  החברה  ר  ע"י    עתבכל  ש 
 : שבות(חובצים למערכות ממ הטענת קום, סריקה ו לל צילוכ)
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 רוט הבא:יפ ה  אתתכלול המס   תחשבוני
 . הדת עבוהזמנפקודת/מספר  .7.10.1

 . העבודה  עויצב  כיתארי .7.10.2

 העבודה שבוצעה.אור  ית .7.10.3

 . הדהעבומיקום  .7.10.4

 .םכהס ב 1ספח בים בנפים הנקוהעבודה בהתאם לתערי  עלות .7.10.5
 חברה. ם המזמין מטעם הרוגה י ה ע" שלוח חתומ תעודת מ .7.10.6

מנהל  די  ס על ינית המשבוממועד אישור ח  ( יום30ם )שלושי  +שוטף    -אי תשלום  תנ .7.10.7
 . בחברה מחלקת מתקנים

 כל עתבברה  בהתאם להנחיות הח  ול של החברה 'מפל',פעתישירות למערכת ה יעביר   .7.10.8
   ברה.צועי בח"י הגורם המקע ה על ידו ואושר שכולל פירוט של העבודה שבוצעה

 

של  גם בא  תיגיש את החשבוניו  קבלןלי לגרוע מהאמור, הבמ .7.9 החברה  מצעות "פורטל הספקים" 
וזיהוי איש הקשר  ר  ולמערכת מתבצעת בעזרת קישבהתאם להוראות החברה בכל עת. הכניסה  

ה וה  קבלתבמערכת,    קבלןמטעם  פעמי  חד  והקלדקוד  באמצעותו  נת זדהות  של  והטענה    י ונ ה 
 .קבלןזמנה שאושרה לההו םכס י ההתנאהחשבון בהתאם ל 

 

 הקבלן. על   ובת הנכונה בחברה מוטלתכתל  וניתב להגשת החש תאחריוה .7.10

 

החלוהח .7.11 את  לבחור  רשאית  תהא  עבוברה  המיטבית  לתפה  העב   שלוםרה  כל  בכתב  ס ור  עיפים 
 י. הבלעד תהדע  ליקוהכמויות בהתאם לש

 
מתן  ור בע הלא והמ הסופית, המוחלטתה רומאת הת מהווה  הודעב עבור כל התמורה סך  .7.12

הקשור  גורם אחר כל  ו/או מהקבלן, ולא תשמע הםים בכור ו הוצאה הכוכל עבודה ו/א השירותים 
תמורה  בר לרישה לתמורה נוספת מעד וו/או כל טענה ו/א ורה זועימו, כל טענה באשר לתמ

 עבודה. ר כל וה עבהאמור
 

כוללת   .7.13 ובהסכםסממ   ,הטכני  במפרטש  דרהנ כל    אתהתמורה  המכרז  וצאות  הה  ל כ  ואת  כי 
והעקיפות   הקבהישירות  עבושל  השלן  עבעובדים,  אספקת    ללכורות  יר  ם,  כליציוד,    ודה, שעות 

הובלת אמצעי  ולהוםלרבות  חשבונו  ,  על  כלביל  הציואדהכח    את  הכליםדם,  והאמצעים    , 
כל הוצאה  לר ו  ,קוניםיות, ת הוצא  , רבותל,  תר העבודה וממנוות, לאריהש  עיצוהדרושים לב  בות 

  ,ורך ביצוע כל העבודותלצת  הכנוהכל    וביצוערגנות  התאלרבות    רותי בביצוע הש  הכ וכררת האח
והצהובל הצה  בס בת  והובלתו  הציוד  פירוק  ניוד,  העבודות,  ל  רתזוהח  יקוי,יום  דמותו  קהאתר 
הציודאספקת  כולל   העבו  יםנדרש הוכו'  ,  יםטיהפר,  כל    ל לוכ עיות  וומקצ  ותלמבש  דותלביצוע 

 .ף וסום נ ל כל תששולם לא י םה צון החברה ומעבר אלי ת רוע יב לש ניםעמידה בלוחות זמ 
 ו/או בחגים. שות בלילות ו/או בשבתות בור עבודות שנעסף ע ל תשלום נולא ישולם כ .7.14

 

 . ןלקבמה שיוזמנו לשהי כודות עבמות חייבת לכמת החברה אינה  .7.15
 

 הסכם.  ל רףצורון המיעיפים במחיבצע את השירות רק בהתאם לסהקבלן   .7.16
 

לן שאינן  ע על ידי הקבצולבי  ושידרשזה ו  הקשורות לעבודות בהסכםעבודות    וי הים  ם בהבמקרי .7.17
הכל   ורט להלןמפ כמכלי החישוב  אחד ו לפי ו סעיפים אלבכתב הכמויות בהסכם, יתומחרלות כלו
 ש של סמנכ"ל ההנדסה בחברה: ישור מראא די והתאם לשיקול דעתה הבלע ב

 הכמויות.בכתב ם מיסעיפים דו .7.17.1
 . תוותשומ ויותס על מבוסמות עבודות דורי שוק ביח מ לש ינהחב .7.17.2

   ראש על שאושר מבמחיר  רכישה של פריט  שירות או  דה או  צגת חשבונית עבור עבוד הכנג .7.17.3
     .5%וספת רווח קבלני של עד ה בתדס נה  ידי סמנכ"ל 

 
  םניכויי, מסים ,ההיטלים ם,מיהתשלוהוצאות, ל היותו, בכ אחרב ו ונובעצמו, על חשב ישא  בלןקה .7.18

הניתנים על ידו  כרוכים בשירותים  ה  ,עליו םכסה ו א/ו  יןליו על פי ד החל עם אחר תשלוכל ו
בגין  ן היתר, י , בה ועל פי חוקז םתחייבויותיו על פי הסכה  ועח ובמסגרת ביצו מכוהמוטלים עלי 

ל  ישא בכ  הקבלןי זאת כמובהר ב פק, ען הסר ס זה. למכם מו לו לפי הסלו שיש ומיםכל הסכ
ו/או כל   הקבלןמן  שמע ת ולא  ,ונובש חו  תוי ועל אחריוהלאומי באופן עצמא חוט מי הבישלות

י תשלום  ו א א/ו תשלום ת ו/או בקשר עם בענוה ענה כנגד החברה, גורם אחר הקשור עימו, כל ט
   ח לאומי.ו ביטל
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ב .7.19 יבמקרים  אופני    צאומהם  בין  והסתירות  לדרישהמדידה  הה  וכתב טכה  מפרטתשלום,  ני 
הכויות,  הכמ לתיומכתב  הקובע  הבסיס  ויהיה  ייגבר  וקבמיד  ןכ  וכמ  .וםשלות  סה  ירה  תיימת 

 ת ההסכם הנ"ל יבוצע ע"פ הוראת המפקח בשטחובהורא
ורך  צה לקת עסשבוני מזומן, הקבלן יהא רשאי להמציא חס  יעסקה המדווחת על בס  ה שלבמקר .7.20

ם )בהתאם  ו ללת התשיום קב ימים מ  14ך  תוב  ת מסחברה חשבוניהתשלום, ויהיה עליו להגיש ל
סח מעודכן של תנאי התשלום בהסכם  לכך נכלל נו  אםבהת  .(ףסומ  רךע  לחוק מס  42לתיקון מס'  
 . מכרזובמסמכי ה

 

י   במקרים .7.21 א  מצאובהם  בין  להמדיד   יפנוסתירות  והדרישה  הטכנה  המפרט  וכתשלום,  ב  תי 
 ם.לו לתש יס הקובע הבסגבר ויהיה ות יכתב הכמוי יות, מוכה

 

  ורךה לצעסקת  י נוב חש  אציהמהא רשאי לבסיס מזומן, הקבלן י   לע  וחת מדועסקה הבמקרה של   .7.22
שלום )בהתאם  ום קבלת התימים מי   14ס בתוך  מהתשלום, ויהיה עליו להגיש לחברה חשבונית  

כם  נאי התשלום בהסודכן של תנוסח מע   כללנלכך  ערך מוסף(. בהתאם    לחוק מס  42ן מס'  ו יקתל
 ך. ההליובמסמכי  

 

  םיבמצבת  ה לרבוביצוע סידורי בטיחות בעבודך גם  במקרה הצור  כוללת  העבודות בגין    ה רמותה .7.23
 .ופרטישל עבודה בשטח ציבורי  

 

 . ודהבחון מספר הצעות לפני מסירת כל עב למו"מ ו החברה רשאית לבצע  .7.24
 

   .הדמהצ וללא האופציונלייםהינם קבועים לפי מחירון דקל העדכני והמחירים בהסכם המחירים  .8
 

 
 וקנסות  סכםומי וציפ .9

בלמבלי   .9.1 עפ"י    החברה   זכויותפגוע  ו/או  זה  הסכם  דין,לפי  א  כל  המפורטים  מהמק  דחבכל  רים 
ן,  המוסכם כפי שנקבע להל  החברה את הפיצוי  ההפרה"(, תגבה "לן:  הל יקרא  הם חד מ)כל א להלן 

 : פרהק שנגרם לה עקב ההנז הל החברה להוכיח את ה עהיי שיוזאת מבל 
 

ידת  יח ה פרהה לש  ילולמי אורית
 ההפרה

 בעבור מוסכם הפיצוי גובה
 ההפרה

 התחלתה   ו/או  הדוב בסיום העבו*איחור ו/או עיכ 
 כל יום איחור( )עבור ₪ 1,000 מקרה  לכל ה( החבר  ר)ללא אישו

החברה ו/או    וי הנחיותו/או מיל   ע פקודת עבודהצוי ביבגין א 
 ₪   5,000 ל מקרה לכ ההסכם 

 ₪   3,000 לכל מקרה  כל מקרה( ל)  ן השארת פסולת בשטח בגי

  חות עדרה )לפ ור החבש ם במועד ללא איותשל ן לובשח  תהגשאי 
 איחור( יום   לכר עבו)₪  250 מקרה  לכל ( או מי מטעמו יםקנ תמ מח' ישור מנהל ואהעבודה  יום מסיום  30

 ₪  50,000 ה רמק לכל ת החברההגשת חשבון מוטעה לתשלום שיש בו כדי לרמות א

  עבורסף  ונ  םוותשל₪   5,000 רה מק לכל דה באופן לקויובעבגין ביצוע  
 החברה על ידי עלויות התיקון

 ₪  2,000 לכל מקרה  ת ביצוע עבודה לא בטיחותי בגין

 ₪ )לכל יום( 1,000 לכל מקרה  ודה ב מת עלש ד להעו   תקלהקון ית איחור של כל יום ב
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  יחידת ההפרה  של  מילולי אורית
 רהההפ

 ורבבעם מוסכ הפיצוי בהגו
 ההפרה

ולא בהתאם להנחיות  יים  תקנ אל םיביזריוד ו/או את צבגין אספק
 ₪ )לכל פריט(  10,000 מקרה לכל  י ט הטכנרבמפ כפי שהוגדרהחברה ו

 רה ל מקכל זמן ביצוע השירות ג' ב דצן גרימת נזק לבגי

בלבד שניתנה זק )ונה  עלות יפל
ן הזדמנות לתקן את הנזק לקבל

תאם בהזמן סביר בעצמו בתוך 
ל דעתה הבלעדי של  יקולש

 ה( ברחה

   ₪ 10,000 לכל מקרה  ברה הח רישוא  אלל משנה )מכל סוג( לן קב  העסקתין  גב

 הרב לדרישות הח בהתאם AS-MADEגשת תכנית ין אי הגב
 ת בכל ע

 ₪   5,000 לכל מקרה 

 והנחיות החברה ם בהתאם לדרישות לתשלו ן בוחש  תגשה אי
 ₪  5,000 לכל מקרה  בכל עת 

להנחיות  תאם מפל בה כתראון ליין במע  מוש ועדכוןשיי בגין א 
 ₪  1,000 ה יד יח ראות החברה והו

לכל שעת    ו/או מתוכננת דחופה  ת חירוםבגין איחור בהיענות לקריאו 
 ₪  500 איחור 

 ₪  2,000 לכל מקרה  ו/או מתוכננת דחופה  חירום  ריאות קלענות יה  ין א בגי

 
שיושת    לככיל,  על   9.1  עיף בס  כל הטבלאות כאמורב  ים ם המצויינמיכ ם המוסוייבנוסף על הפיצ .9.2

החב  קנס כנגד  בגיןר כספי  כ  ה  ביוב  במועדמפגע  טיפול  אי  של  על  וי  ,תוצאה  הקנס  מלוא  שת 
 הקבלן. 

 

שמ הי  יצו פה .9.3 בקנוסכם  סעיף    לכ בע  של  המשנה  מסעיפי  ראוי    9.1אחד  תשלום  מהווה  לעיל, 
 . ל הפרהה שינו לכל מקרוה   ראשם מומוסכ

 
ת או  עגיע לקבלן בכל  ום שיל סכם מכימור אה   םייופיצ ם האת סכו  ת לנכות אי רשהחברה תהיה   .9.4

בד  גבותו מהקבלןל לרבות  דרך אחרת,  חילוטש  ךרבכל  או  קיזוז    ת וראבה   היה ילא    ערבויות.  ל 
בשל הפרת  ות  רופ)ת  לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה ולפי חוק החוזיםזה כדי  סעיף  
תשלום1970-תשל"א  כם(הס א פיה  .  ניכויים  גצויים,  הרים  טפו  םני א  ם תבייו  קבלן  את 

 הסכם.ה י" או מכל התחייבות אחרת עפמתן השירות, ים את  למהתחייבותו להש 
 

ות החברה לגבות מהקבלן במקום הפיצויים  ורע מזכ לעיל ג  מורהא  ןיא   ר כיספק, מובהלמען הסר   .9.5
ל  אה מהפרת ההסכם עוצכתנגרמו לה  ש  םהנזקי  תרת, את מלוא/י יהםאל  וסףהמוסכמים, או בנ 

 . דוי

 

 צים  תמרי .10
להערכת  תהא    החברה למדדים  בהתאם  תמריצים  לשלם  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  רשאית, 
לתגמלעבודת   במטרה  בעהקבלן  לרמו  שמעבר  ביצועים  בכל  בור  החברה  ידי  על  שתוגדר  איכות  ת 

 "(.  מנגנון התגמולנקודת זמן )להלן: "
 

   10%עד של    בהיקף הינו   די,התאם לשיקול דעתה הבלעובו התגמול, ככל שתחליט החברה לשלמ .10.1
 המגיעה לקבלן. מעלות התשלום  

ריונים והמדדים העומדים  החברה לשנות את הקריט  ה של לעיל לרבות בזכות   מבלי לפגוע באמור .10.2
בהתאם   יקבל  שאותו  לציון  בהתאם  הקבלן  יתוגמל  זמן,  נקודת  בכל  התגמול  מנגנון  בבסיס 

 לעדי של החברה. תה הבול דעקשיו לקריטריונים שיקבעו

לשל  אינה  החברה .10.3 ומצבה  מתחייבת  דעתה  שיקול  לפי  יינתן  והוא  התגמול  את  של  ם  הכלכלי 
 החברה. 
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 להערכת טיב ואיכות עבודת הקבלן :   מא להסדרת המדדיםדוג להלן .10.4
 

 משקל המדד

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

 25% ז בלו" עמידה

 25% בטיחות בתנועה פדה על בטיחות באתר כולל ולל הקנראות שטח העבודה כ 

 25% הערכה כללית של הקבלן 
 

התמריצים הינו בהתאם להחלטה ואישור של הגורם המקצועי בחברה ו/או  עבור    התשלוםר  שואי .10.5
 ועדת המכרזים. 

 

 השירות   צועילבות בער .11

חברה  לא  להמצי  בלןקה  תחייבעפ"י ההסכם מ  לןקבל הו ש תייו התחייבו  שלמלא    להבטחת קיום .11.1
  אלף  שמונים  שלובה  ערבות בנקאית לביצוע השרות בגרז,  מכב  כיהזה בלת  ד קעמוים מימ   7תוך  
כפי  50,000),  ש"ח הכל  החשי  ₪(  ע"י  עפ"רהבקבע  ובתנאים  בנוס,  הקבוע  הי  הח    ף מצורערבות 
 . "(יצועבלהלן: "ערבות לכנספח  )הסכם ל

 

חר  אל  ים(ודשח  24)   שנתייםעד  יה וי זכעל ה  הודע הה   ממועדימים    7לתוקף  ס  כנע תיצולבת  הערבו .11.2
 ם )כולל תקופות האופציה(. ום ההסכסי

 
   בלן.   על הק ויחול לביצועבות ת הערצאווה .11.3

 

י הסכם זה,  יסודית של תנא  הרה הפל, תהוו לעיבמועד הקבוע  לביצוע כנדרש  ת  והמצאת הערב אי   .11.4
ה  נוסף לכל תרופ, בכם זהסבה  ם יטהמפורופות והסעדים  תרה  לכלקק  יזלהרה זכות  חביד למותע
 . תיכם זה בגין הפרה יסוד ל הסלרשותה עפ"י דין, לרבות הזכות לבטם דימהעו חריםד א עס או

 
או ויתור    קת ו השע, לא יהויצוערבות לב מדרישה להמצאת הה  רמחדל של החב  או  ימנעותה   כל .11.5

גין אי  בן,  די  עפ"י   ו כם זה אהוראות הס  פ"י לה ע   ומדיםהעו/או סעד    ל זכות כד החברה ביחס למצ
 כנדרש.  הקבלן  יע"יצוע  ב ות לרב המצאת הע

 

   ה לו ההודעה עלראחר שנמסלמיד    חברה,ב הקבלן להמציא לתחיימומשה אופציה ע"י החברה, מ .11.6
 ה. יתום תקופת האופצ  יום לאחר םיש לשי בתוקף עדוע צלבי , ערבות אופציהה  מושימ

 

  ל מקרה ערבות לביצוע בכה כח  ו מפי א   לתשלום ע הציג דרישת  ל  לט או לח  יתשא ברה תהיה רהח .11.7
   תנאי ההסכם.מ אינתבלן קהבו הפר  

 
קבלן  ה  ר  שת כל הסכומים א אתר,  ן הי, בי ועלביצ  בות מסכום הערבותת לגהחברה תהיה רשאי  .11.8

לחברה חייב  בגין  , יהיה  נזקיחברה,  ל שיגרמו  וההוצאות    ההפסדים   ,םיהנזק   לרבות    ם, לרבות 
כות  נלאו    תו לגב ברה  חה של ה הדבר יגרע מזכותשלי  מב  חדש,  זיכת מכראות בגין ער וצים והפסדה

   אחרת.דרך האמורים לעיל בכל  את הסכומים 
 

חר  ק לכל סעד אקמלהיז ו להגביל את החברה א  עילוטה כדי למנו חאו ב צועלביות  הערב  אין במתן  .11.9
לרשותה  מועה דין  ד  הסכםעפ"י  להג  או  זכו או  את  פיצקבלל  תהביל  לסכום  וית    הערבות   מעבר 
 . ןי הקבלכל הפרת הסכם ע" בגין ע יצובל

 

לעיל,וע  לפג   מבלי .11.10 וניתנה    באמור  כי במידה  י יובהר  ב  הקבלןדי  על  מכרז    יהליכ  מסגרתערבות 
ההסכם,    םטר להי  כריתת  כערבות  תשמש  כל א  הסכםל  ע  ןהקבל התחייבויות    ביצוע  זה    פי 
 .דרשנכ  ת ביצועפתה בערבולהחל עד  ןהקבל   דייוארך על יפג( ו התוקפה )במיד ו

 

על  ןלהקב .11.11 בזאת  זכ  מוותר  להתנגוכל  הערבולחילו  דת  היתט  בין  מקצתה,  או  לביצוע,  ר,  ת 
,  הן ההפררם למי אביבים בגייגהנגרם או עשוי ל ש ור הנזק  עת לשיתייחסהסתמך על טענה המב

נפרד(  זכותו לתבב  עלפגוזאת מבלי   ם יתברר  א  חלקו,או  ,  לטהסכום שחו  חזר של ה וע )במכרז 
 פ"י דין. ביבים עמי א תילו זכא יהפיצו  חולט גבוה מסכוםש ום הסכ כי  ותלך תביעבמה
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    עבידהיעדר יחסי עובד מ .12

