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של מובל ניקוז   PIPE JACKINGלביצוע עבודות דחיקהלקבלת שירות של  900/22מס' מכרז פומבי :  הנדון

ץ תת  , לרבות הקמת תחנת שאיבה למי קי CLOSED SHIELDמ"מ, בשיטת  2600/3100מאסף בקוטר 
 יפו  -עיר תל אביבב צא ביםוומ לבומרקעית וביצוע ק

 
עבודות  ות לביצועאביבים"( מבקשת בזאת הצע   "מי ו " אבע"מ )"החברה  2010חברת מי אביבים   .1

,   CLOSED SHIELD, בשיטת  מ"מ 2600/3100מאסף בקוטר  מובל ניקוזשל  PIPE JACKINGדחיקה
רחוב עולי ציון וסימטאת  י אוו תב צא ביםובות הקמת תחנת שאיבה למי קיץ תת קרקעית וביצוע מובל ומלר

   יפו -ביב תל אב יםעד לרצי, העליה השניה ומוצא ל החלפנים 
 : להלן המיקום 

 
 

 
 . כרז"(מ לן "ה)להרגיל הינו מכרז פומבי  המכרז .2

 
ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים וה .3 ע"י מציע, תהווה לכל דבר  תניות המופיעים  הגשת הצעה 

 לחלק ממסמכי המכרז. והוהמחר  א במסמך זה ובכל מסמך 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 ""עסקי שמור

 61מתוך  2עמוד 

 חיצוני ץ הסתייעות ביוע .4
בהכנת  סייעה  פטריק אלקיים מנהל הפרויקטבאמצעות פרוייקטים בע"מ   יזוםי  יםיהל מהנדס חברת 4.1

 . ולייעץ במסגרתו ו/או לאחרי   ותמשיךהמכרז ונספחיו  

חייב   נדסיםמה למנהל הפרויקט או עם חברת יה ים עם שייא מציע שיש או שהיו לו קשרים עסקיים או  4.2
עדת המכרזים  ו , ולהמציאו לווליר אקשב לפרט במסמך בכתב את מהות הקשרים, מועדם, וכל פרט נחוץ

לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע להגשת בקשות הבהרה. ועדת המכרזים תעביר לידי המציע את  
ד למועד  ן עת כוצעות, וככל שלא יעלה בידה לעשהה  תהמלצתה/מסקנתה ככל הניתן לפני המועד להגש

 עד מאוחר יותר. במו ל קבכל המציע להגיש הצעה למכרז והחלטה בעניין תתהאמור, יו
 

מטה   .5 הרשומים  להלן  המסמכים  ממסמכי  בטבלה  נפרד  בלתי  חלק  לצרף    המכרז מהווים  המציע  על  אותם 
 : בחתימה וחותמת בכל עמוד חתומים להצעתו כשהם

 
 עמוד מךסמ סידורי

 
 מכרז מסמכי ה 1

 
10-1 

 טופס הצעת מחיר  -'פח אסנ 2
 

11 

 ה טופס התחייבות לקיום הצע  – 'נספח ב 4
 

12 

טופס הצהרה עבור הוכחת ניסיון בעבודות בביצוע של עבודות  - 1נספח ג' 5
 בתשתיות מים ו/או ביוב ו/או ניקוז

13 

עבודות להנחת צנרת   טופס הצהרה עבור הוכחת ניסיון בעבודות בביצוע -2ג' נספח  6
  ו/או מים  עירונית לניקוז ו/או ביוב

14 

 אביבים    ימבודה מול עיריית תל אביב, בע וןיניס  ה עלהצהרטופס  -נספח ד'  7
 וחברות עירוניות )של עיריית תל אביב(  

15 

 תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים ולחוק שכר מינימום  – ה נספח 8
 

61 

           תצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז  – 'ונספח  9
 

17 

10 
 

11 

 ם "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"ולשת  איעל תצהיר  –( 1)'זנספח 
 

 ם ליייכים פלתצהיר בעניין חקירה פלילית או הלי – ( 2)ז'נספח 
 

18 
 

19 

 הסכם –ח'נספח  12
 

65-20 

  פיםמצור  מיוחד  ט טכניפרמ – 'טנספח  13
 כקובץ נפרד

14 
 
 

מצורף   ןירומח/תיוכתב כמו  – י'נספח 
 כקובץ נפרד

ף מצור    תוכניות - יא'ספח נ 15
 ובץ נפרדכק

 
 ים הבאים:כ הצעתו, את המסמליצרף מציע  , ה4בנוסף למסמכים המנויים בסעיף  .6

 
 , יש לצרף תעודת עוסק מורשה. ת. אחרגדותאתהת ה מתעודהעתק , הראם המציע חב 6.1

 

על 6.2 חשבון  רואה  או  עו"ד  אישור  חברה,  המציע  השותפים  אגיהת  םש   אם  או  המניות  בעלי  שמות  ד, 
הינה חברה    )דירקטורים(. במידה ומי מבעלי המניות במציע  מות מנהלי התאגידהם, שיעור אחזקות יוש

לפרט    ו/או יש  בעלשותפות,  השהמניות    יאת  המתאים,  ת וו/או  לפי  שותפות,  ו/או  חברה  באותה  פים 
 . ולא חבר בני אדם או גוף משפטי אחר םד ו  רשבעד שהפירוט יגיע לכדי ישות   עור אחזקותיהםיוש

 
ע  ב ובר ויהיה הבסיס הק, כתב הכמויות ייגי המדידה והדרישה לתשלוםסתירות בין אופנ  ימצאו במקרים בהם .7

 . לתשלום
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 שותפת.שת הצעה מגהלא תותר   .8

 
 חות הזמנים במכרז זה: ול .9

 

  ביפו  33בשדרות ירושלים    ובת תבכ  11:00בשעה    6/2022/26  ראשון   ביוםיערך    (חובה  תוהשתתפ)  כנס מציעים
  
 יורשה להשתתף(   לכנס לאדקות   15מציע שיאחר מעל  )ת העבודוויכלול סיור באתר  

 
   .15:00 בשעה   2022/6/29  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרהה
 
   .00:21בשעה  6//20227 :מועד אחרון להגשת הצעות ה
 

 קלנה.תישלא  ,לנקובים לעימכל סיבה שהיא( עד לתאריך והשעה ההצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )
 

 הרה שאלות הב  .10

 
  בדוא"לאביבים  רה, המציע רשאי להודיע למי שאלות הבה להגשת  יללע   9 בסעיף עד למועד הקבוע    10.1

co.ilm.iaviv-ya@meisal  על כל סתירות, שגיאות, אי התאמות, או חוסר בהירות שמצא במסמכי  
ל במסמכי  כלושהו ה ין כלאו פרט או ענ  למובנו של סעיף תעורר אצלו בקשרשה ספק לכהמכרז, ועל 

לרבות   ,התקשרותעת להסכם ה געל כל שאלה או הערה הנו   רז אוא המכרז או הנוגע לעבודה נשו המכ
   ביטוח.נספח ה

 
 . ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת ההצעות  ע שלאיצמ   10.2

 
החברה  מ שתתקבלנה  תב בכ ובותשת ורק,  טלפונית שיימסר  למידע ראיתחא  תהיה אביבים לא  ימ   10.3

 ה.תוא יחייבו
 

שאלותיהם    נים הפו   10.4 את  לערוך  מסודבנדרשים  על    רתטבלה  להלן(,  מסמך  )שמופיעה    WORDגבי 
נספחבלבד השאלה,  של  סידורי  מס'  העברית.  /:  בשפה  בהירה  בלשון  השאלה  פירוט  סעיף  ן  תינ מס' 

   .לי""כל  -נספח/ סעיףבטור   לצייןות, ואז ל גם שאלות כללי שאול
 

 
 רוט השאלה יפ מס' סעיף  נספח  'מס

 
 
 

   

 
פר   10.5 את  להצעתו  לצרף  המציע  כנו על  התשובו טוקול  כל  ואת  המציעים  ההס  לשאלות  שניתנו  ה  הרב ת 

 במהלך המכרז ופורסמו באתר האינטרנט של החברה חתומים על ידו. 

 
 . ותללא על ינהז ה רכמההשתתפות ב .11

 
 :ההצעה גשת ן האופ .12

 

תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי  ל 15:00-07:00ין השעות ה' ב -ם א' בימי גישלה ישההצעה   תא   12.1
, קומת  , תל אביב, קרית עתידים 7 ןינ, ב121יאה בנרחוב דבורה הבע"מ,  2010אביבים  חברת מי

 .כניסה
 לבד.  ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ב 12.2

 
יד קריא   צעתו בכתבלא את המלו יל רג 4Aה את מסמכי המכרז בדף לילהדפיס בהדפסה רג עמצי ה לע 12.3

 ברור או בהדפסה.   ו

 במסמכי המכרז.הנדרש   המציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף 12.4

 ם על ידי המציע. יחתומ ות  יהל צעה חייבים כל מסמכי הה 12.5

 . חיריםהמ  צעתה סעל גבי טופו בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד  חתוםיש ל 12.6

 .  למסמכי המכרזא'   כנספחב "המצ מחיר ס הצעת החירי הצעתו בטופלמלא את מעל המציע  12.7

mailto:salya@mei-avivim.co.il
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עת  הצ  רים וכןכרז, כל האישומסמכי המההצעה תוגש במעטפה הרמטית אחת אשר תכלול בתוכה את  12.8
 כרז ומספרו. שם המ לציין את יש המעטפה  על.  חירהמ

שות  ם, תניות, התניות, בקתנאיהמכרז ואין להוסיף פסי  ם בט ייושינו  , הוספותאין לערוך כל מחיקות 12.9
זכות לפסול את ההצעה או   אביבים קנה למיכל הסתייגות ת  ."(ייגויותתלהלן: "הס )גויות סתייאו ה

ייגויות, תוך פרק זמן  ת את שקילת הצעה בהסרת ההסתנוהתו ללחילופין, להתעלם מההסתייגויות א 
 . השיקבע על יד

צעה  כל העות, או , אי בהירות או דו משמ חסרעה הלוקה בול כל הצלפס שאיתר מי אביבים תהיה 12.10
 מכרז.במסמכי ה הדרישות המפורטות  חר כלא לאת ינה ממשא

 
 תיקונים ו/או תוספות למסמכי המכרז  .13

להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד   ו/או  ת לתקן את מסמכי המכרזכוהזאת מי אביבים שומרת לעצמה 
רה  של החב רנטר האינטתאיופיעו ב תייחס למכרזבה עדכונים ושינויים ות.צע ה שתגההאחרון ל מועד  ה

  דכן בשינויים אלו עד המועדתעלהתו מחובתו של כל מציע ובאחריו avivim.co.il-www.mei  :בת בכתו
   .האחרון להגשת הצעות

 
    זתנאים מוקדמים להשתתפות במכר .14

אשר  ם. הצעה ירחיים ויסודי , הכםברימצטי סף ם תנאלהלן בסעיף זה הינ םכל התנאים המפורטיש הרבומ
א  ול . מודגש כי, חובה על המציע לעמוד בעצמו,תיפסל -ם להלן ים המפורטיל מי מהתנא לא תענה ע

ד  יעמו  םהחברה לא תשקול הצעתו של מציע אלא אש שלהלן מובהרם מצעות אחר מטעמו, בכל התנאיבא
 : ל התנאים שלהלןבכ

 
   .1976  -של"ו ת בוריים,אות גופים ציק לפי חוק עס םהאישורים הנדרשיכל את   יא לחברההמציע המצ   14.1

  , וניכוי מס במקור  הול פנקסי חשבונותניל  ר עלחברה, בנוסף לאישוימציא במסגרת הצעתו,  המציע  
 י עו"ד.ם על ידו ומאומת ע"חתו  שהואכ בנוסח המצורף כנספח למסמכי המכרז,יר תצה

 
 מציעים. בכנס פות השתת   14.2
 
 מהענפים להלן :   אחדלפחות בם ישום ברשם הקבלנ ירהינו בעל ציע  מה   14.3

 .  5סיווג לפי   ל' גקבוצה   400 ענקוד י לפ 14.3.1

 .  2צה ג' לפי סיווג קבו 100וגם לפי קוד ענף   5לפי סיווג   ג'קבוצה  200ף  נעבקוד  או  14.3.2

 .  2 וגג' לפי סיוקבוצה  100לפי קוד ענף  וגם  5לפי סיווג   ב' צהבוק 260  או בקוד ענף 14.3.3

 
 –משרד הבינוי והשיכון ם הסמכה / סיווג מטע אישורלהצעתו  ףלהוכחת האמור על המציע לצר

 . להגשת הצעות ןאחרוהד וע מלבתוקף   רשם הקבלנים 
 

 

  תשתיות מים ו/או ביוב ו/או ניקוזשל עבודות בבביצוע ( כקבלן ראשי) מו בעצבעל ניסיון יע המצ    14.4
השנים האחרונות מתוכם    5-הצע במהלך בוש מיליון ₪  60  ל מצטבר ששנמסר למזמין בהיקף כספי  

   .₪מיליון  15ל פרויקטים שכל אחד מהם בהיקף ש   2ביצוע של לפחות 
 

  לש מקרה, ובלמסמכי המכרז 1נספח ג'כת המצורפ  הצהרההלחתום על אמור, על המציע  חת הלהוכ
העבודות  וסוגי רוט פי ולל. כורמכא סיוןיהנ  טת אתפרוממעידה ה, המנכ"ל החברמה של חתי חברה

ניתן השירות,  ם של התקופה בהסיו ותאריך תאריך התחלה, ירותתן השינ םהל יםשבוצעו, הגופ
 שמות אנשי קשר ומספרישימוש בקבלני משנה לביצוע העבודה, ודה, של העב כספיים פיםהיק
 . וןטלפ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mei-avivim.co.il/
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   ובאו בי ו/לניקוז  עירונית    הנחת צנרתל   תועבוד ביצועב(  כקבלן ראשי)מו  יסיון בעצבעל נ   נוע היהמצי    14.5
   1.1.2012   שהחל מיום התקופה במהלך  שהסתיים לפחות(  1)אחד    פרויקט   במסגרתבלבד     או מיםו/

 :  איםבה  יביםאחד מהרככלל לפחות  ובלבד שהפרויקט ועד האחרון להגשת הצעות למכרזלמ   ועד
 

  100  פנימי של לפחות  דחיקת צינור בקוטרת לוד עבו  2 בלפחות( כקבלן ראשי)נסיון המציע בעל  14.5.1
 (.שוחות/ פירים  מטר )כולל 250נידחק צינור באורך רציף של לפחות  ס"מ, שבכל אחת מהן 

 
  ל לפחותדחיקת צינור בקוטר פנימי ש עבודות ל בביצוע  ( כקבלן ראשי)המציע בעל נסיון בעצמו  14.5.2

 ולל שוחות /פירים(. ר )כמט  200 ציף של לפחותצינור באורך ר"מ שבה נידחק ס 140
 

  לש מקרה, ובלמסמכי המכרז 2נספח ג'כת המצורפ  הצהרההלחתום על להוכחת האמור, על המציע  
העבודות  וסוגי רוט . כולל פיורמכא סיוןיהנ  טת אתפרוממעידה ה, ההחבר"ל מנכמה של חתי חברה

ניתן השירות,  הם של התקופה בסיו ותאריך התחלהיך תאר, ירותתן השינ םהל יםשבוצעו, הגופ
 שמות אנשי קשר ומספרישימוש בקבלני משנה לביצוע העבודה, היקפים כספיים של העבודה, 

 . וןטלפ

 
 להלן. ₪30 כמפורט בסעיף  000005,בסך של  יום הצעהבות לקייחכהת  בנקאית)שיק( המחאה   .15

 
 :  הגדרות והבהרות ביחס לתנאי הסף שלעיל  .16

 ן העבודה;    זמים ישירות עם מקבלן הקשור בהסכ ":שירא לןקב" 16.1
ניקוז  םות מיבתשתי  ות  "עבוד  16.2 ו/או  ביוב  צ  עבודות  ":  ו/או  חפירה  קרקע  תת  נרת הנחת  ית, בשיטת 

 ;    מים בלבדאו    ולתיע צינורות, להולכת ביוב או   תיקחד וכיסוי ו/או 
צנרת":  16.3 דחיקת  קר  "עבודות  צנרת  תת  דחיקת  לביוב ,  הקעיתעבודות  תיעול    משמשת    מים   או   או 

 Closed  Shieldחיקה  מכונת ד  ותמצעאב

ת    ת אריךה   בו   תעודת  גמר  )לפי  תקבלר  הקט  אשפרוי   ":נמסר ללקוחו  "פרויקט  שהסתיים  16.4
סופי  )לפי תאריך החשבון  הסופי המאושר(  או       שר  אושר  בו  חשבוןא   ט  מר(  או   פרויקת ג דוע

    (;להעפלת ה תחי ית )לפי מועדהסופ  צורתו בו עבודות ההקמה  ומופעל בתימו סתי שה ויקט פר
    ו נ יקודות, בין אם הקו כולל או שאין שתי נחד ומחבר ב קו שבוצע בפרויקט א רציף": "אורך    16.5

 ה;    ה או פירי דחיקרקב  כולל שוחות
 

לחברה בע"מ,   ה מעוסק מורשהעתיקה את פעילות כחברה וזו ה הד בעת הגשת ההצע גמציע שמאויובהר כי  .17
כן  יח כי אוכ הל המציע על  .העוסק מורשהשל העסקים   זורומח ןו את הניסיהמציעה ה ס לחבר יחלייהיה ניתן  
תק תעודת  עה,  ה בע"מים לחבר ד בעוכולל העברת  ,אחת כוללת כמקשהה ר בהעתקת הפעילות מדוב

 פעילות.  ברה ל ל  החמפורט ש  וכן הסברהתאגדות, בעלי מניות, 
 

שר נכון למועד  ו מנהליו, איו אתובעלי מני מציע, ולרבות מי מאית לפסול על הסף הצעה של  תהיה רש  החברה .18
ההצעות   כנג הגשת  פמתנהלת  חקירה  פלילילילית  דו  הליכים  בעאו  מר  תרויבים  שוחד,  דבר    ,מהשל  קבלת 

 כיוצא בזה.  במרמה ו

כב של צד ג', ולרבות מי  עתו כלי רהצ  גרת יע שיגיש במסף הצעה של מצסההחברה תהיה רשאית לפסול על   .19
ר  יליים כאמוהליכים פל  גדו מתנהלת חקירה פלילית אורות, אשר כנקשו  תוו או חברלי מניותיו, מנהלימבע
המכרז עם צד ג', ולרבות מי מבעלי    צוע השירות נשואיב ל  הסכם התקשרות  לו  שע שי וכן הצעה של מצי   לעיל

 ל.  פליליים כאמור לעילת חקירה פלילית או הליכים  נה נגדו מת ר כאש ברות קשורות,מנהליו או ח ,ומניותי
 

תימל  עיהמצ .20 ע  ד'כנספח  "ב  המצ  צהירא  המכרז  בלמסמכי  ניסיון  וחברות  עבוד ל  אביב  תל  עיריית  מול  ה 
 אביבים.    ימ  עת"א ומולשל  ותינעירו 

ניתהא    החברה לו  שיש  מציע  של  הצעה  לפסול  הגופיםיסרשאית  מול  ציי  ון  ולא   ' דבנספח  ת  זאן  הנ"ל 
 למסמכי המכרז. 

 
רשאי .21 לפסול הצהחברה  של מת  נמצבדיק   רציע שלאחעה  מוטעת החברה  מידע שהוא  על  ולא  א שהצהיר  ה 

 ונטי.ע רלו במיד  את החברה עדיייר ו/או לצההל מ ענעות את החברה ו/או נמ די להט ויש בו כ ן מהימ

 
ים, לרבות קיומה של חוות  זכויות עובד  ע בנוגע לשמירת נהלותו של המצי תהאם    מציעהחברה רשאית לפסול   .22

  תקשר המציעשלתי אתו ה, ממשרד ממשלתי ו/או גוף ממי בעניין זהשליל  תוח ביקורשלילית בכתב או ד   דעת
   ות במכרז.עצ ההחרון להגשת אה  דעולמ שלוש השנים שקדמו  במהלך
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 שלילי. עבר סיון נ מוציע שיש לה עידעתה הבלעדי מ לה תהא רשאית לפסול על הסף ובהתאם לשיקוברהח .23

 

  , שיון או כל מסמך אחרי תר, ר, אישור, הימסמך  ועם הצעת  מציאמציע אשר לא הרשאית לאפשר להחברה   .24
   .החברה  ע"י תוך פרק זמן קצוב שיקבע ה בר המצאתו לח להשלים את 

 

 . (חירמ  100%לים )לכ - מכרז זוכה בה רתחיב .25
 

 ות ה ומשקולאמות מידלים, לכ -בחירת הזוכה במכרז  .26

 לא תפצל את הזכייה במכרז. הברהח 26.1

 
  יוכרז ,  שני  כשיר.  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי   על  ינש  בכשיר   לבחור  תב יחי  לא  אך  רשאית  םהמכרזי  ועדת 26.2

  רשאית  תהא  החברה  הכז  במקרה.  לחברה  זכר במ  כההזו  בין  ותקשרההת  קסתופ  אם  זבמכר  כזוכה

וליצור   במכרז  הזכייה  את  לכל   השני  הכשיר  עם  התקשרות להעביר  וההסא נת  בהתאם  המכרז  כם  י 

 ע. צולרבות הגשת ערבות הבי

ו/או  ההסכם, או  סרב לחתום על  י,  במכרז יה  יהודעת זכ מהחברה    שיקבליע,  צ מבמקרה בו   26.3 א  ליסרב 

בקש לבטל הצעתו מכל סיבה שהיא, תהיה  יו  בו   יחזור  ואהסכם,  ה  איתנ  ותיו עפ"ייבויהתחי   תימלא א

רשאי ההצעה  החברה  את  לקבל  בהעומצעות,  הה  ג בדירו  בתור  הבאהת  לצאת  המכרזתנאי  דת  או   ,

עפ"י  כרזמב דעת  חדש,  הבלעדי  שיקול  החברה. ה  כי    של  למציע,  בהודעה  יהא  לא  כי  הצעתו  יובהר 

של החברה  רוע מזכותה  ו, בכדי לגהצעתו לידילקיום    ותרבהע  ה, בהחזרתלל ז ובכ   הללא התקב   למכרז

 כמפורט לעיל. 

)לרבות כיסונים כמפורט במפרט  ות יצוע עבודות נוספ בלמי אביבים תהא רשאית להפעיל את הקבלן  26.4

במחירי נטו ללא   15%דקל פחות לפי מחירון להסכם   8.20בסעיף  ם גנון הקייבהתאם למנהטכני( 

 תוספות 

של   מהאומדן שהופקד בתיבת המכרזים  20%-מ ביותר  נמוכהוההצעה הזולה ביותר תהא  במידה 26.5

 .   תה הבלעדיבהתאם לשיקול דע לבטל את המכרזו לפסול את ההצעה א החברה, החברה תהא רשאית 

פיצויים מוסכמים בסעיפי כתב    - 80 ופרק הקצב לעבודות  –   400 הנ ב מ לולנה עההנחות לא תח 26.6

 . (לחוזה 1הכמויות )נספח ב'  

 
  ההצעות בדיקתאופן  .27

תה    27.1 המכרזים  מט שאית  ר  יהועדת  צוות  ביועציםעמה  למנות  היעזרות    לבדיקת חיצוניים(    )לרבות 

   .)להלן: "צוות הבדיקה"( והמציעים  תההצעו

חזק או מופעל על ידי המציע  אתר, המו קר בכל משרד, מפעל, מתקן או  י לבאשה ריהי   הצוות הבדיק   27.2

 רותים המוצעים. יע ו או לשולקבל כל מידע ביחס למצילבקש   וכן

  דיקה או צוות הבשיתף פעולה עם  אל אם סברה שמציע ההצעה  הצעה, ל כל  אית לפסו רשיה ה ת ה החבר   27.3

 לא מסר מידע, כנדרש. 