זה .12.1 בהסכם  עוליצור  בכדי    אין  מי  ביחסי  בין  מעביד  והקבלן ביא ד    או/ו  ובדיועמ   מי  בין  או/בים 
הקבלן  יוק סועממ ב.  התקשר  כי  זה המצהיר  עצמ  סכם  א  .יא כקבלן  חיי  לא   ביבים מי  בת  תהיה 

פ   וטלהמ ם  תשלו  ובה או בכלח  לבכ  זה  םכסמכח ה כעל  ע  לי  יהידין  ה אחראי  ל מעביד. הקבלן 
  ות העסקתם ובכלל זהוילופן בלעדי בכל ע א ויישא בובדיו ם של עלתשלום מלוא שכרעדי באופן בל

הן  כלשיקוק  ות חארו הות בגין  בובכל הח ו חובה סוציאליים,    שלומיא, תושה  ג מי מס מכל סוותשל
 הם.  החלים עלי הםש כל ייםצ ובסכמים קיו/או ה

 

פות  ות נוסכלשהי בדבר זכויענה  ובדיו לא יעלו ט תי חוזר שהוא ו/או עפן בלוא ב  תחייבמבלן  קה .12.2
דיו לבין מי  ב ין עו או ב  ינובעובד מעביד    י יחס  יומם )או סיומם( שלק  ןאו לעובדיו בגי  וגיעות ל המ

בקשריאביב השירות   ם  נוספיםכספבגין  ו/או    םיעם  זכוי   ים  שהואמכ  פותנוס  תואו  סוג  ,  ל 
שיאו/  יםיע המג או   וגיעו  ב  לו  או  בגין  השירו לעובדיו  מתן  עם  ז  תים,קשר  כל  לדרוש  כויות  ולא 

 ך. כבקשר ל נוספות
 

לגרוע   .12.3 ידי  מור,האממבלי  על  וייקבע  לעבו  היה  דין  אדבית  מכל    וה  מגיעווגוף  כי  אחר    תסמך 
  ,ביםביא  ין מייד בינו לב עב מ-בדעו  י סחומם של יקשר עם קי ן ב כלשה  ויות כז  ו או לעובדי  לקבלן 
דיו  או עובביבים  גיע לקבלן ממי אר שימוסכם בזה כי השכתים ו/או הסכם זה,  השירו  םר עבקש
המשולמת    תמורה מה  60%ה  וס חודשי המהו יר בסאביבים יעמוד על שכי  ממתן השירותים ל  ןבגי

על הסכ  לקבלן  ואיל  םפי  תתמומה  40%רת  ת י  וזה,  יהוו  מלארה  הזכויות    תרי כל  ין  גב  שלום 
פות,  אליות, שעות נוס סוציד, לרבות זכויות  מעבי-עם יחסי עובד  בקשר  וי ובדו לעאלן  קבל   יגיעוש
מוקדמת,    ,פיטוריןיצויי  פ בופחהודעה  מחלה,  הבראה,  קרן   ייטוחשה,    מות,להשת  מנהלים, 

  י יחסום  יק  יעה בדברקשר עם קבן בלקבל  יגיע  רשאלום אחר  שתאו כל  /, הלנת פיצויים והפנסי 
 .  דיועובל  ואלו  גיעי ככל ש, כאמורובד מעביד ע

 

  ל ידי מי אביביםע ולם לו  כום ששם כל סב מיד למי אביבי להשיבמקרה האמור, הקבלן מתחייב,   .12.4
  ר שאית תל, כך שהעלות הכולבהסכם זהה  בנקוהמעבר לתמורה    אמורורך ביצוע התשלום הלצ

ולם  ששר  א  וםכל סכוז והפחתת  יזקת לחוזר   ימתו הבלתים את הסכביבלמי אנותן    ןל זהה. הקב
לו    ם שיגיעכל סכושהו, מת גורם מוסמך כלקביעככל שיגיע על פי  יחסי עובד מעביד,    שר עםקבלו  

ו  ה ד ו/או תשלום כלשסק, הפ, נזהוצאהבים בגין כל  יי אבלן ישפה ויפצה את מ קבהממי אביבים.  
  דםסואשר יל צד ג', ולכ  או/ ן ולבק ו לשלם לים( שידרש ביבמי א  של "דעו זה שכ"ט לל)ובכ
שלביקב די  עה  כ בית  של  או  לעבודה  כן  אחר,  מוסמך  גוף  נול  וי  עובד  יחסי  מי מעביד  צרו    בין 

 לבין הקבלן.    אביבים
 

להחתיאבי  ימ .12.5 רשאית  תהא  הק  םבים  עובדי  אצ מוצבהלן  באת  המשקפ לים  הצהרה  על    תה 
 אלו.  ת הוראו

 ןהקבלי בדעו .13

ה  .13.1 בכל  ישא  השלומיוהת  ת והוצא הקבלן  בהעסקכר ם  עובוכים  עבוכשלרבות    ,ודית  מס  ר  דה, 
ום סוציאלתשלול  וכס או היטל או מלווה  כל מתשלום לביטוח לאומי והכנסה,   חר תשלומי  א י 

ההוצסיימ יתר  וכל  וכל הסיכ ם  והאחואות  ביצוע  ריותנים  עם  פי הסכ  בקשר  על  ,  זה  םהעבודה 
הניכב הכ  לוהכ  יםויתשלום  דין  כל  פי  שבהעס  םרוכיעל  עקתם  יק ובל  וכן  ת דיו  עבודה,    ינאיים 
להב ידי האתאם  על  ביותר שאת    יגוד המקצועי, המייצגנקבע  הגדול  במדינה    בדיםעול  המספר 

בלני המשנה  ק ם שיעבדו אצל  יעובדך, שגם הכויהא אחראי לבתל אביב יפו;  ל  בו ענף והמקותבאו
שככ   ,מטעמו רלבנטל  כדלעיל  קבלו י  י,הדבר  עבודה  ובשכר  לא  מקר  ל כ,  השכר  ה  יהיה  נמוך 
 י שיהיה באותה עת.ק כפמו משכר המינימום במשקבלן המשנה מטען או  ל בובדי הקעל ם המשול

 

שיתוקן    1995  -התשנ"ה    נוסח משולב[,ביטוח הלאומי ]ה  קר הוראות חוחא אחייב למלן מת בלהק .13.2
של  ורים  איש  , הרישתיא לחברה, לפי דצמ ולה  יו פ  שיותקנו עלאו  נו  ק זמן והתקנות שהותלמזמן  
 עיף קטן זה. יבויותיו לפי סהתחי תאי קיים כ  י,לאומ וסד לביטוחהמ

 

תשלו .13.3 שכאי  שכ ם  בשיעור  המינימ ר  אי   פחותל  וםר  בתשלומי  יעמ  ו/או  לעובדיוב חדה  אחרים    ה 
)ובכל פרה  ה   כלרים( ו/או  אח  ובהח הבראה ותשלומי    י מש, מחלה, תשלופי חו ם מתן ימלהקבלן 

 זה.   של הסכם תדיה יסוו יהוו הפרצי יועבלן והק  ידבי עוחוקי עבודה כלפ לש
 

בים  יאב  ותים למישיר  יםפק גע לעובדי הקבלן המסהנו  למי אביבים הזכות לקבל כל נתון שהוא  .13.4
 עובדי הקבלן. ללום ית של תשקבכל חובה חו   עמידה של הקבלןא דכדי לוו
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 וביטוח  יןנזיק ושיפוי ב אחריות .14
 

ל  ותעבודה  ילתחת  וםימ .14.1 ואתר  בודוהע   מירתשיהיה הקבלן אחראי  לעבודות  ת  לרבות  העבודות, 
ם.  השגחה עליהול  הקבלן,  דיעל יע העבודות  ביצוהתחלת  ו/או    ם זהכ הס  תימלחת   שבוצעו קודם
  זקן לתקן את הנעל הקבל ה כלשהי יהיה  ות מסיב ו/או לאתר העבודדות  ובענזק ל בכל מקרה של  

ין וראוי  במצב תקדות  עבונה ה יי כך שעם השלמתן תהי ולהביא לידי  שרהאפבונו בהקדם  חש  על
 החוזה. ת ן להוראוכל פרטיה ב תימואמת וה ההחברלשימוש ולשביעות רצון 

 

בות  יוב, לרלרבות מגשמים ובמים  תרמחדי קים שיגרמו כתוצאהלעדית לנזב יה אחרא הילן יהקב .14.2
 עבודה לקויה וחומרים לקויים.  , קויוי, תכנון ליטום לקכתוצאה מא 

)-הוראות סעיף .14.3 ידי הקבלןל, תחול ( לעי2)  ףעי סו(  1קטן  על    לני בו קו/א  נה גם על כל נזק שיגרם 
 העבודות.  י ביצוע כד הו תוךלששי כ ו/או צד שלידיהם ו עובה ו/אהמשנ

מקר .14.4 שהקבלבכל  אחראי  ה  יהיה  פי  נזקים  ל ן  רשאיעל  זה,  מ  החברה   יתוזכא  תפרק  את  לקבל 
  החברה במועד שקבע    נולא תוקם שיעבור נזקן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים   בלהק
שנור  בוע ד  פיל   טההחלי  החברה זקים  יתחו המ   תהעשיקול  שלא  שלט  ו/או  ניתנים  וקנו  אינם 
ידי  ם שיקבע בסכום או בסכומיוהכל    ,ןקו תיל ה סופית ובלתי ניתנות  תהיתה  וקביע   ההחבר ו על 

 לערעור. 

יה הקבל .14.5 כלפי    הין  תקלה    החברהאחראי  ו/או  נזק  ו/אלכל  אבדן  לרבוקל  ו ו/או  נזקים  קול  ת 
ו/או ת  וביןבין במישרין  רים  והקש  הנובעים    לעבודות  דות או בקשרביצוע העבו  דיוך כבעקיפין 

ו/או חוסר    בתשתיות  ו/או  במערכות החשמלו/או    יודפגם בצ  עים מליקוי ו/אוהנוב   םיקנזת  ולרב
לדרישו י  רההחבת  התאמתו  אשר  הציוד,  מן  הנדרשים  לתקנים  חוסר התאמתו  לגוף    רמוגו/או 

בודות  הע  צועימקום בב  צאיםשים הנמו אנו/א  וו/או שלוחי  וידבעו  ו ו/א   החברהוש של  או לרכ ו/
דות ו/או מעשה  לעבושור  ו קבכל הנובע ו/אמטעמו    ו/או למי  דיועובאו ל/ו  בלןקל   וא/ וו/או צד ג'  
ינקוט  וא  ההקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, ו  למטה שאו השאו טעות ו//ואו מחדל  

הם בגין  התלויים ב  אתאו  /ו  ת יורשיהםאו אתם ו/ב לפצותחיימלן  בם למניעתם. הקל האמצעיבכ
 להם. םשיגר לינזק כאמור לע  כל

אחרא .14.6 יהיה  א הקבלן  לכל  נזק  י  ו/או  סוגבדן  לקבל ,  מכל  לעובדיו,  שיגרמו  לרכוש  ו/או  ני  לגוף 
די ו/או עקב  מו תוך כ ו/או מטעמו  שבלן ולכל מי שפועל בהקבלן ועובדיהם, לשלוחי הק  נה שלמש
 .םהישבהם ו/או יור את התלוייםצותם ו/או לפייב , והוא מתח תו בודוע העעם ביצקשר  באו /ו

לכל אבלבקה .14.7 יהיה אחראי  נזקן  ו/או קלקול למכ   דן,  לציוד  ונות  ו/או למתקנים  /ו או  לרכוש  או 
א  יקוחו והוו/או בפ  ותויר עם ביצוע העבודה ו/או באחרנמצאים בשימושו בקשאור הוג ותמכל ס

עובד א/ו   רהבהחפוטר את   נזק  לכל אבדן    מכל אחריות  התשרוב  אדם הנמצאכל    ו/או  יהו  ו/או 
 . מוראכ שלרכו

לכל   הקבלן .14.8 ו/  יהיה אחראי  שיגרנזק  לכבישאו קלקול  ביוב,  ,  ם  מים,  רשת  שביל,  דרך, מדרכה, 
קרקעיים  -ו תתעיים ו/א קרק  או מובילים אחרים עלטלפון וצינורות להעברת דלק  שמל,  ול, חתיע

  י חר כן שהיו מעשה הבאקראי ובי קול נגרמו קלאו הין שהנזק ו/ת, ביצוע העבודודי בכוך תוכיו"ב, 
העבודומרא  יופוצ לביצוע  הקבלש  הנזת.  את  יתקן  ו/אן  חשבונו,  ו  קים  על  כאמור  הקלקולים 

יעיל ולשביות  באופן  רצונר  לקבהחברהשל    ה ביעות  מראש  לדאוג  הקבלן  על  רשויות  מה  ל . 
 העבודות.  חםבמת יים העובריםקרקע -ים התתהקווכל   לת עו כניות עדכניומוסמכות תה

כל  ן  כם, בגיעל הקבלן בהס   המוטלותביצוע העבודות    עבור  תוחרי אה  י מוסכם בזה בין הצדדים כ .14.9
ומקצועו  ות או השמטה במסגרת תפקידו  דל טע או מחהיפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/

   לן.בתחול על הק -י מטעמו  ו ו/או מבדיושל הקבלן, ע

  ו/או   ק נז  לכל   מאחריות   הו כל מי מטעמא /ו  הו שלוחי א/ו  הי ו/או עובד  ה החברהקבלן פוטר את   .14.10
ין,  פי הסכם זה ו/או על פי ד-של הקבלן עלתו  באחריו   או לרכוש שהם/לגוף ו  תאונה ו/או חבלה 

 דון.        לפי מי שגרם לנזק בכוונת זמעט כל
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וטל  ת שתל אחריוכין  בג  והפועל מטעמ  ל ו כאו/   החברהאו לפצות את  /ו  לשפות  ייבח הקבלן מת .14.11
כוח האמור  הקבלן מת לגביו מוטלת על  יו ר חאשה  הר קמחויב לשלם בגין  י סכום ש  ו/או כל  ויעל
לרבותלעי עו"ד.  הוצ  ל  ושכ"ט  משפט  לתו  החברהאות  וקבלן  דיע  כאמור  תביעה  לו  יעל  אפשר 

 להתגונן.  

 יפו. -ל אביביריית תם כלפי ע ה גמ האמור יחול בהתא .14.12

 
י על  רא חלהם הוא א  זקים נו ל תחריוומאוזה זה  על פי ח יות הקבלן  ייבומבלי לגרוע מהתח:יטוחב .14.13

ל  בדין, עקיימת אחריות ש  עוד   ל כוודות  ב יב הקבלן, לערוך ולקיים לכל אורך העחי ן מת פי כל די 
יפחתו מגביטוחי  וא,ה  נושבוח על  ורטפ בולות האחריות והתנאים המם שלא  ים בטופס האישור 

ביטוחים,  קיו חל  2נספח  ם  בלהמהווה  מהק  נפרד  זה  תי  ה"טו)להלן:  סכם  קיום  על    רישואפס 
 . (ם"יביטוח 

 

ל  ב  חתום כדין ע  נספח   םיביטוחהקבלן ימציא את טופס האישור על קיום  ם  ת ההסכעם חתימ  .14.14
ח רישויבעלח  טובי  ברתידי  בישמ  ת  בביטוח  לעסוק  הביטוח  על  המפקח  שנה    מידי   אל.רטעם 

מבלי וזאת  זה,  הסכם  של  חלותו  זמן  כל  דרצור  במשך  בקבלת  כלשך  מצד  ישה    .  הברהחמהי 
  מהותי   תנאי  מהווה,  הקבלן  מבטחי  מטעם  ותקין  םחתו  יםביטוח  וםקי  על  האישור  טופס  אתצהמ
 .סכםהב

 

פין  עקי בך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או  דא שנעריווו  א  רוךיע  הקבלן  -ביטוח כלי רכב .14.15
  רבותן לל פי דילבטחה ע  בות שחובהכל חולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני  לביצוע העבודות  

בגין    תי חבות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפניוות אחר גוף בגבול י  זקנריות מפני  ח אחוביט
  א ובה בסכום גבול אחריות שלכוסים בביטוח ח אינם מ  אשרף  גוקי  לנז כיסוי    נזק לרכוש הכולל

ם,  טורית, טרקמלגזו  ,םולל מנופיב" כספק מוסכם כי המונח "כלי רכ  ₪ . למען  600,000  -חת מ יפ
 . וגס  ים מכלעים ממונע נ  יםלררים וכן כ , גוםפריחמ

 
  בורו גםך עערי   ובהח ח ו בביטוחובה חוקית לבטח אין    רשור, א"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמ .14.16

 . ₪  00,0002,0-אחריות שלא יפחתו מות למפני נזקי גוף מיוחד בגבו ביטוח אחריות 

 
 :יםא הב םעיפיול את הסכל ל הקבלן   מתחייבות נזכרבכל הפוליסות ה   .14.17

"המבוטח  13.17.1 הינוב  "שם  צולבת  החברה או  /ו   לןבקה  –  פוליסות  לאחריות    : בכפוף 
-עיריית תל אביב  ו/או  מ" בע  2010  םיביבמי אי:  לעניין הכיסוי הביטוח  "חברה ה"
   של הנ"ל.ם י בדוע וחברות בנות ו/או   יפו

שלישי   13.17.2 צד  כלפי  אחריות  אתלשב  רחמוביטוח  ו/י בג  ברהחה  פות  בקן  עם או    שר 
 .בודותלעבקשר ומי מטעמו   ןבל קהל ל שדמח  ומעשה א

"ה  צמבכלי  שימוש כול ויהיה ך כרעיטוח  כלול באישור הביהה "בגין כלי צמ יטוח ב 13.17.3
 .  כאמור

חבוטובי 13.17.4 מעבידיםח  עלי  החברהאת    פותלש  במורח  ת  ותוטל  אחריות    והיה 
לנזקים עבותאו   בגין  כמעביד  ו/אונת  לעובדי  שיגרוע  מקצ מחלות    דה    הקבלןמו 

 דות. בועהם ער קשב

מקצועית   13.17.5 אחריות  החברהלשפ ורחב  מ ביטוח  את  הפרת    ות  עם  בקשר  ו/או  בגין 
 ת.שר עם העבודו קב מטעמוומי   בלןקהל ש ית צועקמ חובה

  העבודות ע  בגין ו/או בקשר עם ביצולשפות את החברה  חב  רמוות מוצר  ח חב ביטו 13.17.6
 . ותודב לעמו בקשר מי מטעהקבלן ושל  תשתיות ו/או ה שמלוחות החלאו  ו/

מקצועית וח  טבי 13.17.7 מוצר    אחריות  רטרואול  יכל  –וחבות  יאוחר  קטיבי  תאריך  לא 
 ת שרוקתהלת התחי ממועד

י נית** מוצ  לקבלה  הין  בחבות  משולבת  מקצועית  אחריות  אחריות  בג  רפוליסת  בולות 
 פים.  משות

 .בזדון רם לנזק פי מי שגלמעט כל   ,ההחבר  פיכללוף ו התחבוב ו/אביטול זכות השי 13.17.8

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.  13.17.9
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ר  תימסשחר  א אלא לרעה,  הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם ל  13.17.10
ב  ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתירותים  הש  ןתנו  למזמינה הודעה בכתב, ע"י

 .וקשנוי המב שי ול ו/או הט יעד הבו מ לפנייום לפחות   60 ,םורש

ראשוני  יףעס    13.17.11 כלפי  "ביטוח  אות  החברה",  לפי    ההמזכה  המגיע  השיפוי  במלוא 
בביטו  השתתפות  זכות  ללא  הביטוח,    בלןקה  של  הביטוח  חברת  מצד  הןחיתנאי 

מבל  מטעמו  מי  זכות תביעה ממבטחי    הקבלן  של  ביטוח ה  ת לחבר  שתהיה  יו/או 
בסעיף מווב כאהחי   בנטלתתף  שהל  ברה הח חוזה   59  ר    –  תשמ"א   הביטוח   לחוק 

הס1981 ולמען  ספק  ,  הביטוח    הקבלןר  כפל    יוותרו וחברת  ביטוח  של  טענה  על 
 כלפי הנ"ל. 

וצת  ב פוליסות "ביט" של קפי    לי עוס מהיקף הכייפחת  ת לא  היקף הכיסוי בפוליסו 13.17.12
   .עית[מקצו  יותר חאטוח ] למעט בי התקפות במועד התחלת הביטוח וח ל ביט כל

בפותפושתה  וםסכ 13.17.13 עצמית  ב   ןיג בת,  סולית  סדמקרה  או  אחד  מקרי  יטוח  של  רה 
 . ₪  50,000וח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך  ביט

  לן והקב  לחברה  חהביטו   פוליסות   את  מציאהל    ן למהקב   לדרוש ,  תיבחי  לא  אך,  תרשאי  החברה  .14.18
  התאמה  או/ ו  תיקון  וא/ו  שינוי  לכ  צעולב  רומ כא  תהפוליסו  את  להמציא  ויתבקש  היה  מתחייב

 .ברהחה דרושתש

 
ו .14.19 הביטוחים  והמצא/עריכת  תיקונם  קיום  או  על  האישורים  ו/או  הביטוח  פוליסות  ביטוחים  ת 

לשהי  ת כ ריוח א  הולא יטילו עלי   םטוחייהב   ת על התאמ  החברה מ   כלשהולא יהוו אישור  לחברה  
פי כל  -על  או  זהם  סכפי ה-על  ןקבל ה  של  ותואחרי ר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את  בקש
 .  דין

 

תשלום    ו לבד  ן לבקה .14.20 על  הנ"אחראי  הביטוחים  העצמיות  דמי  ההשתתפויות  בדמי  יישא  וכן  ל 
 ועות בפוליסות הביטוח. הקב

 
לנזקלבדו    ןבלהק .14.21 אילו ר הישם אייהיה אחראי  ו/או    קבלןהשל  מחדל    ושה א עלא מו מבוטחים 

לרבות קבל מטעמו,  יגרעובו  נהמשודות, קבלני  בעעי  צבמנים  הפועלים  אשר  להדיהם,    הת חפמו 
חל ה  ולי הביטוחקית של תגמ מלאה או  כי  נזקים. מובהר,  בגין אותם  היו משולמים    קבלןאשר 

ב לנזקים  אחראי  נמבוטחי  לת יהיה  לרבות  הע  מתחת  שהם  זקיםים,  ההשתתפות  מית  צלסכום 
הבפובועה  הק את    קבלןליסות.  הפו   החברהפוטר  נ  העמ טמ  עליםו/או  לכל  ו  א /ו  זקמאחריות 
 לנזק בזדון.  ומ רג עט אםובדן כאמור למ א

 

בכלליות    קבלןה .14.22 לפגוע  ומבלי  כלשונן  הביטוח  פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  מתחייב 
הבשמור  ל  ר,האמו הוראות  כל  בפולוהז   תיחו ט על  הנכללות  דרישת  ול  יטוח.הבסות  י הירות 
    ך.ורהצ הביטוח בעת  ת וליסופ  ש אתלעשות כל פעולה כדי לממ   החברה

 

ה .14.23 המפקיע הפוליסות    תוראהו   את  קבלןהפר  זכויות    באופן  ה החברהאת  יהיה  אחראי    קבלן, 
חר  ו או/א   יכספ  על כל נזק  החברהכלפי  י  שה לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שיהיה לו טענה כל

 זאת.  שיגרם לו עקב

 

קי לגר מבלי   .14.24 על  ובאישור  הביטוח  בפרק  מהאמור  בוע  וני קבלןהחי  וטיום  היה    שאההרה  תנ, 
החוזה   תנאק  ק יולהעסלהסבת  פי  על  בהסכמי    קבלןוזה, ההח י  בלני משנה  לכלול  יהיה אחראי 

לער  יתחייבו  המשנה  קבלני  לפיו  סעיף  בהתאם    לקיים ו   וךההתקשרות  דעושיקל ביטוחים  תו  ל 
לנחויהיה  ש  וככל  קבלן הבלעדי של ה וזאת  ותואם לתנאי ההתקשרות עימם,    ת פתקו  לכמשך  ץ 

לחילופין יכלול    ן.דיפי    ימצאו אחראים על  הב  נוספתכל תקופה    משךול  לןקבה  התקשרותם עם
בקשר קיום  ו/או  ן  גילמען הסר ספק האחריות הבלעדית באת קבלני המשנה בביטוחיו.    קבלןה

 . ןבל קהעל   ולה תחנחים ע"י  קבלני המשביטו עדרהו/או  

 

  או  אהנמצ  ותאור  גוס   מכל  ד יולצ  קלקול  או  קנז,  ןדבלא  החברה  כלפי  אחראי  יהיה  לבדו  הקבלן .14.25
  שסופקו  ורכוש ציוד  לכל   או/ ו ההסכם  נשוא  העבודות לצורך מטעמו מי  ידי   על  או/ו ידו   על  אבוהש
רה  את החב  בזאת   וטר פוהוא    הקבלן  של  ועמ טמ  י מ  ידי   על   או /ו  דוי  על  ול פוט   או/ו  הותקנו   או/ו

מטעמה מי  ו  מאחריות  ו/או  נזק  ו/או  אובדן  תוצאתיאו  /לכל  מככאמו  אובדן  שהיא.  ר  סיבה  ל 
   בזדון.זק מה לנוגרה במידה  יחול כלפי החבר א ל  ראמוה

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   -ר עסקי שמו - 

33 

 

לחברה  וקנים  מהפה  תרוו  א/ ו  או בעד/לגרוע מכל זכות וכדי    ללעי  וחים כאמוראין בעריכת הביט .14.26
פי    ואין בהם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על  ,כל דיןועל פי    על פי ההסכם  הקבלןגד  כנ

 . הסכם זה
 
 יפו. -ל אביבת תיי ריי ע פם כלהתאמה גיחול בהאמור   

 ודיותס .15
כי    הקבלן מ הוא  מתחייב  סודיות  על  מילאה  ישמור  כל  סשל  שדע  אלודי  בנוגע    יויגיע  ו/או  מהחברה 
יפיץ  יש  ביר, יע  ולאה  רלחב ו/או  ובין  מישרין  , בין בלחברה די הנוגע  וס דע  ו מישהכל'  לצד גתמש, יגלה 

 בנספח להסכם זה.  הכל כאמור  בעקיפין,
 

 והעברת זכויות ההסכם מחאתה .16

הקבלןהקב .16.1 בעצמו.  העבודות  כל  את  יבצע  להעבי  לן  רשאי  לאינו  ו/או  להו/  המחותר  סב  או 
ח ו/הסכם  ה  את  בעקיפין,או  מישרין  ב,  לאחר כל  ממנואו    ותהזכוי   ו/או   ההתחייבויות  ,לק 

ממנווע נובה את  בה,  ועלא  המכרסכמת  החברה  דת  של  וזים  ביצוע  בכתב  בהעברת  אין  מראש. 
  מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע הנאות של העבודות או בלן אחר כדי לגרוע  דות לקהעבו

א הקבלן  לפטור  ההסכו  מחיובי  מאיזהת  עפ"י  החברה  המו  במידה   כם.לפי  של ועדת  כרזים 
היות  קבלני המשנה לשנה על  קבלני ממוש ב ת ו/או שי ור השיצוע  ברת ביאת העהחברה תאשר  

קבלניים מתאימים והיתרים על פי    ת, ביטוחים סיווגיםהסמכו  אות,עלי נסיון, אישורים, הרשב
   ני משנה.עסיק קבלדין והם לא יוכלו לה

 

מוקדם  ישור  סוגי העבודות( ללא א   נה )לכלמש בלני  ק  עות ביצוע העבודות באמצלל  לן שיפעקב .16.2
נה  ה שיינתן על ידי קבלן משל עבוד ₪ לכ  50,000ל  בקנס ש  ה, יישאהחבר  מכרזים שלה  עדתשל ו

  שיבוצעו  על ידי החברה, וכן בכל עלויות ביצוע העבודותמראש  שר  גי העבודות( שלא או לכל סו)
כם  צוע העבודות  עפ"י הס בלן לביהקו של  ותחרי זאת, מבלי לגרוע מא   כלהמשנה.  קבלן  על ידי  

 קבלן משנה.  "י אותובוצעה עודה ששב גם העב חיה יין ז, לעניזה
 

)אםההסכם  קופת  במשך ת .16.3 ו/התהי  והאופציה  זכויות  תועברנה  לא  תוקצינה  (,  ו/או  מניות  או 
המניו  קבלןבמניות   בבעלי  בקבלן,ו/או  עשר  העולהבשיעור    ת  מההון  10%)ה  על  אחוזים   )
והמ נפהמו בקבל וקק  המניות  צה  בבעלי  ו/או  המתא   ,בקבלןן  למועדנ  ים,לפי  ג'  לצזה,    כון  ד 
"הנעבר"כל )להלן:  בכלשהו  לב  (.  הקבלן  יבקש  שבו  המקרה  כאמור,  קצע  העברה  ו/או  צאה 
אביבים  ה מי  של  אישורה  את  יבקש  לפחו  30קבלן  מראש  )בטרם  ימים  לת  אהכוונה  ת בצע 

י  ניותיו. מ מבעלי  ם מלאים לגבי הנעבר ותן פרטי מ  , תוךתבובכאו ההקצאה כאמור(  /וה  ההעבר
ריבא תהא  לאשר  שלשאית  בים  ההקא  ו/או  ההעברה  כאאת  סבירים  צאה  מטעמים  מור 

עברה בניגוד לתנאי סעיף זה תהיה מי אביבים רשאית  ני הקבלן. בכל מקרה של ה פטו ב שיפור
פרה של סעיף  בגין ה  יםפיצויה  ל זע מכל סעד אחר ובכלו גרמבלי ל  מידי,ה באופן  ל הסכם זלבט

 ת הקבלן.  וט ערבזה וחילו

 

 סכםיטול ההב .17
רשאית לבטל הסכם    ברהם, החהחברה לבטל את ההסכ  לגבי זכות  מהאמור בהסכם לעיל  לגרועי  מבל
 ים: ועים הבא לאלתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בקרות אחד או יותר מהאירזה 

 .על פי ההסכם ו/או הדין תדייסו פרה הכל  .17.1
  מקריםמהחד  ות אדית בקרסויסכם הפרה  האת ה   כמי שהפר  בקבלןיחשב    ור לעיל סף לאמובנ 

  הסדר ,  םנכסי   כינוס,  פירוק  הם ב  ששי  מו מטע  מי  או   הקבלן   נגד  בהליכים  להוח   אם(  1)  הבאים:
  או/ ו  הקבלן    אם(  2) וםי  30  תוך  בוטלו  לא  אלו  והליכים,  אחר  באופן  עסקים  חיסול  או/ו   נושים

  חברה ה  דעת  לקויש  פי  על  רשא  מס  בעבירת  או/ו  קלון  ימהע  שיש  הבעביר  ערשיו  ממנהליו  מי
  ימחה   או/ו  עבירי  ןהקבל  אם(   3)  החברה  של  יןוהמוניט   ובהט  השם  על  שלילי  רחבאו  עפיתש
  א לל  כלשהו  שלישי  צדל  זה  הסכם   מכח  הכספים  או /ו  התחייבויות  או/ו  זכויות   ישעבד   או /ו

  ם לסיי  א לממש את האופציה אוקבלן שלה של השבק(  4)  ובכתב  מראש  מהחברה  מהכהס  לתקב
 .  תרותקשת ההרם תקופשט את ההסכם

 

  מוו/או מי מטע  מציע ברה  הח  ר עם  סכם ו/או כל הסכם אחבמסגרת הה  התעורר חשד סביר כי .17.2
תרמית    הקבלן    ביצע בביצוע  מעורב  היה  או  לבצע  ניסה  החבאו  ו/או כנגד    רה עבייצע  ב  רה 

 .החברה רה עבועין ו/או לביצוע עבודה במקרקו לעסקאו/ים פלילית בקשר למתן שירות
 

ובתקמיב .17.3 התקיתבר  כםההסופת  דה  שלקבלן  לחברה  שור  או  שנחשד  שרות  קבלן  עם  תפות 
 מרמה כלפי החברה.ות  בעביר

 

 נבצר מהקבלן לספק לחברה את השירותים המפורטים בהסכם זה.  םא .17.4
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החברה אודות  דעה של  עד ההווממ ום  י   14תיקן את ההפרה תוך    לאה וכם ז סהקבלן ה  אם הפר  .17.5
 ההפרה. 

 

רה מכוחו של  לרשות החב  לכל סעד אחר העומד   החברהת  זכויומ  י לגרוע כדביל  מור לע אאין ב .17.6
)הה  יכ מסמההסכם,   החוזים  חוק  הסכם(, התשל"א  תקשרות,  הפרת  בשל  או    1970  -תרופות 

 מכח כל דין. 
 

מוסכמים בסך   וייםרה פיצבלחלן  סעיפי המשנה, ישלם הקב  לע  18  סעיףר בם כאמווטל ההסכב .17.7
 ש"ח. 100,000של 

 
 ז וקיז זכות .18

  קבלן שה  כספי  חיוב  כל   לקזז  זכות  היהת ,  בלבד  ולה,  חברהל  כי,  בזה  ימיםסכמ  סכםלה  הצדדים .18.1
  לקבלן   שיגיע  סכום  מכל,  אחרת  מעסקה  או   ההסכם  נשוא   העסקה  מתוך   ה ל  חב   להיות   עשוי 
 .החברהמ
 

  , חריולא  אם  ובין  תשלומו  לפני  אם  בין,  וןבחשב   ותגל וי  יהה,  לעיל  האמור   כלליותמ  ע גרול   לימב .18.2
  ותבעקב  שיתגלו הסכומים  לקזז  תרשאיברה חה תהא , כלשהם ויים ליק  ו א/ו  קיםיוד  אי, תיווטע

 .החברהמ לקבלן שיגיע  או/  ו המגיע סכום מכל,  לעיל האמור
 

 עניינים  ניגוד עדריה .19
היבנל  לפעו  שלאמתחייב    קבלןה עם  עניינים  ללדוו מתחייב    ןקבלה  .חברהגוד  מיידית  כל  חברה  ח  על 
ין  לבחברה  בודה/השירות ב לביצוע העיינים בין הדרישות  ד עניגושל נ  צבמצא במלהי ול הוא עלבו רה מק
 .שלו עם גופים אחרים ודה עב

 
 שונות .20

  או/ו  ותיהםא וצות,  עמומט  מי  או/ו  ובדיוע  או/וקבלן  ה  ידי  על  ינתנוי ש  העבודות/השירותים  כל .20.1
  לא   לןקבה.  ה חבר ה  ל ש  הבלעדיו  לט המוח  לקניינה   ויהיו  חשבו י ,  להכל  מן   צא יו  לא ל,  תוצריהם

  אישור  ללא,  אותיהםתוצ  או  השירותים/ העבודה  של  תוצר  לבכ  או  במידע  או  במסמך  שישתמ
 .מחלקת מתקניםמנהל  של ראשומ בכתב

 
  קבלן מה  לדרוש  לאחריהם  הןו  רותיםהשי  מתן/דההעבו  עביצו   במהלך  הן  רשאית  תהאחברה  ה .20.2

 . ותיםיר הש מתן  /ה ודבהע לביצוע רקשוה דבר או מידע, מסמך,  יתתכנ כל ידיהל  ללקבו
 

 .  רמוכא שירותים בתוצרי או ודותבעב עיכבון זכות קבלןל תעמוד לא,  דין בכל  האמור אף על .20.3
 

 . הצדדים  משני כלשהו לצד  בלעדיות יוצר זה הסכם אין .20.4
 

למדו ממנה  לא י תקדים ו  התהוו  לאוים או בסדרת מקרים,  ס מ  הה במקרז  אי הסכםיה מתנ סטי .20.5
לכ  שווה  מגזירה  בל  אחר  הש  יד.תעקרה  או  משתלא  מהצדדיהשת,  צד  מלהשתמש  ם,  התה 

בסדרת מקרים, לא יראו בכך    ם אוזה, במקרה מסויעפ"י הסכם    לו  הזכויות המוקנותבזכות מ
 ויתור על זכות מזכויותיו. 

 

לכל  קף  ל תויהיה כא  לאו, ומושם בין הצדדים ביחס ליטי פים המשחסה את היזה ממצהסכם   .20.6
  בכלל, בין   ניתנו או התקיימו, אם  אשר  כמה,הס  חייבות אותהג, הבנה,  מצ  ,ומתן, הבטחה  משא

ובי במפורשפה  בעלן  בכתב  בין  זה.  עובר  ובין במשתמע,  ,  לכל    לכריתת הסכם  תוקף  יהיה  לא 
 ל ידי כל הצדדים לו. ע ם תתב ונחבכם נערך אלא א שינוי בהוראות הסכם זה,

 

או    אכיפהת ל תנו י ניתנת/נ  ןנה אינה/אי ם ז סכה או הוראות מהוראות ההוראיקבע כי  יקרה שמב .20.7
יותן,  ע בחוק שפיע או לפגו הא בכך כדי להא ימטעם כלשהו, לסרות תוקף  שהינה/הינן חסרת/ח

  אהראם בהוותלף או ת אה תוחובמקרה כזה ההור  תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות ההסכם
ניתנת לאכי מ  באופן  פה,תקפה או  ב  יצוישיאפשר  זה,  הוראות הסכם  ביורה  צושל    ר תהרחבה 

 . האפשרית
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צד    יל ידהודעה שתשלח ע  סכם זה. כלוא לה כמפורט במבדים לצרכי הסכם זה הן  ות הצדכתוב .20.8
לד  אח הגיעה  כאילו  שלעיל תחשב  לפי הכתובות  ה  שעות  72כעבור  יעדה  למשנהו    משלוחמעת 
 פקסימיליה. משלוח ב תעאו מד סירה בישעות מעת מ 4או  םאר רשובדו

 
 

 : םעל החתו דיםצדהולראיה באו 
 
 
 
 
 

 

 מ  "בע 2010ם  אביביי מ

 

 _________ _______________באמצעות : ___

 __________ _______ _ ____תפקיד : ______ 

 הקבלן                                

            

 ___________ __________ _ _____עות : באמצ

 _________ _ _______ _ _____ __ד : ___ תפקי
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   ף ריעת - 1 ספחנ

 
 _____ ___  וםמי   ___ _______  'סלהסכם מ

 
 
 

 ההסכם. לתי נפרד מחלק בסכם מהווה  לה 1נספח   .1
 
 
 

 

ציוד שיובל  סף עבור העמסה או פריקה של ציוד בבית המלאכה האמור לתת שירות לתשלום נו  םלא ישול •
 . בלבד לאכהת בית המא באחריודבר נמצוה ,הקבלן הזוכה דיעל י וליא

 
 
 
 

כי   • במובהר  עבור  העבודויצהמחירים  הינבמסג  ותע  הזוכה  הקבלן  עם  ההסכם  קבועים רת  מחירים    ם 
בתוכם את כל העלויות הישירות והעקיפות לביצוע השירות לשביעות    םלמעט הצמדה( שכולליוסופיים )

החבר לכלרצון  בהתאם  ותנדרי  ה  הטכני,  שות  המפרט  האי  וההמסמכי  לא  מכרז  אליהם  ומעבר  סכם 
 ם נוסף.  ם כל תשלוישול

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 מ  "בע 2010  יםביבא מי

 

 ________ _____________ __ באמצעות : ____ 

 __________ ______ ____________  פקיד :ת

 הקבלן                                

            

 _________ ________ ____צעות : ______ באמ

 __________ ______ __________ : __ תפקיד
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 ןלבישור ביטוחי הק א  - 2נספח  
 
 

 ור: תאריך הנפקת האיש ר קיום ביטוחים  אישו

ט  המידע המפורידע המפורט בה. בתוקף, בהתאם למ ת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליס
  ןים באישור זה לבבמקרה של סתירה בין התנאים שמפורטי, זאת ד עם יח הפוליסה וחריגיה.  ינאתכל  ה אינו כולל אתר זבאישו

מבקש  בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם   קבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור התנאים ה
 ישור. הא

 ר ישומבקש האמעמד  אופי העסקה  המבוטח  ור מבקש האיש

ו/או   מע" ב 2010מי אביבים 
   יפו -ביבעיריית תל א

חברות בנות ועובדים של   אוו/
 הנ"ל 

 שם
 
 

 

  ת עבודו אחר : ☒
אחזקה של מערכות  
ם, ביוב  חשמל במתקני מי

התקנה ו/או  ותיעול ו/או 
 עבודות ושירותים נלווים  

 
  

 563/22מכרז מס' 

 

זה )מזמינת שירותים  בעל חו☒
 מוצרים( /
 
 

 ז./ח.פ. ת.
541374099 

 ח.פ. /ת.ז.
 