יותר, אם אותו מציע  הזולה ב  יע אפילו יתברר כי היא נמצאהת מצעצבה  רחו לבהחברה רשאית שלא     27.4

לחברה    לו או  והיקודמות ש ודית התחייבויות חוזיות  שליטה בה, הפרו הפרה יס  וא בעלאו חברה שה

עה במכרז  שקדמו להגשת ההצחרונות  לך חמש השנים האה מכלפי החברה, בעל שליטה בה,  שהוא ב

 ה בנוגע לאותה הפרה.מהחבר כתבבה דע זה, ובלבד שנמסרה לו הו
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או כל הסכם  קשרות של החברה ו/או ההסכם ו/ת הה  המכרז או  הליךיר כי במסגרת  התעורר חשד סב   27.5

ד החברה  תרמית כנג  עוניסה לבצע או היה מעורב בביצאו    ביצע  עמומי מט  וא/ו   מציעאחר עם  החברה  

למכירת  אוו/ או  טובין  לאספקת  בקשר  פלילית  עבירה  לא ו/ו  ביצע  שית מו  לעסקה  ן  ו/או  רותים 

לפסול  די,  עפ"י שיקול דעתה הבלע  א רשאית,החברה תה ,  וע עבודה עבור החברהעין ו/או לביצבמקרק

 , לפי העניין. או התקשרות עימו ואת זכיית שהוא  ן זמ או לבטל בכל את הצעתו  

,  התשס"ג  (  15  'מס  תיקון)  וק חובת המכרזיםב. לח2או יותר יחול סעיף    זהותות  י הצעשל שתבמקרה    27.6

כך: מק"  הקובע  בו  בכל  שקרה  תתקבלנהלאחר  ההצעות,  הצעו  לול  יותרשתי  או  תוצאה    ת  בעלות 

וזהה שהיא התוצאה הגבומשוקללת   ביותר,  היא שלהה   ת אחהה  אישה, תיבחר    סק בשליטתע  צעות 

כזוכה   האמורה  וההצעה  ה  שצורףבלבד  במכרז  בעת  ולה  חשבון  רואה  של  אישור  ש היתצגשתה  ל  ר 

 אישה. וא בשליטת בשליטה, שהעסק ה זיקהחמה

 :ד מאלה יים אף אחקה בשליטה ,וכי לא מתקון יוכיח כי אישה מחזיואה חשב אישור ר 27.7

כללי, מנהל    נה למנהל כללי, סגן למנהלש מ  מנהל כללי,  די קפבתכהן בעסק נושא משרה  מ  אם 27.7.1
מעסקי וכל  ראשי  אם  ם  אף  בעסק  כאמור  תפקיד  הריתואמלא  שונה,  ב  קרו  ונאי  שהוא רו 

 חזיקה בשליטה.משפחה של המ
 ל המחזיקה בשליטה. קרובים ש אין הם  -ם נשים ירקטורים אינאם  שליש מהד  27.7.2

ש  ,ליע ל  27הקבוע בסעיף    ים המנגנוןמתקילא  אם    27.8 יותרשוויו  לבמקרה  בין שתי הצעות או  בניקוד  ,  ן 

 . הגרלה ערךהות ת הצעות המחיר ז בהצעה הזולה ביותר ובמידה וגם  דת המכרזים  עותבחר 

 

 פי דין. ל  , כאשר ניהול משא ומתן מותר עתן עם מציעיםרשאית לנהל משא ומ החברה .28

 

 עות והארכתןמועד פקיעת תוקף ההצ .29

 עד האחרון להגשת הצעות. המום מיו 120נו יה  ת עוועד פקיעת תוקף ההצמ 29.1

   .ןתוקפיעת עד פקומ ן לפני להחליט לגביה ות ואת ההצע בת לשקולחיימי אביבים אינה מת  29.2

ופיה 29.3 לפני  קע תוקה  מי    ה,של מי אביבים בדבר ההצעה הזוכמועד ההחלטה  ף ההצעות שהוגשו  תהיה 

 יהם.ת תוקף הצעות כראהל מכרז או לפנות למציעים בבקשהה את אביבים  רשאית לבטל 

רשאי 29.4 הצעתו,  תוקף  את  להאריך  שהתבקש  תו  מציע  שנלהאריכה  המועד  לסרב  ך  או     .להארכתהקבע 

הודיע    תוקף  תא  ךלהארישסרב    מציע לא  או  אביבל הצעתו  המי  על  לא    ארכתהים  תף  תישכמבוקש, 

   ז. מכרהבהמשך 

 
   לקיום ההצעה בנקאית)שיק( המחאה   .30

מבנק   וקףה ובתתקינ בנקאית  )שיק( המחאהמכרז, שתתפות בכתנאי לה ,תוהצעהמציע לצרף ל על  30.1

  לן:כמפורט לה ישראלי בסכומים

    .₪  0000,05 לש  ךסבה  יהההמחאה ת סכום 30.2

תהיה  30.3 הבנקאית  אביבים    ההמחאה  'מי  ותישמר    2010לפקודת  אי  בע"מ'  של  למקרה  החברה  ידי  על 

 המציע בהצעתו.  עמידת

 .  זכתההצעתו לא יע שלמצ אה הבנקאיתמח ההמי אביבים תחזיר את  30.4

 הסכם. ההסכם והמצאת ערבות לביצוע ה  ה על חתימה, עם  שזכה למציע  חזרתו ההמחאה הבנקאית 30.5
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ציע אחד  של מציע, כולה או חלקה, אם התקיים במ  הפרעון ההמחאלהורות על    יה רשאיתה תהרבהח 30.6

   מאלה:

 כפיים.  ןניקיו סיסנות או בחוסר הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכ 30.5.1
 יק.או מידע מהותי בלתי מדו  הוא מסר לחברה מידע מטעה 30.5.2
הודעה  מתחייב, או לאחר שקיבל  הצעתו כ  ש אתיגשה  לאחר  הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז 30.5.3

זכייתו במכרז   כז  .על  לפי ההורא  וכה במכרז הואאחרי שנבחר  ות הקבועות במכרז שהן  לא פעל 
 ה במכרז.חברה עם הזוכהתקשרות של ה רת ה ליציתנאי מוקדם 

 ז ו/או ההסכם. חרת של תנאי המכרכל הפרה יסודית א  30.5.4
הבנקאית 30.7 כבטוחה  ההמחאה  לבלבד  תשמש  הפיית  ב ג,  של  במקרה  הפיצויים/נזקים,  בויות  תחיירת 

 בע"מ לפיצויים, בגין ההפרה.  2010חברת מי אביבים   ת את זכותכדי למצו בפרעונה המציע ואין 

לה עפ"י דין, או עפ"י ההסכם    גבות את מלוא הפיצויים, המגיעיםזכאית לם תהיה  מי אביבי  בכל מקרה, 30.8

 . נפרעה, באם שנפרעה ,מחאההה ם לסכו ין הפרתו כאמור, ללא כל קשרבג

 

 כה במכרזהמציע הזוהתחייבות  .31

 ם: באים המסמכיאת ה  הודעה על הזכיהום קבלת ה ימים מי  7מציא לחברה תוך  ה לב ייהזוכה במכרז מתח    
 רשי החתימה מטעמו והליווי חותמת המציע.וידי מתום על  שהוא חהסכם ה 31.1

 . ז'ספח ע בנו בהק בנוסח ביצוע ערבות  31.2

)בנ  31.3 הקבלן  ביטוחי  כדי אישור  חתום  המקורי(,  המבטחיוסחו  ידי  על  והמפורט  כפי    ל כה  ,םן  הנדרש 
 .בהסכם

לביצוע  31.4 הערבות  מסירת  ו/או  אי  בשואילהסכם    2נספח    השירות  הפרה   בלן, קהיטוחי  ר  יהוו    כנדרש, 
 . ההזכיי הודעת ת מצד המציע הזוכה, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את ותי מה

 
   (בהסכם 2)נספח הסכם טוח בת הבידרישו .32

שיזכה בהתאם לתנאים  ן  הקבלדי  ום ביטוחים על ייקל  חברהרישות ה דופנית למ שומת לב המציעים  ת 32.1
ובנספחהסכם  -  י"אח  לנספ "(  חוביטו  אחריות)  15  טים בסעיףהמפור ביטוחי    שורם אילהסכ   2  מס'  ", 
 ם"(.דרשינ הם  יחביטוו "הא "( )להלן: "דרישות הביטוח" ו/הקבלן

 .הסכם ונספחיוכאמור בביטוח השות ידרש לעמוד בדרייהזוכה   הקבלן 32.2

  המכרז   מסמכי  לפי  השירותים  מהות  ואת  הביטוח  והוראות  ותדריש  את  מבטחיו  לידיעת  איביע  ציהמ 32.3
  כמפורט   הנדרשים  הביטוחים  כל  את  לערוך  הסכמה  כי  בזאת  גשת הצעתו מהווההו  מלואןב  סכםוהה
 . ןהללו  לעיל

לת  לתחיכתנאי    בידי החברה  פקיד יוהסכם  ה ו  המכרז  במסמכי   הנדרשים  הביטוחים  ת א  וש כרע יהמצי 32.4
נספח    רותשקהתה ביטוחי  שואילהסכם    2את  ה  הקבלןר  כש)בנוסחו  כדוהמקורי(  חתום  ידי א  על    ין 
 . העבודותימים לפני תחילת ביצוע   7 ת ולפח חמבטה

.  לכך  שנקבע  המועד  ובתוך   ותלהבהר   יהנ פ  גרתבמס  תלהעלו  יש  הביטוח  דרישות   לגבי   הסתייגות  כל 32.5
  קיום   על   ור לאיש  ביחס  שינויים   .טוחיב ה  תישולדר  הסתייגויות  תתקבלנה   לא  ההצעה  שתהג  לאחר

 . ההצעה לת לפסי לגרום  ( עלולים2)נספח   הביטוחים

של  במקר 32.6 ביטוח  2נספח  המצאת    יאה  המציעהקבלןי  אישור  מבטחי  ידי  על  כדין  חתום  )בנוסחו    , 
רש התרה  החב,  ורי(קהמ הזוכה למנוע    איתא  תח  מהמציע  מועד  ע את  ביצוע  מתן  בודות  ילת  ו/או 

 ש.כנדר ישור החתוםהצגת הא  י א בשל השירותים

של   32.7 המצאת  במקרה  לעיל,  29.6)  ףבסעי  כאמור,  (2נספח  )   הקבלןחי  ביטו  אישורנספח  אי  החברה  ( 
 ז. רכבמ עהמצישל  ולראות במציע כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכיית רשאית 

  בחתימה   אלא  םחיבטהמ  ידי  על  ייחתמו  הביטוח  מסמכי  כי  הדריש   אין  ההצעות  הגשת  בשלב  כי  דגשוי 32.8
,  וסחנ ה  גביל  גותהסתיי  להם  ואין  יו טחמב  עם  בדק   כי  המציע   אישור   המהווים,  יעהמצ   של  וחותמת
 .הנדרשים םוחייהביט והכיסויים  התנאים

 .הנדרשות הביטוח יסותולמפ םיקהעת  ברה ע לחיהמצ ימציא בכתב החברה לדרישת בכפוף 32.9
 

 מכרז  הליך הביטול  .33

עצמה  ל   ים שומרתמי אביב   ,  . בנוסףמכרז על פי דיןהת  א  טלו רשאית מי אביבים לב ב   חררה א בנוסף לכל מק
 רז, כאשר:כמהת בטל אזכות ל

 . מכרזהך יכי הל ת במסמווקדמים והדרישות האחרות, המפורטעל כל התנאים המ  רק הצעה אחת עונה  33.1
 וכה. , או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזמי אביבים מצאה שהתקיים פגם במכרז 33.2
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לברתה  33.3 הר  לאחר  אביבים,  מסמכי  מי  טע,  מכרזהוצאת  במפרטשנפלה  המפורטות  בדרישות  ו  א   ות 
/ דרישות מהוש  ו, א מכיםסבמ מכרז, או שדרישות אלו  התיים מהמפרט או ממסמכי  הושמטו נתונים 
 בלתי שלמים. או  יים,ו גש םנתוניסו על סבו

 .מכרזה מי אביבים ביטול  תעלדיק, חברה, באופן המצד או השתנו צרכי ה חל שינוי נסיבות,  33.4
פים, אות או מחירעם, תאמו הצעים או חלקבסיס סביר להניח שהמצי  יש 33.5 באופן המהווה הגבל    ולע ו 

 עבירה על חוק כלשהו.  עסקי או
אחראית   33.6 תהיה  לא  אביבים  פיתשלום  למי  לביטול    כלשהו  למציע  וי צכל  בנסיבות הבהקשר    מכרז 

 יל. המפורטות לע
 

  ייהכזת  הודעביטול זכייה או  .34

 : כאשר ,היתרזכייה, בין ה ו/או הודעת ות לבטל זכיי שומרת לה זכ החברה 34.1
 יבים. ש, או לא אושרה על ידי מי אבהשרות וההדגמה לא בוצעה כנדר  תמהדגציע נדרשה מהמ 34.1.1

 . החברהצב על ידי ן שהוקהזמ  קרפ ךם, תול ההסכע המציע לא חתם  34.1.2

ע 34.1.3 לא  בהתחייבהמציע  פימד  על  להתארגנות  התחיי  םביהשל  ויותיו  להם  הזמנים  ב  ובלוח 
 בהצעתו. 

על החלטתה, אילו היה    עיפמש   היה  תוכנה, אשר  ההצעה, או  ,ע על המציעקיבלה מיד  החברה 34.1.4
 ע בהתקשרות. לפני ההחלטה בדבר זכיית המציבידה, 

על פי לוחות הזמנים,    וך במועד לביצוע שרות,ל או יהיה עריוכ  ,עמצי ם הא  סביר,   ק קיים ספ 34.1.5
 שנדרשו. 

 תרמית.ביצוע יר לבסק פם סקיי 34.1.6

לתשלום    החברה 34.2 אחראית  תהיה  למצילא  פיצוי  כלכל  בגין  שנגרם    ע,  בהקשר  ע  ךסתמבה נזק  או  ל 
 טלה באמור. להודעת הזכייה, שבו 

קבוע במכרז, או  בתוך פרק הזמן ה  זמנהההו  אהסכם  ו על התחזרת מציע מהצעתו למכרז ו/או אי חתימ 34.3
,  במכרז(, יהוו הפרת הסכם)באם לא נקבע פרק זמן    ז רמכיה במועד הודעת הזכי וך פרק זמן סביר מ בת

 ין. לכל דבר ועני 

 "י בחירתה:, תקנה למי אביבים זכות, עפזכייהה תודעאו ה הזכייהביטול   34.4
ת, הכלולות  שוויין של אופציובות רל) ז במכר הצעתו ימשוו  5%לקבלת פיצוי מוסכם בשיעור של  34.4.1

 (, או לחילופין,על פי תנאי המכרז בהצעה,

  מה לפני החתיבין אם   הוהעקיפים, שנגרמו ל ים כל הנזקים הישיר ל פי דין, בגין יצוי  עפ  לתלקב 34.4.2
ציע  ימה על ההסכם או ההזמנה ובטרם החל המל ההסכם או ההזמנה, ובין אם לאחר החת ע

 סכם או ההזמנה. פי הה על יותיותחייבו ה בביצוע 

 
 העסקיים  בליםשמירה על דיני ההג .35

המציע   להצעעל  הה  בדבר   הרהצה תו  יצרף  דיני  על  ואי שמירה  העסקיים  המצ"ב    גבלים  מכרז,  תיאום 
בשל חשד לאי שמירת    ל את ההצעה ומרת לעצמה את הזכות לפסומי אביבים ש  .רזמכי המכמסל  י' כנספח

 שיירשמו.  םמוקיינמ  סקייםלים הע בהמציע על דיני ההג
 

 עיון בהצעה הזוכה .36

שמצי 36.1 בתוך  ע  רשאי,  יהיה  במכרז  זכה  בדב  םמיי  30לא  ההודעה  מסירת  ההחלטה  ממועד  תוצאות  ר 
לעיהס החברה,  של  ב במסמכי  ין  ופית  התש21סעיף  ל   אםהתהמכרז  המכרזים,  חובת  לתקנות    -נ"ג)ה( 

 : , למעט1993

הזו 36.1.1 ההצעה  או  ההחלטה  של  אשר  כבחלקים  החבר  עלול  םבה  העיוןה  סוד  לדעת  לחשוף  ה 
מק או  בביטחון  מסחרי  לפגוע  או  בצועי,  בביטוחה   יחסיהמדינה,  או  בכלכלתה  שלה,  חון  ץ 

 . הציבור

ייעת משפטית שנערכה  ת דעבחוו 36.1.2 ועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות  ו לי  וץ משפט במסגרת 
המכרזים,שונו וועדת  של  להחלטתה  או  לפעולה  הערכת  ת  וסיסיכויי  או  בעים  הנו  ם יונ כם 

 . םשפטיים עתידיימור בהליכים ממקבלת החלטות כא

ן בהצעתו  התנגדות למתן זכות עיומציע שיש לו    ן,פי די -למציעים במכרז על  תניהמוק לאור זכות העיון   36.2
תו כלול בהצעה, נדרש לסמן את החלקים  קה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, שלדעלח ב  או מלואה  ב
 . ם הרלוונטיים לחיסיוןמוקיינה ת יין אתו ולצע חסויים בהצה

בהצעה 36.3 יסו  חלקים  לא  כחסו אשר  המציע  ידי  על  הנימ   ואו/יים  מנו  לגביהם  יצוינו  לחיסיון  לא  וקים 
כדי לברר  ברהח   .תרהם מו יע העיון בחשבו ככאלה שמבחינת המצי לפנות למציע  אם  ה אינה מחויבת 

 .ו בהצעתו צוינ אל  וה שאל, במקרןוקים לחיסיוחלקים בהצעתו חסויים ו/או את הנימ
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ועדת המכרזים של מי    תומכ ה בסבהצעה היניפה או חיסיון של חלקים  בכל מקרה ההחלטה בדבר חש 36.4
מקרה ולמרות האמור בכל    בכלם.  ייסום כחע ציין אותית לחשוף גם חלקים שהמצייבים, אשר רשא אב

 . רכאמו ילוי בקש ג אשר י עזוכה לכל מציתהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה ה הצעה, החברה

המקבילים לאלה אשר   ם קיבחל ר,י הוא זכאי לעיין בהצעת מציע אחמציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כ 36.5
 . צעתוו כסודיים בהסומנ

 ₪ כולל מע"מ.  350לחברה בסך שלום נה בתת ומ יה ר לעיל, יהמתן זכות עיון כאמו 36.6

קשרויות. פניות  והת  שכר  תמחלק  כתב אלביין לממש את זכות העיון כמפורט לעיל, יפנה  המעונ מציע   36.7
 . היות לא תיעננטלפונ

בעותק מהצעתו ידאג   המעוניין לאחר הגשתה למכרז. מציע ועת בהצ מי אביבים לא תאפשר למציע לעיין  36.8
 מכרז. הגשתה לתו טרם ו ש ברותק ההצעה לשמירת ע 

ועניין הנוגעיםמקום השיפוט הייחודי לדיו  36.9 עילה/ולמכרז זה ובכל טענה    ן בכל דבר  ממנו    עיםהנוב  או 
 . יבאבבמחוז תל  הינו בית המשפט המוסמך 

 
 
 
 
 
 

 --  העצההי  נא לא לכרוך את מסמכ --
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    צעת מחירס הטופ -א' ספח נ

 
  מובל ניקוזשל  PIPE JACKINGעבודות דחיקה  לביצוע  900/22שלבי מס'   וומבי דמכרז פ

בות הקמת תחנת שאיבה  , לרD ED SHIELLOSC בשיטת ,ממ" 1002600/3מאסף בקוטר  
 בים   מוצאמובל ו קיץ תת קרקעית וביצוע למי

 
 

 תוירהש

על   מוצע הנחה אחוז 
ב הכמויות(  )כתחירון המ
יד' למסמכי ורף כנספח המצ

     כרז    המ

 
 ז ההנחה במילים אחו

ב הכמויות(  המחירון )כת   אחוז הנחה על
ור  בע זרי המכלמסמכ  'יהמצורף כנספח  

ת כמפורט במפרט הטכני,  ודוב העל כ
 וההסכם  י המכרז במסמכ

 
                                                

 %______ _______ _____   

 
 
 
 

 
 

ההנחה  ום באותיות את אחוז  מודה השמאלית יש לרשעב  .פרותסב  ההנח  (% )יש לציין אחוז  בעמודה האמצעית   •
 .  עותקוב תיותהאו ית לשמאלית,עמודה האמצעסתירה בין ה לש שניתן בעמודה האמצעית. מובהר שבמקרה

 

 . 0%הנחה יציין  (% ) מציע שאינו מעוניין לתת אחוז ן.  מחירועל ה (+) ספתהגיש תו ניתן ל שלאמובהר  •

 

פיצויים מוסכמים בסעיפי כתב הכמויות   - 80ק ופר הקצב לעבודות   –  400נה במ לולנה ע ההנחות לא תח •
   (לחוזה 1)נספח ב' 

 

 יםיפוסו  יםקבוע  יםמחיר  הינםהסכם עם הקבלן הזוכה  ת הגרסמב  עבור ביצוע העבודות  יםמובהר כי המחיר  •
ת  ורשית לביצוע הקיפועהת וישירואת כל העלויות ה  ים בתוכםשכולל  (למדד תשומות הבנייה  )למעט הצמדה

לא    ומעבר אליהםם  סכהוה  המכרז   י, מסמכי מפרט הטכנהתנאי  התאם לכל דרישות והחברה ב  יעות רצוןלשב
 ישולם כל תשלום נוסף.  

 
 
 
 
 
 

      ע חותמת המצי      חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
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 ב'נספח  
 
 

 ע"מ ב  2010 מי אביבים לכבוד חברת
 מחלקת רכש והתקשרויות

 אביב -לת
 נ., ג.א.

 
 

 עהצהה התחייבות לקיום 900/22' מסלבי  ש י דובמפומכרז  הנדון:
 

אביבים  .1 מי  לחברת  לספק  בזה  מציעים  ו  בע"מ  2010  אנו  התניות  התנאים,  כל  פי  על  השרות  הדרישות  את 
 מו"מ. ם ב מחירים שנסכים עליהם המפורטים לעיל, או בסמכים אלה ובמחיריבמ ליםכלוה

 הבאים: אריכיםבין התוקדם מהמ ךיארע בת הצעה זו תפק .2
 ת. עוצהה  חודשים מהמועד האחרון להגשת  בעהרא וםתב .2.1
    ל סיבה(. )במקרה של אי קבלת ההצעה מכ  בע"מ  2010י אביבים  ביום החזרת הערבות המצ"ב ע"י חברת מ .2.2

 אמור לעיל. ת לביטול לפני תאריך פקיעתה, כאינה ניתנזו  עה הצ
 סמכי המכרז.הכלול במ חנוס ה  על פי  ₪ 0,00005  וםבסכ  לקיום ההצעה בנקאית)שיק( אה  המח"ב הננו מצ .3
ים  פטית אחרת, הח"מ מאשר/ים ומצהיר/ם חברה, שותפות או כל התאגדות משבשת  ה מוגשהצע בכל מקרה ש .4

 וף בשמו הם חותמים. מך הצעה זה ולחייב את הג דין לחתום על מסכמכים מוסמך/מוסבזאת שהוא/הם 
ש  .5 לנו  של חברת  ועדת המכרזיוידוע  העבו  רולמס  תרשאי  "מעב  2010ים  ביב א  ימם  כל חלק ממנה  את  או  דה 

 ר מציעים.ספלמחד או  ע אלמצי
בעצם    ידוע .6 אין  כי  מלנו  ההסכם  על  אביביהחתימה  מי  חברת  מצד  התחייבות  מנת  זלה  "מע ב  2010ם  שום 

 רותים. יש
  ת לציין א   שי,  ד אחרתאגיאו    רשומה  חברה, שותפותינו  ל המציע.  אם המציע היש לציין שם מלא ומדויק ש  .7

 דין. שם כשנר יפהשם, כ
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 שם המציע 
את שם   םגיד יש לרשותא )אם המציע הוא 

 התאגיד( 
  -  

  -   יע כתובת המצ

  -   מספר טלפון 

  -   מספר טלפון נייד 

  -   ס פקר מספ

  -   שותפות רשומה ח.פ. /  פרסמ

  -   ( EMAILל )דוא" כתובת

  -   מס' עוסק מורשה/ ת.ז 

  -   בירורים ל שרשם איש ק

  -   ך ירתא

  -   חתימה 

  -   ו שם החותם ותפקיד 

  -   אם המציע הינו תאגיד( )חותמת 
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 1ג' ספח נ
 

 תשתיות מים ו/או ביוב ו/או ניקוזשל עבודות בבביצוע בעבודות הצהרה עבור הוכחת ניסיון טופס 
    22/090מס'  שלבי בי דובמסגרת מכרז פומ

   :למכרז 14.4תנאי סף סעיף בבהתאם לעמידה 
שנמסר למזמין  ב ו/או ניקוז תשתיות מים ו/או ביושל עבודות בבביצוע ( ראשילן כקב)מו בעל ניסיון בעציע המצ

  2השנים האחרונות מתוכם ביצוע של לפחות  5-הצע במהלך בוש מיליון ₪  60  מצטבר של בהיקף כספי 
   .₪מיליון  15ל  טים שכל אחד מהם בהיקף שפרויק

 
ל חברת ___________________  ש__ __, משמש כ____________ ___ _____ _____ ___מ _אני הח" .1

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

 תת תצהיר זה בשם המציע. מך לנני מוסה מתוקף תפקידי הנ"ל,  .2

 
 

 מס'
 

שם 
חברה/גוף 

ו  עצבועבורם 
על   דותעבו

ידי המציע  
בהתקשרות 

רה ולא  ישי
   הקבלן משנכ

 
דה  ובתיאור הע

תשתיות  ב צעהובש
ו/או  יובמים ו/או ב

 ניקוז

 
היקף כספי  

  כוללבש"ח 
 מע"מ

 שבוצע  ודהלעב

 
ביצוע  תקופת

 העבודה
  ילהחת תאריך)

 ( םיווס
 

  שימוש
  בקבלני
  משנה
  וכן)במידה 

  לרשום יש
  קספ שם את
  ,השנמה

לא  דה ובמי
יש לרשום  

 ( לא
 

יש  פרטי א
קשר 

בחברה/גוף 
ה צעבו בהם
 ודהבעה

 שם וטלפון() 

 
1. 

 
 
 

   
 ....מ.

 עד...... 

  
 

 
2. 

 
 
 

     

 
3. 

 
 
 

     

 
4. 

 
 
 

     

 
5. 

 
 
 

     

 
6. 

 
 
 

     

 
7. 

 
 
 

     

 
8. 