 מען 
 אביב    תל , 121נביאה דבורה ה

 מען 
 

 
 כיסויים 

 סוג הביטוח
 

  יוקה לפחל
חריות  א גבולות

או סכומי  
 ביטוח

  מספר
 ה הפוליס

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 ביטוח סכום

נוספים בתוקף וביטול  כיסויים 
 חריגים 

 מטבע  סכום ח ד' פ תאם לנסוי בה ין קוד כיסצייש ל

י  כלפיות אחר
 צד שלישי

ביט  
______ 

 ת  בות צול יאחר 302 ₪    4,000,000  
 הרחב שיפוי  304
 י משנה  קבלנים וקבלנ 307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309

 האישור  
משימוש    םק שנגרכיסוי בגין נז 312

 בצמ"ה 
 תביעות המל"ל  315
 נוסף  ישור מבוטחאמבקש ה 318
 ניות וראש 328
צד  כ   יחשב אישוררכוש מבקש ה 329

 ג 
אחריות  

 מעבידים
ביט  

______ 
 ף מבקש האישור  ויתור על תחלו 309 ₪        20,000,000  

נוסף היה ויחשב  מבוטח  319
 כמעבידם  

 ראשוניות  328
ביט   חבות מוצר   )*(

______ 
ת.  

 רטרו:  
 

 _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000    ₪ 
 

   ריות צולבתאח 302
 ב שיפוי חרה 304
ובת מבקש   לטתחלוף  ל ויתור ע 309

 האישור  
 ראשוניות  328
 דשים וח  12ופת גילוי תק 332

אחריות  ()*
 מקצועית    

ביט  
______ 

  ת.
 רטרו:  

 
 _______ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000  
 
 

  ₪ 
 
 
  

 

 צולבת  אחריות  302
 הרחב שיפוי  304
  בקש  טובת מויתור על תחלוף ל 309

 האישור  
   הוי עקב מקרה ביטוחיש/עיכוב 327
 ות אשוניר 328
 חודשים  6תקופת גילוי  332

בקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  תים המפורטים בהסכם בין המבוטח למווף, לשיר פ השירותים )בכט פירו
 (*: נספח ג'ת בהרשימה המפורט

 חזוקה ותפעול  תשירותי   088
 כות  תחזוקת מערשירותי   089
 

 תיות( תשת אזרחיות )לרבות ודקבלן עבו 069
 התקנה  080
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 *  וי הפוליסהביטול/שינ 

הודעה למבקש    ח יום לאחר משלו  60יכנס לתוקף אלא וח,  לא יטר או ביטול של פוליסת בי ולרעת מבקש האישינוי ש •
 טול. או הבי   האישור בדבר השינוי

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 
 פים  משות אחריות ולות בגבם חבות מוצר עמשולבת ות מקצועית אחריוליסת פיתן לקבל  **נ

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   -ר עסקי שמו - 

39 

 

 
 

   3נספח 
 וםות בחעבודלתנאים מיוחדים  

 __________תאריך :                     

 לכבוד
 "( ההחבר" :להלן )מ "בע 2010מי אביבים  

 121הנביאה   בורהרחוב ד
 אביב תל 

 

והל  קיום הנ , מותנה בנופועל מטעמהו/או כל  נויד על הזחומוגדר בודות ככי ביצוע עב ,בזאת יםאשרמ הננו
 : שלהלן

ה קשה רכה, עבודות  ות בריתוך, הלחמ רוככלשהן הכ  תודו עביצוע  ו: בשבודות בחום" פירו המונח "ע .1
, הבערת חומרים  סקה, חיתוך דיח, השחזדודות קי עבו  ואיטום(,  תן חיתוך, זיפו מבער )כגובאמצעות  
 או להבות. ו/ם גיצי  כה בפליטתה הכרווכל עבוד

ש .2 "עבודות  נככל  אחראנ  ,בחום" בצע  מטעממנה  שמ  -  ן)להל  נו י  לוופקיד ת"האחראי"(  לא    כי   דא ו 
 בהתאם לנוהל זה.  בודות בחום, שלא ה עתבוצענ

ויוודא הרחקת    ות ביצוע העבודמיועד לה  י בשטחאחרא, יסייר הםע העבודות בחוו חילת ביצבטרם ת .3
ים כאשר חפצ  ת בחום,ממקום ביצוע העבודות  ו לפחמטר    10של    דיוסרכל סוג, ב יקים מחומרים דל 

יש  דליקים שלא דליק, כת בל  טהת במעלכסו  ניתן להרחיקם  או  גוןי  מעטה ברזנט    שמיכת אסבסט 
 רטוב.

יבוי מתאימים  כ   צויד באמצעיש"(, המא  "צופה  -  לןפה אש )לה ום אשר ישמש כצי ימנה אדהאחרא .4
 ע העבודות בחום.וסביבת מקום ביצ ם שבירים הבעירוג חומוישימים לס 

מבצעל .5 י   יד  אש"העבודה  "צופה  להשגיח  וצב  ע  שמתפקידו  ביצכל  נכה,  וע ת  או  אש  אינם  יצוי  צות 
 ם לכלל שריפה. מתפתחי

"צופה   .6 להמשיעל  על  אש"  ולהשגיח  העבוסך  מ  30לפחות  דה,  ביבת  ביצועה,דקות  שהוא  ת   תום  וך 
 ת חוזרת. לקחות מקורות להרו כל מוודא כי לא נות

דין ועל   כל פי ב על מחוי הננו נוספים להם  ל תנאי בטיחות וכ  תימאליניה מינ כי נוהל זה מהווה הת ,מובהר
 יל. האמור לע יוסיפו על חוזהכמוגדר ב נוכ וליסת ביטוח שערי פ פ

 נוהל זה.ביצוע יקפידו על  נו מטעממשנה  ני ו/או קבלים  כי קבלנך לכ יםבוער לוודא יםב ימתחי הננו

 

 

 

 

 

 החתום  ולראיה באנו על 
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 4פח נס
 רוםי צב חמ /בר מים מקומי במשת הקבלן ונהלתה

 
 

, גם בעת  הזפורט בהסכם  כפי שמ  ,בשוטף  ידו  להניתנים ע  את השירותים  שיך ולספקהקבלן מתחייב להמ
 ה. י המדינרום ע"יח  ת הכרזת מצבעבאו המקומית,   רשותם להגדרת הבהתא, משבר מים מקומי

 
משקי של עובדי    זו, יפעל לריתוק   גרת מ"ת ובמסתד ה רע"י משוני  כמפעל חי  ההוכרז  החברה ידוע כי    לקבלן 

, במסגרת הסכם  תוביצוע העבודבדים, לואת הע  משיםשי הרכב המל של הציוד וכ  יתוק משקיהקבלן וכן לר
 זה.
 

פטורים הם  הות והאם  ודות הז ות העובדים, מספרי תע מ ימת ההסכם את שד חתהעביר במועקבלן לעל ה 
ד  כן, יעביר הקבלן רשימת הציו  פרי הרישוי.  כמוומסהעובדים    את  םהמשמשירכב  ות מילואים, כלי  משיר

 .נשוא השירות בהסכם תעבודוה יצוע בדים לב ושות העד לרמהציוד העו רי הרישוי שלואת מספ
 

י  כמו לצ ישמשו    שמות העובדים, אשראת    עד חתימת ההסכם במו  עביר הקבלןכן,  וותי העובדים  כתגבור 
 שירות מילואים.האם פטורים הם מ ייןזהות ויצהות דרי תעומספ  רוטיקיימים, עם פ ה

 (. ן ושחפץג אפוד מ) - רנחיות פקעה בדים בהתאם למיגון העוהקבלן יערך ל 

 
הרכ העובדים  ,בכלי  את  העלבי  המשמשים  במסגצוע  הבודות  יצורת  זה,  גרירה  ידוסכם  המאפשרים    בווי 
להודיע    את החברהשו  אשר ישמ  ,ניםו/ מגפ  הזריכ החברה ובמערכות  המצויים ברשות    יכלי מיםגרירת מ 

 . ת מתקניםמחלקהל מנ ראות ם להומים, בהתאהם או הפסקות  למשבר המיבנוגע  לתושבים הודעות שונות
 
ויוכרז מצב חדבמי   :  ים מקומיבר מ שרום או מימצב ח  קידי הקבלן בעת הכרזה עלפת ו משבר  רום איה 

 בעו ע"י החברה. ייקדיפות, שעי הראם לסדבהת  תהקבלן את העבודו, יבצעו עובדי מים מקומי
 

  ם ים במערכת המם דחופיניתיקו   ביצועמים, לשם  י ים, נוסף לקיוותי עובד הקבלן יתגבר, במידת הצורך, צ
ם דרך  לספק מיה ויוחלט כי לא ניתן  דם לתושבים, במית מיקחנות לחלוריסת תוהביוב וכן לשם סיוע בפ

 . ברהסה של החי פר תכני לת כפוףבהעירונית. זאת, קת המים  כת אספמער
 

עובדי הקבמים, יסיי החברה על הקמת תחנות לחלוקת  במידה ותחליט   רה  חבשל ה  אחזקהן לצוות הל עו 
ת מיכלי מים,  לחנה, סיוע בהובם בת יהצבת שלט  התחנה, לל הצבת מחסומים וגידור  ו כסת התחנות,  בפרי

נייחניידים   ברזיואו  או ים,  מחסומים,  שי  ת,  אחר  ציוד  הקדרש  יכל  המלשם  ובס ת ת  המשבר,    יום חנות 
 חנות והחזרת הציוד למחסנים. פירוק הת

 

לחצי בהת  אחת  או  לתא שנה,  הח  בעשתיק  שנתיתכנית  ם  תע"י  יערך  החברה  ג רברה,  מוכנות  לבחינת  יל 
ח  עובילשעת  הקדרום.  חלק  י  ייקחו  לצוובבלן  ויסייעו  עובדי תרגילים  ככ  ת  ובהתאהחברה  שיידרש  ם  ל 

לעיל,   תחנופריסבלמפורט  מים,  וחל   ת ת  הו הובקת  מים,  מיכלי  הנדרלת  וכל  שילוט  מחסומים,  ש  בלת 
 תחנות. לפריסת 

 
 
 
 

 : תוםהח ם על הצדדיראיה באו לו
 
 
 
 
 

                        ______________ ____                                      _________________ ______ 
      הקבלן                                                             מ"ע ב 2010   יםבמי אבי                         
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 ותיהות וגבטיח - 5נספח 

 כללי  .1

 .ובדקדקנות מנותובמי, דנות בקפמו חתם עשנ ההסכם את לקיים בימתחי הקבלן  .1.1

על  ו פכ בור והצי  החברה די , עוביועובד  לבטיחות ע בנוג ריות האח לואמ  את  עצמו  על  לוקח לן  בהק .1.2
 ירועא או תקלה,  נהתאו  למנוע מנת על הזהירות אמצעי בכל טלנקו ומתחייב ,תובוד ע של וצאי

 . וכלשה חריג
 

 קה קיח .2

 :רבותל ,בעתיד  פורסמושי  וא שפורסמו  בטיחותה ותקנות  חוקי כל עפ"י דוב לע מתחייב ןהקבל .2.1

 . ותקנותיה 1970 (ל"תש - חדש נוסח) בעבודה  הבטיחות פקודת 2.1.1

 .וותקנותי  1954 - ד"שיהת עבודהה על הפיקוח גוןרא חוק 2.1.2

 .ותקנותיו 1954 - ד"התשי החשמל חוק 2.1.3

 .נותיותקו 1953 - ג"התשי  וערנה עבודת חוק 2.1.4

 .עבודתו  על לחה  אחר דין כל 2.1.5

 ף אחרגו  כל לש או החברה של בטיחותה והוראות דין לכ ותאהור על ורלשמ יבמתחי הקבלן .2.2

 .בעתיד חולוי ואשר היום ות החל
 

 בודה ת הערהכ .3
 ודעמ והינו,  אליו הגישה כידר את ובחן וסביבותיו עבודותה ביצוע במקום קרבי כי מצהיר בלןקה

 . בטיחותית עבודה למען לנקוט יש בהם מצעיםאל ו בה כרוכיםה  כוניםסיל ,דההעבו לאופי
 

 מסוכן  סור ביצוע מעשהאי .4
 מעשה   ל כמ ענולהימ יחותטהב כללי כל על ת קפדני שמירה וךת העבודות את בצעל מתחייב הקבלן

 . לרכוש או/ו לאדם סכנה תלהוו העלולים חדלמ וא
 

 בודה גחה על העהש .5

 נהלמ  ימנה,  דורש החוק  בהם םירובמק עבודה ה אחראיוד העב תתחיל  עם מיד  נהמיהקבלן   .5.1

 .ביצוע דסומהנ מוסמך ודהעב

 תחת   בטיחותי באופן עתתבצ,  משנה לניקב י ע"  דהעבו בותלר,  עבודה שכל  יוודא  ןהקבל .5.2

 .קודם סעיף בתת כמפורט מינה אשר, כוחו בא של דתוהמתמ רהיהיש השגחתו
 

 דה אתר העבו .6

 . ובטוחה מסודרת ה,י ינק בצורה דההעבו ועיצב קוםמ את להחזיק יבי מתחהקבלן  .6.1

 .ותהעבוד עביצו  מקום בתוך טוחותבו נאותות גישה  דרכי להתקין יבמתחי   הקבלן .6.2
 

 י אזהרהר, שילוט ואמצע גידו .7

 רבותל,  אזהרה תמרורי ,גידור,  מירהש:  הוא חשבונו על  יקולהחז  פקסל ,  ןלהתקי  חייבתמ הקבלן
 ולבטיחותםה  המבנ וןחט לבי מספקת  תובכמו םייתקנ תזהירו אמצעי ארשו מהבהבים יםפנס
חברה, ה חכ בא ע"י  שיידרש כפי או בכך צורך יהיהש מקום בכל ,דיםהעוב ו הציבור לש יותםונוח

 . כלשהי תמוסמכ רשות מצד הורא ה י"עפ וא יןד  י"עפ דרוש שיהיה או ישראל משטרת
 

 יה הנדסית בנייה ובני  עבודות .8

 ה(. בני עבודותה  ) בעבוד תהבטיחו קנותת י"עפ  עויבוצ נדסיתה בניה או בניהעבודות  .8.1

 על לוקח  והוא,  ניההב ודותעב  ביצוע את עליו ילהטה החברהש כמי,  ראשי קבלן הינו קבלןה .8.2

 עבודות)  בעבודה   הבטיחות תקנות תראוהו ביצועל לתלהכו  ות אחריה את הבניה כמבצע  עצמו

 ה(. בני

 שמשכה,  סיתדנה בניה או הבני ודתעב כל ל ע וריהאז עבודהה למפקח הודיעל  מתחייב לןהקב .8.3

 .בעבודה הבטיחות  לפקודת 192 עיףבס שרכנד ,ועותשב 6 ל ע עולה הצפוי
 

 רות חפי .9

 ( נייהב  תעבודו )   הדעבוב טיחות הב ת ולתקנ בהתאם פירה ח  עבודות לבצע  מתחייב לן  הקב .9.1

 ר. עפ ודותועב  חפירות - 'ט פרק ובפרט 1988 ח"התשמ

 .שותיהןירד י"ועפ  שותהנדר ותויהרש םע ירהחפ כל תאםל  ידאג בלןהק .9.2
 

 הריסות  .10

  - ח" התשמ(  ייהבנ ודותעב)  בעבודה הבטיחות תולתקנ בהתאם יסההר תו עבוד לבצע תחייבמ הקבלן
 .ותס הרי - 'י פרק רטובפ  1988
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 ושביריםים גגות תלול  לע  העבוד .11

 ודהבעב ת בטיחוה  לתקנות אםתבה תתבצע םחלקלקי או/ו תלולים או/ ו שבירים גגות על עבודה
 . 1986 - ו" התשמ( תלולים או יריםבש גגות על ודהעב)
 
 

 גובה ב עבודה .12
 הבטיחות  דתלפקו בהתאם עומקל אדם נפילת  למניעת הנדרשים האמצעים בכל ינקוט הקבלן

התשמבנייה עבודות)  בעבודה  ת הבטיחו  לתקנותו 1970 - ל"תש  ( שחד נוסח)  דה בובע  1988 - ח"( 
 ותנסיבב המתחייבים הזהירות  ללילכו,  2007 - ז"סהתש  ( הבבגו עבודה)   הבעבוד  חות יבט  לתקנותו

 . דהבוהע קיום
 

 וקף מ עבודה בחלל  .13

מוקףבמקו עבודה  דתוק לפ  בהתאם צעתבת '(וכד יכליםמ ,ביקורת תאי,  ביוב לכוכי כניסה)  ם 
 . וקףמ במקום העבוד - הבטיחות הוראות י"ועפ 1970 - ל"תש ודהבעב הבטיחות

 
 ת חשמל ודעבו .14

 . שמלהח חוק י"עפ מתאים ישיוןר בעל חשמלאי י" ע וצעובי מלחשות  בודע .14.1

 . חי מתח תחת חשמל בודותע צעיב לאהקבלן   .14.2

 ורבי ח/ניתוק  ו א מלחש למקור ברותהתח ,  החשמל זרם החזרת/חיבור ,החשמל זרם ניתוק  .14.3

 אחראי ה האחזקה דעוב  או דההיחי מנהל של  ובאישורו בידיעתו  ורק אך  תיעשה שמל ח מכשירי

 .וםבמק

 יםבתקנ  םהעומדי  ניםתקי מטלטלים ידניים חשמליים דהעבו בכלי שתמשלה ייבחמת ן  הקבל .14.4

 . כפול ודדבי לעניין

 בין(,  חתפ  סקמפ)  דלף םזרל מפסק שבו וחלל מחובר יהיה ההארכ לכבל  רהמחוב העבוד  כליכל   .14.5

 . נייד ואשה ובין קבוע לוחשה
 וששימ  ות שלע אל וכן חההשג  ללא םהכלש חשמל  מכשירי ירלהשא  שלא  מתחייבהקבלן   .14.6

 . העבודה במקום גלויים מל חש במוליכי
 

 ות בדרכים עבוד .15

 בדרכים  דותעבו לביצוע בכתב היתר לו תןני באם ורק אך,  בדרכים בודותע לבצע מתחייב בלןהק
 . דין כל להוראות ובהתאם איותנ  י"ועפ  שראלי תומשטר ב יפויב א תל רייתעי תמא

 
 לויה ודה באש געב .16

 אש וא ניצוצות  צרות להיוו הגורמת אחרת פעולה לוכ ריתוך , תוךחי ,וםמחי   :כגון ותעבוד יצועב בעת
 ויכיב אמצעי יוםק לרבות,  פיצוץ/האש התפשטות למניעת האמצעים בכל לנקוט ןלהקב על,  לויהג
 '.וכד  חציצה,  דליקים מריםחו של טרולונ הקחהר,  מיניםז
 

 לן עובדי הקבמקצועיות וכשירות   .17

 של קמספימספר   הז הסכם י" עפ ותהעבוד  ביצוע ךלצור ונחשבו על  קעסילה מתחייב הקבלן   .17.1

 לביצוע םוהמתאימי   ים הדרוש םהכישורי להם שיהיו ,התנאו מקצועית רמה ליבע עובדים 

 . רךצו י"עפ םירלהכש וידאג ,תהעבודו

 זה םהסכ י "עפ  בטיחותית לעבודה הקשור בכל חשבונו על דיםהעוב את הדריךל  במתחיי הקבלן .17.2

 .כך לשם שהנדר עד המי את הםל ר ולמסו

 חרולא  רפואית  מבחינה דהולעב כשיר היהי מוטעמ מי או/ו בדיומעו עובד כל כי מתחייב   לןהקב .17.3

 . יןד  כל י" עפ רושות הד הרפואיות קותהבדי כל את שעבר
 

 אישי  ןג מ ציוד .18

 כנדרש,  ומטעמ  למי וא/ ו עסקיולמו או/ו לעובדיו ומתאים תקין אישי מגן דציו לספק חייבמת  הקבלן
 בהתאם בו שיםמשתמ   םשה ויפקח,  1997 - ז"התשנ(  אישי מגן יודצ)   בעבודה יחותהבט ותנבתק