 
 
 

     

 

 

   

 

  

 

    

 ע  המצי  תמתוח   חתימת המציע   שם המציע    תאריך 
 )במקרה של תאגיד( 
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   2ג' ספח נ

 
  או מיםו/  ובאו ביו/לניקוז עירונית   חת צנרתנהל תו עבוד ביצועבבעבודות יון הוכחת ניס הצהרה עבורטופס 

    22/090מס'  שלבי רת מכרז פומבי דוסגבמ
 

 למכרז:  14.5בהתאם לעמידה בתנאי סף סעיף 
   או מים/ו   ובאו ביו/לניקוז  עירונית    הנחת צנרתל   תועבוד ביצועב(  כקבלן ראשי)בעל ניסיון בעצמו     נוע היהמצי
למועד האחרון     ועד   1.1.2012   שהחל מיום התקופה במהלך  שהסתיים לפחות (  1)אחד    פרויקט   במסגרתבלבד  

 : אים בה  יביםאחד מהרככלל לפחות  ובלבד שהפרויקט שת הצעות למכרז להג

שבכל   ס"מ, 100  פנימי של לפחות  דחיקת צינור בקוטרדות לעבו  2 בלפחות( כקבלן ראשי)המציע בעל נסיון  •
 שוחות/ פירים(.   מטר )כולל  250של לפחות   יףנידחק צינור באורך רצ אחת מהן

"מ  ס 140 ל לפחותדחיקת צינור בקוטר פנימי ש עבודות ל בביצוע  ( כקבלן ראשי)צמו נסיון בע המציע בעל •
 ולל שוחות /פירים(.מטר )כ  200 שבה נידחק צינור באורך רציף של לפחות

 
__________  ________ת _ל חבר__, משמש כ______________ ש___ _____ _____ ___מ _אני הח" .3

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

 תת תצהיר זה בשם המציע. מך לנני מוסה מתוקף תפקידי הנ"ל,  .4

 
 

 מס'
 

שם 
חברה/גוף 

עבורם 
ו עצבו

על   עבודות
המציע   ידי

התקשרות ב
רה ולא  ישי

כקבלן 
   משנה

 
דה  ובתיאור הע

 צעהובש
 דחיקת צינור ל

 
ר  קוטסוג ו

 צינור ה

 
היקף כספי  

מצטבר 
בש"ח ללא  

 מע"מ
לעבודה 
שבוצע 
נשוא  
 המכרז

 
ביצוע  תקופת
  תאריך)העבודה

 (םיווס ילהחת
 

  שימוש
  בקבלני
  משנה

)במידה  
 יש וכן

 לרשום
  שם את

 קספ
  ,השנמה

במידה  
ולא יש  
לרשום 

 ( לא
 

יש  י אפרט
קשר 

בחברה/גוף 
צעה בו בהם
 ודהבעה
שם  ) 

 וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

    
 מ.....

 עד...... 

  
 

 
2. 

 
 
 

      

 
3. 

 
 
 

      

 
4. 

 
 
 

      

 
5. 

 
 
 

      

 
6. 

 
 
 

      

 

 

   

 

   

 

    

חתימת     שם המציע    ך ריתא

 המציע 

 ע  המצי  תמתוח  
)במקרה של  

 תאגיד( 
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 ד'ח ספנ

 
 יות )של עיריית תל אביב(  עירונ וחברותים ביבעיריית תל אביב, מי א למו הדבובע יוןסני הצהרה עלטופס 

 
 ____________  ______   ______________ של חברת , משמש כאני הח"מ___________________ .1

 
 _____.  __ __ע"(,   ח.פ/ע.מ __________"המצי )להלן:

 
 . עהמצי בשם זה הנני מוסמך לתת תצהירמתוקף תפקידי הנ"ל,  .2
 

 
 'סמ

 
 שם חברה/גוף עבורם

 ת בוצעו עבודו

 
 תיאור העבודה

 

 
היקף כספי מצטבר  

 בש"ח ללא מע"מ 
 לעבודה

 
צוע  בי שנת

 העבודה 
 

פרטי איש קשר  
בהם רה/גוף בבח

 בוצעה העבודה
 פון(וטל )שם 

 
1. 

 
 
 

    
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

 
10. 

 
 
 

    

 
 

ברות  אביבים, עיריית תל אביב וחלו ניסיון בעבודה מול מי  מציע שישרק על ידי  ימולא וייחתםפס הטו •
 .  שהוא ולא רק בעבודות נשוא המכרז גוס מדובר בניסיון בעבודה מכלבהר כי ביב. יושל עיריית תל ארוניות יע
 
 

 
        

 חותמת המציע    ע המצי  ימתתח  מציע ה םש  תאריך 
 יד( במקרה של תאג )
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   ה נספח
 

 900/22מס'  ישלבדו פומבי מכרז  
 

  1991 -"א נים(, התשנתנאים הוג ן והבטחתכדי שלא תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה 
 1987 -ום, התשמ"ז מובהתאם לחוק שכר מיני
 

 _ ___________ __ מרח' ____ _ ____ _ .ז. ____תס' ______ מ_ ___אני הח"מ ____
היר  צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצ   את האמת וכי אהיה לי להצהיר  הרתי כי עלאחר שהוז
 ן:דלקמ בזה בכתב כ

  
 ם כאמור לעיל. הות שלי וכתובתי השמי, מס' תעודת הז  .1

 

רז  מכ  _ לצורך____ __ ____ ה ___ רחב _____ מס'__ __________  י / בשם חברתתצהיר בשמ אני מגיש .2
 "מ. ע ב 2010מי אביבים   רתחבעם   ______ שמספרו

 

,  ין חלוט/ים פסק/י ד  מורהה הא ד החברה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי / אל החברנגדי / כנגלא הוצאו כ  .3
לאהמרשיע/י שנעברו  עבירות,  משתי  ביותר  יום  חם  עובד   2002באוקטובר    31ר  חוק  )לפי  זרים  ר  ואיסים 

  , עד1987-"זכר מינימום, התשמו/או לפי חוק ש  1991  -(, התשנ"א  אים הוגניםן והבטחת תני דכ  אלשהעסקה  
 . בע"מ 2010חברת מי אביבים למועד ההתקשרות עם 

   -ן לופילח
ענו בפסק/י דין חלוט/ים ביותר משתי  שי / אל החברה האמורה הורה וכל בעל זיקה אלאני / החברה האמור

שנ ע יו  ועברבירות,  ע  2002וקטובר  אב  31  םלאחר  חוק  זריםלפי  כ)  ובדים  שלא  העסקה  והבטחת  ן  די איסור 
התנאי התשנ"א  וגנם  התש  1991  -ים(,  מינימום,  שכר  חוק  לפי  בעבירה  אולם,  1987-מ"ז ו/או  ההרשעה  ; 
 קשרות.תיתה בשנה האחרונה שלפני מועד ההרונה לא הי האח

 
      בתצהיר זה: .4

אחד  הוא חבר בני אדם,    ןהקבל ( אם  2)  ;הקבלןידי  ם שנשלט על  דאי  בנ  ( חבר1)  :אלהכל אחד מ  -"בעל זיקה"  
בע )א(  בני אדם שהרכבמאלה:  )ב( חבר  בו;  שותפיו,  ל השליטה  או  מניותיו  דומ הענ   לפי  בעלי  במהותו  יין,  ה 

)ג(   ;ןבל הקותו של ם לתחומי פעילר בני האדם דומים במהותב, ותחומי פעילותו של חהקבלןשל   הרכב כאמורל
ליטה מהותית  שנשלט ש  בני אדם  הוא חבר  הקבלן( אם  3)  כר העבודה;על תשלום ש  הקבלןמטעם    יראחאשמי  

 .  ןבל בקט ששולם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי חבר בני אד -
 . 1981 -ותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"אשמעכמ -"שליטה" 

 אדם. ני הבחבר בשליטה מצעי א של םיבסוג מסו ותרבעים או י החזקה של שלושה ר -"שליטה מהותית"  
 בו הוגשה ההצעה להליך.   המועד  -הצעות במכרז; בהליך  להגשת  ועד האחרוןהמ-במכרז - "התקשרות"מועד ה

  
 .  אמת וכן תצהיריתימתי ותלן ח, להזהו שמי .5

 
                                    
    

 חתימת המצהיר   תאריך 
                                                  

 ה חתימ אימות
 

, במשרדי ב_______________, מר/גב'  ד ___________פני עו"הופיע ב   _______ר בזה כי ביום _מאש  הנני

באופן    ___,____ ____ לי  זהמוכר/ת  תעודת  בעל   / שאישי  ואחרי   ,_________ עליו/ה  ההות  כי  זהרתיו/ה 

שר/ה את נכונות איתעשה כן,  /אם לא יעשהבועים בחוק  קהם  ישנצפוי לעו   היהכי יהיה/תלהצהיר את האמת ו

 ליו. הנ"ל וחתם/ה ע  ירצההת

 

   
 חתימה            חותמת 
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 22/900אום מכרז מס' יקיים ואי תהגבלים העסדיני ה על רהמי בדבר שתצהיר  -' ונספח 

 
   :ן תב כדלקמ כ ר ב________, מצהי___ מספר ת"ז ______ ___________אני הח"מ  

 
 לעיל.  אמורשלי הם כת הזהות פר תעוד ומסי מש .1

 

חברת מי  של    "( במכרזן: "המציע ___________ )שם התאגיד( )להלרת _יר זה בשם חבאני מגיש תצה .2
______  2010ים  ביאב ל  מכרז  __________בע"מ,  מספר  ההתקשרות(,  )להלן: ___     )נושא   ___

 "(. המכרז"
 

 .  נהליומוד  גיא תזו בשם ה הרהם על הצמך לחתואני מוס .3
 

  1988-ההגבלים העסקיים, התשמ"חגוד להוראות חוק  מי מטעמו לא פעלו בני  מנהליו ו/אוהמציע ו/או   .4
, ובכלל זה  במכרזבקשר להצעתם    ים"(,דיני ההגבלים העסקיל: "י עודיני ההגבלים העסקיים )להלן ול

 ק(:ר)אך לא 

וכן   ▪ הכמויות  ו/או  נוסף  המחירים  מרכיב  המציהוחל  וז ה  צעהב  מופיעים  אשרכל  ידי  על  ו/או    עטו 
זה או עם    במכרזעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר  עצמאי, ללא התיי   ו באופןו/או מי מטעמ  מנהליו

 במשותף(   זה )למעט מציע במכרז ר חא  מציע פוטנציאלי

יעת  כל  דלי   או באופן כלשהואחר המופיעים בהצעה זו לא הוב   ט המחירים ו/או הכמויות ו/או כל פר ▪
ציאל להציע  ד אשר יש לו פוטנל אדם או תאגיבפני כ  זה, או  במכרזאשר מציע הצעות  אגיד  ת  אום  דא

 זה )למעט מציע במשותף(.  במכרזהצעות 

ויות ו/או  מו/או מחירים ו/או כ  ו מעורבים בתיאום הצעותיו ו/או מי מטעמו לא הילההמציע ו/או מנ  ▪
ה בהצעות  אחר  פרט  בנוב  ה,ז  במכרזמוגשות  כל  המוובין    םעתלהצ  געין  להצעה  ידי  בנוגע  על  גשת 

ו/  במכרז ציע אחר  מ זה, ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי    מכרזשר עם  קת שוק בקאו בחלוזה, 
לא ניסו    זה, ו/או  מכרזבמסגרת  דיני ההגבלים העסקיים  ינה עולה בקנה אחד עם  אש  ו/או התנהגות 

 צע אחד מאלו. לב

ו/ ו/או מהמציע   ▪ ולאע ישפה  אלי מטעמו  מאו  נהליו  על  ו  או של    ע אחר,הצעה של מצי  ניסו להשפיע 
יאלי  צנזה, ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע אחר או למציע פוט  רזבמכטנציאלי אחר,  מציע פו

 זה.    במכרזה אחר שלא להגיש הצע

  ו ם מציע אעוא  ין ודברים כלשהדלב ולא נעשית בעקבות הסדר או    הצעה זו של המציע מוגשת בתום ▪
 במשותף(.מעט מציע )ל זה  במכרזנציאלי  ע פוטיצמ עם

 
 במקום המתאים: vיש לסמן  .5

 
קירה של  ד חתימת תצהיר זה תחת חעו [ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא נמצאים במ  ]

 כרז; מעסקיים בחשד לתיאום רשות ההגבלים ה
 

 אם כן, אנא פרט: 
_________________________ ____________ __ __ ____________________ ____________ 

 
  י ם האחרונות בעבירות על דינו ו/או עובדיו לא הורשעו בארבע השניו/או בעלי מניותי] [ המציע, מנהליו  

 דם הליך פלילי בעבירות אלו; גם ולא תלוי ועומד כנעבירות של תאומי מכרזי  ההגבלים העסקיים, לרבות
 ______ ___________________________ ______ ___ ____ _________ ___ ן, אנא פרט:כ אם

 
             ___________          _____________           ___________    ____________ 

 חתימה+ חותמת    ת"ז  פרסמ              שם                                תאריך                  
 תימה אימות ח

 ________,  במשרדי ב_______ __ ,"ד _________הופיע בפני עו  _______ ____  םה כי ביוזר בהנני מאש 

___מר/גב  '___ זהות  תעודת  בעל   / אישי  באופן  לי  המוכר/ת  ואחרי  __ __________,   ,_________

ה  אם לא יעשה/תעשיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ה את האמת וכי יהיה/ת  תיו/ה כי עליו/ה להצהירשהזהר

 ה עליו. צהיר הנ"ל וחתם/ ות התנ ונכ את  , אישר/ה ןכ

  ___         ___________                                                    ____________ 
 ה חתימ                                                                                                 חותמת    
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 מתווכים" רמים ך" ל"גומי תיוושלום "די ת א לע תיבוי חהרה והת צה -(1)ז' נספח 

 
 

 _  מס' ת.ז. ______________________ ____  הח"מ י/ואנ
 בכתב כדלקמן:  זהב ים ומתחייבים/מצהיר  _מורשה/י החתימה במציע _______________

 

בעל  דבר    לכ   ו/או  ו כסףו/א   נאהפין, כל טובת ה בל, במישרין ו/או בעקייקו/או    המציע לא נתן ו/או לא הציע  .1
  2010או מחדל של חברת מי אביבים  /חלטה ו/או מעשה ועקיפין, על הין ו/או ביע, במישרהשפ ערך במטרה ל

בע"מ ו/או מי    2010ם  ו עובד חברת מי אביביבע"מ ו/א   2010אביבים    י מא משרה בחברת  בע"מ או של נוש
 . ונממים  עבזמנה הנוהכם/ו/או כל הסרז כממה ו/או כל גורם אחר, בקשר לעמט

טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל    ו/או בעקיפין, כלת ו/או לקבל, במישרין  הציע ו/או לתע מתחייב לא ל ציהמ .2
במישר להשפיע,  במטרה  ערך  בעל  החל  ןי דבר  על  בעקיפין,  מחו/או  ו/או  מעשה  ו/או  מי  טה  חברת  של  דל 

  2010אביבים    ת מירבח   עובד   ע"מ ו/אוב  2010ת מי אביבים  בע"מ או של נושא משרה בחבר  2010אביבים  
 מנה הנובעים ממנו. ו כל הסכם/הזשר למכרז ו/א, בקגורם אחר טעמה ו/או כל"מ ו/או מי מבע

ו/או בעקיפ הלותף פע יש א  המציע לא שידל ו/או ל .3 נושא משרה בחב, במישרין    2010רת מי אביבים  ין, עם 
אביבים    בע"מ מי  חברת  עובד  מי  2010ו/או  ו/או  ו/או  עמט  בע"מ  עא  םרגו   לכ מה  מידע חר  לקבל  מנת    ל 

 ממנו.  נובעיםכם/הזמנה ה ו/או כל הסמכרז קשור לחסוי/סודי ה

ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או ב .4 ברת מי אביבים  פין, עם נושא משרה בחיק עהמציע מתחייב לא לשדל 
  ע דימ בל  קלעל מנת    ראח  ה ו/או כל גורםבע"מ ו/או מי מטעמ   2010ביבים  אע"מ ו/או עובד חברת מי  ב   2010
 נו. נובעים ממהסכם/הזמנה ה כרז ו/או כל י/סודי הקשור למחסו

  2010ת מי אביבים  רבח תף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה ביש ו/או  לא  ל  ידלא שהמציע   .5
ם  רה לקבוע מחיריי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטמ בע"מ ו/או    2010אביבים  מ ו/או עובד חברת מי  בע"

 תחרותית. לא  וא /וית  תוורה מלאכ צב

ו/או לשתף פעולהלא לש  מתחייבהמציע   .6 פין, עם נושא משרה בחברת מי אביבים  מישרין ו/או בעקי, בדל 
ח  2010 עובד  ו/או  ו/א  2010אביבים    ימברת  בע"מ  גבע"מ  כל  ו/או  מטעמה  מי  לקבוע  ו  במטרה  אחר  ורם 

 חרותית. רים בצורה מלאכותית ו/או לא ת ימח

  2010אביבים    ברת מיכי התקשרות של חמסגרת הליל בלעי  5-ו  3,  1ים  סעיפב  רו לאמ   דניגועל בפ לא  המציע   .7
 מ ו/או כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם. בע"

י  מ לעיל, חברת    פיםור בסעימטעמו פעל בניגוד לאמיר כי המציע ו/או מי  סב  תעורר חשדידוע למציע שאם י .8
תקשרות  שתפו בהליך ההל  , לא ידעל הב  ה תשיקול דע  פ"י מה את הזכות, עבע"מ שומרת לעצ  2010אביבים  

בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/או לא    עולה כאמור, ו/אוקיים חשד כי נעשתה הפ  לגביו 
ת ו/או לבטל  ואת זכייתו בהליך ההתקשרו לבטל בכל זמן שהוא  ו בהליך ההתקשרות ו/את עצלקבל את ה

את   שהוא  זמן  הבכל  מהליךענובההסכם/ההזמנה  עו/א   תורשההתק  ים  תקף  הסכם  כל  וזאו  המציע,  ת  ם 
התקשרות, ההסכם, חוק החוזים )תרופות בשל  מכח מסמכי ה  לרשות החברה  עומד סעד אחר הבנוסף לכל  
 ל דין". או מכח כ 1970-התשל"א  (םהפרת הסכ

לימתחייב  המציע   .9 זה  סעיף  תוכן  המשנדלהביא  קבלני  עובדיו,  שלו,יעת  סוכני  ה  ונציגיו,  מטעמו  מו  י 
מנה הנובעים  ע"מ ו/או הסכם/הזב 2010חברת מי אביבים  שרות של ההתקליך דרך שהיא בהבכל  םיב עורמה

 ממנו. 

 
 
        

  מורשה/יחתימת   שם המציע   תאריך 

 מציע תימה בהח

 ציע  חותמת המ 
 )במקרה של תאגיד( 
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 ליליים פ ים לילית או הליכתצהיר בעניין חקירה פ -(2) 'ז חנספ

 
 

 דלקמן:  יר בכתב כ________, מצהת"ז ______  ר פ__________ מס____  מח"אני ה 
 

 ודת הזהות שלי הם כאמור לעיל. ספר תעשמי ומ .1

 

"( במכרז של חברת מי  המציעתאגיד( )להלן: "____________ )שם ה  ברתאני מגיש תצהיר זה בשם ח  .2
________   2010ים  באבי ל  הה____בע"מ,  )נושא  מספרתקש____  )להלן:   _____ _   מכרז  ר ות(, 

 "(. המכרז"
 

 ו.  שם התאגיד ומנהלי ם על הצהרה זו במך לחתואני מוס .3
 

ו, חקירה פלילית  לי מניותיו או מנהלימבענכון למועד הגשת ההצעות לא מתנהלים נגד המציע, לרבות מי   .4
 וכיוצא בזה.  שוחד, מרמה, קבלת דבר במרמה  להליכים פליליים בעבירות שאו 

 

כע צ ה  סגרתמ בהגיש  יע  צהמ .5 לצ  לי רכב השייכיםתו  ו/או  מ  דלו  ולרבות מי מבעלי  א ג',  ו  ניותיו, מנהליו 
 ליים.  פלירה פלילית או הליכים חברות קשורות, אשר לא מתנהלת כנגדו חקי

 
י מבעלי  עם צד ג', ולרבות מ  או חלקו ז רהסכם התקשרות לביצוע השירות נשוא המכ יה לא יהאין ומציע ל .6

 .ם כאמוראו הליכים פליליילילית קירה פנהלת ח, אשר כנגדו מת ורותשק ת חברו והליו אמנ יו,מניות 
 
 

             ___________          _____________          _________ __    ____________ 
 חתימה+ חותמת    מספר ת"ז               שם                         תאריך                    

 

 חתימה ות מאי

 ____________,  __ , במשרדי ב___ _________יע בפני עו"ד הופ  ________ה כי ביום ___ר בזשאמ הנני 

אישי   באופן  לי  המוכר/ת   ,_____________ _____ב  /מר/גב'  זהות  תעודת  ואחרי  על   ,_________

ה  שעת/ יעשה  אחוק אם לבים  לעונשים הקבועאת האמת וכי יהיה/תהיה צפוי    רזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהישה

 ליו. הנ"ל וחתם/ה עונות התצהיר , אישר/ה את נכ כן

 

 __    ____________                                                        ________ ____ 
 מה חתי                                                                                    חותמת         
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של מובל ניקוז מאסף   PIPE JACKINGקהת דחיעבודו לביצוע                                    מס'   הסכם - ח' פחנס
הקמת תחנת שאיבה למי קיץ תת קרקעית  בות , לר CLOSED SHIELDת בשיט"מ, מ 2600/3100בקוטר 

 בים מוצאצוע מובל ויוב
 

 2022_  _ ___ __ שדבחו___  וםשנערך ונחתם ב ________ בי
 

 מ"בע 2010ם  ביבימי א בין:    
 514374099ח.פ.  

 תל אביב , 121ה ביארחוב דבורה הנ
 03-7736292פקס:    03-7736117 :פוןטל  
  "( החברה" )להלן:  

 מצד אחד 
 __________________________      לבין:

 _____________ .מ. _____ עח.פ. /  
 ___ _ _____ מרחוב ____________

 ____ פקס: ________ _______ ___ _ :ןו טלפ
      "( ןבלהק")להלן:  

 שני ד מצ   
מאסף בקוטר   מובל ניקוזשל   PIPE JACKINGעבודות דחיקה לביצוע בקבלת שירותמעוניינת ברה והח הואיל 

הקמת תחנת שאיבה למי קיץ תת קרקעית וביצוע   בות, לר CLOSED SHIELD, בשיטת מ"מ 2600/3100
 בים  מוצאו ל מוב

 
ע,  ד י, ההרקע המקצועי לעב על פי כל דין, ל האישורים הנדרשים ב כי הוא בעל כוהקבלן הצהיר והתחיי ליאוהו

ם להלן(,  השירותים )כהגדרת  כדי לספק לחברה אתשים נדרת ה הניסיון, הכישורים והמיומנות המקצועי
  ;נדרשים לשם כך על פי כל דיןנאים ה תכל ה ולמלא אחר

 
קוז מאסף  בל נישל מו PIPE JACKINGהעבודות דחיק ועלביצת החברה  מעוניינ ,ןלהקב יך מצגסמ לעו והואיל

בה למי קיץ תת קרקעית  , לרבות הקמת תחנת שאי CLOSED SHIELDיטת מ"מ, בש  2600/3100וטר בק
לן עצמאי  רותים )כהגדרתם להלן(, הכל כקבברה שיחוהקבלן מתחייב להעניק ל בים  מוצאמובל ו צוע ובי
  י הסכם זה;אנת וות א רהואם ל תהוב

 
  , המפרט הטכניתים כמפורט בהסכם זהת תנאי קבלת השרו דיר אמעוניינים להס והחברה והקבלן לוהואי

 הם; ף לובמסמכי המכרז שהסכם זה מצור
 

 : ה בין הצדדים כדלקמןהר והותנהוסכם, הוצ לפיכך
 מבוא

 .ונ ממדים מהווים חלק בלתי נפרד ה והצהרות הצדהסכם זל המבוא  .1

 יפך.שמע וכן לה בים מאף ברם בלשון יחיד כסהב ור מאכל ה .2

 

 כללי  .3

של  נפרד והנספחים המצורפים או שיצורפו אליו מהווים חלק בלתי  מכרזכי הסכם, מסמהמבוא לה 3.1
 ם. הסכה

 
 : םהנספחירשימת 

 
 תעריף     -     1פח  סנ

 הקבלן  טוחיי ב אישור   -     2נספח  
   ות י ראחהצהרה על מתן פטור מ    -( 2)2נספח  

 מצב חרום ים מקומי / ן במשבר מת הקבלהתנהלו           -     3פח  סנ
 כתב התחייבות לשמירה על סודיות         -     4נספח  
 עבודות בחום( )כולל  ת גיהובטיחות ו        -     5נספח  
 בחום   תתנאים מיוחדים לעבודו          -( 2)5נספח  
 הבבי סות הכ יה על ארישמ הצהרת הקבלן ל          -     6נספח  
 יצוע השירות נוסח ערבות לב       -     7נספח  
 יצורף כנספח נפרד( )  העבודהותכולת   טכני מפרט        -     8נספח  
 י העיר תל אביב יפו חבבר  בתנועה בטיחות הוראות            -     9נספח  
 טוקול מסירה פרו            -   10נספח  
 ה מהשל תדותע            -   11נספח  
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 הגדרות:  3.2

 
 ו/או "השרות" ו/או "העבודה"

 ות" "העבוד
 
 
 
 
 
 
 
 " שיקבלן רא"
 
 
 

 " רכשנת זמ"ה
 

של   PIPE JACKINGקהת דחיעבודו ביצוע
"מ,  מ 2600/3100מובל ניקוז מאסף בקוטר 

הקמת  בות  , לר CLOSED SHIELDת בשיט
צוע  יתחנת שאיבה למי קיץ תת קרקעית וב

ל הנדרש ומפורט  ם לכ בהתא בים מוצאמובל ו 
וכפי  הסכם  הו הטכני   , המפרטבמסמכי המכרז

 . עבודהה  תבפקודשיפורט 
 

ן  מי ת עם מזישירו   םהסכור בש קבלן הק
 העבודה;    

 
 

הגורמים   וע החתומה על ידילביצ  הזמנה
 ה. בחברמכים המוס

 
 " החברה"או  "מי אביבים"
 

   -"מנהל פרויקט"
 
 
 

 "עת"א"
 
 " יעדר את"
 
 ו/או נתיבי ישראל  "צ"מע"
 
 
   "תרש גדר"
 
 
 
 
 
 " מעקה בטון/מתכת"
 
 
 
 
 " רתמרו"
 
 
 
 
 " ללא מחזיר אור שלט"
 
 
 

 אור"  רזיחעם מ "שלט
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ.  2010מי אביבים 
 

יהיה  ר מטעם החברה ושיוגדקצועי גורם מ
מטעם  ות בוד והע טק רויפה לו האחראי על ני

 . ההחבר
 
 . יפו-ירית תל אביב ע
 

 ל החברה. עבודות שמתבצעות  אתרים בהם
 

החברה הלאומית לתשתיות   -ישראל   י בינת
 תחבורה בע"מ 

 
לפי תכנון   ששיידרבכל גובה רזל ת/במתכגדר 
ה על ידי הרשויות  שור הסדרי תנועואי
מטר )כולל(   2גובה של וסמכות עד ל המ

ע מעבר של  למנו כדי  ב וליםמסל ןהמוקמת בי
 .  רגל בכבישלכי וה
 

כנון  י תלפ  שגובה שיידרכל וב  כל סוגמעקה מ
ל ידי הרשויות  הסדרי התנועה ע  רוישוא

מטר )כולל(   2המוסמכות עד לגובה של 
 במפרדה.   ים מעבר לשול הדרך אוהמוצב

 
יוגדר  ש  וגודל כפיבכל צורה  כל התקן חוקי 
רת  דסלהת כומסו הרשויות המבכל עת על ידי 

 . תנועהה
 
 

קנים  ובכל גודל לפי התלט ששל  כל סוג
  תכוויות המוסמעת של הרש יים בכלהרשמ

 על עמוד, מבנה וכ"ו. המותקן 
 

מחזיר אור לפי   מכל סוג וגודל שהינושלט 
ומאושר על ידי  קניים רשמיים ומקובל ת
נה על  ת לצורך התקירית תל אביב בכל עע

 עמוד, מבנה וכ"ו.  
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 תקופת ההתקשרות .4

 

כל  פת  תקו  .4.1 ביצוע  לאחר  ותסתיים  פרויקטאלית  הינה  המפורטים  השירותים  העבודות  ההתקשרות 
 רצון החברה. עות לשביונספחיו הסכם ב

 

יקבע על ידי  או בזמן אחר שי  זבמכר ייהימים מיום מסירת הודעת החברה על הזכ  14-מ אוחרי לא  .4.2
  תבאופן מלא לשביעו  ומוכן לביצועןוע העבודות, ויהיה ערוך לביצ ארגנותו את הת  יסיים ,הרהחב

 ה.  רצונה המלא של החבר

 

 
 כבישים"יעת בוצ "סימון

 
 
 
 
 
 " עיני חתול "
 
 
 

 מאבטח ו/או סדרן
 
 
 

 ה ועתנ קחמפ
 
 
 
 
 

 "הרשויות המוסמכות" 
 
 

           
 " שעת חירום"
 
 
 
 

  קל"תוכנה ומחירון ד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מפל
 
 
 
 

 
על   לישים בכל צבע וגודשל כב  ביעהוצ ן ומסי

שאושרו   נייםותק  ידי חומרים איכותיים
 סמכות. ומ הת ויוידי הרש מוש על לשי

 
 

כפתורי סימון.   -סמנים מחזירי אור )סמ"א( 
הכביש  על פני מיסעת   ן בטיחותי המותקןהתק

 . י הנהג בלילהליצור החזר אור לעינוהמיועד 
 
 

  תרבחעובד אבטחה וסדרנות שמועסק ב
 . אבטחה

 
 

אושר על ידי  ס שמרתנועה שעבר קו קחמפ
  ח תנועהת של פיקו לשירושראל  משטרת י

דות  עירית תל אביב לעבו יד י על ומאושר
 פיקוח תנועה 

 
 

 כל עת. בעל פי דין וחוק  כל גורם שמוגדר
 
 
 

  רז ע"י כוחות הביטחון על מצבבה יוכתקופה 
יגייסו, בין היתר, כלי רכב  חירום במדינה ו 

 ם יג הונ
 

ומערכת   בשוק מקובל צוע עבודותביל ןו מחיר
  וביצוע כמויות בי ול כתלניה אינטגרטיבית 

הנ"ל תיהיה ברשות הקבלן   הנכ והת  .עבודות
בהר שככל  וכמו כן מ בכל תקופת ההסכם.

ודות  לביצוע עב  ימוש במחירון דקליהיה שש
סכם  כתב הכמויות בהנוספות שלא כלולות ב

הם   ל הנדסה"כנ ושאושרו לביצוע על ידי סמ
שאושרו ובוצעו  נטו  יו רק לפי סעיפיםיה

ות  שמופיע   ות נוספותתוספ וללא  בפועל
 . רוןבמחי

 
 

מערכת התפעול של החברה. הקבלן מחויב  
  אם להנחיות החברהתלבצע בה שימוש בה

  ון לתוכנה ושימושבכל עת כולל ריש
  ורךלצ וסמארטפוניםבטאבלטים, מחשבים 

מוש  ישלום )השתה וניהול ודיווח על העבודות 
 בון הקבלן(. שבמערכת הינו על ח

 
 
 . 
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בהודעה    ,יבה שהיאס   כלבכל מועד ומ  ,יצועואת ב  פסיקו/או לה   לבטל הסכם זה  תרשאיא  ה תה רהחב .4.3
ה  עבוד   רה בעבוורמתה זכאי הקבלן לבמקרה כזה יהי   ש.ם מראמיי  30לפחות  לקבלן    בכתב שתימסר

 פסקת ביצועו. ול ההסכם ו/או טרם הטרם ביט שבוצעה
 

ברה  חה  תא כל דבר ועניין, ויזכה  פרת ההסכם להיה ייחשב כ בד את מימוש האופצלכסירוב של הקבלן    .4.4
  11סעיף    וראותלה  שמסר הקבלן בהתאםה, לרבות מימוש ערבות הביצוע  ז  כםים הקבועים בהסבסעד

 כל דין.  ים עפ"יוכן בסעד להסכם, 

 

יקנו  לקבלן   א  ה מכל סיבה שהיא לפקיעת הסכם ז  הר כי סיום ההתקשרות ו/או מוב פק  הסר סלמען   .4.5
 ה.ברתשלום מהח  פיצוי אוזכות ל

 

 התחייבויות הקבלן  .5

 
  י:מצהיר ומתחייב כ לן הקב     

   על   הוא כשירו  מלאה  ו/או לבצעו בצורה  הסכםר בלהתקשאחרת  כל מניעה חוקית/ מקצועית או  לו  אין   .5.1
 . הסכם זההעבודות נשוא  לבצע את  דין לכפי 

 

 פים. וס המכרז הנ י וכל מסמכהמפרט הכללי, ההסכם , בהתאם למפרט הטכנית העבודות ע איבצ .5.2

 
 ה. ביממ שעות  24 במשך בודותע העיהיה זמין לביצו .5.3

 
  היממה   רךואעת ובכל שעה ל  קשר טלפוני בכלת  השירו ני  ועם כל עובדיו נות   עמו יהיה לאתרו וליצור  ניתן   .5.4

 . רוםיזמני ח ו התון, ימי שביתחול, שבתות, חגים, ימי שבמי  בי לילה()יום/

 
 עבודה.   לבזמנים שיוגדרו לביצוע בכוד מעי .5.5

 

, האמצעים הדרושים לביצוע העבודות,  הזם  רות על פי הסכההתקשך כל  במש  ברשותו ויהיו ברשותו  שי .5.6
האמ הכ צעילרבות:  המיו  יים,פסם  כוח  מומחיות,ההניסיון,  מנות,  הידע,  ההאדם  ,  האישוריםציו,  ף  ד, 

 שים.הנדר שיונות ירוה הביטוחים

 

א .5.7 יאחסן  והצית  הוא  מסודר הצינורות  בצורה  התארג  תוד  עבודה  בשטח  בכל  שיוגדר  נזק  כל    ע וימננות 
 לציוד. 

 

ינ .5.8 עבודה  י   הלהוא  מנהלומן  את  ויחתים  ידווח  יומי,  בסיס  י /רויקטהפ  על  על  החברה  העבודה  נציג  ומן 
ספקת  א  ת, תיאור העבודות,)מיקום העבודועל ידו  ולות שבוצעו  ת כל הפע וירשום אים.  י מאחת ליו  תלפחו

 ויות וכו'(.  תורנ   ות,חיתי העבודה )הדרכות בטוומידע על צ כו'( וכןחומרים, ציוד ו

 
אבטחת תנועה,  צוותים מורשים, לודה,  העב לצורך ביצוע העבודות ובמסגרת הרשיון לביצוע    קיסעי הוא   .5.9

פי כל  ל  וכ"ו( בכל עת, או  יריית תל אביבנת"י, משטרת ישראל וע סמכות )ויות המוהרש  תולהוראאם  תבה
 רים לביצוע העבודות.ושמניים המא זי תנועה התכניות להסדר

 

שלבמקר .5.10 השירות  ה  בביצוע  הנדרש   א וה  תקלה  וכל  הרכב  כלי  הציוד,  האדם,  כוח  את    יפול לט  יספק 
 ה. ברהחרצון  יעותבשהאפשרי ל ב לקדמותו בהקדםבתקלה והשבת המצ

 

עבו .5.11 בה    ם בחברה,ידי הגורמים המוסמכיל  חתומות ומאושרות ע ר הזמנות רכש  יבצע את השירות רק 
ה ם  מפורטי העבודות  וסוג  הירשודנמיקום  עבורת,  מוערך  כספי  לתחילה  בעה   קף  משוער  מועד  ודה, 

 . בודהולסיום הע
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 ה. רות תקבע ע"י החבבודרות לביצוע העשהתדילו ידוע   .5.12
  

 . פעולותיוכל  לעלו  וידווח  ברה"(  רם המקצועי בחהל מחלקת פרויקטים )"הגולמנ כפוף הואו של  עידו .5.13

 
   בהתאם   ת רו( את היקף השילנכוןחברה  צא הם או להגדיל )כפי שתימ רשאית לצמצ  ה ידוע לו שהחבר .5.14

 לצרכי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

רים ולהפסיקו בכל עת, הכל  חאאמצעות  או ב/ו  בעצמה   ת כות לבצע העבודושמורה הז   שלחברה  לו   וע יד .5.15
 א לנכון. פי שהחברה תמצכ

 

פעול  .5.16 ייעשו בהתאםיו מכוח ה ותכל  זה  דין, הו  סכם  יבצע את השירותים במלכל  ביומנא  מומחיות,  ות, 
 החברה.של   סיםכולתו לשמירה על האינטרנות וביושר ויפעל ככל ימאבנבמסירות, 

 

 חברה. למי מעובדי ה  ת הנאה , כל טובל או לתתלקב םי, או הסכ ןל או נתם לא קיבהוא מעול .5.17
 
 זה.  פח להסכםבטיחות והגיהות שבנס ה  פי הוראות-יפעל עלהקבלן   .5.18

 

 הסכם זה. ל  פחבנס  פעל כאמורבלן י י, הקמקומ בזמן משבר מים  רום אובשעת ח .5.19
 

ת  ופ כל תקו  ךליים כלשהם במהלם ו/או כלמקצועייים  קנבת  עצמו ועל חשבונוב  הוא אחראי להתעדכן .5.20
 א של החברה. עות רצונה המלל ברמה מקצועית גבוהה ולשביכהקשרות,  ההת

 
 .  ין החלאם לדובהת  אותים ומקובליםרטים נבסטנד ,בוההגאמנות וביושר ברמה מקצועית  נב  יפעל .5.21

 
 . לשמירה על האינטרסים של מי אביבים ולת וכ י פעל ככלי .5.22

 

בזה על כל טענה  תר  מוווהוא    םתיורשיהמתן    םמידע הדרושים לשרטים וה את כל הפ  לוקיבק  דבהוא   .5.23
תביע דרישה  ו/או  ו/או  אביבים  נגד  ה  זה  ייבענמי  להיקן  הנוגע  בכל  שיה  ף ובמיוחד  עלי העבודה    ו יה 

 . דותבוהעוע  ביצ להשקיע במסגרת

 

היה  י  י כוראות הסכם זה ופי ה   על  בכל הקשור למילוי התחייבויותיו   עולה מלא ויעיל פ  וףיעבוד בשית .5.24
   תאם להסכם זה.ם יישום ושיפור משימותיו בהשליידרש, ככל ש  ,החברהת ורש זמין ל

                    

   .לשהוג' כ ת צדפוגע בזכויום זה אינו בהתאם להסכ החבר על ידו לביצוע העבודות  .5.25
 

והאישורים  מסבמהוא מחזיק   .5.26 דין לרכים  כל  כים והאישורים  המסמ   בותהתקפים בהתאם להוראות 
 .  ידרשיבכל עת ש  ,תוך זמן סבירחברה ם ל ציגויתהמוסמכו  תקפים מאת הרשויוהת

 
מודע   .5.27 הצהרותיהוא  כל  כי  במסגרו  לכך  המכרז,והתחייבויותיו  חלק  המבשינויים    ת  הן  חוייבים, 

 זה.  םמהסכ

 

 .כםלהס בהתאם למפורט בנספחל תקופת ההתקשרות כח אדם, כ  רךבאופן קבוע ולאויק  יעס .5.28
 

ה  וייה וואטסאפ  דוא"ל   .5.29 מאמצעי  הרתאחד  בתווהקבלן    יים,מש קשורת  עד  יענה  על    שעות   48ך 
 פרויקט. ל עבודות בכת ביצוע הווח על התקדמו ההודעות ולד

 

ן  מכוה ,ה יאות, משרד הכלכלברשרד המה, ביבד להגנת הסלהוראות המשרלדין ו םפעל בהתאי .5.30
  דיןהבהתאם להוראות  המוסמכים בכל עת ורמים הג לבטיחות וגהות בעבודה, הרשות המקומית וכל

א  , הוהחברה בודה עבורשר הוא מבצע עזיהום סביבה או מכל סיבה שהיא גם כא קנס בגיןויי  הדבמיו
 הקנס.יות ובעלואחריות שא ביי
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וביל על חשבונו  ימנה מורשה, הקבלן טהר מרים מסוכנים לאתחו/שפכיםנוי בפי  היה צורךבמידה וי .5.31
מחלקת מנהל  ל מראש ש רבאישו מסוכנים את השפכים/חומריםהדין   אותבהתאם להור

שפכים לאתר   בור הובלתל תשלום עכי לא יינתן כדסה ותפעול. מובהר בזאת "ל הנתוח/סמנכ פי
טמנת השפכים  ה  ותן הינו רק עבור עלוי שיינת ום  לש הסביבה. הת המשרד להגנת שר ע"יואהטמנה המ

 אש. ר פינוי שאושר מרית עבובונגד הצגת חשבאתר ההטמנה המורשה כנ
 

נרת והציוד  אישור על יכולות הכלים, האביזרים, צק יספו/או  בדה  עמ בדיקות  עהקבלן יבצ .5.32
 . תל עבכ  ם לדרישות החברהאתהשירות והעבודות בה  תוא מבצע אאמצעותם ה שב

  
תגובה  מן  לביצוע העבודות ולזהנדרשים  וד  ים, חומרים וצירזביצינורות, אכל השל  י  לאק מ חזייהוא   .5.33

 יצוע עבודה.ימים לב  14של עד 
 

ות  הנדרשים לביצוע הפרויקט לשביעהציוד והכלי הרכב    הקבלן כל  לותיהיו בבעסכם  הה תקופת  ל  כב .5.34
 רצון החברה 

 

  בכל   אשיוהקבלן י ,  להםחראי  בלן אשהק  לתקן את הנזקיםבכל תקופת ההסכם    תי רשא  תהא  חברהה .5.35
וה האמורים  הנזקים  בתיקון  הכרוכות  או   תרשאי   תהא  החבר ההוצאות  סכוכלנ   לגבותן  מכל    םותן 

א  שהואחברההמאת  לקבלן    עישיג   והמגיע  זמן  בכל  וכן  ,  דת  רשאי   תהא,  בכל  מהקבלן  רך  לגבותן 
 זה.  סכםי הפ  עלו  אינו משחרר את הקבלן מחובותי זה  ףהאמור בסעי. יובהר כי חרתא

 
ור לקוחות  עבודות פרטיות עבלבצע  לט  איסור מוחעליו ועל עובדיו ו/או מי מטעמו  חל  ש  ךכל  הוא מודע .5.36

 הלקוחות. לגבות תשלום על כך מורה החבעבור  ירותש הבמסגרת  החברה

 

ודה, שטחי ההתאגנות, מחסני  העב יו רשאים לבקר בכל עת באתריהי הוא מודע לכך שנציגי החברה .5.37
ע  הביצו ות  צורך ביקורת על טיב העבודה, חומרים, ציוד, איכל "ובלני המשנה וכ ים, ק הספק  בלן,הק

 ש.תאום מרא ו/או  הכל הודע את ללאההסכם וז ה לדרישותוהתאמ

 

ק  פאמור הקבלן מתחייב לס ור הולא כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת ההוכרז  החברההוא מודע לכך ש  .5.38
, כולל  יגוע, אסון טבע וכו'(פ  ה,עת חירום )מלחמבש  גם רזהמכ השירותים והעבודות נשואלחברה את  

ל  וע  חירום עתבש גם  וא המכרזשלביצוע השירות נ לי הרכב המשמשיםכ ווד צי בין היתר ריתוק כ"א
:   ר"  הכולל בין היתעת חירוםלש  טופס בקשה להכרזת מפעל כחיונים על " תולח כן, הוא מתחייב

כולל  , ירות נשוא המכרזשהע  עבור החברה לביצו  ירוםעת חשיהיו מרותקים לשרשימת העובדים 
ים  מכ וסהמ םת הגורמי וירום בהתאם לדריש ע העבודות בשעת חביצוש לפירוט הכלים והציוד הנדר

 .    עת בכל

 

ס קבלן  ינת החברה, החברה רשאית להכ דרוליקוי בפרקי זמן לפי הג  לא יבצע תיקוןבמידה והקבלן   .5.39
 .ון הקבלןמחשב ת אלהוצאואחר לביצוע השלמות ולקזז ה

 

מדורים ומנהל  ת למוקד ולמנהלי  גובוות  חייב לתת מענה מקצועי וזמינות במתן פתרונותן מתלבהק  .5.40
בהתאם לדרישות  במהלך תקופת ההסכם וומענה לתיקון תקלות  ים  ם חריגרימקל  םית פרויקטקמחל
 רה. החב

 
 ת.יסודי הפרה  היא  כם והפרתם  לו מהווה תנאי מהותי בהסשעל סעיפי המשנה   5סעיף  .5.41

 
  הדבוסיום ע   .6

  ר האת, את  ויקטהפר  מנהללאחר אישור    ודהבעל  בכהעבודה  יום מסיום ביצוע    14עד    ימסורהקבלן   .6.1
מ בו  יתוע צקבצורה  והזאהתטובה  ל  ואושרו בחברה, לקב מנים שנקבעו לעבודה  ם להזמנת העבודה 

המ ת מהגורמים  גמר  בחיקצועעודת  המים  ולגורמים  למפקח  ולהגיש  בקצועברה  חשבון  חברה  יים 
 .  סיום העבודות רלאח  וצעצילום טלוויזיוני שב עם  CDכן פורמט המקובל וט ברומפ סופי ו

 
העס   םעיסלק  הקבלן     .6.2 חשבונע,  דהוביום  מידיו,  ל  הבאופן  ממקום  את  ,  החומרים,  עבודה  עודפי 

והאשפ ינקה  ה.  הפסולת  העבודה  גמר  עם  אן  בלקהמיד  ויסלק  העבודה  ומקום  המבנה  כל את    ת 
רשה  ר מולאת  , הפסולת, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא םיתרהחומרים המיונים,  המתק

 ה. רצונה של החברביעות לש למטרתןת מואית מת ונקיו  ןכשה בודה וסביבתהוימסור את הע
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יימסר      .6.3 העבודה  הפרויקאתר  ביצוא לט  למנהל  ניסיונית,  הפעלה  העבודה    עחר  טיב  בדיקות  כל 
 .  מנהל הפרויקטהצנרת בנוכחות  לש הפעלה תקינה ו  הטכנימפרט רט בתאם למפובה

 
הקב   .6.4 כי  כיתקן  לן  מובהר  וללא  חשבונו  אתעל  נוסף  תשלום  הליקו   ל  ש ייכל  בעת תים  עלה  ההפ  גלו 

 ביצוע צילום ובכל תקופת הבדק. לאחר ו/או  הניסיונית  
 

  מנהל הפרויקט "י  דרש ע שיי  . כל שינוימנהל הפרויקטישורה ע"י  אדה תחשב גמורה רק לאחר  בוהע   .6.5
 . הקבלן ועל חשבונויד ע"י מ  שהיע

 
 לן דרישות כא אדם מהקב .7

 
 להלן.  טורפ מים כעובד תחייבותיו בהסכםסיק במסגרת הן יעהקבל

 

הי  בלןקה .7.1 ביצוע  לצורך  מיומנים    ,פרויקטב   עבודהקצה  עבודה  תקין  ל   תאםהבצוותי  לביצוע  נדרש 
   :כמפורט להלן לרבות  מניםת הז לצורך עמידה בלוחו  העבודותכל של  ףושוט

 
 

 מהנדס ביצוע. לאורך כל השנה,  יממה,ת העסיק באופן קבוע, בכל שעו י הקבלן  -מהנדס ביצוע .7.2

 

על   ךמנהל עבודה מוסמ קבוע, בכל שעות היממה, לאורך כל השנה  באופןעסיק  ין  הקבל -עבודה הלנמ .7.3
בקשר  ה היי ו  ברהור החן עבשמבוצעות על ידי הקבל ת עבודוהאת  לאשר ינה   ,הכלכלהמשרד  ידי

ת  לצורך תאום וקבל  חברה,ם ב, מנהל הפרויקט והגורמים המוסמכיהם מרכז השליטע ידמתמ
   סדרי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודות.כל ודה על מנהל העבראי חאיה ן, יהכ כמו  הודעות. 

 
  חראיהיה את שי בטיחורות על חשבונו יועץ  פת ההתקשוסיק בכל תקהקבלן יע  -תבטיחו  ממונה/יועץ .7.4

מסמך  ע הכנת  ה חיבט ל  כללות  לביצוע  הנדרשים  הבטיחות  כללי  את  יועץ  ודות  עב   מסדיר  הקבלן. 
טיחות של הקבלן,  י הביבדוק את סידורלשבוע,    פחות אחתות לד ויצוע העבבחות יבקר באתרי  הבטי

בטיחו דו"ח  הכוויוציא  לת,  הנחיות  לקבל לל  היב  ןביצוע  כבכל  בעבודה  הבטיחות  סטי  נולל  יהול  קר 
, ביום  רויקטהפ  הלמנל  ריך בטיחות מדי שבוע.  עותק מדוח זה יימסותדר  ה ודם בתחילת העבניסיכו

מים לאחר יום זה, ולא יאוחר מהשעה  י  7רווח של  בועים במים קכיתארוכן ב  באתר ון לעבודות  הראש
 ע.   השבועי שנקב במועד  בכל יום,  11:00

 

יהיו אחראים, מיומבל י הקדעוב .7.5 ובעלן  כלנים  היוהריש   י  דין בכל עת,  יש רנדנות והאישורים  פי  על  ם 
  ני.ללא עבר פלילי ו/או ביטחו

 

כלקה .7.6 את  יעסיק  שמועסקי  בלן  ידו    ם העובדים  ב   סגרתמ בעל  ל ההסכם  העבודה  התאם  חוקי  כל 
 שכר על פי דין בכל עת.  והמנוחה ותשלום כל התנאים הסוציאליים וה

 

ודה שמועסקים  בע הל  את העובדים ומנהר  לבחו  שרות פות ההתקרשאית במהלך כל תקו  תהארה  בהח .7.7
ידי   עבורעל  השירות  במסגרת  החלפתם  ברה  הח  הקבלן  את  בהתולבקש  הקבלן  ידי  לשיקולאעל    ם 
 הבלעדי. דעתה 

 
  ם קשר ורו שי העיר וצדי ג', ולא יצעובדי הקבלן ומבצעי השירות מטעמו ינהגו באדיבות ובכבוד לתושב .7.8

לצורך   שלא  מגע  במסו/או  מתחייב  ותהעבוד גרת  עימם  הקבלן  השלי  ן כדלע.  מרכז  את  עת  טה  בכל 
 אחר. 'או צד ג/וא מגע עם תושבים ט בכל סוגיה בנושרויקהפ והבקרה של החברה ומנהל 

 

  ל ובכ  קשר טלפוני בכל עתירות  ועם כל עובדיו נותני הש  עמויהיה לאתרו וליצור  כי ניתן    מתחייבהקבלן   .7.9
 . רוםיזמני חו י שביתהמי  ן,ים, ימי שבתות, חגשבתו חול, בימי   ה()יום/ליל  אורך היממהלשעה 

 
  ן להתחבר הקבל  ל החברה. ע מהתראות והודעות    בעל יכולת לקבלת   ולרי סל  עובדי הקבלן ישאו טלפון .7.10

 הקשר של חב' מי אביבים. לרשת 

 

בעבודו .7.11 להתחיל  יורשה  לא  טרם  הקבלן  וקבלת  למנת  וחבטי   הנחיותמסמך    הגשתת  הפרוייקט  הל 
בכתא שלישור  זה   מנהל  ב  למסמך  הצורך,    ך סממה  . הפרוייקט  במידת  דיפון  חפירה,  שיפועי  יכלול: 

  ח ודיירים באזור וברי אור ומם של ע ת שלחטורים להב דועוברי אורח, סי  גנה לעובדי הקבלןות המעק
  כל שהאתר יחייב.חפירות, שילוט, הנחיות משטרה ועוד כה
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  ורההתמ .8

 

 . מכים בחברהרמים המוס גוה ור אישול, ההסכם וע בפוע ביצלרה בהתאם חברה תשלם לקבלן תמוה .8.1

 

עבור   .8.2 תשלום  כל  ישולם  הזמנ  דהעבולא  ללא  ומאושר רכש  ת  שבוצעה  ידי    תחתומה  ם  ורמיגהעל 
 . על ידי הגורמים המוסמכים  או הודעה אחרת מטעם החברה בעניין העבודה החתומה  ים בחברההמוסמכ 

 
 .יומני העבודהל  ע תו בחתימ פרויקטל המנהר אישוה מותנת בין עבודת הקבלן תהיי ום בג שלתה  .8.3

 
ל ידי  דר עגו וכפי שי  ה ם להתקדמות העבודתאבהעל ידו    השבוצעה  ד בוהעחשבון מפורט עבור  יגיש  הקבלן   .8.4

 לכל עבודה.  ברה ביחסהח
 

ר או לדחות או לאשר  לאשאית  שא רימים והחברה תה   30טיים תוך  החשבון יבדק על ידי הגורמים הרלוונ .8.5
  שים זר לקבלן לביצוע התיקונים הנדרבשלמותו הוא יוח  שרוא י  והחשבון לאידה  מבון.  החשבחלקית את  

 .  ידי החברהל ע

 

ש  עברה תהא רשאית לבצ חה .8.6 ש   85%עד    לתשלום  רק לאחר אאר התשלוואת  ישור אגף דרכים  ם לבצע 
 .  למסירהבעירית תל אביב 

 
עדו .8.7 תכניות  למסירת  טיבהע  יצועבת  על  ואישור  הינה  בודה,  חשבונו  יהכרח  תנאין,   ן,  בלקהת  לאישור 

רות  שעבודות נוספות מאו  מקרים בהן קיימות ב  לו. מערך הביצוע כו  70%ות מעל  משלב שהיקף החשבונ 
ן, אשר מאשר כי ערך  ש הקבלן עם חשבונותיו את אישורו בכתב של נציג המזמי , יגיג המזמיןנצי  יד על י

מקר  ייןויצ   , גדלהביצוע   בכל  הערכתו.  חאת  חשבון  סולקי  ה  יאושרבהי פאו  לא  עד    70%מעל  ל  ש  קףי, 
 יות עדות ואישורן.להגשת תכנ

 
טיים הנלווים, במתכונת  ונלוכים הר המסמ  לויות, וכמאו סופי, את כתב הכחלקי  בכל חשבון,  ש  יגיהקבלן   .8.8

 שתוגדר על ידי החברה בכל עת.
 