  ,גשםי  מעיל  ,תיואוזנ ,  ןמג י משקפ,  כפפות,  כובעים,  מגן דותקס ,ביגוד,  בטיחות נעלי :לרבות ,לייעודם
 . זוהר וביגוד מגובה להנפי למניעת ודצי
 

 ם ים וחומריציוד כל  .19

 . העבודה לביצוע יםימוהמתא תקין צבבמ ריםמוחו בכלים משלהשת  חייבתמ  בלןהק .19.1

 . כך לשם צהשהוק בטוח במקום  מצאו י והחומרים דההעבו  יכל כל כי גידא בלןהק .19.2

 יהיו '  וכו  הרמה  יזריאב  , ההרמה כלי  ,ה ורהתעב  ליכ   ,יהנדס  -  מכני ד ציו כל  כי תחייבמ בלן הק .19.3

 . בתוקף ןרישיו  או/ו  בתוקף ה בדיק תסקיר ובעלי תקינים 

 אחר העבורת   בכלי נוהג  וכל הרמה מכונת מפעיל,  הנדסי-ימכנ  ציוד פעילמ כל יכ ייבמתח ןבלקה .19.4

 . קףבתו יוןוריש הנדרשת הסמכה ליעב יהיו
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 והטלת סנקציות משמעת  .20

 הממונההחברה/   כח בא  הוראות  כלל ישמעו מו מטע מי או/ו סקיו ע ומ  וא /ו יודעוב או/ו הקבלן  .20.1

 בשל  או זה הסכם י תנאמ תנאי  מילוי אי  בגין עבודה  הפסקת בדבר ראהוה רבות ל,  בטיחותה על

 .שרכו או/ו לנפש אחר ןוסיכ קיום

 העובדים  כל  רשימת את,  טיחותהב על  הממונההחברה/  כח בא דרישת לפי  מסורי  לןהקב .20.2

 ,לציוד יךהשי אחר  היתר וכל תעודה , רישיון לכ דרישה י"פע  גויצי אישיים םיפרט כולל ומטעמ
 תמא בכתב היתר לפי אלא,  דיועוב שאינם עובדים סיקיע אל קבלןה  .יהםמפעיל או ברכ כלי
 חברה. ה

 הערכת כי  מסכים הקבלן - הקבלן י"ע תהבטיחו הוראות הפרת בגין יודצל או למקום זקנ םגרנ .20.3

 ם סכו מכל יקוזז  זה וסכום   הקבלן את תחייב החברה  עםמט מפקח י" ע ה תנעשש כפי ק הנז שווי 
 . עימו קשרותההת הסכם ילפ  בלןלק המגיע

 זה חבנספ  ופיעות המ  ישותהדר אחר מםמטע מי או   מועסקיו או/ו  יוובד ע או/ו  הקבלן ילא מלא   .20.4

לפי המפורקנס טיל להת החברה  רשאי -  ים מהסכומ  ווזז יקזה, אשר    להסכם   10ט בסעיף  ות 

 .ההסכם י"עפ לקבלן גיעיםמה

 
 הקבלן  צהרתה

"י  ועפ ופי  ל ע לעבוד תחייבמ יאנ  יכ ו חותהבטי חנספ תוכן תא בנתיוה קראתי יכ בזאת  מצהיר מ"הח אני
 .דין כל הוראות 

 
 
 
 
 

_____________                _______________                  ___________________ 
 יך רתא                                           הקבלן חתימת                                               לןהקב שם              
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 6נספח 
 

   22/356 'מס ביי דו שלפומב כרזלמ ר הכרזתוח לא מכרזידי הזוכה ב צורף רק עלתוע ביצ ערבות נוסח
 ( י המכרזמסמכל 28לסעיף  בהתאם אלמל)

 
 
 

 
 לכבוד 

 מ "בע 2010מי אביבים  
   פוי-באבי-תל , פארק עתידים, 7, בנין 121מדבורה הנביאה 

   
 
 נ.,ג.א.

 
 __ __ עד ______   ש"ח,  בתוקף 050,00על סך                                           מס'  בנקאית  ערבות  : דוןהנ

 
 
ות מלאה  בערב ו ערבים בזה כלפיכם אנ, (ת"/"המבקש הלן:)ל___________________ . עפ"י בקשת " 1 

 ₪  לש  כוםלסעד המבקש/ת   לכם מאת  עישהוא המגיע או שיגלסילוק כל סכום  ומוחלטת 
 __ ________ מס'  הסכםלבקשר , ערבות""סכום הן: להל -  שקלים חדשים( אלף _____________)
שכה המרכזית  עם ע"י הללפ  פעםתפרסם מוא מכפי שה המחירים לצרכןת יהיה צמוד למדד ם הערבו. סכו2 

 . ולמחקר כלכלי  יסטיקהלסטט
 תנאי ההצמדה יהיו כדלקמן:

 נקודות. __ ____בשיעור  2022שנת ________חודש   לצרכןמחירים המדד  יהיה  "יהיסוד  דדמ"ה
ום  סכם  המועד בו עלינו לשלם לכם לאחרונה לפני  רס וד שפהמדו יהיה  ניין ערבות זע ל  "המדד הקובע"       

 . ערבות זו  "יפו ע כלשה
 ה לעניין ערבות זו יחושבו באופן הבא:. הפרשי הצמד3 

ת  כפלסכום השווה למה -  הצמדההשי  פרה  היוי  ,ודימדד היסלעומת ה עלה  ובעד הק דמה  אם יתברר כי
 . ד היסודיולק במדהדרישה, מחיסודי בסכום הן המדד הקובע למדד ההפרש בי 

ם עד לסכום  כם את הסכום הנקוב בדרישתכ ל םנשליסודי,  דד האם המדד הקובע יהיה נמוך מהמ
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

  ום קבלתר י לאחתוך עשרה ימים  פרשי הצמדה,ה  בות, בתוספתכום הערל סכום עד לסכם לכם לש נאנו  . 4 
  או לדרושומבלי לטעון כלפיכם, דרישתכם  לנמק אתחייבים יו  שתה תב, מבלי כדרישתכם הראשונה ב

 סכום האמור מאת המבקש/ת. ה  קילואת סלה תחי
תהיה בטלה   אריך זהבלבד ולאחר ת  _______ ________ ליום  עד  ףערבות זו תישאר בתוק. בכל מקרה 5 

   אריך הנ"ל.לא יאוחר מהת ,בכתב תקבל על ידנוהצריכה ל ו ת זערבו  כל דרישה על פיבוטלת. ומ
 

 ת זו אינה ניתנה להעברה או להסבה. ערבו
 תובתו היא:ש להפנות לסניף הבנק אשר כי ות ז "י ערבוה עפ דריש

______________________________________ _ ________ _______ 
 

 וד רב,  בכב
 

 ________________ חתימות ____ 
                                                           

 _______________ ____  קבנשם ה
 

 ____ ____ _______________סניף 
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 ודות חשמל לעב י עודיי פרט טכני מ - 7 פחסנ

 
 : הסבר כללי

 

עבודות חשמל, התקנות  של  סוגים שונים    ה מכילזספח  נבמתואר  ל ה ות חשמ דעודי לעבו המפרט הטכני היי 
 . רבש ד חשמלי ואחזקותוצי ת לאחזקוחשמל, 

 ה בחברם  יקובללפי הסטנדרטים המ  מבקשת לרכוש י שהחברהוד חשמלכמו כן, אפיון של צי 
 שר כל פרק מתאר את החלק המתאים.  ם, כאך, המפרט מחולק לפרקייכפל
 

 הבא :דר תאם לס היפורטו ב  הפרקים
 

 ברה של החאספקה והתקנת ציוד חשמלי ני לכמפרט ט   -  1ס' פרק מ
 

 לדוגמא   טנדרטיותכניות סות  לחברההשייכים   מים ינכו רשימת מ   -  2' סמ פרק
 
 

 של החברה  ציוד חשמלי ת נהתקאספקה וני למפרט טכ - 1 'ק מספר
 

 כללי 
 קרה. בחשמל וודות כרז לעבנפרד מהמ ים חלק בלתהווימפרק זה המוגדרים ב המפרטים הטכניים

יש לספק  ש וד הצי  תתכניות אוה העדכני ל קדמחירון ים בצורה מפורשת ביחד עם מגדיר המפרטים 
 ובתכניות.  העדכני קלדון במחיר או רט מפפורטים בגמים המדג מההכללי ואין לחרוהמכרז   מסגרתב

 
 מפרטים לציוד חשמל 

 
 START-SOFTפרט טכני למתנע סטטי מ 1.0

 ינלי. נומ, בהספק HP150 למנוע של עדה עה רכ תנעבור ה   דיהיה מיוענע רך  מת 1.1
 ר.ו סג זרםה בחוג רקב  ת ההתנעה עםא ע יבצ אלקטרוני אשריהיה מתנע המתנע   1.2
 נומינלי. מהמתח ה 60%תח ירוד של עד  במ את המנוע ניעהמתנע יהיה מסוגל לה 1.3
 ספר הפעולות בשעה. למתנע לא תהיה הגבלה למ 1.4
לים  כלוה בתנאים קשים  איטום לעבודו  טיסיםכרוציפוי    ינטגרלייםררים אלמתנע יהיו מאוו 1.5

 במחיר. 
 למתנע   גנות שיהיוה 1.6

 . רת זרם מנועתי בפניהגנה  1.6.1
 על הציוד. להגנה מהיר יךתנ 1.6.2
 זה. פסר הגנה בפני חו  1.6.3
 ני הפוך פזה. בפ הגנה 1.6.4
 ידת מתח. בפני יר  נהגה 1.6.5
 במנוע או בכבל המחבר. הגנה בפני תקלה במתנע,  1.6.6
 פרטורה.יית טמהגנה בפני על  1.6.7

   ליך ההתנעה.תה אות על סיוםתן תי יקוד אשרפ יציאתה תנע תהי מל 1.7
ישמש מגען   האות  את  שר  אר  מקצ  להפעלת  לאנתהמיקצר  מגען    התנעה התהליך  חר  ע  או 
אינ בהתאםל טגרמקצר  הכמולמ  י,  בכתב  מגע  ת.ובתכניו   ותי פורט  בצורת  יהיה    האות 

V230/A5, 50  .הרץ 
המתנע   1.8 לקיצור  כח  יבהיציאות  מנקוהרך  כזאת  ד וצעו  לאחשגה  המתנער  ם  עדיין    קיצור 

בפוע הזרמדידות   ישארו  ההגנם  וכל  במל  יפעלו.  ופוע  הכזקרה  ות  י  אז  ההגנות,  ת לובמידה 
 מגען חיצוני(. תנע עם מ)ל נותק המתנע הרךו יר ולאחרי צהמקתן פקודה לפתיחת המגען  נת

מין  הזהקבלן ל , באחריות כןכמו  מלאה של כשנה לפחות מיום ההפעלה. למתנע תהיה אחריות 1.9
 בונו. ולים על חשהראשונות וכי ות לביצוע הפעולת רוינציגי השת א

 המציין תקלה במתנע.  V230/A5  ,H50 - ל  .C.Oני מגעי שו יהי  למתנע  1.10
 נים הבאים:יוויהיו הכ   עתנמל 1.11

 . רם מנועזן ו כיו 1.11.1
 כיוון הגבלת זרם התנעה.  1.11.2
 מומנט התנעה. כיוון  1.11.3
 כיוון הגנת יתרת זרם.  1.11.4
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 ר.יה כלול במחי יהו MODBUSוג מסשורת תקכרטיס  םע קע יסופהמתנ  1.12
  יות. נ תכת ובבכתב הכמויו דגם כמפורטהמתנע יהיה   1.13

 

 HP180 למנועים עד  VSD  תמהירו י למשנהנ כט מפרט 2.0
רך של  עם קו הזנה באו HP180על הספק עד  מנוע ב  םע  היה מיועד להפעל יה  המהירות  המשנ 2.1

 , ללא משנק. M100עד 
 . 21IP נה של הג לדרגת  זותקן במארירות י משנה המה 2.2
 .V400, HZ50 יהזנה יהמתח הה 2.3
 . 10%על   ה ליעים לרשת לא ריזזרם  כולל שמשנה הוניות זרם אחוז הרמ  2.4
 . 0.96-תרד מתחת ל לאHZ50בתדר  רותות הכללית של משנה המהיל הנצי 2.5
 . 0.96-לא ירד ל  -HZ50  - ספק ב כופל הה 2.6
 ד למנועים.קו ת הפייוכנרט בתו כמפ , mA204 של כיוון מהירות על ידי כניסה אנלוגית 2.7
 לציון תקלה.  C.O A5  ,AC V230  היה מגעי למשנה המהירות  2.8
 לציון הפעלה.  C.O A5  ,AC V230  עגמ מהירות יהיהה שנה למ 2.9

 .mA204 לש ת יאת תדר אנלוגייצ  הירות תהיהמה למשנה  2.10
 כמפורט בתכניות.  סק זרם מפהזנת משנה המהירות תהיה דרך  2.11
 הבאות:  תהיו ההגנו מהירות י למשנה ה  2.12

 ר. י זרם יתפנ גנה מה 2.12.1
 תר. יהגנה מפני מתח   2.12.2
 מתח. -תתהגנה מפני  2.12.3
 תר. י נה מפני עומסהג 2.12.4

המהירותמ 2.13 צוסי  שנה  עם  בתכר  פוייפק  לעבודה  ואיטום  ועאנ טיסים  קשים  כים  רטיס  ם 
ב  MODBUSתקשורת   היחידהכלול  לחיבורמחיר  אפשרות  כולל  יחידות    ,  כמה  של  טורי 
 . ב"שרשור"

 . ויותמהככמפורט בכתב  שוו"ע, דגם  וא ידר נישתוצרת מ רות יהיה שנה המהימ 2.14
ת המוצר  ת א ייצגחברה המה  של אנשי השרות    ן את זמ הירות יהיה לנת משנה המ בזמן התק 2.15

הקבל  חשבון  הפעל  (ן)על  רלבצע  המתנה  של  לכו  עאשונית  החברה  יולים  זאת  הפעלה  אחר 
 חודשים.   12על הציוד של לפחות  תקבל אחריות

 

 שירה לקו י התנעהב משולבים  י למתנעיםמפרט טכנ  3.0
 לי כל 3.1

 Schneiderמתוצרת  Tesys U  רה לקו דוגמתלהתנעה ישיתנעים משולבים  מהמפרט מתאר  
Electric. 

 פאזיים.-תלתיים או זפא-קוד למנועים חדהפיות ההגנה ו יצ מתנעים יתאימו לכל פונקה
 יכולת הבדדה  3.1.1
 ני זרמי יתר וקצרים הגנה בפ 3.1.2
 רמי מס יתר תהגנה בפני עו  3.1.3
 ם זרזון באיפני אי ב הגנה  3.1.4
 ק מיתוג הספ 3.1.5

 V690ימלי: ס קמתח עבודה מ
 י. ינל נומ  ות בזרםלופע מיליון  43AC :2 דהלי במשטר עבוך חיים חשמ אור

 בשעה. COת פעולו 3600 קצב מכסימלי שלת בליון פעולוימ  15אורך חיים מכני: 
 

 התאמה לתקנים  3.2
פעיל  לה יהיה ן תו שנית ומשמע , EN/IEC 60947-6-2 ם יתאימו ויבדקו על פי תקןהמתנעי
 שהו במתנע.  ו תיקון כל ר, ללא החלפה אצ ת המתנע לאחר קמחדש א

שר הם נדרש כוב במקרים kW15עד   V400/kA50 יהיהטנדרטי  סהם  יתוק של הדגנ שר הכו
 להוסיף רכיב הגבלת זרם קצר., ניתן  kA50 -ניתוק גבוה מ

י  על פ  (Type 2 coordination)2 מסוג, המתנע יהיה בעל תאימות kA15 -למעל 
EN/IEC60947-6-2 . 

 .PTBקות יבבד תולהוכיח עמידו הקבלןעל   בתעשייה כימית, ליישומים
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 ייםם טכנינו יפא 3.3
יהיה  וחר המתנע  עד    45ב  כ   .V400/kW15  -  למ"מ  הפיכת  תגד  ןווייחידת  רוחב  לא  את  יל 

   מ"מ(. 45המתנע כולו )
הגנ  עזר,  אביזרי  של  תעשה  הוספה/החלפה  בות  שלמהחזית  כך  בפירוק  צו   יהיה  לאבד  רך 

 "מ. מ 45-חבו מעבר ללא יגדל רון או שדרוג, וקו מתנע לצורך תיה
מובטח שמגעי    ה,וח. במצב זתפב  בית הניתנת לנעילה במצבוסי  יתעות ידצמבאהבדדה תיעשה  

 חים. היה פתו י ח כה
 הראשיים. מחוברים מכנית למגעים  NC+NOעזר  המתנע יכלול לפחות זוג מגעי

י  כךתהמתנע  מב יהיניתן  ש  וכנן  לשדרגו  מנה  הגנות  באופן    ועחינת  בהובקרה  תאם מודולרי 
 ליישום. 

יחידת    פשראתת מתחנגהההחלפת  לדההעבו  ה,  שלב  בכל  הכיול  תחומי  בכלי  אל ,  ם  צורך 
 מיוחדים. 