לפיצויאב .8.9 בקשה  בחברה  תתקבל  עלקנז  ם  העיד  ,  תושב  ו/או  צרכן  והחברי  תמיר,  אתה  הבקשה    צא 
 תושב.  וסכם לצרכן ו/או המ וי ושר לקבלן, עד להסדרת הפיצולם החשבון הסופי המאיש  אל כמוצדקת,

 
מחלקת   -בע"מ  2010לחברת "מי אביבים מס ערוכה כדין נית חשבובלן ש הקיגהחשבון י לאחר אישור .8.10

  הקבלןרוש מת לד בע"מ תהא רשאי 2010חברת מי אביבים   .את" ,121הנביאה  רחוב דורה פים, כס
  ולל)כ בכל עת  החברה "יש עגבי מדיה מגנטית, או כל פורמט אחר שיידרת על וניוב שהחלהגיש את 

 :  חשבות(רכות ממולמע םי טענת קבצהצילום, סריקה ו 

 
 חשבונית המס תכלול את הפרוט הבא: 

 עבודה.  נתזמ ה/פקודתמספר  .8.10.1

 . הד ביצוע העבו כייתאר .8.10.2

 עה.העבודה שבוצאור  ית .8.10.3

 ה. מיקום העבוד .8.10.4

 .הסכםב 1ספח קובים בנם הניפריבודה בהתאם לתעעה  ותלע .8.10.5

 רה. המזמין מטעם החב רםהגותעודת משלוח חתומה ע"י  .8.10.6

ס על ידי המנהל המקצועי  ור חשבונית המ מועד איש ( יום מ30ם )ישטף + שלו ו ש  -תנאי תשלום   .8.10.7
 הפירוט:   בחברה ולפי

 

של החברה בהתאם  קים"  ל הספפורט מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן יגיש את החשבוניות גם באמצעות "  .8.11
הכניסה למערכ בעזלהוראות החברה בכל עת.  וזיהוי אירת  ת מתבצעת  הקבלן  ש הקשר מטעם  קישור 

נאי  והקלדה והטענה של נתוני החשבון בהתאם לת אמצעותו  הזדהות בד פעמי ו קוד ח  כת, קבלת רבמע
 ההסכם וההזמנה שאושרה לקבלן. 

 

 הקבלן.  טלת עלרה, מו נה בחבנכו שבונית לכתובת ההח תשגהל האחריות   .8.12
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  בור כל הסעיפים בכתב הכמויותתשלום עה לעבורר את החלופה המיטבית  א רשאית לבחוה תההחבר .8.13
 .תה הבלעדיל דע וק אם לשיהתב

 
וכל  מתן השירותים  והמלאה עבור    וחלטתורה הסופית, המממהווה את הת  העבודעבור כל  התמורה  סך   .8.14

  באשר  ור עימו, כל טענהו/או כל גורם אחר הקש  לןקבמהתשמע  א  , ולהםים ברוכ אה הכצוה  ועבודה ו/א 
 עבודה.כל עבור    מורהה האתמור ספת מעבר לה ו/או דרישה לתמורה נוטענ לתמורה זו ו/או כל 

 

כוללת   .8.15 כל  התמורה  במהנדראת  הטכניש  ו  ,פרט  המכרז  כל    בהסכםמסמכי  הישירות  ואת  ההוצאות 
הקב  של  השב ע  ןלוהעקיפות  כולל  ור  עבודה,  ,  עובדים  קתאספירות  אמצעי    כלים,ציוד,  שעות  לרבות  

ולהוביל על חשבונו  םבלתהו רות,  ישוע הצירושים לבוהאמצעים הד  , הכליםכל כח האדם, הציודאת  , 
העבודהלאת כל  ם הכנתאות,  וצה  ,לרבות,  וממנו  ר  אחזקת  הרעבודה,  הלי  דלק,  תיקונים,  חלפת  כב, 

טיפולים, ו חים,  ו טבי  שמנים,  ה  ותלרברישיונות  הש  אהוצכל  בביצוע  הכרוכה  לרבות    רותיאחרת 
וביהתארגנ  כל ההכנות לצורות  כל העבודות ך בצוע  והצבת הציוד,    ,יצוע  וה ויפירוק הצהובלה  ובלתו  ד 

,  והסדרי בטיחות  ת בגדי עבודהאספק  שילוט כלי רכב,  האתר לקדמותו  ניקוי, והחזרת  ם העבודות,בסיו
האבייודצה  לכאספקת  כולל   הפריטים,  צנרזר,  וכ"ו  ים,  העב   יםהנדרשת  צילום    ודותלביצוע  כולל 

הקוים חיט  ושטיפת  ור   וי,שהונחו,  קרקע  העבודותבדיקות  לביצוע  כולל  יות  קצועמובשלמות    יתוכים 
 .נוסף  כל תשלום םישוללא  הםמעבר אלי והחברה ת רצון  לשביעו לוחות זמניםמידה ב ע

 

  ים הדרוש  והכלים   וש וכן את הציוד דר האדם ה  כחרות את  יע השלביצו  ו נבוחשהקבלן מתחייב לספק על   .8.16
 .ירותשהלביצוע  

  

 גים. או בח/בשבתות ו נעשות בלילות ו/או נוסף עבור עבודות שום לא ישולם כל תשל  .8.17
 

 . מהקבלן נו מז שיוכלשהי  דותעבונה מתחייבת לכמות ה איהחבר .8.18

 

 כם.  רף להסוצהמן  את השירות רק בהתאם לסעיפים במחירו יבצע  בלןקה .8.19

 
החברה תשלם  ט הטכני( שמפורטים במפר "כיסונים")לרבות  פותנוסעבודות  ידרשנהותבמידה  .8.20

הנחה.    15% לפחות  בניכוי שלהמעודכן בכל עת ון "דקל" ביצוע העבודות בהתאם למחירור עב  לקבלן
ות שיאושר מראש על  ויכמוכתב   תכניותל מובהר כי רק לאחר אישור החברה לביצוע העבודות בהתאם

לביצוע ה שימוש במחירון דקל שככל שיהי הר כן מובצוע העבודות הנ"ל. בבי יחל  קבלןה ידי החברה
יהיו   הם סמנכ"ל הנדסהידי כם ושאושרו לביצוע על בכתב הכמויות בהס נוספות שלא כלולותעבודות 

מובהר בזאת כי   ת במחירון. שמופיעו רק לפי סעיפים נטו שאושרו ובוצעו בפועל וללא תוספות נוספות
 וספת בגין רווח קבלן ראשי.לא תשולם כל ת

 

על  ריםבמק .8.21 לביצוע  שידרשו  עבודות  יהיו  שאינן    בהם  הקבלן  בידי  הכמוכלולות  בהסכם,  כתב  יות 
ור  ה הבלעדי ואישהכל בהתאם לשיקול דעת  להלן  טרוב כמפולי החישיתומחרו סעיפים אלו לפי אחד מכ

 רה:  בדסה בחל ההנ"כ נמראש של סמ
 

 הנחה.   15% ותפח יכוי של למחירון דקל המעודכן בכל עת בנ .8.21.1

 ים בכתב הכמויות.ם דומ ייפ סע .8.21.2
 תשומות. עלויות ות מבוסס ושוק בעבודות דומ  בחינה של מחירי .8.21.3

ידי  במחיר  ט  פרי  לשרכישה  ו  שירות אכנגד הצגת חשבונית עבור עבודה או   .8.21.4 שאושר מראש על 
    .5%עד לני של קב וחרו  הנדסה בתוספת   סמנכ"ל 

 
חריגים   .8.22 רשאיבמקרים  באמהחברה  לבצע  עב  תעוצת  שיקום  ספנו  ודותהקבלן  של  תשתיות  ות 

חדש בובטכנולוגיות  נכללות  שאינן  הכמו ת  תמחכתב  בהתיות.  ייעשה  אלה  עבודות  לסעיף  ור    8.20אם 
ו/או   מו"לעיל  חתווסיכ  מלאחר  רכש/פק"ע  הזמנת  והוצאת  הקבלן  מול  ידיום  על    מיםורהג  מה 

 ם בחברה.  יכ המוסמ
 

וישא בעצמו, על חש  ןהקבל .8.23 ה  ,וותאחרי בבונו  ניכוייםמסים  ,ים, ההיטליםתשלומ, ההוצאותבכל  כל  ו  , 
  ו י וטלים עלכרוכים בשירותים הניתנים על ידו והמ ה  עליו,דין ו/או הסכם    ו על פי החל עלים אחר  לושת

ים שישולמו  בגין כל הסכומר,  היתבין  ,  חוקי  פ  מסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל ח ובמכו
מובהסר ספקה  עןזה. למהסכם  לפי    לו ב,  כי  ר  בכל    הקבלןזאת  באופן  לשלומי הביטוח התישא  אומי 

אחר   יעצמא וחשועל  תשמע  יותו  ולא  הקשור    הקבלןמן  בונו,  אחר  גורם  כל  כל ו/או  כנגד  טענה    עימו, 
   מי.לאוח  טובים ל לושתו/או אי תשלום הנובעת ו/או בקשר עם החברה, 
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ני וכתב הכמויות, כתב  מפרט הטכ , התשלוםלדרישה הו ה דיד אופני המרות בין ימצאו סתי  במקרים בהם .8.24

 . לתשלוםס הקובע  ייגבר ויהיה הבסי הכמויות
 

יהא  .8.25 הקבלן  מזומן,  בסיס  על  המדווחת  עסקה  של  לה  במקרה  חצמרשאי  לצורך  יא  עסקה  שבונית 
לתיקון    קבלת התשלום )בהתאםימים מיום    14וך  בת   ת מסשבוניח  הרהתשלום, ויהיה עליו להגיש לחב

מ  42  מס' ערך  לחוק  בהתאםמוס ס  תנל  ף(.  של  מעודכן  נוסח  נכלל  ואכך  בהסכם  התשלום  במסמכי  י 
 הליך. ה

 

   תנאי הצמדה .9

 

 שרות, ואינם כוללים מע"מ.  ההתק  ת ועד תחילהמחירים הקבועים בתעריף תקפים למ  9.1

ל 9.2 יתווסף  מוסף  ערך  הס  ל כמס  לקמגכום  ב יע  להסכבלן  שהתאם  החוקי  בשיעור  זה  ע ל  וחי ם           ת.באותה 
 המע"מ. לטונות עביר לשהלן  יך בו על הקבלרשלם לקבלן את סכום המע"מ בתאה רשאית לתהיהחברה 

 : להלן כמפורטהמחירים הקבועים בתעריף יהיו צמודים  9.3
 

 קה. טיסטיסטזית לרכמהשמפרסמת הלשכה   תשומות הבנייהמדד  - "המדד" 9.3.1

 ת הצעות( להגש  ןרוהאח )  ____._____מדד חודש  - "דיהמדד היסו" 9.3.2

 ת. תן השירוני  קלנדארי בגינו  בסוף כל חודשהמדד הידוע  -  "דד הקובעמה" 9.3.3
                                 

ודי  יסה  יתברר כי המדד הקובע עלה או ירד לעומת המדדירות ן השתיבגינו נ  בסוף חודש קלנדאריאם  9.4
 ד היסודי. המדע לעומת הקוב דמדה של ההירידיה / ילמידת העל  התאםהמחירים בקטנו  לו /יגדי

 
תחילת  הסכם, יהיו תאריכי במסגרת הל עבודה להצמדת המחירים ע התאריכים הסופיים והקובעים 9.5

 ביצוע העבודה.
 

    ם בהתא וםלשת ההצמדה בחשבונית המס לת יעבד. על הקבלן להגיש אה בדד מתשלם הצ החברה לא 9.6
 ע העבודה.סיום ביצואריך לת

 
 

  וקנסות סכםפיצוי מו .10

 

לן )כל  טים לה ים המפורבכל אחד מהמקר  ן,יהחברה לפי הסכם זה ו/או עפ"י כל ד  יותזכולפגוע במבלי     10.1
את החברה  תגבה  "ההפרה"(,  להלן:  יקרא  מהם  מבלי    וסכםמ ה הפיצוי  אחד  וזאת  להלן,  שנקבע  כפי 

 עקב ההפרה:לה   נגרםק ש הנזת א  חעל החברה להוכי שיהיה 
 
 

 

 ההפרה  של  מילולי אורית
  יחידת

 רהפהה
 בעבורמוסכם  ויהפיצ בהגו

 ההפרה

   תחלתהו הו/אהעבודה  בסיום  ו/או עיכוב*איחור  

 )ללא אישור החברה( 
 ()עבור כל יום איחור ₪  2,000 לכל מקרה 

 ₪   3,000 לכל מקרה                                                         כל מקרה(           )לפסולת בשטח  ארתשהבגין  

)ללא   "ח של מנהל העבודהבהגשת דו ודהיום עב של כל   רחואי
 ( ראישו

 ום(ל י )לכ   ₪ 500 לכל מקרה 

בלוגו   םבגין אי ציוד מבצעי השירות בחולצות ובמדים ואת הרכבי
 עם שם החברה  ילוטשו

 יום(  ₪ )לכל  250 לכל מקרה 

 ₪   2,000 לכל מקרה  ו/או ביצוע חלקי  גירת מיםסל רים ייפל  קתלוחבגין אי 
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 ההפרה  של  מילולי אורית
  יחידת

 רהפהה
 בעבורמוסכם  ויהפיצ בהגו

 ההפרה

בטיחות כפי שנדרש לרבות   תנועה וציודרי הצבת הסדאי  ןיבג
 ביבים"(  רות מי אודות בשיבת שלט נייד )"עבצה

 ₪   2,000 לכל מקרה 

 ₪  10,000 לכל מקרה  ברה מראש שור החללא אי ביצוע ו מהנדסאהחלפת מנהל עבודה ו/

רתך שלא אושר על ידי   ה,הל עבודצוע, מנבי דסהנמ העסקת 
 ה החבר

 ₪  5,000 לכל מקרה 

ות עד  ח במועד ללא אישור החברה )לפ  בון לתשלוםחש  אי הגשת
 ר מנהל הפרויקט( קט ואישוום הפרוייום מסי  30

 חור(י₪ )עבור כל יום א  1,000 לכל מקרה 

 ₪  5,000 לכל מקרה  עצמה    בצורה שחוזרת עללום עה לתשבון מוטשת חשגה

  מןשל החברה בזעבור לקוח  במסגרת העבודה שלא עבודהבגין 
 החברה  ללא אישור החברה    בוריצוע עבודה עב

 ₪  10,000 לכל מקרה 

 לכל מקרה  לקוי   ופןעבודה באבגין ביצוע  
₪ ותשלום נוסף עבור   5,000

 ההחבר  ין על יד ו עלויות התיק

 יום( ₪ )לכל 1,000 קרה לכל מ   הועד להשלמת עבודל יום בתיקון תקלה  איחור של כ

  הלמנ  חתום על ידי  הדבוו תחילת עצ באתר של אי הימצאות
 העבודה המוסמך 

 ₪   5,000 לכל מקרה 

הקבלן בפגישת התנעה   ללא אישור החברה(ין אי השתתפות )גב
אחרי ביצוע  ו/או   ךאו במהל/ו/או כל פגישה שנקבעה לפני ו

 פרויקט ה
 ₪   5,000 לכל מקרה 

יים לא תקניים כפי שהוגדר  ביזר או א/יוד וצ  רת,ת צנקבגין אספ
 טכני במפרט ה

 ( )לכל פריט₪  10,000 רה מק לכל

 ₪   5,000 לכל מקרה  ללא אישור החברה לים שנקבעו ו/או ה בגין סגירת מים בניגוד לנ

ני  רות במפרט הטכשמוגד דרישות עבגין ביצוע חלקי ו/או אי ביצו
 "ו( ת קרקע וכיקו, בד יטוי, חהים, צילום ושטיפ )בדיקת טיב ריתוכ 

 לכל מקרה 

 תרו )לכל דרישת שי ₪   10,000
דרישות ל תאםשלא בוצעה בה
בהתאם למפרט  מנהל הפרויקט
 ני( כהט

יקת )מעבדה וכ"ו( באמצעות החברה  פגם לאחר בד בגין מציאת 
 תקין   ללאחר שהקבלן דיווח שהכ

 ה ל מקרכל

זוז נוסף מסכום וקי₪   5,000
ת ויולום לקבלן עבור ע התשל

ה ועלויות  ידי החבר על  דיקההב
  ידי דה ולא יבוצעו עלהתיקון במי 

 הקבלן 

 מקרה  לכל בזמן ביצוע השירות לצד ג'  ימת נזקגר  בגין

ניתנה זק )ובלבד שלפי עלות הנ
לנותן השירות הזדמנות לתקן את  

ן סביר  מהנזק בעצמו בתוך ז 
בלעדי  לשיקול דעתה התאם הב

 של החברה( 
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 פרה הה של  ליומיל אורית
ת  ידיח

 ההפרה
 ההפרה בעבור הפיצוי בהוג

 ₪   50,000 לכל מקרה  החברה  אישור ללאג( ן משנה )מכל סולב ק בגין העסקת

 ₪   5,000 לכל מקרה  ו/או יועץ בטיחות   קטבודה לפרוינהל עי מינוי מן א בגי

 ₪   1,000 לכל מקרה  בטיחות   או יועץ/עבודה ונהל  מ  שלוכחות בגין אי נ 

 ₪   5,000 ה לכל מקר ללי נקס כפ  וםאי קי  בגין

 
שות ( בהתאם לדריAS-MADE)  תדובגין אי הגשת תוכנית ע

 ל עת החברה בכ
 

 ₪   5,000 לכל מקרה 

התאם לדרישות והנחיות החברה בכל  שלום בון לתאי הגשת חשב
 עת

 ₪  5,000 לכל מקרה 

 ₪  15,000 לכל מקרה  )ליח'( דרךה ולרוחב לאורך רגה"דמ" השארת

 תם זוקתחלכי רגל ו רי הו עבמ ביצוע אי
 ₪  1,500 לכל מקרה 

  בתאאו / ו  בגלגלים וץבב מלוכלך ודההעב  מאתר  ברכ כלי יציאת
 מטען 

 ₪  1,500 רה לכל מק

  לתכנית בהתאם אלה גדרות ותחזוקת  העבודה אתר דור וגי תגדרו
 ים הזמני  התנועה הסדרי

 ₪  15,000 קרה לכל מ

הסדרי    בתכניתר מוסד ה בודה לא על פי ויציאה לאתר הע  ניסהכ
 ניים זמ תנועה

 ₪  10,000 לכל מקרה 

 ₪  10,000 לכל מקרה  חה אבט צוות אלל פעילות

 ₪  5,000 מקרה לכל  ( מאבטח )לכל אבטחה  צוות  באיש מחסור

 ₪  5,000 ה קרלכל מ ו/או נציג החברה   מנהל הפרויקטהנחיות /הוראת   בצוע אי

 ₪   5,000 ה קרלכל מ בטיחות בתנועה וראות הבטיחות כולל אי ביצוע ה

 
בסעיף  כאבלאות  טה ל  בכפיצויים המוסכמים המצויינים  ה   על  בנוסף 10.2 קנס    10.1מור  שיושת  ככל  לעיל, 

 . כתוצאה של אי טיפול במועד, יושת מלוא הקנס על הקבלן סוג שהואמכל  גין מפגע רה בהחב כספי כנגד
 

שנהמוס  יצו הפי 10.3 אחכם  בכל  סקבע  של  המשנה  מסעיפי  רתש ה  מהוו  ,לעיל  10.1עיף  ד  ומוסכלום  ם  אוי 
 . והינו לכל מקרה של הפרה שמרא
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לגבותו    או   לקבלן בכל עת ע  גי יים האמורים מכל סכום שיסכום הפיצו   ית לנכות אתא היה רשת  רההחב 10.4
חילוט   או  קיזוז  של  בדרך  לרבות  אחרת,  דרך  בכל  זהבהוראת    יהיה   אל   יות.בוערמהקבלן  כדי    סעיף 

  . 1970-ם( תשל"אתרופות בשל הפרת הסכ)ם  חוק החוזיזה ולפי    כםהס  יה של החברה לפלגרוע מזכויותי
ת מתן השירות,  ם אייבותו להשלי תחמהים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן  צויים, ניכוי ום הפילשת

 או מכל התחייבות אחרת עפ"י ההסכם.
 

 צים: ריתמ 10.5
רכת  להע  דדיםמ לשיקול דעתה הבלעדי לשלם תמריצים בהתאם לת, בהתאם  שאיר  אתה  הברהח 10.5.1

לר  רהבמט  הקבלן ודת  עב ביצועים שמעבר  ידיכות שיאת  מלתגמלו בעבור  על  בכל    תוגדר  החברה 
 התגמול"(.    לן: "מנגנוןזמן )לה נקודת 

 

   10%עד    ל בהיקף  ש,  הינו  תאם לשיקול דעתה הבלעדיט החברה לשלמו ובה, ככל שתחליולגמהת 10.5.2
 קט ימעלות התשלום המגיעה לספק עבור עבודה ו/או פרו

 

ומדים  ם והמדדים הע ריוניטיקר לרבות בזכותה של החברה לשנות את ה  עיל ע באמור ל מבלי לפגו  10.5.3
מנגנו  התגמובבסיס  נקודתן  בכל  יתוגמ  ל  בהקב   לזמן,  לציון  לן  בהתאם  התאם  יקבל  שאותו 

 . רהחבה  לשהבלעדי   קול דעתהריטריונים שיקבעו ושילק

 

יינת  10.5.4 והוא  התגמול  את  לשלם  מתחייבת  אינה  דעת שיק  לפי  ןהחברה  הכלכול  ומצבה  של    ליה 
 החברה. 

 

 :  הקבלן ודת כות עבערכת טיב ואים  להי דמדלהלן דוגמא להסדרת ה 10.5.5
  

 משקל דדהמ

 25% קות איכות וכו'( בנהלים, תקנים, בדי דה, עמידהבוע העביצו העבודה )  תכואי

 40%   "זעמידה בלו

 15% ועה ות בתנח העבודה כולל הקפדה על בטיחות באתר כולל בטישטח  נראות

 20% הקבלן של רכה כללית עה
 
 

עבור 10.5.6 התשלום  ה מ תה   אישור  להריצים  בהתאם  שלחל ינו  ואישור  ותפעו  טה  הנדסה  ל  סמנכ"ל 
 . יםזת המכרו/או ועד ברהחב

 

 
 לביצוע השירות  ערבות  .11

 

  7לחברה תוך להמציא  עפ"י ההסכם מתחייב הקבלן הקבלן יותיו של של התחייבו יום מלא להבטחת ק  11.1
  ובה שלהשרות בג עצו לבי  ערבות חברת ביטוח/רבות בנקאית ע, יה במכרזקבלת הזכ דם ממועיימ

ם  הערבות המצורף להסכ סחוע בנוים עפ"י הקבובתנאשיקבע ע"י החברה,  הכל כפי  ₪ 3,000,000
עד  ימים ממועד ההודעה על הזכיה ו  7נס לתוקף כתוע צילברבות  עה  ות לביצוע"(.)להלן: "ערב  כנספח 
 . הסכםסיום הלאחר  םיו  (60)שישים 

 
     . ןל קביחולו על ה לביצועהוצאות הערבות    11.2

 
תנאי הסכם זה,   שלסודית הווה הפרה ייל, תדרש במועד הקבוע לעערבות לביצוע כנצאת האי המ   11.3

זה, בנוסף לכל תרופה או סעד  ם בהסכם ורטיפמה   הסעדיםלכל התרופות ו  יד לחברה זכות להיזקקותעמ
 ת לבטל הסכם זה בגין הפרה יסודית.הזכו ן, לרבותעפ"י די תהרשולדים מאחרים העו

 
ר מצד תואו וי א יהוו השתקוע, ללהמצאת הערבות לביצ מדרישה חדל של החברה הימנעות או מ לכ   11.4

אי המצאת   ו עפ"י דין, בגיןזה א םות הסכרא הו  דים לה עפ"יל זכות ו/או סעד העומהחברה ביחס לכ 
 רש.הערבות לביצוע ע"י הקבלן כנד
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  לו ההודעה על לאחר שנמסרה  ד  ימ, החברה, מתחייב הקבלן להמציא לחברה אופציה ע"ישה מומ   11.5
 ציה. לאחר תום תקופת האופם תוקף עד לשישים יוב צועלבי , ערבות אופציהה  מימוש
 

הפר   הערבות לביצוע בכל מקרה בו ום על פי או מכח  תשל תשיג דריהצל  שאית לחלט אוהחברה תהיה ר   11.6
  כם.ההס תנאימ  יתנאהקבלן 

 
קבלן יהיה  ה כומים אשר , את כל הס, בין היתרועיצלבחברה תהיה רשאית לגבות מסכום הערבות  ה   11.7

  פסדיםזקים, הלרבות נשיגרמו לחברה,  וההוצאות  ההפסדים ם,הנזקי לרבות בגין   ,חברהחייב ל
    הסכומים נכות אתל לגבות או לי שהדבר יגרע מזכותה של החברה יכת מכרז חדש, מבן ער י גצאות בהוו

  ורים לעיל בכל דרך אחרת.מהא
 

ומד  הע יזקק לכל סעד אחר להה מאו להגביל את החבר  או בחילוטה כדי למנוע  לביצוערבות  ן העאין במת   11.8
כל   בגיןלביצוע ום הערבות לסכ  רבצוי מעפית ל ת זכותה לקבאו להגביל א או הסכם   לרשותה עפ"י דין 

 הפרת הסכם ע"י הקבלן. 

 

  כרז טרם סגרת הליכי מת במערבו  הקבלןר כי במידה וניתנה על ידי הור לעיל, יובגוע באממבלי לפ   11.9
פג(  ותוקפה )במידה  ועל פי הסכם זה   לןקבהע כל התחייבויות כערבות לביצו, היא תשמש  כריתת ההסכם

 . נדרשרבות ביצוע כ עד להחלפתה בע בלןהקדי רך על ייוא
 
או מקצתה, בין היתר, בהסתמך על    ,חילוט הערבות לביצועת להתנגד ל מוותר בזאת על כל זכו הקבלן 11.10

גוע  פההפרה, זאת מבלי ל  אביבים בגיןלהיגרם למי שוי הנזק שנגרם או ע ייחסת לשיעורהמת  טענה
אם יתברר במהלך תביעתו כי הסכום   לקו,ו חסכום שחולט, א מכרז נפרד( החזר של ה בזכותו לתבוע )ב

 מי אביבים עפ"י דין.לו זכאית   ולט גבוה מסכום הפיצוישח
 

 ערבות בדק .12

כביטח  .12.1 החוזה,  תקופת  ה  וןבתום  מילוי  ה כנגד  הבדק, בחוזיות  תחייבויותיו  הקבלן  שנות  אצל    יפקיד 
תוך   ההסכם  יםמ י  7החברה  בנקאית  מסיום  בדק  ערבות  ב ש  ₪  1,500,000בסך  ,  ר  מובה   ישראלי  נקל 

   .חלט את הערבות הקיימתתהא רשאית ל  ביצוע ו/או בדק החברה  שבמידה ולא תופקד ערבות

 
  בגובה,  הר ידי החבערבות לביצוע או כפי שיקבע על  הח  חוזרת, בנוס  היה בלתי מותנית ובלתיהערבות ת   .12.2

למדד.  ביצועלערבות  ה צמוד  הידו  כשהסכום  לצרכן  האחרון  המחירים  במועד  תוקף  שתלהג ע    הצעות, 
, מובהר  ם"י הקבלן במסגרת ההסכרון שיבוצע ע לאחר סיום הפרויקט האחעד לשנתיים  יהיה  הערבות  

  ת הבדק.  רבוכנגד מסירת עבות הביצוע תשוחרר רק כי ער
 
 

   עביד  העדר יחסי עובד מ .13

 
.  וממועסקי   או /ו  ובדימעו   מי  בין  או /לןבין מי אביבים והקב  יחסי עובד מעביד  ורצאין בהסכם זה בכדי לי  .13.1

ל   בהסכם זה כקבלן עצמאי.הקבלן מצהיר כי התקשר   ם זה בכל  א תהיה חייבת מכח הסכמי אביבים 
שלום מלוא  תבלעדי לעביד. הקבלן יהיה אחראי באופן  ל מפי כל דין ע  או בכל תשלום המוטל עלחובה  

עוב של  בלע  יודשכרם  באופן  העסקתויישא  עלויות  בכל  תשלומ די  זה  ובכלל  מ ם  שהוא  סי  סוג  ,  מכל 
בגין הור  י חובה סוציאליים,תשלומ חיקוק כלובכל החובות  קיבואות  ו/או הסכמים  ציים כלשהם  שהן 

 ים עליהם.  החל

 
המגיעות  ת  ו לשהי בדבר זכויות נוספכו טענה  חוזר שהוא ו/או עובדיו לא יעל  לתי חייב באופן בהקבלן מת  .13.2

יבים בקשר  עובדיו לבין מי אבאו בין  ד מעביד בינו  בעו  ו סיומם( של יחסיובדיו בגין קיומם )אלו או לע
ו  שיגיעו לו א  וג שהוא, המגיעים ו/אות נוספות מכל ס ספים נוספים או זכויוו/או בגין כ  עם השירותים

 ות בקשר לכך. ספ וולא לדרוש כל זכויות נ   ירותים,עובדיו בגין או בקשר עם מתן השל

 
גיעות לקבלן או  מוסמך אחר כי מ  ו כל גוףדין לעבודה א  יתי ב היה וייקבע על יד   לי לגרוע מהאמור,במ   .13.3

כלשלעובדי  זכויות  של  ו  קיומם  עם  בקשר  עובדהן  אביבים  מעביד-יחסי  מי  לבין  עם  בינו  בקשר   ,
כירות הש בזה  מוסכם  זה,  הסכם  ו/או  שים  השכר  אביבים  י י  ממי  לקבלן  מתן    וא גיע  בגין  עובדיו 

למי אביבים ב  השירותים  על שכר  לקבל מהתמ   60%ודשי המהווה  ח  סיסיעמוד  פי  ורה המשולמת  על  ן 
או לעובדיו  זכויות שיגיעו לקבלן  א בגין כל יתר ההתמורה יהוו תשלום מלמ  40%ו יתרת  הסכם זה, ואיל

ה מוקדמת,  ויי פיטורין, הודע ציאליות, שעות נוספות, פ יויות סוצמעביד, לרבות זכ-עם יחסי עובדקשר  ב
ביטוחופשה, הב השתמנ חי  ראה, מחלה,  קרן  פהלים,  פיצוי למות,  הלנת  כל תשלום אחר  נסיה,  ו/או  ים 

 .  יועובדלו או ל יגיע ד מעביד כאמור, ככל שר קיום יחסי עובלן בקשר עם קביעה בדבאשר יגיע לקב
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י מי אביבים לצורך  כום ששולם לו על יד סיב מיד למי אביבים כל  שמתחייב, להבמקרה האמור, הקבלן     .13.4
הב התשלום  מעאמו יצוע  הנקר  לתמורה  זהובה  בר  שהעלבהסכם  כך  ת ,  הכוללת  זהה.  י ות  הקבלן  שאר 

יחסי    קשר עםשר שולם לו בז והפחתת כל סכום אהבלתי חוזרת לקיזומי אביבים את הסכמתו  נותן ל
שיגי ככל  קב עובד מעביד,  פי  על  כלשהו,  יע  גורם מוסמך  לו ממעת  שיגיע  מי אביבים. הקבלן  כל סכום 

כ"ט עו"ד של  לום כלשהו )ובכלל זה ש, הפסד ו/או תשאה, נזקם בגין כל הוצביביי אפה ויפצה את מיש
לעבודה או של כל    ית דיןבקביעה של ב   צד ג', ואשר יסודם  לם לקבלן ו/או לכל מי אביבים( שידרשו לש

 הקבלן.   ין מי אביבים  לביןבצרו יחסי עובד ומעביד ואחר, כי נ  גוף מוסמך

 
 רה המשקפת הוראות אלו. על הצה ן המוצבים אצלהאת עובדי הקבל תים להחמי אביבים תהא רשאית     .13.5

 
 ןעובדי הקבל .14

 
ההו .14.1 בכל  ישא  הכהקבלן  והתשלומים  עובדי צאות  בהעסקת  שכררוכים  לרבות  הכנסה,  עבודה  ו,  מס   ,

תר  תשלומי מיסים וכל י  תשלום סוציאלי ואחר  או היטל או מלווה וכל  סאומי וכל מתשלום לביטוח ל
כל  הניכויים וה  על פי הסכם זה, בתשלוםביצוע העבודה    בקשר עםנים והאחריות  סיכו ל הההוצאות וכ

הכרו דין  כל  פי  עועל  של  בהעסקתם  תנאכים  יקיים  וכן  בהתבדיו  עבודה,  לנקי  האיגוד  אם  ידי  על  בע 
את  המקצועי,   עההמייצג  של  ביותר  הגדול  באותו  ומספר  במדינה  אביבדים  בתל  והמקובל  יפו;  ענף  ב 

ו שכר  רלבנטי, יקבל שנה מטעמו, ככל שהדבר  ו אצל קבלני המם שיעבד ך, שגם העובדיי לכחראויהא א
לן המשנה מטעמו משכר או קב   לעובדי הקבלןנמוך השכר המשולם    ובכל מקרה לא יהיהעבודה כדלעיל,  

 שיהיה באותה עת. יום במשק כפהמינימ

 
מזמן    שיתוקן  1995  -התשנ"ה  ב[,  שוללאומי ]נוסח מהוראות חוק הביטוח הן מתחייב למלא אחר  להקב .14.2

והת  שיותק לזמן  או  שהותקנו  ולקנות  פיו  על  דרינו  לפי  לחברה,  ההמציא  של  אישורים  מוסד  שתה, 
 ויותיו לפי סעיף קטן זה.התחייבכי קיים את   לביטוח לאומי,

 
ש  .14.3 תשלום  שככאי  בשיעור  המינימוםר  עמיד   ר  אי  ו/או  אחרילפחות  חובה  בתשלומי  הקבלה  לעובדי  ן  ם 

ה של חוקי עבודה  ו/או כל הפר  ה ותשלומי חובה אחרים(הברא   יה, תשלומ פש, מחללם מתן ימי חוובכל)
 ה. ית של הסכם ז ציו יהוו הפרה יסודעובדי הקבלן ויוע כלפי

 
נתל .14.4 כל  לקבל  הזכות  אביבים  הנמי  שהוא  המספק וון  הקבלן  לעובדי  אביביגע  למי  שירותים  כדי  ם  ים 

 הקבלן. לעובדי קית של תשלום ה חוחובשל הקבלן בכל לוודא עמידה 
 
 

 שיפוי בנזיקיןואחריות  .15

 

בוצעו  ות לעבודות שמירת העבודות ואתר העבודות, לרבי לשיהיה הקבלן אחראודות  מיום תחילת העב  .15.1
ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של  קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן,  

ו/או ל על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם  נזק לעבודות  יהיה  אתר העבודות מסיבה כלשהי 
ולהביא השלמתן    האפשרי  שעם  כך  לשילידי  וראוי  תקין  במצב  העבודות  ולשביעות תהיינה  רצון    מוש 

 ל פרטיהן להוראות החוזה. החברה והמתאימות בכ 
 

אחרא  .15.2 יהיה  לרבוהקבלן  מים  מחדירת  כתוצאה  שיגרמו  לנזקים  בלעדית  לרבות  י  וביוב,  מגשמים  ת 
 .  כתוצאה מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים

 
חברה לקבל מאת הקבלן, לפי  אית וזכאית ה יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשבכל מקרה שהקבלן   .15.3

נזק עבור  מלאים  פיצוים  בכתב,  ראשונה  נזקים  דרישה  ועבור  החברה  שקבעה  במועד  תוקנו  שלא  ים 
ם או  חברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכושה

 ות לערעור. ת ובלתי ניתנ על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיובסכומים שיקבעו  
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ו/או תקלה   .15.4 נזק  לכל  יהיה אחראי כלפי החברה  נזקים הנובעים  הקבלן  לרבות  ו/או קלקול  ו/או אבדן 

ם הנובעים  ם בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן   לרבות נזקיו/או הקשורי
ו חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן  ות החברה ו/א ו פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדריש מליקוי ו/א

לרכוש   ו/או  לגוף  יגרמו  אשר  הנמצאים  הציוד,  אנשים  ו/או  שלוחיה  ו/או  עובדיה  ו/או  החברה  של 
ו/או קשור לעבודות  במקום בצוע העבודות ו/או לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו בכל הנובע  

ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, והוא  טה של הקבלן  או מעשה או מחדל ו/או טעות ו/או השמו/
ים בהם בגין  ם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויינקוט בכל האמצעים למניעת

 כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.
 

שנה של  או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני מ/נזק מכל סוג, לגוף ו  הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או  .15.5
ו עקב ו/או בקשר עם  ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/א  הקבלן

 ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.   ביצוע העבודות, והוא מתחייב לפצותם
 

  או לציוד  ו/או לרכוש מכל סוג שהוא/ או קלקול לעבודות  ו  הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן, נזק .15.6
לציוד   למתקניםו/או  ו/או  לציוד  ו/או  מכונות  ו/או  העבודות  במסגרת  הקבלן  את  סוג    המשמש  מכל 

, והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם  ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודות
 כאמור. אבדן ו/או נזק לרכוש  הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל 

 
יגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול,  ו/או קלקול שהקבלן יהיה אחראי לכל נזק    .15.7

קרקעיים וכיו"ב, תוך  -תת צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או  חשמל, טלפון ו
באק נגרמו  הקלקול  ו/או  שהנזק  בין  העבודות,  ביצוע  ה כדי  מעשה  שהיו  ובין  וצפ ראי  מראש  כרחי  וי 

הק העבודות.  את  לביצוע  יתקן  ביותר  בלן  יעיל  באופן  חשבונו,  על  כאמור  הקלקולים  ו/או  הנזקים 
מוסמכות תכניות עדכניות של  צונה של כיוונים. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות ה ולשביעות ר

 קרקעיים העוברים במתחם העבודות.  -כל הקווים התת
 

לן בהסכם, בגין כל היפר  וטלות על הקבריות עבור ביצוע העבודות המ ם כי האחמוסכם בזה בין הצדדי  .15.8
ו השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו של הקבלן,  חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות א 

 תחול על הקבלן.   -מי מטעמו  עובדיו ו/או 
 

נזק ו/או תאונה    ריות לכלו/או כל מי מטעמה מאחהקבלן פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה   .15.9
חבלה   לרו/או  ו/או  עללגוף  הקבלן  באחריות   שהם  מי-כוש  כלפי  למעט  דין,  פי  על  ו/או  זה  הסכם    פי 

 שגרם לנזק בכוונת זדון. 
 

ו/או לפצ .15.10 בגין כל אחריות שתוטל עליה  הקבלן מתחייב לשפות  כל הפועל מטעמה  ו/או  ות את החברה 
לרבות  האמור לעיל    לגביו מוטלת על הקבלן מכוח  שהאחריותחויב לשלם בגין מקרה  ו/או כל סכום שת

 ותאפשר לו להתגונן.     הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. החברה תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור
 

התשלומים   .15.11 מן  לקזז  רשאית  אחרת  החברה  סיבה  מכל  ו/או  זה  הסכם  מכוח  להם  זכאי  הקבלן  אשר 
הקבלן    ן מעשה או מחדל שהם באחריותלשהו בגירה על ידי צד שלישי כסכומים אשר נתבעים מהחב

ת  הקבלן כאמור  לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו להחברה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריו  כאמור
 . לעיל

 
חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי והביטוח    על פי  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות   .15.12

בין  הכלולים או   גלבי   חברההשיכללו בהסכמים  ו/או בעלי תשן    העבודות   תיות בקשר עםופים ממנים 
יעמוד בהתחייבויות     והקבלן"  BACK TO BACK"מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו    הקבלןוכד',   

 .ל י הנ" בהתאמה כלפ החברה
 

 יפו.  -אביב האמור יחול בהתאמה לטובת עיריית תל  .15.13
 

 
 ביטוח  .16

 
מהת  .16.1 לגרוע  פימבלי  על  הקבלן  ומאח   חייבויות  זה  הוא  ריוחוזה  להם  לנזקים  פי  תו  על  דין  אחראי  כל 

, לבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונו ה  וא, את העבודות בביטוחים על פי  מתחייב הקבלן, בעצמו 
ק על  האישור  בטופס  המפורטים  והתנאים  האחריות  מגבולות  יפחתו  שלא  ובלבד  דעתו,  יום  שיקול 

ים" ו/או  ל קיום ביטוח להלן: "טופס האישור עה ) פרד מהסכם זבלתי נ  המהווה חלק  2  נספחביטוחים,  
 "אישור ביטוח העבודות"( . 
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את   .16.2 ימציא  הקבלן  ההסכם  חתימת  להמציא  עם  מתחייב  הקבלן  ביטוחים.  קיום  על  האישור  טופס 

מב ידי  על  כדין  חתום  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  את  בע להחברה  ביטוח  חברת  רישוי  טחיו,  לת 
המפקח   למטעם  הביטוח  במשעסועל  בישראל,  בביטוח  חלוק  זמן  כל  תקופת  ך  ו/או  זה  הסכם  של  תו 

ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או במועד    העבודות  יציאתו של הקבלן מאתר העבודות  ו/או 
דר  בקבלת  צורך  מבלי  וזאת  המועדים(,  מבין  )המאוחר  התחזוקה  כיוונתקופת  מצד  כלשהי  ים.  ישה 

האישו טופס  בהמצאת  קיום  על  מטעם  יטור  ותקין  חתום  הקבלן,חים  מהותי    מבטחי  תנאי  מהווה 
 בהסכם.

 
רכב .16.3 כלי  שנע  -ביטוח  יוודא  או  יערוך  בעקיפין  הקבלן  או  במישרין  המשמש  רכב  כלי  לכל  ביטוח  רך, 

ת ביטוח  בטחה על פי דין לרבולביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה ל
ק לרכוש  בה( וכן ביטוח חבות בגין נזים )ביטוח חובולות אחריות בלתי מוגבל נזקי גוף בגאחריות מפני  

מ יפחת  שלא  אחריות  גבול  מעל    600,000  -בסכום  רכב  כלי  ידי  על  הנגרמים  רכוש  לנזקי  כיסוי   ,  ₪
  נים לביטוח ע"י ביטוחנזקי גוף שאינם  נית לגבולות האחריות הסטנדרטים של פוליסת כלי  הרכב וכן ל

מנופים, מלגזות,    כם כי המונח "כלי רכב" כולללמען ספק מוס בהתאם להגדרות הפלת"ד .  רכב  חובה  
 ים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. טרקטורים, מחפרים, גורר

 
  יערך עבורו גם ביטוח "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה   .16.4

 ה. ₪  למקר  2,000,000-חריות שלא יפחתו מ ף בגבולות אאחריות מפני נזקי גו
 

ה הוא עשוי להימצא אחראי על  הקבלן יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה ב   –  ביטוח "אחריות מקצועית"  .16.5
ימציא את טופס האישור על ו/או על פי כל דין. עם חתימת ההסכם הקבלן  קיום    פי הוראות ההסכם 

חריות  ת מגבולות האמקצועית" בביטוח שלא יפחוח "אחריות  ה המעיד על ביצוע ביט ביטוחים להחבר 
בטו . הקבלן מתחייוהתנאים המפורטים  ביטוחים  קיום  על  לפס האישור  להמציא  טופס  ב  חברה  את 

הביטוח  על  המפקח  מטעם  רישוי  בעלת  ביטוח  חברת  ידי  על  כדין  חתום  ביטוחים  קיום  על    האישור 
  בקבלת דרישה   העבודות, וזאת מבלי צורך  לאחר סיום  שנים נוספות   5ל למשך  לעסוק בביטוח בישרא

אחריות מקצועית חתום  טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר ל ביטוח    . המצאתהחברהכלשהי מצד  
 ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם. 

 
)או     העבודות  מוצר החל ממועד מסירתקיים ביטוח אחריות   הקבלן יערוך וי  –ביטוח "אחריות  מוצר"   .16.6

על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל  הוא עשוי להימצא אחראי    בכל תקופה בהחלקן( להחברה , וזאת  
, לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד מסירת העבודות   )או  דין. הקבל  ן מתחייב להמציא לידי החברה 

"אחריו ביטוח  על  אישור  ובתחלקן(  בהיקף  המוצר"  מאלה  ת   יפחתו  שלא  בטופס  המפורטי  נאים  ם 
ת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום  חברה  אמתחייב להמציא לוחים. הקבלן  האישור על קיום ביט

חברה  אישור על  ידי חברת ביטוח המורשית כחוק לעסוק בביטוח בישראל , ולחזור ולמסור לכדין על  
שנים נוספות    5ך  כך במשוג מכל סיבה שהיא , ווקף האישור הקודם יפקיום ביטוחים תקף בכל עת שת

שה כלשהי מצד החברה . המצאת טופס האישור  ת מבלי צורך בקבלת דריעבודות , וזאלאחר מסירת ה
קי  תנאי  על  מהווה  הקבלן,  מבטחי  מטעם  ותקין  חתום  המוצר  אחריות   לביטוח  בקשר  ביטוחים  ום 

 מהותי בהסכם. 
 

 ההרחבות להלן.  לול אתם" עבודות קבלניות תכפוליסת "כל הסיכוני  הקבלן מתחייב כי .16.7
 

 ' : ג צד –' ב פרק
 ההרחבה פירוט/אחריות גבול כיסוי ה הרחבת

  לנזקים  אחריות(  1)
החברה    לרכוש

  פועל   הקבלן  אשר
,  סמוך  לרכוש,  בו

  של   אחר  רכוש  ולכל 
  למעט החברה  

  המבוטח   רכוש
 . 'א פרק במסגרת

  של   הכיסוי  סעיפי  תתח  המבוטחים  לסכומים  מעל
בפרק    כמפורט,  עובדים  עליו  ורכוש  סמוך  כושר

  בגין  המבטחת  של  להכול  האחריות  גבול  אולם  א',
  פי   על  האחריות  גבול  על  יעלה  לא  כאמור  נזקים

 . 'ב פרק

החברה    אחריות(  2)
  הקבלן   עובדי  כלפי
  בשמו   הפועל  וכל

 . ומטעמו

  עם   בקשר  או /ו  במהלך  להם  שיגרמו  נזקים   בגין
 החברה   כלפי בלןהק  של התחייבויותיו ביצוע

  
הסל הממען  ההרחבות  כי  יובהר  הטוב,  לעיל   דר  באישור  הינן  פרטות  המפורטות  להרחבות  בנוסף 

 הביטוח ולא במקומן. 
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 תפות העצמית בפוליסת העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים המפורטים להלן: סכומי ההשת .16.8

 
 רכוש      –פרק א'  16.8.1

 ₪.  250,000על  בד שלא תעלה ובליקט מערך הפרו    5%עד 
 יות כמקובל לגבי סיכונים אלה. שתתפויות עצמעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להיסוי ר למעט כ

בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן  ₪ למעט הרחבות  50,000  צד ג' –פרק ב'  16.8.2
 ₪.  200,000ההשתתפות העצמית המרבית לא תעלה על 

 
 וע. ₪ לאיר 20,000ם   מעבידי חבות –פרק ג'  16.8.3
 
של מקרי ביטוח   אחד או סדרה ית ביתר הפוליסות, בגין מקרה ביטוחמ סכום השתתפות עצ 16.8.4

 ₪.   100,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את הסעיפים הבאים: .16.9

 :  תחברה בכפוף לאחריות צולבהקבלן ו/או ה –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  16.9.1
ההחברה " לעניין  הביטוחי:  כי"  אביבים  סוי  אביב  ערייו/או  מי  תל  בנות    יפו  -ת  חברות  ו/או 
 עובדים של הנ"ל. ו

בגין ו/או בקשר עם השירותים ו/או המוצרים  יות החברה ביטוח חבות המוצר מכסה את אחר 16.9.2
 בקשר עם העבודות. 

ל  ש ם הפרת חובה מקצועית בגין ו/או בקשר עהחברה   ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות 16.9.3
 . הקבלן ומי מטעמו בקשר עם העבודות

חלת  רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד הת יכללו תאריך –ות מקצועית וחבות המוצר ביטוח אחרי  16.9.4
 ההתקשרות. 

 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי כיוונים, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  16.9.5
 תי לא יחול בפוליסות. חריג רשלנות רב  16.9.6
אי הביטוח, ללא  המגיע לפי תנפי החברה המזכה אותה במלוא השיפוי ליף "ביטוח ראשוני", כ סע 16.9.7

או מי מטעמו מבלי שתהיה לחברת  ן מצד חברת הביטוח של הקבלן ו/ זכות השתתפות בביטוחיה 
לחוק   59הביטוח של הקבלן זכות תביעה ממבטחי החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

ה של ביטוח  הקבלן וחברת הביטוח יוותרו על טענ   ק, ולמען הסר ספ1981 –חוזה הביטוח תשמ"א 
 פל כלפי הנ"ל. כ

יסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  א יפחת מהיקף הכיסוי על פי פולהיקף הכיסוי בפוליסות ל 16.9.8
 התקפות במועד התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(. 

של מקרי ביטוח   הקרה ביטוח אחד או סדר ת ביתר הפוליסות, בגין מסכום השתתפות עצמי 16.9.9
 ₪.   100,000לה על סך ית אחת לא יע הנובעים מסיבה מקור

 
 

חברה והקבלן מתחייב  יא את פוליסות הביטוח למצ החברה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהקבלן  לה .16.10
 . ברההחון ו/או התאמה שתדרוש היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיק

 
ים על קיום ביטוחים להחברה  ו/או האישור  ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח  עריכת הביטוחים  .16.11

טוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או  ילא יהוו אישור כלשהו מהחברה על התאמת הב
 פי כל דין.  -או על פי הסכם זה-לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על

 
העצמיות הקבועות  ההשתתפויות    ם דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמיולן לבדו אחראי על תשלהקב .16.12

 בפוליסות הביטוח. 
 