 יהיה לקבע את הכיולים ע"י חותם.יעשה בקלות בחזית היחידה. ניתן    ת ההגנהד חייכיול  
 קלה.תפתוח, סגור,  מצב המתנע: את יציין ה ת היחידיברור בחזמראה מצב 
 . ענמתטסט בחזית ה ןלחצ  ינות ההגנות ע" בדיקת תקי  ניתן לבצע

 (.20IP)  ו מגוני בפני מגע מקרייהיקים  המהד
פ יה יק מתח  המתנע  של  של  DCאו    ACה  י וד  צורך    V240עד    V24  בתחום  באביזרים  ללא 

 נוספים )ממירים(.
אפשרים הפעלה  מצריכה נמוכה הפיקוד בעלי  לי  ו סליקנ, יות VDC24  ד הוא מתח הפיקוכאשר  

  A12  למתנע עד  mA150  יהל יה הסלי  לש   ליסימק. זרם מ(PLC)  רשל הבק  I/Oסי  שירה מכרטיי
 .A32 עדלמתנע   mA210  -ו

בלים מקוריים של היצרן על מנת  יעשו בעזרת מחברים וכ  PLC  ד לבקרת ופיקורשוקחיבורי ת
 ה. החלפ מןהקטנת זות חיווט  נוע טעויולמ

  היחידה תכלול  זמן.  ק ואמין לאורך כיול מדוי ת על מנת לאפשריונתהיה אלקטר יחידת ההגנה
 ון פאזות. ז מס יתר תרמי, קצר ואי איעו  נגד ת מנוע נגה
 בכ"כ:  שרויות הבקרה הבאות על פי המפורטע את אפנמת לן יהיה להוסיף יתנ
 ת מדידת זרם בכל אחת מהפאזו -
 י ר תרמיתועומס   רל זרם יתהתראה ע  -
 עומס -תת ,איזון פאזות נה בפני איגה -
  30Class עד  5Class - נת מנוע מסוג הג  -
 זמן פעולה. ת ותקלו  נעות,תהר  רישום מספ -
הנ - ניתנ "הפונקציות  יהיו  ע  ותל  מקומי  מוד י  ללכיול  צג  ע"י  י  מרחוק  או  ולחצנים,  בנה 

 ת. תקשור
 על חזית המתנע יהיה חיווי על: -
 ע מצב המתנ -
זון  ה, חוסר אימנוע, זרם זליגהמצב תרמי של    חת מהפאזות, ל ארם בכז  דפדוף:  תבאמצעו -

 . הונר התקלה האחרוומק  תבין הפאזו
חבר את לת  ונוע, תהיה אפשרלמככל האפשר    בביזור והפעלת המתנע קרו  פשרת לא על מנ -

, או  Bus   AS-I  ,FIPIO, Profibus DP ,Devicenetגמתהמתנע לרשת תקשורת בפרוטוקול כדו
 . 485RS Modbus כדוגמת ניםת נתוברשתות הער
 

 קנה בלוח תה 3.4
 י. רו אח או על מגש  Dinפס  ן את המתנע עליהיה להתקי ניתן  
 . 40IP י לפ  בדרישות אטימותד המתנע יעמו .מרווח בטחון מחזית המתנערש  ייד לא

יעלה  יחידה לא  ללא השפעה על מבנה הלוח, רוחב ה  : למטרות שדרוג סכימה חשמליתהערה
 מ"מ.  45על רוחב היחידה מ  תון לא תגדיל את היפוך כיו חידספת יהומ"מ.   45על 
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 ים ראשי  V400 נמוך חשמל מתח  לוח פקתר אסוציינדרטי ל טכני סט רטפמ 4.0
 

 כללי 
נו חלו למתח  החשמל  הכללי    יבוצעו  וך מ ת  למפרט  ובהתאם    08חשמל    קפרמשרדי  -הביןבהתאם 

 יותר. ב מקצועיתהברמה , והחשמל ולכל התקנים  ילחוק 
ן  כה ממכובעל הסמ  פעליבנו במיהלוחות  ביותר.  ני  דכהע  61439  ת"י  בדרישות    יעמדולמ.נ.  לוחות  

כיצרןםקניתה לו   ,  נמוךמרכיב  למתח  חשמל  מ  חות  הלווסויהיה  את  לספק  תקן  מדבקת    םע   חגל 
 .כנדרש

בכל    לודות מפע י על עמים  רם תחילת ייצור הלוח( את כל המסמכים המעיד )בט  לחברה הקבלן יספק  
 האמורים. התקנים  

חשמל  חו לו להתקת  )  נההמיועדים  השמייםחיצונית  כיפת  י תחת  לרו(  אטימתאמו    ת דרשנ  ות מת 
  "CASE"פולות בשיטת  דפנות כות  ועם דלתות כפול   ונ ויתוכנ  55IP  , אך כמינימום(ט בתכניות)כמפור

 .רףות המצוי הכמו כתבויתומחר לפי סעיפי   החברהאחרת שתאושר ע"י  או בכל שיטה 
 

 ניים ונים טכנת 4.1
  V400 6%      מינלימתח נו

 V660     בידוד ח מת
 3/5   פסים   רמספמספר פזות/

 Hz50     רתד
 
 
 פורט מכ    לפסים ראשיים  ם נומינליזר
 יהיה   ימל ימינ   קצר סימטרי םזר

KA15  או כמפורט בתכניות 
 או כמפורט בתכניות DC V24     ד מתח פיקו

 
 בה תנאי סבי 4.2

 C40   מלית סיביבה מקסטמפ' 
 95%    לחות יחסית 

 מ'  20    ם בה מעל פני היגו
 

 נאים כללייםת 4.3
 לוחות ה רןצית עבודו   -ח נמוך ת מח לו 4.3.1

לוחו  נמוך  יצרן  למתח  החשמל  את  ת  במפעולייצר  החשמל  יצור  יבסיום    . ולחות 
היציי   הםהלוחות   במפעל  ונציגיה,  ע"י    רןבדקו  קבלןהחברה  נציג                                                                                           מל.החש כולל 

ם באתר,  יכניס אותם למקומ  ,חשמל לאתרלוחות ה  את  ליוב החשמל ילוחות    ןיצר
 . ולסעיפי כתב הכמויות תאם לתכניותהכל בה ,רםביבם במקומם ויחצי

 עבודות קבלן החשמל  -לוחות מתח נמוך   4.3.2
ת  תיבדק חזונ שאחר  לוחות, ולעל יצרן המפ ב  החברהציגי  נ  עםנבדק    שהלוחחר  לא 

והות באתר שהל הגיעו  יצבמקומם    קנווחות  ניזו  בשלמות  (לוחה  רן)ע"י  או  קו  ולא 
יעודי. על קבלן החשמל  יג טופס  "ע  המטעם החבר   מפקחל   זאת בכתבנפגעו ויאשר  
לנתב החשמ  יהיה  כבלי  כל  את  וחשמלית  מכנית  לחבר  קוד,  יפ ה-בקרהה-לללוח 

, לבצע את כל  עפ"י ביצועט  צע עדכון שילוהחשמל, לבאים מלוחות  או יוצ  כנסיםהנ
בתחילת  ת )פעמיים יקה טרמילרבות סר  החשמל,  תודובע ם  ות בסיות הנדרש ודיקהב
ולוח, לרבות עהגשת דוו (  תף תקופת האחריווסו דכון תכניות  חות סריקה לכל לוח 

ב  וייד  צוע.ילוחות עפ"י  יוצרחות שלולהתקין    הקבלןרש  במידה  ילא  ידו,  על  בצע  ו 
 ת. כתב הכמויוב פ"י מחיר נפרדזאת ע

 טיב העבודה  4.3.3
-צענה על בודות מקצועיות תבוע  .ביותר  ת גבוהה יצועקמ ה  ענה ברמ ות תבוצד בועה
מ די מקצוע  בעלי  העוסקימח וי  במקצועם ם  בקביעות  להים  הקבלן  על  בבתי י.    עזר 

הרגיל    ם בתחוםח אינפקלדעת המ  ת אשרחדו חרושת מתאימים בכל העבודות המיו
ע במשל  זה  בודתו.  מסוג  לרשקרים  המפקח  יאי  עובד,  כל  שא   צרןפסול  ינם  וכו' 
חברה  הלאישור    א בצע להביבאחריות הקבלן המ  .וע העבודהתו לביצעלד  םייממתא

 .שהוא מבקש להשתמש בשירותיו  לן משנהבק לכ
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 טיב החומרים  4.3.4
כדומה  או הגבהות ודי מעבר  מבוד  אובודדים  מות כגון  ת הלוחיכל אביזרי העזר לבני 

המוכיה בסטנדרט  היו  ער  ידי  מאושר  כלהחברהל  שנאיאשנ  .  הזרם,  , קפ הסה  י 
יתרת  שירי הממכ וכל  צרת  ולת   יהיו בהתאם  זה  רז עים במכהאביזרים המופידידה 
מוהמו תוצרת  ואין  במידה  במפרט.  המשובח  כתבת  מהסוג  החומרים  יהיו  כתבת 

 בודה. ביצוע העלפני ח ור המפקש יויבו באביותר ויח 
 מסמכים ו  תתכניוהגשת  4.3.5

 : יםוהמסמכים הבא יותע"י המתכנן התכנט יוגש מפרבמצורף ל 4.3.5.1
 ויות ת חד קוניו כת 4.3.5.1.1
 קוד תכניות פי 4.3.5.1.2
 ה לוח תכניות מבנ  4.3.5.1.3
 ימת ציוד רש - 61439 התאמה לתקן   וריישא 4.3.5.1.4

ל 4.3.5.2 יגישתבהתאם  אלו  על    כניות  מוצע  מבנה  גם  להצעתו  במצורף  היצרן 
 . ידו

 ות, הרכבת ציוד, נון, פחחלביצוע: תכ  ים מפורטח זמנלו הקבלן    שכן יגי
 ט וכו'. ע, חיווצב

הפירוט  ות לביצוע לפי  רן תכנייצה   שייג ה  בלת ההזמנר קחלא  שבועיים 4.3.5.3
 להלן: 

 ת. וקוי -דניות חכת 4.3.5.3.1
 ת ללוח עם כל החתכים הדרושים. מפורטו הבנ מתכניות  4.3.5.3.2
 תכניות פיקוד וחווט מלאות. 3 4.3.5.3.3

 
 

קבלת 4.3.6 לאחר  הי  ,כנן"מת וה"  ברהח השור  יא   רק  להתח יוכל  לאחר    בעבודתו.יל  צרן 
  ל ת ועל כרוושאמ ה  ותבהתאם לתכני   קדיוצרן את הלוחות ביבצע היור  האישקבלת  

 .רההחבתב מש לבקש אשור בכסטיה מהן ידר
 יקות דב 4.4

חל ו הי  קכל  זלוחות  למפרט  בהתאם  יבוצעו  הצבירה  לעבודות  פסי  משרדי  הבין  המפרט  ה, 
( ל08חשמל  הישר(,  חוק  אתקן  והחלי  לה שמל  לוחות.כללים  חלקי  תקנת  ופסי    כל  הלוח 
 ר.ותה המאוחרת בי אצהוה IECהתאם לתקן יבדקו ב רה הצבי

 .IEC ,158 IEC ,155 IEC 159 61439 נם:י החסים לציוד זה ם המתייקניתה
ד  על השלמת הלוח ויתאם מוע  לחברהודיע היצרן  ר כל לוח ובדיקתו על ידי היצרן י יצוימר  גב

הל די ב  קבלה.  לבדיקת תעשה  קת  ידי  וח  הבדיקות  במפעל    ההחברעל  יעשו כאמהיצרן.    ור 
לתקן   הבדיק  ןוכ  IECבהתאם  הה  כל  לש  ותיכללו  ה ציוד,  מערכת  ומערכות  הגנות,  מדידה 

ורק לאחר שיקבל  היצרן יעביר את הלוחות לשטח אך    .ר וכו'תי  תחום, העמס   תליטפ  ,הפיקוד
ה  אשור יהי יות. לאחר הרז והתכנ י המכנאאת כל ת   וק וממלאכי הלוח בד  חברהשור היאת א

הלוחיר  על הקבלן להעב במ  בצעול  החברה לאתר      את  לתכניבהתא  ,אהלואת ההתקנה  ת  ם 
 .  התקנה מאושרת
שור הבדיקה הזאת וכן הגשת  יק אוזרת ורחה  קח תערך בדיטשב  דהמת העבורק לאחר השל

הכרעתו   לקבל את   תחייבמ . היצרן הום העבודשור על סי יחות בדיקה על כל הבדיקות יהוו א דו
.  קחפמה  דיה שיפסל על ידעבומחדש כל חלק מה  ק ולתקן לפר א טענות ולשנות  המפקח ללשל  

ו יאושר,במידה  לא  כא   הלוח  הדבר  הלויתקבל  סה לא  ח  ילו  ולא  הוצ  .פקו ושלם  אות  כל 
 קא לבד בדלבדיקה אלא רק לאחר שהו  לחברהצרן לא יקרא  התיקונים יחולו על היצרן. הי

הלו  בד  ומילא ח  את  עדו"ח  מפורט  הבדיקהיקה  נציג    הזכות  העצמ ל  ת שומר  החברה  .ל  כי 
 ודה. עבה יבשלל ק את הלוח בכובדי מטעמה 

 
 ילוט ש 4.5

נדוויץ חרוטים  בקליט ס טילי מסמרות שנ י שיד קין על יהיה לספק ולהת על הקבלן  4.5.1
 בלבן על רקע שחור. 
 רוט הבא:יהשלטים יהיו לפי הפ

 ספרו. וח ומהליין שם צהלוח המ שלט אחד לכל 4.5.1.1
 התא.  מספר א המצייןאחד לכל תט של 4.5.1.2
 והשני בחוץ.   חהלומפסק האחד בתוך ים לכל שלט שני  4.5.1.3
 אביזר ואביזר.מי לכל פני   טוליש 4.5.1.4
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מתח 4.5.1.5 אזהרה  או    שלטי  למתזר  רא  ניפח  המקובי  שמפסק  בהם  כל  מות 
 או מתח זר.   מתח לפני מפסק ראשי  קיים

 מוזן. הוא   שילוח הראב יציאה   ולוט על כל הלוח המתאר מאיזיש 4.5.1.6
בגין   ספת. לא תשולם תורההחבידי  על  לוט שיוכן  ימת שהתאם לרשוט יעשה בילהש 4.5.2

 .החברהי ש על יד דריי ש יםלטהש  גודל

 ט שילוט  סטנדר 4.5.3
 י חיונ-תילב הה אחרת, שדש דריה בלא התקבאם ל

 רקע לבן, כיתוב שחור  
 רקע אדום כיתוב לבן  ,V24שדה 

 צביעה  4.6
ינוקו  ח  כל הפחים  לפני  וניקוי  ביעתם  צב ל  צויצבעו  יסוד  שתי שכבות    ובשתי שכבות צבעבע 

בע אפ של  וקסי  כולל  עליו אלקטרו  יך הלת בה  הי ון. הצביעה תרמק  250ובי  צבע  סופי  סטטי.  ן 
 ה. מנ הזאחר הקבע ליי

 ווח ד 4.7
על התק  לחברהתב  דווח בכלן  רעל היצ כן מתחייב היצרן  מדי ראשון לחודש  דמות העבודה. 

 הביצוע.על מצב   הווכח אישית במפעל וללבקר ,  נראה לושבכל עת  לאפשר למפקח
 אחריות  4.8

היצאחר ליות  תהיה  ה  ודשח  18  -רן  אספקת  ממועלשו  א  ח, לו מיום  והעמסנה  ההפעלה  ת  ד 
 .יים שנ מבין ה  הלוח, המוקדם

   :ף עם ההצעהציע לצרמה  לנתונים שע 4.9
 ת לציוד.כניות מבנה מפורטות 4.9.1
 . ומערך ציוד משקל הלוח 4.9.2
 .61439. צרן בת.יות היידר את עמשכניות לאמסמכים ות 4.9.3

 
 

ח 4.9.4 ומכניים  נתונים  מספריכולשמליים  ושמות    ל  כל  רהיצקטלוגים  לגבי    וד צינים 
 בלוח.  שיותקן ודציו

 לכל הציוד.  קטלוגים 4.9.5
 . אתרל אספקהן זמ 4.9.6

 
 ההצעה.   לה תפסלאם יללא נתונ 

 
 קבלן את המסמכים הבאים: עם אספקת הלוחות יספק ה  4.10

 תקים. עובשלושה  AS MADE תכניות מבנה וחווט 4.10.1
 יקה. דו"ח בד  4.10.2
 וד. כל הצי של קטלוגים מפורטיםסטים של  שלושה 4.10.3

 
 מבנה הלוח  4.11

ב  ח הלו 4.11.1 בנוי  לג ב  פחמ  נהמביהיה  בלבלבד,  מלבנים  הרישה  על  להעמדה  עם  ד  צפה 
 ות. ט בתכנירפומויציאות כ  תיסו כנ

מ"מ    2לתות אטומות. העמודה תעשה מפח פלדה  כל עמודה תהיה עמודת פח עם ד 4.11.2
  פרופיליו מ', יבוצעותון וכמעמד התחוקים ל, חיז פינות  ן.מגולב ח  יהיה פ   חעובי. הפ 
 גולבן.מברזל מו היי ים ילהפרופ   לפחות. ובימ"מ ע 2.5ברזל 

ס"מ כמפורט    50/60יהיה    חלו ה עומק    ורט.פכמ  "מס  80/60/40מודות יהיה  רוחב הע 4.11.3
 ס"מ כולל סוקול.  220 וגובה הלוח יהיה

יכל    .ותע"י דלת   נים תעשההגישה לכל עמודה מלפ 4.11.4 ם בצורת  היו עם סגריהדלתות 
המותקנות קבועבאו  ידיות  שלא  פן  כך  במפתח ייה   בדלתות,  צורך    יםחד וי מ  ותה 

 . לדלתות
אינ  הלוח  לבאם  בצמוד  עומד  ישו  אחו  ןהכיל  קיר,  הע  םיירפנלים  עם  לכל  מודות 
 אפשרות לפירוק.

 ת.הדל  ףקידלתות תעשה ע"י גומיות אטימה בכל האטימת ה 4.11.5
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 רה צביפסי  4.12
פ הצביר כל  יסי  הראשיים  אךה  העליו  ותקנו  בחלק  הלוורק  של  מיוחדים  חן  י)במקרים   ש, 

איש את  הראשיים    .(והחברהנן  כתמה  ורלקבל  הפסים  מפס יכל  נחושתיעשו  שיחים  ק  י 
 דדים. ומב
י  תא כך  יסו יכ בכוסה  הפסים  מתפרקים  פרספקס  בפסים. י  מקרית  נגיעה   שתמנע 

יעש הפסים  ידיזיהוי  על  בצבעי  ה  שוגום  כלון  על  ה  נה  מפסי   פזה. אחד 
   ים.דדומב  חים או גמישיםיקש ל ידי פסי נחושתע שויים יעדות מהפסים הראש ירי

 

 כח  חווט 4.13
מהפס  היציאות  למפסקיכל  יעשו  ים  פסי  עלם  או  יקש  נחושת  ידי  מבודדים  חים  גמישים 

מהמפסקים מבודדים    הירידות  בחוטים  יעשו  פסי    PVCלמהדקים  גמאו  שים  ינחושת 
כ דדמבו החוטיםים.  יהי   ל  מוהפסים  בחתך  הנומי ו  לזרם  של תאים  בהתחשב  מפה  נלי  סק 

   פורטים.המ  םינתקההסביבה ובכל    תטורבטמפר
 . 1982פרסום   - 1954מל שלחוק הח  אםהיו בהתטים אלו יצבעי הבידוד של חו

 

ורץ  חן ברזל מס אפס, פס הארקה, מהדקי כח, מהדקי פקוד וכתחתית הלוח כאמור תכלול פ 4.14
 ים. ק כבלזו לחי
 .כחממהדקי הה נפרדת  על מסיליותקנו    הפיקוד הדקי כל מ

 .ךנ אל C300 בזוית של ותקנ כל המהדקים יו
 . שווה ערך יהיו תוצרת פניקס אומהדקים  ה

 

 ה הארק 4.15
 תאים. קו בחוט נחושת מבודד גמיש בחתך מות יאורת דלהלוח והכל חלקי 

 

ו  ני הזרם יהיוטים ממששר החכא"ר ממ 1.5גמישים כל חווט הפיקוד יעשה על ידי חוטים  4.16
 .ממ"ר 2.5גמישים  חוטים  
 . C700 לם לטמפרטורה ש יודדם יהיו חוטים מב טיחוכל ה
לות  כל התע .רקפסה מת כצות עם מורטיות מחתעלות פלסבתוך תא יעבור דרך  ל החווטכ

 לפחות בתעלה. 50%ה של יסופקו על ידי היצרן עם רזרב
 

רק. מכסה מתפמחורצת עם  ה פלסטיתן תעלתקתו  וקולסם בתוך הבתחתית הלוח מלפני
 וט בין התאים. ור חהלוח ותשמש למעבל  כ לאורך התעלה תותקן

 

 טים חו  יעבצ 4.17
 חום  -  זרם חילופין  V220 ודפיק
 ל כחו -   פס קוד לאיפ

 וב/ירוק צה -       ההארק
V24 - שחור אדום 
 

 לחיצה.ידי סופיות חוט עם -טים הגמישים יחוברו עלכל החו 4.18
לפיוט  החו   לכ הקוד  ולאבימכשירי  הפקומדידה  המותקזרי  והנורות  עלד  יבוצעו  דל ה  נים  ת 

גמיש יעל  כאמור   חוטים  ליציאת    אשר   C700  -  ל ם  ידי  ביחד  אחידה יקשרו  הצמה  צמה   .
יית על  צדעטף  מפותלר  ונ יי  הח בן  באורך  לעודף  לדאוג  יש  גמיש.  ופתיחת הצל  כך  יוטים  נור 

 ת. שלא תמנע פתיחת הדל 
 

 ספרים. לים פלסטיים ממוידי שרוו קצותיהם על  נו בשני יסומ וד פיקטי הוכל ח 4.19
 

 סויים יכ 4.20
המקומו הכל  לאח  לוייםגת  שיפ חה/י תפר  למתח  הח רוק  פסי  וכן  דלת  הצבויל  פסי  בירה,  ר, 

ותוב הלוח  נקוכך  בכ בור  יהח   ותדן  יכוסו  הדלתות  שי על  פרספקס  ידי  סוי  על  מתפרק  קוף 
 רה. אזה טיופיע שלסוי כזה יברגים. על כל כ

 

הה 4.21 שלכל  יעשו  תקנות  פלטו  הציוד  מגולבן  על  פח  עובי  "מ  3ת  השימ  כל  לאורך   . לוחותקן 
  רק כל פן יהיה לית( כך שנ )פרסנצים  מרותכים או מוצמדים   י אומיםיד   לע   שועכל ההתקנות י

 צורך בגישה לאום.זר ללא יאב
י  הזרם  משני  גכל  שתתאפשר  כך  ויותקנו  הצבירה  פסי  על  נוחהותקנו  הלמשנ   ישה   ם.זרי 

 וך הלוח. קנו על פלטות בת ים יותת "פיקוד והמאמנתיכי ה  כל
 על דלתות התאים.  ית הלוחבחז  ונתק יויזרי ההפעלה  ב וא ל מכשירי המדידהכ
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 ח: טים בלואור האלמנ ית
 

   ASEULDED COM גם מסו רמפסק ז 4.21.1
 כללי   4.21.1.1

י זרם חצי אוטומטיים קבועים )ללא שליפה(  מפסקי הזרם יהיו מפסק
יהיו  המפסק.  MOULDED CASEסוג  מ להגים  יצימיועדים  על    אות ן 

 באות: ה  ת החברותויהיו מתוצר
ABB 

EATON 

SIEMENS ר. שואמ  או שוו"ע 
 

 טכניים  נתונים 4.21.1.2
 כמויות ה  ב בכתבתכ כמו    זרם נומינלי 

 וולט  400    נומינלי   תחמ       
 הרץ  50     תדר
 או כמפורט  KA35   ר ניתוק זרם קצר סימטריכוש

   C400   ה סביב טמפרטורת
   95%                         לחות יחסית        
   

 ים ימכנ תונים חשמליים ונ  4.21.1.3
יהי 4.21.1.3.1 חציקי  ספמו  המפסקים  תלת   זרם  אוטומטיים 

 .תתכוונ מוטרמית  יתנה מגנט יים עם הג קוטב
 וט ההגנות:ר יהלן פל
 In 1.0  0.6הגנה טרמית  -
 In  10  5מגנטית הגנה  -

יהיה 4.21.1.3.2 ידית  המפסק  לומצמ  עם  עהתד  הלוחקנה  או ,  ל 
 . פורטכמץ לדלת, המפסק מחו הוצאת , יבוצע באם ידרש

 
 
 

ק במידה )ר  V220  ,HZ50  -  ליל הפסקה לס  היהי למפסק   4.21.1.3.3
 (. ותניאו בתכ ,הכמויות  ויצוין בכתב

יהי סלמפ 4.21.1.3.4 עזר  גמ  וק  ל    C.N  1  +O.N1עי  אחד  , A5  -כל 
V220 ,HZ50 . 
 

 מגענים  4.22
פזיים.   4.22.1 תלת  יהיו  שמצהמגענים  יהיה  הכמויב  בכתיין  והזרם  למות    ון ליי מוגדר 

 . 3AC  דהבובמשטר ע ת בעומס נומינליפעולו
 . הרץ  50 לט,ו ו 220 -ם סליל ל ו עייה המגענים 4.22.2
מגע 4.22.3 יהיו  מגען  עזר  לכל  כ  C.N2    +O .N2י  כלאלפחות,    V220-ב  A5-ל  דאח  שר 

 הרץ.  50
 ן.נים כך שלא תתאפשר נגיעה מקרית במגעי המגע המגענים יהיו מוג  4.22.4
 . "ע מאושרוואו ש ,EATON  ABB, ,SIEMENS מכניק,וג טלמסיו ם יהיהמגענ  4.22.5

 וד יקשנאי פ  4.23
 .VA500 היהישנאי הפיקוד  4.23.1
 . V230/230 ס השנאהביח הי יההשנאי   4.23.2
 .  1:10 שים ביחסשל הרע החתנ ים להפבין הלפו ת יו נחושיה עם פול השנאי יה 4.23.3
 ו מנחושת אלקטרוליטית. לפופי השנאי יהי  4.23.4
 . סת פחופך ק בתו ןקה ויותקהשנאי יהיה רווי בל 4.23.5

 A2* -ו  A326 םיתמאמ" 4.24
חדת"המאמ 4.24.1 יהיו  אופא-ים  נית-דח  זיים,  עם  תלת אוק  פאזיים  או    ,םייזפא-פס, 

 תב בכתב הכמויות. אם למוכ בהת
ללא   2P-ב  V400-ב  KA10  שלמטרי  יס  צרקבזרם    ם לניתוקדיועיו מי ים יה תאמ"המ 4.24.2

 עורפית.  כל הכנה
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      .עללא ש"  ות הבאותהמאמ"תים יהיו מתוצרת אחת החבר  4.24.3

 EATON 

ABB STOTZ 

SIEMENS 

SCHNEIDER 
 

 יקוד ממסרי פ  4.25
 מפורט.כ VDC24או  VAC220 -ל   נשלפים םסרי הפיקוד יהיו ממ ממסרי

 ת. פעולו  106 -ל A5 -כל אחד ל NO2-ו NC2 י עזרלממסר יהיו מגע 
 . IZUMIהממסרים יהיו מתוצרת 

 
 מכשירי מדידה  4.26

מי  יהיו  זרם  מדידת  מכשירי  להכל  עלתועדים  הלו דל  קנה  ויהיו  ת  פרוטוקולח  תקשורת    עם 
MODBUS . 
 ות. מוי כה תברט בתכניות ובכוכמפ SATECו מתוצרת המדידה יהימכשירי 

 ני הפעלה והפסקה לחצ 4.27
 מ"מ.  22.5  ל בקוטרנפ  לה ענ יהיו להתק  קהלה והפסצני הפעכל לח

 .A6 ,V220 ,Hz50 -, כל אחד ל C.N1  +O.N1עי לכל לחצן יהיו שני מג
 

 עלה הפל פיקוד  מפסק
   תקנה על פנל.מיועד להו מסוג פקט מפסק יהיה
 ידית הפעלה. מפסק תהיה  ל

 מפסק הני נתו
 בועים ומצב אפס אמצעי מצבים קני ש - ם מספר מצבי

 50 -   יםצבין המוית בוז
 A6  ,V220 ,Hz50-ל O.N מגעכל מצב ל -  ים עמג
 

 פאזי -חוסר מתח תלתממסר  4.28
 הבאים:   הממסר יהיה בעל הנתונים

 V400  וב לי ה שיסתח כנ מ -
 20% ירידת מתח ו  ית מתחבין על   -
       70% 85%  ן ירידת מתח כיוו תחום  -

 V220 ,Hz50 -ב  A5 -כל אחד ל  C.N2  +O .N2 ר זעמגעי 
 סימון ת מנורו  4.29

 .V230/24 עם שנאי עצמי LEDו נורות  מון יהייהס  ל נורותכ
 . IZUMIמת וגיו כדיהו  יליאמפרמ  18לזרם של  LEDכל מנורת סימון תכלול 

לסטנדרט   תאםמאושר בצבעים בהערך שווה   או  PHOENIX TERMINALוג יהיו מס קיםמהד 4.30
 . החברה

 . ותם בתכניחתכי הכבלי יקבע בהתאם לסימוןהדקים יהמ לדוג
 יתר.   מתח שווה ערך מאושר יהיו מסוג פורקי או TB-FIELDם מסוג ימהדק

 
 אספקה והתקנת אביזרי חשמל 5.0

 ם דגמי 5.1
ה"ט או  נו ע ' יותקשקעי תקשורת וכוון,  טלפ   שקעי  ,חשמל  מפסקי  ל,י חשמ קעגון שכ  םאביזרי

 ן:  רות להלתואמה  תואחד מתוך החלופלאם תה"ט בהת 
דה מוחלטת בין  ולל הפרכה  ,ת עבודהד בעמ  יםקעלמספר שהרכב משותף    קופסת שקעים, -

 חוק החשמל.  השקעים, כנדרש ע"י 
מיצו  משותפת,  מסגרתב  תקניםמוהיח',    2  הרכב שקעים, מספר שקעים לפחות  - ר  מסגרת 

 הה לשקעים.     וצבע ז
 דד.התקנה של שקע בודד, שקע בו -
 שוקולדה(. עים במבנה משותף )שק 6 - 4 - 3  לשפס שקעים, צבר  -
   . 65IP ת, בדרגת אטימוUVה, עמידה בקרינת פה שקופלק  םיהיו ע  םגני מימויזרים בא -
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המ יאב - ציפויים  על  המותקנים  לזרים  אוחיר יועדים  במרחקמותקנ ה  צה   פחות    של   ים 
 יו מוגני מים., יה רז מים)קצה האבזר( מב  ס"מ 50 -מ

 לות. מיוחדים לתעם קופסות ומתאמים יהיו ע ליםבכ  תום משולבים בתעל יזרבא -
ציוד מוגן מים  במתקנים שנדרש    -משך רמת אטימות  פורט בהמ כ  םואביזרי  תאורה  פיגו -

65IP. 
ת"י    C.E.E  שקעי - יה1109)לפי  )"מבבעלי  ו  י(  מינה  והשעה"(  למתח  שלהםוחד  .  תדר 

 . 1109י בת" פורט  ה"שעה" לפי המ
 כחול.  ווןגב  וייה U.P.S -מים  נמוזשקעים ה -

 
 שילוט אביזרים  5.2

סופייאב כגון  יזרים  טלפוןלחשמ   עישקם  מפסחמ  ,,  קופסאות  שב,  מאור  זרם  יקי 
ר  זין ומספוח המהל ל שם  ול כחרוט, ה  'בורים וכו' ישולטו על ידי שילוט  סנדוויץ הסתעפות/חי

 מעגל. 
 כל המבנה.   דה ברה אחיל ידי הדבקה בצותקן ע יו שלט
 

במחהר  ימח כלול  ולא  ביזאה  רישלטים  כל  יר  נוסשולם  השלטף  תשלום   ים.  בגין 
ב  הת התאמרשנד ושסן  ימלאה  הציודימון  לזיהוי  בלוחות    ילוט האביזרים בשטח  והנקודות 

 החשמל ובתכניות. 
 : קומותמ  3  -ב צעובזרים יב שילוט א

 עיפים קודמים.אה סלים, רוט הכבעפ"י שיל  ו לצבעים יותאמשלטים גווני 
 . תעל גבי המסגר - וץחב 5.2.1
 ך. שב מיוחד לכסנדביץ' או סרט מחמבקליט לט שה 5.2.2
 בלתי מחיק.  מו בטושצע רי האביזב על ג -ם בפני 5.2.3
 בטוש בלתי מחיק.  וך הקופסהבת  -לאבזרים שקועים  5.2.4

 
 ים אביזרים מיוחד  5.3

ה אינה  ראופועלת כאשר התפנימית ה  נורת סימוןלחצן עם  ה   -ה  ורפעלת תא הן  לחצ 5.3.1
 עלת. פו

ח 5.3.2 מסוג  ה  -  רוםילחצן  לב  ל""ננעלחצן  ולעת  נחיצה  שחרור  חצי  צורך  לסובב  דרש 
כנדרפס מ  בוב, עםסי   ופ' פלסטית אדומה עם קליפה שקופה לחצן בק ה.  שר מגעים 

 על צירים בחזית. 
 דגמי אביזרים  5.4

האביזרי לחשמכל  י ת ל  ם  מיצהיקשורת  ודגם  ו  מתוצרתרן  -BITICINO "  כדוגמת    אחיד 
LUNAקשט ע"י  ",  ן"  ניס GEWISS  -LIGHTאו  ע"י  או IKME"מיצור    CEE  י עשקקו,  "   "

 .רך מאושרע והאו שו "ולטר" או "פלזולי"ו
 בתכניות.  היה בהתאם למקום ההתקנה ולהגדרותטימות ת אה תרמ
 

   מויותהכי וכתב  נטכמפרט הלגופי תאורה ואביזריהם, בהתאם  5.5
   ׁ   60598    תקןאו    20ישות ת"י  יעמדו בדרו   0808  פרט הכלליבהתאם למיהיו  תאורה  גופי ה
.IEC ל הספקפ וכ שיפור, ציוד הפעלה כנדרשכללו נורות, תאורה יה פיוג. 

ל מאמ"ת הגנה, כל ציוד וחומרי העזר  קופסת אביזרים לנורות פריקה תכלו לפחות,    0.92  -ל
תאורה  הסטרוקציה, גופי  תכת וקונות עבודות מעמוד לרב זרוע  ל  לקיר או   נה ם להתק הנדרשי

 תאורה. ר גוף הבמחי ללויל כ ל הרשום לע כם, אמו למקום התקנתיות
 מאות ע"י המפקח. שור דוגיא ר קבלן, רק לאחה  "יסופקו עהתאורה יוזמנו ויגופי  

 נורות  5.6
פ 5.6.1 מטיפוסשפופרות  יהיו    16)בקוטר    5T לורסנטיות  ממ"מ(  שרסיבעלי  צבע    ל ת 

80=Ra  מקבוצה(  B1 יעילו אורית  (,  מיידי  והצתה  W/Lm70  שלת  הנורות  חמה  ת. 
  ר של , בגוון אוG.Eאו    PHLIPSשל    master color  וא  OSRAMשל    lumiluxת  מתוצר

ºC4000. 
 ות עבודה, לפי קטלוג היצרן. שע  00081, -השפופרות ל

  פי קטלוג דה, לבושעות ע  10,000  -ל( יצרנים כנ"ל  PLת פלואורניות קומפקטיות )נורו 5.6.2
 היצרן. 

 . G.Eאו  PHLIPSו א OSRAM,מתוצרת  פריקהות נור 5.6.3
 בלבד. קיימים נים  קתלמ 8T  מסוגטניות סורל פנורות  5.6.4
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 משנקים  5.7
לגופי 5.7.1 נוע  תאורה   משנקים  פלורסטור ם  יהיו  לינארי  תיונת  קומפקטיות  או  ות 

של    אלקטרוניים  הפסדי  0.96בעלי מקדם הספק  דלי  נצילות לפחות,    -  נרגטית א  ם 
1A 2ו אA=EEI,  ם שתי נורות. קסימויה לממשנק משותף יה  ,אחריות שנים  5עם 

ורה  אפשר עמעום הנ "חימום מוקדם" המת מסוג  אריונ י ל  לקטרוני לנורות א  נקמש 5.7.2
 תקני.  DALIטה יבוצעו בפרוטוקול  ות השליל עופ , כל 0% לרמה ש   על

  ם הבאים:המשנק כולל התקשורת יתאימו לדרישות התקני 5.7.3
    .בנטיים(קיו הרלת )על כל חלשות בטיחודרי 61347ת"י  5.7.3.1
5.7.3.2 60929-IEC כת רלמעות פעולה לרבות דרישDALI . 
לאתי  המשנק 5.7.3.3 ב ים  המאופיינים  התקנה  יתאים  המשנק  .  במפרטגו"ת 

 הרלבנטיים.חלקיו  לכ לע  20ת"י   רישותלד
  המעידות   הנ"ל  ה מלאות עבור כל אחד מהתקניםיש להציג תעודות בדיק 5.7.3.4

 . קנים הנ"לות הת ישאה לדרלמתאימות  
 ". TRIDONICו "" אPHLIPS" או "OSRAMתוצרת "המשנקים מ  5.7.3.5

 רם יתר ה טרמית נגד זחרות יהיו עם הגנה בגז א פריק  תרותאורה עם נו   פיו לג  משנקים 5.7.4
 ".  PHLIPS" או " OSRAMמתוצרת "משנקים ה  .אחריות תושנ  5-ו

 
 תי נורה ומחזיקי נורות ב 5.8

     .      BJBיפס" או וצרת "פילבד מתבלוביים ביס  - 5T תלשפופרות פלואורניו 5.8.1
 . Vossloh schwabeאו   BJBרת מתוצ -( PLיות )ומפקטור' קלנורות פלוא 5.8.2
פ  מחזיקי  5.8.3 נורות  קומפקט)תומכי(  יהלואור'  יאוומניר  יויות    מחזיקים   רו שסטה, 

 באישור מראש של המפקח.  U.Vמחומר פלסטי המוגן בפני קרינת 
 .( בלבדHEAVY DUTYסינה )רח ת נורה מ לנורות פריקה בי 5.8.4

 
 תי מבנה מתכ 5.9

מפח  גו"ת ממ"  0.8ובי  עב  הבנויים  דקופירט  פח  של    דעובמ,  טיפול  ,  שמן  תדר וה עם 
 הארקה.   ורביקבוע לח  גובורל ו אמיי וצבע אפוקסי א יזציה, צבע יסוד פוספט 

 חיווט  5.10
אורה  תנה גוף המעלות צלסיוס, עם מהדקים. במב  90לטמפ' של ממ"ר  1במוליך מבודד בחתך 

 ת. יכוכוגן ע"י שרוול ז משנק י יד ה. חיווט העובר להחיווט חדים לתפיסתזוקים מיונו חיתקיו
 ברגים  5.11

 מפליז.  - ים וכו'אומ   םיגרבכל ה
 מצתים 5.12

 ם.המשנקי  לש  המתוצרת זה צתיםמ יותקנולנורות פריקה  
 קבלים  5.13

 ושרת אחרת, קבל נפרד לכל משנק.תוצרת אלקו או תוצרת מא 
 

 רה בקמכשיר ו  קנת ציודאספקה והת 6.0
 בול )לביוב/מים(טוסטטי ר מפלס הידר גובה משד מד 6.1

 '. מ 10/20ך וראב לבעם כ RFIמוגן  ם(,רוסטה )ללא אטמיור מניסנס 6.1.1
 '. מ 20ם כבל עמ'  10או עד מ'   10עם כבל  מ' 5תחום עד   6.1.2
 . mA 4-20 wire-2סיגנל  6.1.3
 bar 0.1-10מדידה  6.1.4
6.1.5 68IP 
 . Polyethyleneכבל עשוי  6.1.6
 וחה. דיאפרגמה שט 6.1.7
 . VDC13-40ת מתח קאספ 6.1.8
 -c70-°c10° ת עבודה טמפרטור 6.1.9

 .0.5%דיוק עד  6.1.10
 ר ללסוהידרוסטטי טבול מפלס  משדר 6.2

יבור  חלר ו סויוחד למ', מ  5באורך    עם כבל  RFIמוגן  טמים(,  א  לאל)  הט סנסור מנירו 6.2.1
 צוני לפי דרישת לקוח(. פנימי או חי  2כל )התאמה לתבריג "וחד למיימ  ההתקנ
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לתצס  4עם    DS-8  צג/בקר 6.2.2 מופרות  של  או  פלגה  ליס  עם  וסנפח  כל  ניאריציה  פק 
 . VDC24 חיבור ,6.2.1סנסור שבסעיף  ל

 . 0.5%דיוק  6.2.3
 . mA4-20סיגנל  6.2.4
 . mA4-20 דדאה מבונים וסיגנל יציות על מפלסים שו התרא  4-ות לרשאפ 6.2.5
 כניסה ויציאה.  מותאמות לכבלי PGר הכולל כניסות אמת לבקתמו קופסה 6.2.6
 .מ' 1מיועד למדידת מפלס של  6.2.7
מוג יהמשדר   6.2.8 אופח-ל  DIV  ,1  Class  2  פיצוץן  היה  יו ב  ות  להנחיות  עץ  התאם 

 . בטיחותה

 וליזר   ניו ה סמד גובה אולטר  6.3
 WIRE 2ה סוני לטר וא  הבומד ג 6.3.1

 0.3 ÷מ'  6דה תחום מדי 6.3.1.1
 VAC230 -ו VDC24 נהמתח הז 6.3.1.2
 .Ω600מס עד כמיד בכימיקלים לעו mA 4-20לוגי יגנל אנס 6.3.1.3
 6EEXmIIT  מתאים  לאזור נפיץ 6.3.1.4
 מ'   10כבל עד ורגש  ולל כ 6.3.1.5
 0.5% ם דיוק עדע 6.3.1.6
 SPA ,68IP-380-4דגם  6.3.1.7
 . מוארת )אופציה( ספרתיתוגה כולל תצ 6.3.1.8
 ושר.שור או שוו"ע מא ייטד מכיונ קווישב NIVELCOצרת ות 6.3.1.9

  EWIR4ולטרה סוני א ר אויזל  מד גובה 6.3.2
 VDC10-28או  VAC230 המתח הזנ  6.3.2.1
עלה  כלול ממסרים הניתנים לתכנות של נקודות ההפגובה יהמד  6.3.2.2

 קה ס וההפ
 67IP טימותא דרגת 6.3.2.3
 6EEXmIITנפיץ   לאיזור  , מתאיםכימיקליםד בעמי 6.3.2.4
 ת לת לנטרול הפרעו יכו 6.3.2.5
 m0.3-6 לש ה ח מדידתאם לטווומ 6.3.2.6
 מ' 10מסוכך עד  כבלרגש ול כול 6.3.2.7
 ת ימקומית אינטגרל הצוגל תכול 6.3.2.8
או  ABBצרת תו LST400מגטרון או בשיווק   PULSARוצרת ת 6.3.2.9