ר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים  הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אש .16.13
תה מלאה או חלקית  עובדיהם, אשר יגרמו להפחמטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ו 

בלתי    מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים  אותם נזקים.  גמולי הביטוח אשר היו משולמים בגיןתשל  
מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. הקבלן פוטר את  מבוטחים, לרבות נזקים שהם  

 רמו לנזק בזדון.ו אובדן כאמור למעט אם גהחברה ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/א 
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מור,  יטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות הא ת פוליסות הבן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראולהקב .16.14
כל הוראות הבטיחות על  כל    לשמור  ולדרישת החברה  לעשות  בפוליסות הביטוח.  והזהירות הנכללות 

    פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 

הוראות .16.15 את  הקבלן  המפק   הפר  באופן  זכויות  יהפוליסות  את  אחרהחברהע  הקבלן  יהיה  לנזקים  ,  אי 
ו/או אחר שיגרם לו עקב    ה כלשהי כלפי החברה על כל נזק כספיופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענבא

 זאת.
 

חוק אחר הדן  על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל   .16.16
 ים על ידי מעבידים.בביטוח עובד 

 
לבדו אחראי על תשלום דמי הביט ה .16.17 וכ קבלן  הנ"ל  בועות  ן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקוחים 

 בפוליסות הביטוח. 
 

ע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, מהווה הפרה  מבלי לפגו .16.18
 יסודית של חוזה זה. 

 
פוי והביטוח  פי דין לעניין הוראות האחריות, השי  חוזה זה ו/או על  ל פיע  הקבלןי לגרוע מאחריות  מבל .16.19

בין   גלבי   החברההכלולים או שיכללו בהסכמים  ו/או בעלי תשן    תיות בקשר עם העבודות ופים ממנים 
בויות  יעמוד בהתחיי   והקבלן"  BACK TO BACK"מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו    הקבלןוכד',   

 .הנ"ל   יבהתאמה כלפ החברה
 

 יפו.  -אביב התאמה לטובת עיריית תל האמור יחול ב .16.20
 

 תסודיו .17
חברה ו/או בנוגע  של כל מידע סודי שיגיע אליו מהדיות מלאה  ר על סוישמו הוא  יב כי  מתחי   הקבלן

ג  ,יעבירולא  רה  לחב לצד  יפיץ  ו/או  יגלה  בין במימידע סודי הנו   כלשהו'  ישתמש,  שרין  גע לחברה, 
 בנספח להסכם זה.  רהכל כאמו  ובין בעקיפין,

 
 מחאת ההסכם והעברת זכויותה .18

ו/או להסב לאחר,    להעביר ו/או להמחות  ינו רשאי א   עצמו. הקבלןבדות  כל העבו  ע אתבלן יבצהק .18.1
,  הנובעות ממנו  ות הזכויההתחייבויות ו/או    ,כל חלק ממנו  ההסכם ו/או   בעקיפין, אתאו  שרין  במי

העבודות לקבלן אחר    ש. אין בהעברת ביצוערה בכתב ומרארזים של החבת המכאלא בהסכמת ועד
דות או לפטור את הקבלן מאיזה  של העבו  הנאות  ן לביצועהקבל מלאה של  תו המאחריו  רוע כדי לג

צוע  דת המכרזים של החברה תאשר את העברת ביבמידה ווע    י החברה עפ"י ההסכם.מחיוביו כלפ 
ו/או מש  השירות  בקבלני  עלשימוש  בעלי  נה  להיות  המשנה  הר  קבלני  אישורים,  אות,  שנסיון, 

ביטוח וים מם קבלני וגיים סיוהסמכות,  פיהיתר תאימים  על  ו  ים  יודין  כלו להעסיק קבלני  הם לא 
 משנה.  

 

של  )לכל סוגי העבודות( ללא אישור מוקדם    קבלני משנה  צוע העבודות באמצעותקבלן שיפעל לבי .18.2
נה )לכל  ינתן על ידי קבלן מש י₪ לכל עבודה ש   50,000של  בקנס  של החברה, יישא    ועדת המכרזים 

על  א א ת( שלסוגי העבודו וידי ה ושר  עלויותכן בחברה,  ידי קבלן  ע העבודוביצו  כל  על  ת שיבוצעו 
כל זאת, מב לגרוע מאחריותו שהמשנה.  לבי לי  זה ל הקבלן  לעניין  זה,    צוע העבודות  עפ"י הסכם 

 ן משנה. ו קבל ה שבוצעה ע"י אות ייחשב גם העבוד
 
  ניותתוקצינה מאו  ניות ו/ו מ זכויות ו/א  (, לא תועברנהיהוהאופציה )אם תהכם  סההבמשך תקופת   .18.3

בב  קבלןב בקבלן,  עליו/או  )  המניות  עשרה  על  העולה  אח 10%בשיעור  המו(  מההון  נפק  וזים 
ג' כלשהו  ם, נכון למן ו/או בבעלי המניות בקבלן, לפי המתאיוהמוקצה בקבל :  )להלןועד זה, לצד 

ש מקרה  בכל  לבצע  ב"הנעבר"(.  הקבלן  יבקש  כאהקו  העברה  ו/או  הקצאה  א  בלןמור,  ת  יבקש 
ו/או ההקמראימים    30ביבים  מי א ישורה של  א הכוונה לבצע את ההעברה  )בטרם  לפחות  צאה  ש 

א רשאית שלא  אביבים תה  ם מלאים לגבי הנעבר ובעלי מניותיו. מיתב, תוך מתן פרטיכאמור( ובכ
ה של  ני הקבלן. בכל מקרבפים סבירים שיפורטו  מ ו/או ההקצאה כאמור מטע  העברהלאשר את ה

ית לבטל הסכם זה באופן מידי, מבלי לגרוע  רשאאביבים  היה מי  זה תנאי סעיף  לת   בניגוד  ברההע
 פרה של סעיף זה וחילוט ערבות הקבלן.  ה פיצויים בגין העד אחר ובכלל זמכל ס
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 כםביטול ההס .19
מהאמור   לגרוע  החברה  לעיל  בהסכםמבלי  זכות  ההסכם,  ל  לגבי  את  רשהחברבטל  זה  ה  הסכם  לבטל  אית 

 רועים הבאים:  ותר מהאיו י בקרות אחד א קדמת, ודעה מורך בה , ללא צולתרלא

 

 .ההסכם ו/או הדין כל הפרה יסודית על פי .19.1
לע  לאמור  הפרה  בנוסף  ההסכם  את  שהפר  כמי  בספק  יחשב  בקריל  מהמקרים  יסודית  אחד  ות 

  דרהס  ,נכסים  כינוס,  פירוק  בהם  שיש  מטעמו  מי  או  הקבלן  נגד  בהליכים  הוחל  אם(  1)  הבאים:
  מי   וא/ו   הקבלן   אם(  2) יום  30  תוך  בוטלו  לא  אלו  יכיםוהל,  אחר  באופן  עסקים  חיסול  או /ו  נושים

  תשפיע רה  חבה  דעת  ולשיק  פי  על  אשר  מס  בעבירת  או/ו   קלון  מהעי  שיש  בעבירה  שעיור  ממנהליו
  ד ישעב  או/ו  ימחה  או/ו  רבייע  הקבלן  אם(   3)  רהבחה  של   והמוניטין  הטוב  םהש  על  שלילי  באורח

  הסכמה   קבלת  ללא  כלשהו  שלישי  לצד  זה  סכםה   חמכו  הכספים  או/ ו  תיבויוחיהת  או/ו  כויותז
ב4)  ובכתב  מראש  מהחברה שלא(  הקבלן  של  ההסכם    קשה  את  לסיים  או  האופציה  את  לממש 

 .  ההתקשרותטרם תקופת  ש
 

  ע ביצ ו/או מי מטעמו  מציע ברה הח  כל הסכם אחר עם  ו במסגרת ההסכם ו/א ר כי ד סביהתעורר חש .19.2
ר  ביצע עבירה פלילית בקש  ע תרמית כנגד החברה ו/אויצויה מעורב בב ע או הבציסה לאו נ  הקבלן  

 . ין ו/או לביצוע עבודה עבור החברהאו לעסקה במקרקע/למתן שירותים ו

 

ות  בלן שנחשד בעביר ק  התקשרות או שותפות עם  לקבלןת ההסכם יתברר לחברה ש ידה ובתקופבמ .19.3
 מרמה כלפי החברה. 

 
 הסכם זה. ם ברטיתים המפוהשירו חברה אתספק למהקבלן לצר אם נב .19.4

 

הה  .19.5 את  תיקן  ולא  זה  הסכם  הקבלן  הפר  תוך  אם  מ  14פרה  ה יום  של  ההודעה  אודות  מועד  חברה 
 ההפרה. 

 

בכ .19.6 לעיל  באמור  מאין  לגרוע  החברה  די  סעד  זכויות  ה לכל  מכוחעומאחר  החברה  לרשות  של    וד 
  או מכח   1970  -ל"א  ם(, התשת הסכבשל הפר  פותות, חוק החוזים )תרותקשרהה   יכההסכם, מסמ

 דין.  כל
 
כמים בסך של  חברה פיצויים מוס , ישלם הקבלן ל נהעל סעיפי המש   18יף  בוטל ההסכם כאמור בסע .19.7

 ש"ח.  100,000
 
 קיזוז  זכות .20

  הקבלן ש  כספי  חיוב  כל  זזקל  זכות  תהיה,  בלבד  ולה  ,חברהל  כי,  בזה  מסכימים  סכםלה  הצדדים .20.1
  לספק   שיגיע  כום ס  מכל ,  אחרת  מעסקה   או   םסכהה  ואנש  העסקה   וךמת   לה   חב   להיות   עשוי 

 .החברהמ

 

  ,  לאחריו   אם  ובין   תשלומו  לפני  אם  בין,  בחשבון   וויתגל   היה,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי .20.2
  ת בעקבו  שיתגלו  םמיהסכו  לקזז  רשאיתחברה  ה  תהא,  כלשהם  ליקויים  או/ו   םדיוקי  אי  ,טעויות

 .רההחבמ ק לספ יע שיג או/  ו עהמגי סכום מכל,  לעיל ורהאמ

 

 נייניםע ניגוד דרהע .21

על כל מקרה בו  חברה ל מתחייב לדווח מיידית  קבלן. החברההמתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים עם   קבלןה

שלו  לבין עבודה  ה  רחביצוע העבודה/השירות בות לבל ניגוד עניינים בין הדריש במצב ש הוא עלול להימצא  

 .ם גופים אחריםע
 

 שונות .22

  או /ו   ותוצאותיהם,  מטעמו  מי  או/ו  עובדיו  או/וקבלן  ה  ידי  על  תנושינ  ותהעבוד/השירותים  כל .22.1
  לא   בלןקה.  חברהה  של  והבלעדי  המוחלט  לקניינה  ויהיו  יחשבו,  הכלל  מן  יוצא  ללא,  הםתוצרי

  בכתב   אישור  ללא  , תוצאותיהם  או   ים השירות/העבודה  של  וצר ת  בכל   או  במידע  או   במסמך   ישתמש
 . ים ויקטפר מחלקת  הל מנ של ומראש
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  ולקבל  קבלן מה  לדרוש לאחריהם והן  השירותים  מתן/העבודה  ביצוע מהלךב הן רשאית  תהא רה חבה .22.2
 .  שירותיםה  מתן  /העבודה לביצוע  הקשור  דבר או מידע, מךמס, תוכנית כל לידיה 

 .  כאמור שירותים ריוצבת או בעבודות כבוןיע  זכות קבלןל תעמוד לא  ,דין בכל  האמור אף על .22.3

 . צדדיםה  משני שהוכל לצד  עדיותלב יוצר זה הסכם יןא .22.4

בסדרת   .22.5 או  מסוים  במקרה  זה  הסכם  מתנאי  תהוסטייה  לא  ממקרים,  ילמדו  ולא  תקדים  מנה  וה 
בעתיד.  אחר  מקרה  לכל  שווה  השתמל  גזירה  מ א  צד  מלהשתמש  השתהתה  או  בזכות  הצדדיש,  ם, 

לו עפ"י הסנ וקמהזכויות המ  זהות  או בסכם  ויתיראו ברים, לא  מק  דרת, במקרה מסוים  על  כך  ור 
 תיו. ויוכות מזכז

  משא   לכליהיה כל תוקף  ולא  ביחס למושאו,  הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים   .22.6
  ן בכלל, בין בכתב ובי   ו, אםסכמה, אשר ניתנו או התקיימ ת או הומתן, הבטחה, מצג, הבנה, התחייבו

במפ עב בין  פה,  ול  לכ ורש  עובר  ה ריתבין במשתמע,  זה.ת  יהי  סכם  תוקףלא  שי  ה  בהוראולכל  ת  נוי 
 ים לו. הסכם זה, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי כל הצדד

ה במקרה   .22.7 או  הוראה  כי  ניתנשייקבע  אינה/אינן  זה  הסכם  מהוראות  או  ת/ניתנ וראות  לאכיפה  ות 
ח כלשהוסרת/חשהינה/הינן  מטעם  תוקף  כדיל,  סרות  בכך  יהא  בחוקיותלהשפ  א  לפגוע  או  ן,  יע 

ה כזה ההוראה תוחלף או תותאם בהוראה תקפה  ובמקר   הסכם וראות השאר ה   פתן של ותן ואכיתקפ
 רית. ראות הסכם זה, בצורה הרחבה ביותר האפשן שיאפשר מיצוי של הולאכיפה, באופ  או ניתנת

ד  ל ידי צד אחח עה. כל הודעה שתשל סכם זהן כמפורט במבוא לה ם זה  תובות הצדדים לצרכי הסכ כ .22.8
  מעת המשלוח בדואר רשום שעות    72ור  כעביעדה  יעה ל ו הג חשב כאיליל תובות שלע הכת למשנהו לפי  

 יה.עת משלוח בפקסימיל סירה ביד או משעות מעת מ 4או 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הקבלן      בע"מ 2010  מי אביבים

  ת: באמצעו       באמצעות:       

  תפ    תפקיד:            ד: תפקי       

  יך:תאר            ך:תארי       
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   תעריף - 1 ספחנ
 
 

 ________  מיום   __________להסכם מס' 
 
 
 

 כם. להסכם מהווה חלק בלתי נפרד מההס 1ספח  נ .1
 

 
 
 
 
 
 
 

 יםיפוסו  יםקבוע  יםחירמ  הינםבלן הזוכה  הסכם עם הקת המסגרב  עבור ביצוע העבודות  יםמובהר כי המחיר  •
ת  ורשית לביצוע הקיפועהישירות ואת כל העלויות ה  ים בתוכםשכולל  (למדד תשומות הבנייה  )למעט הצמדה

לא    ומעבר אליהםם  סכהוה  המכרז   י, מסמכי מפרט הטכנהתנאי  התאם לכל דרישות ויעות רצון החברה בלשב
 ישולם כל תשלום נוסף.  
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 הקבלן אישור ביטוחי  - 2נספח 
                                                

 
   אישור קיום ביטוחים

 '   2נספח 

 תאריך הנפקת האישור  

את כל תנאי   שור זה אינו כוללאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באי
ביטוח יגבר האמור בפוליסת  ה שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת בין התנאים  הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה 

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
בת ביצוע  מען הנכס המבוטח / כתו המבוטח  מבקש האישור 

 *העבודות
 מעמד מבקש האישור

א  מי אביבים ו/או עריית ת"
ם של  בנות ועובדי ו/או חברות

 הנ"ל

 שם הקבלן:
 

 _______ 
 

 ו/או קבלני משנה  
 

 העבודות:  
 PIPEתכנון וביצוע עבודות דחיקה

JACKING    של מוביל ניקוז
מ"מ,   2600/3100מאסף בקוטר 

ו/או    CLOSED SHIELDבשיטת 
ת  שאיבה למי קיץ ת הקמת תחנת

קרקעית וביצוע מובל ומצא בים ו/או  
או שירותים  /עבודות ו/או מערכות ו

 נילווים  
 900/22 מכרז

 מזמין העבודות/השירותים  ☒

 .ז./ח.פ  ת
 

 ת.ז./ח.פ.  

 מען
 

 מען

 כיסויים 
 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי 
גבולות  

אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה

נוסח  
ומהדורת  

 ליסה פו

 תאריך סיום  תאריך תחילה 
)ובנוסף   
תקופת  

תחזוקה בת  
חודשים   24

ותקופת  
רצה בת ה 

 ם ( יו 30

גבול האחריות למקרה ולתקופה /  
 וי העבודה סכום ביטוח / שו

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים  
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

  מטבע סכום 

כל הסיכונים  
עבודות 
 קבלניות 

רחבות ה 
תן  לדוגמה )ני

לפרט בהתאם  
לפרקי 

 הפוליסה(:

ביט   
 ______ 

   
 

לטובת    תור על תחלוףוי  309 ₪
 מבקש האישור 

 כיסוי בגין נזקי טבע 313
 כיסוי רעידת אדמה  316
מבקש האישור מבוטח    318

 נוסף
 ראשוניות   328
  –מוטב לתגמולי הביטוח  324

רכוש עליו   מבקש האישור 
 עובדים

 ₪ ק ראשון. ₪ על בסיס נז 2,500,000

 ן. ₪ על בסיס נזק ראשו 2,500,000 רכוש סמוך 
 

₪ 

 ₪ על בסיס נזק ראשון.  2,500,000 י הריסות פינו
 

₪ 

נזק ישיר  
הנובע מתכנון  

עבודה /  /
חומרים  

 לקויים 

 ₪ ₪ על בסיס נזק ראשון.  2,500,000

נזק עקיף  
מתכנון  הנובע 

ו/או עבודה  
ומרים  ו/או ח 

 לקויים 

 ₪ במלוא ערך העבודות.

 ות צולבת. אחרי 302 ₪ 20,000,000 צד ג'
 קבלנים וקבלני משנה   307
ויתור על תחלוף לטובת    309

 מבקשהאישור  
 תביעות המל"ל 315
כיסוי נזק שנגרם   312

 כתוצאה משימוש בצמ"ה 
מבקש האישור מבוטח    318

 נוסף
 ראשוניות   328
האישור    רכוש מבקש  329

 ג  יחשב כצד

נזק ישיר  
למתקנים  

ו/או כבלים  
 תת קרקעיים 

הכולל  גבול האחריותמ 20%עד 
 בפוליסה.

 ₪   1,000,000לגבי נזקים עקיפים 

₪ 

רעידות 
והחלשות 

 משען 

מגבול האחריות הכולל  20%עד 
 בפוליסה 

₪ 

אחריות  
 מעבידים

 הרחב שיפוי  304 ₪ 20,000,000
ל תיחלוף  ויתור ע 309

 ישור מבקש הא 
מבוטח נוסף היה ויחשב   319

 כמעבידם
 ראשוניות   328

 
אחריות  

 עית מקצו

 ת. רטרו:          
 ______ 

 
 
 
 
 

6,000,000 ₪ 
 

 אובדן מסמכים  301
 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת   309

 מבקש האישור  
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מרמה ואי יושר   325
 עובדים

שיהוי עכב  עיכוב / 327
 יטוח מקרה ב

 ראשוניות 328
  6תקופת גילוי  332

 חודשים.
  

 רחבות מוצ
ביט   

_____ _ 
 ת. רטרו:  

 ______ 
   אחריות צולבת 302 ₪ 6,000,000 

 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת   309

 מבקש האישור  
 ראשוניות 328
  12תקופת גילוי  332

 חודשים.
 ג'   טת בנספח הרשימה המפורה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך ים המפורטים בחוז: )בכפוף לשירותפירוט השירותים

 בנייה / עבודות קבלניות גדולות  009
 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(  069

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

 . משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול לאחר יום  90אלא   שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף

 האישור  חתימת

 טח:המב
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   3 פחנס
 צב חרום התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / מ

 
 

בר  ה, גם בעת מששמפורט בהסכם זהשירותים הניתנים על ידו בשוטף, כפי   ך ולספק אתייב להמשיהקבלן מתח
 ינה. חרום ע"י המד  בעת הכרזת מצבאו המקומית, בהתאם להגדרת הרשות מי, ים מקומ
 

ילקבל כי  ן  ע כמפעל    ההוכרז  החברהדוע  מ  שרד מ  "יחיוני  לריתוק  יפעל  זו,  ובמסגרת  עובדי  התמ"ת  של  שקי 
 .ם זה, במסגרת הסכלביצוע העבודותהציוד וכלי הרכב המשמשים את העובדים, קי של וכן לריתוק משהקבלן  

 
חתימעל   במועד  להעביר  מהקבלן  העובדים,  שמות  את  ההסכם  תעודות  ת  והאםספרי  הם  פט   הזהות  ורים 

ת הציוד ואת  ן, יעביר הקבלן רשימאת העובדים ומספרי הרישוי.  כמו כים  משמשי רכב האים, כל משירות מילו
 .םבהסכנשוא השירות עבודות הביצוע רישוי של הציוד העומד לרשות העובדים לספרי המ
 

במועדכמ הקבלן  יעביר  כן,  ההסכם    ו  העובד את  חתימת  ישמששמות  אשר  לים,  כתגבור  העובדים  צווו  תי 
 ות מילואים. הזהות ויציין האם פטורים הם משיר  דותעות  ט מספריעם פרו הקיימים,

 (. )אפוד מגן ושחפץ -בהתאם להנחיות פקער גון העובדים ערך למיהקבלן י

 
  אפשרים גרירתהמ  זה, יצויידו בווי גרירה   צוע העבודות במסגרת הסכםלבי  יםעובדהמשמשים את ה כלי הרכב,  
והמ  מיכלי מים ושבים  להודיע לת  פונים, אשר ישמשו את החברהמג  / ה  ז כרי  במערכותצויים ברשות החברה 

 .ויקטמנהל הפרהפסקות המים, בהתאם להוראות  בנוגע למשבר המים או  עות שונותהוד
 

א   :  חרום או משבר מים מקומי  על מצברזה  הקבלן בעת הכתפקידי   ויוכרז מצב חרום  ו משבר מים  במידה 
 .החברהת, שייקבעו ע"י יפועדה ם לסדרי ות בהתאובדי הקבלן את העבוד ו עקומי, יבצעמ
 

יתג במידתהקבלן  צו  בר,  עובדיםהצורך,  לקותי  נוסף  במער,  דחופים  תיקונים  ביצוע  לשם  המים  יימים,  כת 
סיו   והביוב לשם  בפוכן  תע  לתושביםריסת  מים  לחלוקת  ניתן  חנות  לא  כי  ויוחלט  במידה  דרך,  מים    לספק 

 של החברה. סה ריפ לתוכניתבכפוף  המים העירונית. זאת,קת מערכת אספ
 

על  החברה  ותחליט  לחלוקת    במידה  תחנות  המי הקמת  עובדי  יסייעו  החברה  ם,  של  האחזקה  לצוות  קבלן 
הת הצבבפריסת  כולל  וג חנות,  מחסומים  סיוהתחנה  ידורת  בתחנה,  שלטים  הצבת  מים,  ,  מיכלי  בהובלת  ע 

נייחים,    ניידים ת ובסיום המשבר, פירוק  חנוהתת  לשם הקמשיידרש  ים, או כל ציוד אחר  סומ ברזיות, מחאו 
 זרת הציוד למחסנים. התחנות והח

 

  ה לשעתהחברחינת מוכנות  יערך תרגיל לב  התאם לתוכנית שנתית שתיקבע ע"י החברה,אחת לחצי שנה, או ב
,  ובהתאם למפורט לעיל  דרשרה ככל שייות עובדי החבו חלק בתרגילים ויסייעו לצוחרום. עובדי הקבלן ייקח

 ת. ש לפריסת תחנומים, שילוט וכל הנדר מים, הובלת מיכלי מים, הובלת מחסוקת לוח ת תחנות בפריס
 

זאת על   תו למפעל חיונילהפיכ   הליךאת הת   יבצע  מפעל חיוני הוארשום כ מתחייב כי במידה והוא אינובלן הק

   .ה והרווחהבמשרד העבוד נת שעובדיו ירשמו כמרותקים מ
 
 
 

 ום: על החת ולראיה באו הצדדים
 
 
 
 
 
                        ___________ _______                                    _______________________ 

 ן      הקבל                                                           מבע" 2010   מי אביבים                         
 

 
 
 
 
 
 

 ___ _______ תאריך:
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   4נספח 

 בות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים יחיהתנספח 
 

קוטר יקוז מאסף בשל מובל נ PIPE JACKINGעבודות דחיקה ביצועשירות של ק  אני ______________, המעני
יצוע מובל וב תת קרקעית  איבה למי קיץ, לרבות הקמת תחנת ש CLOSED SHIELDמ"מ, בשיטת   2600/3100

 בע"מ )להלן: "החברה"( מצהיר ומתחייב כדלקמן. 0102לחברת מי אביבים  צא ביםוומ
 

ל  .1 עש  יידוע  ההתקשרות  הבמסגרת  בכל  חברה  ם  ו/או  לידיעתבהסכם  ויגיעו  יתכן  אחרת,  לרשו   ידרך  , יתו/או 

ל ו/או מידע הקשורים  דו"   , לרבות: חומר מודפס, מדיהחברהחומרים  מונות, תכניות,  , תחות, טפסיםמגנטית, 

  נותני שירותיםשמות, כתובות, הסכמים, פרוטוקולים, פס"ד, פרטי מועסקים ו/או    ,םשרטוטים, המלצות, נהלי

 .  "(דעמיו להלן: ")כל אלה יקראחברה אחר בקשר ל ו/או קבלנים וכן כל דבר

מתחייב להביא    אני.  יותהגנת הפרט  ן, לרבות חוקמתחייב לפעול ביחס למידע בהתאם למתחייב עפ"י כל די  אני .2

 שות חוק הגנת הפרטיות. יר לידיעת עובדי את ד

אלי בדרך אחרת, ולא    עשה שימוש במידע שהגיעא   פעל בקשר למידע אך ורק לצרכים שלשמם הועבר אלי, ולאא .3

 לישי מכל סיבה שהיא. צד ש המידע לכל   עביר אתא

ביחס למידע,  א .4 על סודיות מוחלטת  ליאשמור  עובדיעבירו רק  לו בעבודתם, ם שדיעת  זקוקים  בתוקף תפקידם 

כמפורט    םחתיא סודיות  לשמירת  התחייבות  על  עובדי  כל  זהאת  פרסום  אוכן    במסמך  כל  של  מנע  גילוי  ו/או 

 דרך שהיא ולכל גורם שהוא.   המידע בכל

תן ב, קודם למע יתחייב בכתשתהיה לו גישה בדרך כלשהי למיד שיועסקו על ידי  ד מהעובדים  ל אחדאוג לכך שכל .5

מסכים כי תנאי מוקדם   יהמידע בתנאים כמפורט בסעיף זה. אנ  תואפשרות הגישה למידע כאמור, להגנת סודי 

 PROוהל ' בנורף כנספח אהמצסכמתו לחתום על נוסח התחייבות התהיה  החברה  לרשות  להעמדת עובד כלשהו

6.2- External Parties.  מסמך על  העובד  בהחתמת  ל   אין  כדי    ייחייבויותמהתאותי  פטור  כאמור 

 החברה. כלפי י ואחריות

 . נקוט כאמור לעילאפירוט האמצעים ש לפי בקשתה,לחברה,  אימצלה .6

 . העתקה אחרת חרים לבצע במידע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת רשה לאאעתיק ולא אלא  .7

של המידע  תו  ו ו/או הגעמניעת אובדנ  נקוט בכל אמצעי האבטחה הנדרשים לשםאמור בהקפדה על המידע ושא .8

 לידי אחרים.  