LLT100  תוצרתABB  )רמאושו"ע או שו)ליזר . 
 מאושר.  שוו"ע ו א ABBתוצרת  LLT100ר ה ליזובמד ג  6.3.3

 24VDCה נ מתח הז 6.3.3.1
  IP67גת אטימות דר 6.3.3.2
 6EEXmIITץ זור נפי איל   םיתאלים, מד בכימיקיעמ 6.3.3.3
 ת יכולת לנטרול הפרעו  6.3.3.4
 לית ר טגנצוגה מקומית אי ת כולל 6.3.3.5

 ר לחץ משד 6.4
   משדר לחץ מים/ביוב 6.4.1

 mA20÷4 ת לוגיעם יציאה אנ   3/4חץ דיאפרגמה שטוחה בקוטר "משדר ל 6.4.1.1
 V12-45 זנהה מתח 6.4.1.2
 10BAR  דידה עדם מתחו 6.4.1.3
 67IP -ותאם ל מ 6.4.1.4
 + /-   0.5%יוק ד 6.4.1.5
 שים עמיד נגד רע 6.4.1.6
 316וסטה חומר ניר 6.4.1.7

 
 ל. בדיקה וכיותעודת  כולל

   משדר לחץ סולר 6.4.2
 Am20-4 עם יציאה אנלוגית   1/2טר "ובק דיאפרגמה שטוחה ץדר לחשמ 6.4.2.1
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 V30-12 נהח הזתמ 6.4.2.2
 BAR 0.15  תחום מדידה עד 6.4.2.3
 76IP - מותאם ל 6.4.2.4
 נירוסטה  עשוי   %0.5יוק ד 6.4.2.5
 שים עמיד נגד רע 6.4.2.6
 2DIV ,1Class צוץידר יהיה מוגן פמשה 6.4.2.7

 ה מד ספיק   6.4.3
 מית קומ הג צועם ת  נטיקטרומג לא

 BAR 1.6 ץספיקה לח מד  6.4.3.1
 65IPפרד  נ י קטרונבעל ציוד אל 6.4.3.2
 VDC24 נהזמתח ה 6.4.3.3
 0.25%יוק ד 6.4.3.4
 ופולסים   mA20÷4לוגיות ליחידה יהיה יציאות אנ 6.4.3.5
כלול   ויהיה MODBUSג סוקשורת מתכרטיס ם ע  קיסופ מד הספיקה 6.4.3.6

 . במחיר
 רן.צהי ותעודת כיול ע"י  DINחיבור  עם  ה יהיה עוגן ליחיד  6.4.3.7
 רשות המים. ר על ידיות מאושלהי   ביחיהספיקה  מד 6.4.3.8

בעל רמת אטימות של   ,ל אטימהעם ג'  תקוחר מיועד לתצוגה מך אכנ"ל מד ספיקה  6.4.4
68IP )טרמ  30עד  באורך כךכולל כבל מכשור מסו  ,)כלול במחיר היחידה. 
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 דרטיותסטנ כניותות הלחברשייכים  ה י מיםמכונ  רשימת -2מס' רק פ

 
 וב י בי נ ומכמים, בוסטרים ו יכונרשימת מ .1

 
 'מס
 יק ת

נציבות  
ר  יבוח מצב שם המכון  צי ס' ארמ קוארדינטות  המים 

 כתובת המכון  חה"י 

 מכוני מים 

פינת  וטין ס רח' 125 500ברנט  רמ רח' ארלוזורוב  12916566 127.70/165.66 231525  .1
 ט מברנר

 6-7 רח' החצוצרה 125 500רח' החצוצרה  ים בית מטבח  12916102 129.08/161.16 231537  .2
 2ספיר  בן ארח'  125 500  פיראבן ס  רח' דן 13316886 133.82/168.74 231544  .3
 83מס’ ול רח' רוזן מ 125 500רח' רוזן  הדר יוסף  13316964 133.73/169.51 231551  .4
 40לך ' דוד המשד 125 500לך שד' דוד המ דוד המלך   130.14/165.23   .5

  תשד' וושינגטון פינ 160 500 וןוושינגטשד'  ן טו וושינג 12816244 128.41/162.50 231520  .6
 סלמה 

 1רח' שער הגאי  125 500רח' שער הגאי  החייל  13016360 130.64/163.06 231523  .7
 ן שז"ר רח' זלמ 125 500שז"ר  זלמן  ח'ר 5יפו   12716066 127.77/160.73 231516  .8
 20ת וז חרמ 'חר 160 500רוזת חמ' חר 6יפו   12616080 126.94/160.06 231529  .9

 1בן יעקוב  רח' 125 500רח' בן יעקוב  ים מגור 13016386 130.96/163.71 231536  .10
 4 ' רפידיםרח 125 500רח' רפידים  מסילה  13216864 132.62/168.42 231518  .11
 81יצחק שדה  שד'  160 505ק שדה  שד' יצח כנות שמ 13116304 131.03/163.50 231533  .12
 44ה ברכ עמק  'רח 125 500רח' עמק ברכה  חק יצנחלת   13116426 131.28/164.70 231521  .13

בני אפרים פינת   160 505רח' בני אפרים   צור 13316948 133.55/169.95 231549  .14
 רוממה 

  ,191רקיסים סמטת נ 160 510ים  השושנ 6ון צפ 13617086 136.98/170.71 231542  .15
 השרון  רמת

  ,191סמטת נרקיסים  125 515נים  השוש א   6צפון  13717006 136.98/170.73 231553  .16
 רון שרמת ה

 רמת השרון  ש"תע 160 520השושנים   7צפון  13617164 136.73/171.37 231552  .17
 46ידים רפ רח' 125 505דים פירח' ר ך ותל בר 13216942 132.41/169.27 231543  .18

 אל,  ישר  חקרושד'  300 500ח קור' שד רק הירקון אפ 13216726 132.31/167.77 231555  .19
 יהושע י  גנ

 בוסטרים

 160 500יסים הטידרך  ם הטייסי     .1
)פרק   הטייסיםרך ד

ליד רמזור    וולפסון(
 רדיה לה גוו

 קק"ל  רים פינתאפ בני 160 510ם בני אפרי רשפון      .2

 A63 500ורה שד' הגב רה הגבו     .3
 ול  גבורה משד' ה
 13מס' 

  500רח' אבנר   לה צה     .4
כניס   14אבנר   'חר
  יל קנטר ון ש י נלח
 הלה צ

"  לפי הדת " עון מס חני   505  רח' בני אפרים צור     .5
 מה ינת רומפ

 גן ברח' קיפניס לוין  315 505רח' קיפניס לוין  משתלה      .6
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 'מס
 תיק 

יבות  נצ
בור  יח מצב ון המכשם  ' ארצי מס ות נטקוארדי  ם המי

 בת המכון כתו ה"י ח

 וב גדולים מכוני בי

 404 'מס רח' 400 500רח'  סהרון  ה סחנ     .1
 וף גבעת עליה ח 35 500 חוף גבעת עליה בת גלים      .2
 4 החרונירח' אליעזר  80 500ליעזר החרוני  א רסקו      .3

ץ  רסירח' שושנה פ קריית הנוער      .4
ליד  ) נוךחיקריית   160 500

 לוינסקי( סמינר  
 נמל יפו בקצה רח'   500יפו נמל  מי עג'     .5

  ןוכרזי     .6
חוב מעל חוף  הרבקצה   1ים  שוקדזיכרון   קדושים 

 הים 
        

 בה למי קיץ שאיחנות ת

דור פ.  רח' טרומפל  500רח' טרומפלדור   ר רומפלדוט     .1
 הרברט סמואל 

 ף יזנגוד ככר  500דיזנגוף כר כ ככר דיזנגוף      .2

מת  ן ר מלו     .3
לון  ר כניסה למרח' נמי  500יר  דרך נמ אביב 

 רמת אביב 
 ול ירמיהו מ  וסישקיןא  500ן אוסישקי  סישקין וא     .4
   510ין וסישקא אבן גבירול      .5

  500ם קד םקד     .6
רח' קדם ירידה  

דרומית לחוף גבעת  
 עליה 

ר  חשניה לא ליהרח' ע  500עליה שניה  אריאנה      .7
 6מס' 

ור  'רלס קלחוף צ  500קויפמן  'רלס קלור צ     .8
 לחנייה   כניסה

רך  ד נתאיסרליש פי   500  לישאיסר איסרליש      .9
 "ת פ

   500לוי אשכול  דה דוב ש     .10

וסים  ת אוטוב תחנ  500ח' דניאל ר ל דניא     .11
 סופית "כרמלית" 

חוף הצוק הדרומי   וק חוף הצ     .12
500   

ומשה   לנברג וו צומת   500לנברג וו וולנברג      .13
 סנה 

פינת חיל  ק. גלויות   500חק וכבי יצ כ יצחק כוכבי      .14
 שריון 

דולה דרומה  הגבחניה   505 ןפמ קוי דולפינריום      .15
 מדולפינריום 

"  ל"צפרי   יסהנ מול כ  505קח רו צפרי      .16
 בפארק הירקון 
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 'מס
 תיק 

ת  נציבו
חיבור   צבמ שם המכון  מס' ארצי  קוארדינטות  המים 

 מכון ה כתובת י "חה

 מאגרי מים 
 ת גן ח' עמל ברמר  700ר  רח' אבנ לה צה בר'    .1

 בר'    .2
הלה  צ תר בניהא  700ם דרך השלו זורוב ולאר

 חדשה 
        

 ם ראשיי מדי מים

1.    
 מד מים  

   800דרך השלום  סירני"  "גן

2.    
מד מים  

   800אבנר  "צהלה" 

3.    
 מד מים  

 מדיון ילמגישה ך דר  800 הטייסים לב" "בר 

   800רוקח  י רביע  חיבור    .4
        

 פים ראשיים מגו

 36"רוקח  -ים רפ א  בני -צהלה   - ינוצפ שדה
   700השושנים   מגוף ת"צ     .1
   701' אבנר  רח 101מגוף מס      .2

3.    
 תא גדול  

 לפני בר' צהלה   201רח' אבנר   ( מגופים 5)

        
 24" (מערב) חרוק 'שד 

ב   104מגוף     .1
 לפיטק גו  700 ד' רוקחש יטק( )גולפ 

  - אשכול לוי לומ  רוקח  702רוקח  'שד 24שד' רוקח "     .2
 צומת מגופים 

 24" ל "קק

י  קק"ל בנמת וצ  701קק"ל  24" קקל    .1
 אפריים 

        
 36"גין  ב - דרך נמיר

צומת      .1
   700דורי  ז'בוטינסקי 

  על פרשת    .2
   800כים על פרשת דר רכיםד

        

 24"המלך   שאול

גוף שאול  מ    .1
 קיריה יד ל  רמידרך נ  701מלך ה ולאש המלך 
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 'מס
 תיק 

נציבות  
  חיבור במצ ן שם המכו ארצי  מס' נטות י קוארד המים 

 כתובת המכון  חה"י 

 48"דרך השלום 

דרך השלום      .1
  "24בייפס ווף חוצץ מג  715דרך השלום  48"

 בריכה ליד 

ם  דרך השלו    .2
ארלוזורוב   כניסה לבר'  716ום דרך השל 48"

 ר" טיירו"בוב

ת  עליי     .3
פינת    רח' עלית הנוער  800הנוער   יתעל ( 109וער) נה

 השלום ד' 
 ן אירד' השלום מול תד   811דרך השלום  111מס   גוףמ    .4

שת  רח' גבעת התחמו מרכז השלום     .5
'  ת  רחיננמיר ופ דרך  800

 קפלן 
        

 30" דייןמשה 

וער פינת  נה ית רח' על   710לום דרך הש 110מגוף     .1
 ם לוד' הש

2.    
ד. לוד    מגוף

דרך לוד ומשה  נת פי  712משה דיין  משה דיין 
 יין ד

        
 36( "דרך לוד)בר לב  -  חיים בר לב

   702בר לב   36בר לב "    .1

שר ק.  גמגוף     .2
 ות . גלוי על גשר ק  700רך לח"י ד יות לוג

        
 24"נברג גרוז -ה "אמז

מזא"ה   'רח    .1
וצץ מזא"ה  ח  מגוף  703ה "אמזרח'  24"

 פינת מנחם בגין 

מזא"ה   רח'    .2
מגוף חוצץ מזא"ה    707א"ה מז 'רח 24"

 פינת רוטשילד 

רח' מזא"ה      .3
"ה  אחוצץ מז גוףמ  711רח' מזא"ה  24"

 טראוס ש פינת
        

 36"ציון  הר-ברק בני -המשגר

ים  יגיע כפי     .1
  יגיע תיניד חרוצים פ  778ים יגיע כפי  36"

 יים כפ
 רק פ' הרכבת י בבנ  781בני ברק   36בני ברק "    .2
 ת סלמה הר ציון פינ  787הר ציון  36ון "הר צי    .3
        

 24"ירושלים 

ירושלים  ד' ש    .1
 3יפו    718ם  ליירוש 24"

ושלים  שד' יר    .2
 2יפו  ארליך פינת דר'  717שלים  ירו 24"

שד' ירושלים      .3
שד' ירושלים פינת    711ושלים יר' דש 24"

 סלמה 
 

 לדוגמא  ניםק נדרטיות של מתסט כניותת .2
קיימיב מתקנים,  מחלקת  אביבים  ממי  מתקנים,  של  שונים  סוגים  מתם  שאיבה,  ביוב תקני    קני 

 טרים.מי קץ ובוס תקני מ ותיעול,
ך יש  יכלפו  יםמהמתקנים האמור   דל אחשל כ  נית דוגמאכת  החברהג  ניתן לקבל מנצי  ישה,דרעפ"י  
 ייל. במ  עבר לקבלניםונות לנציג והנ"ל י לפ

 .תקניםמאו להסיר   עצמה את הזכות להוסיףלשומרת  "םימי אביב "חברת  .3
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  פרקי זמן לתגובה בתקופת ההסכם -8נספח 

 
ל הקבלן מ .1 על  התייצב  תחייב  ביצוע העבודה,  הוראות  באתר העבודה לצורך  המפקח מטעם  פי 

 על פי סוג העבודה הרשומה לצדה.   שלהלן, תוך פרק הזמן המפורט בטבלה החברה ב
 

המנהל או בא כוחו, ותינתן בדואר אלקטרוני דרך     עבודה ייקבע ע"י: החלטה על סוג ה  הערה
 הזמנת העבודה.  

 
 

 :  ו זמנית ריאות בק 3עד  זמני תגובה עבור .2
 

 - שעות עבודה ב סוג העבודה

' עד ה'  ימי א 
 )חול( 

ת  התייצבו שבתות וחגים  חג וערב שבת  ערבי
 לקריאה  

עבודה רגילה  
    יזומה

לתכנית  בהתאם 
מוסכמת עם  
 החברה  

בהתאם לתכנית  
 מוסכמת עם החברה  

 שבועיים   על פי דרישה  

    עבודה דחופה 
בהתאם לתכנית  

מת עם  מוסכ
 חברה ה

בהתאם לתכנית  
 מוסכמת עם החברה 

 ם  יומיי ישה  על פי דר

ת  שעו 24 שעות ביממה  24 שעות ביממה  24 עבודת חירום
 ביממה 

 שעתיים 

 

לקבל  .3 יימסרו  בו  מבמקרה  יותר  עבודה    קריאות  3-ן  צוותי  להוסיף  הקבלן  מתחייב  זמנית,  בו 
נפ כקריאה  תחושב  קריאה  כל  הצורך.  פי  על  נוספים  בפנוציוד  לטבלה  רדת  בהתאם  עצמה,  י 

 ולהגדרות .  
 

 : להעבודה רגי 3.1
יתנת ע"י מפקח )או  ודרת שנשנמסרת ע"י פקודת עבודה מס בודה יזומה, עבודה זאת ע

מראש הקבלן יעבוד שישה ימים בשבוע, שעות ן לקבלן כשבועיים בפקס או במייל( תינת
ל עבודה שתימסר יבצע כ  העבודה הן כמפורט לצד סוג עבודה רגילה בטבלה לעיל. הקבלן

   ת שתקבע מראש.על פי תכנילו על ידי המפקח מטעם החברה 
 : ודת חירוםעב 3.2

 י מפקח בזמן אמת. ינתן ע" חירום ת הגדרת קריאת ה
ה של שעתיים בלבד בהתאם להגדרה בטבלה מעלה  ימסרו לקבלן בהתראעבודות חירום 

פי הנחיית המפקח בכל רום על הקבלן יפעיל צוות וייענה לקריאות חי -)בטלפון ובמייל(  
היענות  רבי חג, שבת וחג. בגין אי , כולל ימי שישי, ע יום והלילהימות השבוע, בכל שעות ה

שלם לחברה פיצוי מוסכם  בלה לעיל, הקבלן יחירום בתוך פרק הזמן המפורט בט לקריאות 
ייענה  שעות, באם הקבלן לא  2-ש"ח צמוד למדד עבור כל שעת איחור מעבר ל 400בסך של 

 ₪.   2,000ים בסך לל לקריאת חירום זו, ישלם הקבלן לחברה פיצויכ
במקום שעתיים ישולם  של שעה פרק זמןייצבות לקריאת חירום בתוך  במקרה של הת 
 ריאה. ממחיר הק 50%ץ של לקבלן תמרי

בכל מקרה על הקבלן הזוכה להתארגן בהתאם ולהעביר לנציגי החברה טלפונים של אנשי 
 באחריותם להיות זמינים בכל שעות היממה.  העבודה.הקשר ומנהלי 

 

 : תודה מתוכננעב 3.3
י עבודה מיום מתן פקודת ימ 14ך אוחר תויצוע עבודה מתוכננת לכל המהקבלן יתחיל בב

     מקדים באתר העבודה כמפורט להלן. ולאחר שביצע סיור   העבודה,
. בגין  בחברה( )הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לטבלה, לפי הוראת המנהל המקצועי

יר העבודה  מאת החברה )למעט מחאו תשלום  /מקרים אלו לא תשולם לקבלן כל תוספת ו
ן בפקודת העבודה.  ן לסיים את העבודות בהתאם למצויעל הקבלויות(. כמפורט בכתב הכמ

 העבודה תתבצע ברצף וללא הפסקה.  
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 : עבודה מתוכננת המוגדרת כדחופה 3.4
דחוף באחד המתקנים, יבצע   שהיא באופן בודה כלבמקרים בהם תידרש החברה לבצע ע

ה יצב לעבודיה להתיעליו יה  ה שלעיל, לפי כך בהתאם למוגדר בטבל  את עבודתו הקבלן
ונו של המפקח( ככל המאוחר תוך  תיקון )לשביעות רצ זאת תוך יומיים ולסיים את ה

 שלושה ימים מרגע מתן הפקודה. 
 

 :  הקבלן יבצע את הפעולות הבאות  החשמל  במתקני טרם ביצוע עבודות תיקוני שבר ושינויים .4
שמל לצורך טיפול  בודות חים על פי כל דין לביצוע עלהעסיק עובדים מורשלן מתחייב הקב 4.1

   בעבודות נשוא הסכם זה.
 אנשי החברה וכל גורם אחר לביצוע העבודה. תיאום זמנים עם  4.2

עלות הכנת  החברה. הכנת תכנית עבודה מסודרת עפ"י הנחיות החברה והגשתה לאישור 4.3
 דה. לולה בעלות ביצוע העבו תכנית זו כ

סמוך למקום עבודתו,  מצאים בנזק למתקנים אחרים, אשר נאחראי שלא יגרם כל  הקבלן  4.4
 בזמן ביצוע עבודה.  

 י צורך, רק לפי דרישה מיוחדת של המפקח מטעם החברה בכתב.  ביצוע תיקונים לפ 4.5

גלים לטפל בכל תקלה שתתגלה  סוקצוע המ הקבלן מתחייב להעסיק צוות מומחים, אנשי מ 4.6
 באתר העבודה.   תנת לתיקוןבזמן הפעלה וני

 על אופי העבודה, היקפה ותנאי המקום.  י לעמודקבלן לבקר באתרי עבודה כדעל ה 4.7
 
 