עבירו  או/או    החברהשמיד כל מידע הנוגע לענייני  את בין הצדדים ו/או בכל עת שיידרש,  ורלאחר תום ההתקש .9

 וקדם מבניהם. המ  -ישה מתאימה יום מתום ההתקשרות ו/או מקבלת דר   14תוך חברה ל

 דע אשר: ולהשתמש במי רשאי לגלותאהיה למרות האמור לעיל, מוסכם כי  .10

כאמור אשר בעצם גילויו  למעט גילוי מידע מצידי    ודיות ס הפרת  ללא   הכלל נחלת בגדר  להיות  הפך   או נוהי 10.1
 לנחלת הכלל לאמין או מוסמך יותר. הוא הופך מידע אשר הפך 

ית משפט מוסמך או רשות מוסמכת על פי חוק לדרוש מידע,  שת בט על פי דרימידע שמסר לבית המשפ 10.2
הודעה  לחברה    נדרש ותינתן ה   יינתן רק המידע המינימלי   נעשה כאמור,   לויבד. אם הגידה הנדרשת בלובמי

 הזדמנות נאותה להשיג צו המונע את הגילוי.  לחברהעל מנת לאפשר  על כך שהמידע האמור נמסר בכתב
מידע  ו רשות לגבי  כל זכות א  יעצמה, כדי להעניק ל   חברהע"י החברה  ידע אודות הי המן בעצם גילו איברור לי ש .11

 בעלת המידע. חברה יות ההמ כל האמור בהצהרת סודיות זו כדי לגרוע ין זה וא

 :מתחייב כי  החברה הנניני  במתקתבצעו  יע"פ ההסכם כאמור בכל מקרה שמתן השירותים  .12

ה  העובדים 12.1 למאגרי  יכנסו  לתולא  או  כל  כניומידע  יעתיקו  ולא  השירות  לביצוע  דרושות  שאינן  מחשב  ת 
 שירות. ע השרין לביצוינו דרוש במימידע שא

 וידאו שאין בתכנה וירוסים.וולאחר ש שיון ית שנרכשו על פי ר ונ ישתמשו אך ורק בתוכ  העובדיםכי  12.2

 ללא צורך וללא הרשאה.   החברה וטטו במתקנילא ישהעובדים כי  12.3

 לגבי אבטחת מידע.   חברהה ות צייתו להוראי  העובדיםכי  12.4
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שמתחייב   .13 ונותני  עובדים  להעסיק  חיצונשלא  שהורשעירותים  ביים  גניבה,  ו  מחשב,  בעבירות  הקשורה  עבירה 
דע את החברה בכל  ולי  שמתנהלת נגדם חקירה פלילית באחד הנושאים האמוריםה, הונאה, או מרמה, או  ציפר

כתב אישום ו/או בכל מקרה שמי מהעובדים הורשע   בדיםנגד מי מהעומקרה בו הוגש ו/או צפוי להיות מוגש כ
 בד אחר. ועת, לפי שיקול דעתה, להחליף את העובד בורו א רשאית להית. החברה תה בעבירת פליל 

ל  .14 הנתו העובדים  כל  על  כי  י  ידוע  עיבוד  למערכת  גישה  להם  שתהיה  או  של שיש  בכתב  החברה  נים  להתחייב   ,
הסודיות   שמירת  בסעיף  כאמבעניין  נהלי  ולהקפיד   לעיל  6ור  שמירת  תוך  פעילות  מעת  החברה    על  שישונו  כפי 

 לעת. 
לה נזקים על    עבודתי בחברה באם נגרמו  םשבוני בדיקה על מנת לוודא, במהלך ובתול חברה לבצע ע מאשר לח .15

 ידי ו/או מי מטעמי. 
 חברה. במתן השירות שאר בתוקף גם לאחר סיום יצמיתות ותהתחייבות זו הינה ל .16

ת החברה  בזה לשפות א  יגרם לחברה כתוצאה מהפרת התחייבויותיי שבמסמך זה  ומתחייבזק שאחראי לכל נ .17
 . הר הוצאה או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מההפ כל על

 .  חברהבניגוד עניינים עם ה מתחייב שלא לפעול אני .18

נים בין  ענייב של ניגוד  עלול להימצא במצ  אניעל כל מקרה בו  חברה  למנהל הרכש ב  מתחייב לדווח מיידיתאני   .19
 ם. ם גופים אחרילבין עבודה ע חברה הדרישות לביצוע העבודה/השירות ב

  עם  עבודה  לבין  שרות עם החברה השירות בהתק  דרישות  בין  םענייני  ניגוד  של  במצב  נמצא  אינני  כי,  הירמצ  הנני .20
 . חברהל  בעקיפין או/ו  ישריןבמ הקשורים  אחרים גופים

 עניינים:   ניגוד להיווצר  עלול שבגינם לחברה עקיפה או רהישי זיקה בעלי תלקוחו רשימת של פירוט  להלן .21

_ ____________ __________ _______________________________________ __ _______________
_________________________________________________________ ______________________ 

או קשר עסקי, ישיר או עקיף, עם מי מחברי ועדת המכרזים,  תי   י, קשר משפחאני מצהיר, כי אין לי קשר איש .22
 חברה.  מי מהנהלת ה םע

ת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חם,  ב  בן זוג, הורה, בן,  -זה: "קשר משפחתי"  יף  בסע

כל חתן,  הסמחמות,  אחר  אדם  או  מאומץ,  או  חורג  לרבות  נכדה,  או  נכד  שולחנה,  על  אווך  על    י  סמוך  שאני 

 .  שולחנו

 יש לדווח  אך  עניינים, ניגוד  ותמהו אינן צמן,אישי, כשלע ו א מקצועי  רקע על  היכרות כי  יובהר,  .23

 :עניינים  ניגוד להיווצר עלול שבגינו  עסקי או אישי קשר של פירוט להלןזה.   ספחנב עליהן
_________________________________________________ _______________ _______________

 _________________________________________________________________ ______________ 
  

  הלחבר בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם    החברהאת    אפצהיבות זו או חלק ממנה,  י חפר הת אבכל מקרה בו    .24
של   בסך  מוסכם  בפיצוי  מההפרה  מ  20,000כתוצאה  וזאת  מ₪  לגרוע  סבלי  לזכות  כל  שיעמדו  תרופה  ו/או  עד 

 על פי כל דין. חברה ה
 

 ום : באנו על החת ולראייה

  :הקבלן מטעם כיםהמוסמ

 : _____________  חתימה: ___________ דיקתפ:_____________ שם( 1 

 : _____________ חתימה  ___________ : תפקיד:_____________  שם(  2 

 חותמת : הקבלן _________________
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 בטיחות וגיהות - 5נספח 

 כללי  .1
 .ובדקדקנות במיומנות ,ות בקפדנעמו  תםחשנ ההסכם את לקיים חייבמתהקבלן  1.1
עובועובדי תלבטיחו בנוגע האחריות מלוא את ומצע על לוקחהקבלן   1.2 פועל  כ והציבור  החברה די, 

 רועאי או להתק ,  תאונה  נועלמ מנת על הירות הז אמצעי בכל לנקוט ומתחייב ,תוודעב  לש יוצא
 . כלשהו חריג

 
 חקיקה  .2

 :לרבות ,בעתיד שיפורסמו או סמופורש הבטיחות ותותקנ  חוקי כל עפ"י לעבוד מתחייב הקבלן 2.1
 . קנותיהתו 1970 (ל"תש - חדש חנוס) בעבודה  טיחותבה פקודת 2.1.1
 .וי נות ותק  1954 - ד"יהתש העבודה על הפיקוח ארגון חוק 2.1.2
 .קנותיוות 1954 - ד"תשיה החשמל חוק 2.1.3
 .ותקנותיו 1953 - ג"התשי  ערהנו  בודתע חוק 2.1.4
 .תו עבוד על החל ראח דין כל 2.1.5

א  כל של או  רהבחה של הבטיחות והוראות דין  כל  הוראות ל ע רלשמו תחייבמ הקבלן   2.2  חרגוף 
 .בעתיד ולוח י ואשר היום החלות

 
 הכרת העבודה  .3

 לאופי ודעמ  והינו  ,ו אלי הגישה ידרכ את  ובחן תיווסביבו העבודות  עצו בי במקום ביקר כי רמצהי הקבלן
 . חותיתבטי עבודה מעןל לנקוט יש םבה ולאמצעים הב הכרוכים  לסיכונים ,העבודה

 
 איסור ביצוע מעשה מסוכן  .4

 וא  שהמע  מכל  ולהימנע הבטיחות כללי כל על ת קפדני השמיר  תוך ודותהעב את לבצע תחייבמ הקבלן
 .לרכוש או/ו לאדם סכנה  להוות העלולים מחדל

 
 ה חה על העבודהשג .5

 דהעבו מנהל המנ י,  דורש וקהח בהם במקריםו עבודה העבודה אחראי תחילת  עם מיד נהימהקבלן   5.1
 . ביצוע ומהנדס מוסמך

 השגחתו תחת  בטיחותי  באופן צעתתב,  נהמש  קבלני י"ע עבודה לרבות,  בודהע שכל יוודאהקבלן    5.2
 . קודם סעיף בתת כמפורט מינה אשר, כוחו בא של מדתוהמת הישירה

 אתר העבודה  .6
 . ובטוחה תמסודר ה, נקיי בצורה  העבודה ביצוע מקום את להחזיק יבמתחי בלן הק 6.1
 . העבודות ביצוע וםקמ בתוך ובטוחות נאותות גישה דרכי התקיןל במתחיי בלן הק 6.2

 
 י אזהרהט ואמצע גידור, שילו .7

 פנסים רבות, לאזהרה תמרורי ,גידור,  שמירה:  או ה חשבונו על יקלהחזו לספק,  להתקין מתחייב הקבלן
 של נוחיותםו ולבטיחותם  ההמבנ לביטחון מספקת ובכמות תקניים זהירות אמצעי ארוש בהביםמה
 או  ת ישראל ה, משטרחבר ה כוח בא יע"  שיידרש כפי או ךכב צורך שיהיה מקום בכל ,והעובדים יבורהצ

 . כלשהי מוסמכת רשות מצד הוראה י"פ ע או דין י" עפ דרוש שיהיה
 

 יה הנדסית בנייה ובני  ודותעב .8
 ה(. ניב עבודות) ה בעבוד  טיחותהב  תקנות י"עפ יבוצעו הנדסית בניה או בניהדות בוע 8.1
 עצמו על לוקח  והוא ,  ההבני עבודות ביצוע תא עליו הטילה החברהש כמי,  ראשי קבלן והינ  קבלןה 8.2

 ה(.בני  ותעבוד) בעבודה חותטיהב תקנות ראותוה  ועלביצ הכוללת האחריות  את הבניה כמבצע
 שכה שמ,  הנדסית יהבנ  או בניה עבודת  כל על האזורי העבודה  למפקח עדילהו מתחייב לןהקב 8.3

 .דהובבע  הבטיחות לפקודת 192 בסעיף כנדרש ,תועושב 6 על להעו הצפוי
 חפירות  .9

 ח"התשמ (בנייה  תבודוע )  בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם ירהפח בודותע לבצע מתחייבהקבלן   9.1
 ר. עפ דותועבו חפירות - ' ט פרק ובפרט 1988

 .דרישותיהן י"ועפ הנדרשות הרשויות עם חפירה כל תאםל ידאג ןבלהק 9.2
 
 

 הריסות  .10
  - ח" התשמ(  הבניי  עבודות )  בודהעב הבטיחות לתקנות  בהתאם הריסה עבודות עלבצ מתחייב לןקבה

 .הריסות - 'י פרק טפרוב  1988
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 ריםלולים ושבי ות תעל גג   עבודה .11
 עבודה) בעבודה הבטיחות לתקנות תאםבה תתבצע םחלקלקי או/ו תלולים או / ו יםשביר גגות על עבודה

 . 1986 -  ו"שמהת( תלולים וא שבירים גגות על
 

 עבודה בגובה  .12
  בעבודה  הבטיחות  קודתפל בהתאם לעומק אדם לתנפי למניעת נדרשיםה האמצעים בכל ינקוט הקבלן

 חותבטי קנותלתו 1988 - ח"( התשמבנייה דותעבו)  בעבודה טיחותבה ולתקנות 1970 - ל"תש(  חדש נוסח)
 . העבודה יוםק תבנסיבו ביםייהמתח הירות הז ולכללי , 2007 - ז"התשס (בגובה עבודה) בעבודה

 
 בחלל מוקף עבודה  .13

 ות בטיחה לפקודת  בהתאם תתבצע '(וכד מיכלים ,ביקורת תאי,  ביוב וכילכ כניסה ם מוקף )וק מב עבודה
 . ףוקמ במקום ודהעב  - הבטיחות ותהורא י" ועפ 1970 - ל"תש בעבודה

 
 ת חשמל ועבוד .14

 . החשמל חוק י"עפ מתאים ןרישיו  בעל יאחשמל י"ע  יבוצעו חשמלעבודות   14.1
 . חי מתח חתת חשמל עבודות יבצע לא  הקבלן 14.2
 ימכשיר חיבור/ניתוק  או חשמל למקור התחברות,  החשמל זרם החזרת/ורחיב  ,החשמל זרם ניתוק 14.3

 . במקום אחראיה האחזקה עובד או יחידהה מנהל של ורוש ובאי בידיעתו ורק ךא תיעשה חשמל
 בתקנים  העומדים תקינים טלטלים מ םידניי  לייםחשמ עבודה ילבכ להשתמש מתחייבהקבלן   14.4

 . כפול דודיב  לעניין
 בין(,  פחת  מפסק)  לףד לזרם מפסק שבו ללוח  מחובר היהי הארכה כבלל המחובר עבודה כליכל   14.5

 .נייד  שהוא יןוב  קבוע שהלוח
 כי יבמול  שימוש לעשות  לא וכן  השגחה  ללא םכלשה חשמל מכשירי השאירל שלא מתחייב ן הקבל 14.6

 .ודהבהע במקום ייםגלו  חשמל
 

 ודות בדרכים עב .15
 מאת בדרכים  עבודות לביצוע בכתב היתר לו ניתן באם ורק אך,  בדרכים עבודות עלבצ מתחייב הקבלן

 . דין כל ראותולה ובהתאם תנאיו י"ועפ  ישראל רתשטומ תל אביב יפו ייתעיר
 

 דה באש גלויה עבו .16
 אש או ניצוצות  להיווצרות תרמהגו אחרת הפעול וכל וךת רי ,חיתוך ,חימום :  כגון עבודות יצועב בעת

 כיבוי אמצעי קיום תלרבו,  ץפיצו/האש שטותהתפ  למניעת האמצעים בכל לנקוט לןבק ה על,  גלויה
 '.וכד חציצה, יםיקדל  חומרים של  לוניטרו הרחקה,  יניםזמ

 
 רות עובדי הקבלן שיוכמקצועיות  .17

 של מספיקספר  מ הז  הסכם י"עפ  העבודות יצועב לצורך חשבונו על להעסיק מתחייב הקבלן   17.1
 יצועלב והמתאימים  הדרושים  הכישורים להם שיהיו ,נאותה תי מקצוע  רמה בעלי  עובדים

 . צורך י"עפ רםלהכשי וידאג ,דותבוהע
 זה םהסכ י"עפ   בטיחותית לעבודה ורהקש בכל וונ חשב על העובדים ת א להדריך חייבתמ הקבלן 17.2

 .ךכ שםל הנדרש המידע את להם ולמסור
 ולאחר רפואית  מבחינה לעבודה ריכש יהיה מטעמו מי או/ו מעובדיו עובד  לכ יכ מתחייב   הקבלן 17.3

 . דין כל י"עפ  הדרושות תהרפואיו הבדיקות כל תא שעבר
 

 מגן אישי  ציוד .18
 כנדרש,  מטעמו  למי  או /ו  למועסקיו או /ו לעובדיו יםומתא  תקין  יאיש מגן ציוד  פקס ל מתחייב הקבלן 

 בהתאם וב משתמשים  שהם ויפקח ,  1997 - ז "התשנ(  ישיא מגן  ציוד )   עבודה ב ותהבטיח בתקנות
, גשם  ימעיל,  אוזניות,  מגן ימשקפ,  כפפות,  בעיםו כ,  מגן קסדות ,ביגוד  ,בטיחות נעלי :לרבות ,לייעודם

 . זוהר יגודוב מגובה נפילה יעתלמנ  ציוד
 

 ציוד כלים וחומרים  .19

 . ודהבהע לביצוע מיםוהמתאי יןתק במצב וחומרים בכלים להשתמש מתחייב בלןהק 19.1

 . כך לשם שהוקצה בטוח במקום ימצאו מריםוח וה העבודה כלי כל כי ידאג בלןהק 19.2

 יהיו'  וכו  הרמה אביזרי ,  ההרמה כלי,  התעבורה כלי,  יהנדס   -  מכני  ציוד  כל כי ייבמתח בלןהק 19.3
 .בתוקף יוןריש או/ו בתוקף בדיקה קירתס ובעלי ניםיתק

 אחר תעבורה  בכלי  נוהג וכל הרמה מכונת עילמפ,  הנדסי-מכני  ציוד ילמפע  כל כי מתחייב בלןהק 19.4
 .קףבתו ורישיון הנדרשת הסמכה בעלי היוי

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 ""עסקי שמור

 61מתוך  49עמוד 

 ציות טלת סנקמשמעת וה .20

 על ונהממההחברה/ ח כ בא הוראות  לכל עו ישמ מטעמו  מי ו א/ו מועסקיו או/ו בדיועו או/ו הקבלן 20.1
 קיום שלב וא זה הסכם מתנאי איתנ ימילו  אי בגין עבודה הפסקת בדבר אההור לרבות, הבטיחות

 .רכוש או/ו לנפש אחר סיכון

 מומטע העובדים  כל תימרש את,  הבטיחות על נההממוהחברה/ כח בא דרישת לפי  ימסור  ןלבהק 20.2
 רכב כלי  ,לציוד השייך אחר   ר הית וכל  הוד תע ,רישיון כל  שהדרי י"עפ ויציג אישיים  פרטים כולל

 חברה. ה מאת בכתב תרהי פיל אלא,  דיועוב אינםש יםעובד  יעסיק לא הקבלן .מפעיליהם או

 הערכת כי  םמסכי לןהקב - הקבלן י"ע הבטיחות הוראות הפרת בגין לציוד וא למקום נזק םנגר 20.3
 סכום  מכל זיקוז  זה ם כווס  הקבלן את ייבחת  החברה מטעם חמפק י " ע שנעשתה  כפי זק הנ שווי

 . עימו ההתקשרות הסכם לפי לקבלן המגיע

 - זה ספחנב  המופיעות  הדרישות אחר מטעמם מי או  יועסק מו או/ ו  יועובד  או /ו  ןהקבל מילאלא   20.4
 המגיעים מהסכומיםו  יקוזז סכם זה, אשר ה ל  10יף  פי המפורט בסעות לקנס להטילת החברה רשאי

 . ההסכם י"עפ ןבללק
 

 
 הקבלן  הצהרת

 "י  ועפ יופ על בודלע  במתחיי אני וכי הבטיחות נספח תוכן את והבנתי קראתי כי  בזאת רהימצ מ"הח  יאנ

 .דין כל תאוהור
 
 
 
 
 

_____________                _______________                  ___________________ 
 תאריך                                           בלןהק חתימת                                               הקבלן שם              
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 תנאים מיוחדים לעבודות בחום  - (2) 5נספח 
 

 _____ _____תאריך :                           

 לכבוד
 "החברה"( בע"מ )להלן: 2010ם  י אביבימ

 121אה  רחוב דבורה הנבי
 ב אביתל 

 א.ג.נ.,
 

  םמיוחדים לביצוע עבודות בחום  תנאיון : נדה

הל  ונ או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום ה/ו דנו בהסכם על יכמוגדר  ודותכי ביצוע עב ,הננו מאשרים בזאת
 שלהלן: 

פ  .1 בחום"  "עבודות  עבהמונח  ביצוע  כלירושו:  הכרודות  בריתשהן  עבוד וכות  רכה,  קשה  הלחמה  ות  וך, 
יתוך דיסק, הבערת חומרים וכל  (, עבודות קידוח, השחזה, חוםות ואיט יפ ז  תוך,בער )כגון חיבאמצעות מ 

 להבות. ו  או/יטת גיצים רוכה בפל ה הכעבוד

בחום" .2 "עבודות  שנבצע  )להלןנ  ,ככל  מטעמנו  אחראי  לוודא  "האחראי"(  -  מנה  לא    שמתפקידו  כי 
 . חום, שלא בהתאם לנוהל זהעבודות ב תבוצענה 

תח .3 ביצבטרם  העבודווילת  יסי ת  ע  לביצו  ירבחום,  המיועד  בשטח  הרחקת  האחראי  ויוודא  העבודות  ע 
דל סוג  יקיםחומרים  שמכל  ברדיוס  בחוםלפחות  מטר    10ל  ,  העבודות  ביצוע  חפצים    ,ממקום  כאשר 

 ב. אסבסט או מעטה ברזנט רטוון שמיכת ליק, כגבלתי ד יש לכסות במעטה  דליקים שלא ניתן להרחיקם 

אדם  האחראי .4 יש  ימנה  אש  משאשר  המצויד  -  להלן)  כצופה  אש"(,  מתאימים    "צופה  כיבוי  באמצעי 
 קום ביצוע העבודות בחום.מ יבתעירים שבסבומרים הבוג ח וישימים לס 

מבצ .5 להש   עליד  שמתפקידו  אש"  "צופה  יוצב  ביצוע העבודה  עת  כל  אגיח  כי  ניה,  או  אינש  ם  צוצות 
 מתפתחים לכלל שריפה. 

ביצועה, תוך שהוא מוודא  דקות מתום    30בודה, לפחות  העעל סביבת  ח  השגיש" להמשיך ולעל "צופה א .6
 . רתחוזלהתלקחות    ל מקורותרו ככי לא נות

  ועל פי כל דין ננו מחויב על פי וכל תנאי בטיחות נוספים להם ה  תמאליינ כי נוהל זה מהווה התניה מי ,מובהר
 האמור לעיל. ם יוסיפו על יטוח שערכנו כמוגדר בהסכפוליסת ב

 ה.ע נוהל ז ביצואו קבלני משנה מטעמנו יקפידו על /דא וערבים לכך כי קבלנים ווותחייבים למ הננו

 

 

 

 נו על החתום באיה ולרא
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 נספח 6 הצהרת הקבלן לשמירה על איכות הסביבה 

 
 

 הסבר כללי  .1

של    העיגון     לשמיומ תחהחוקי  האחריות  על  רהי  פעילותא  והגנה  במסגרת  הסביבה  בביצוע    יכות  הקבלן 
רחבה בהסכם  וכוללביו   העבודות  עצתר  מגוון  סביבתיי  שלום  ת  )   םנושאים  בחקיקה  קים, וחהמעוגנים 

מתאר   תכניות  עזר,  חוקי  מחוזיותתקנות,  והומקומיו   ארציות,  מנהל ת(,  להגנת  ראות  המשרד  של  יות 
המתעדכנותהסבי שי  בה  לעת.  הסבייכא   קולימעת  תכנ  בהות  מכל  נפרד  בלתי  חלק  או  הם  פרויקט  ית, 

אביבי מי  של  וזפעילות  במטרה ם  ול   את  ומני ט  נקולהבטיח  אחד  מצד  הסביבה  על  שמירה    תעבצעדי 
 ני. ם מצד ש לסיכוניאת תושבי העיר  תהליכים הגורמים למפגעים או חושפים

                
 סולת, זיהום ע"י חומרים  הום מי ים, זיהום על ידי פזי הום מים, זיש ורוח, אויר, רע: זיהום יבתימפגע סב      
 ום קרקע, זיהום גזי קרקע וכד'. יה, זע"י קרינה  ם, זיהוםוכנימס      

 

 ים הסביבתיים  טבההי .2
 

מהסביבה  ות מטעמה שעלולה להיפגע הנותן שיר ו קבלן ביבים א פעילות של מי א כל תכנית, פרויקט או
 פגוע בה. או ל

 

 רעש 2.1
 

 שות החוק והתקנות.נושא רעש צריכה לעמוד בדריב ל הפעילותכ  
 

 
 איכות אויר 2.2

  
 . תיר צריכה לעמוד בדרישות החוק והתקנווות א בנושא איכוהפעילות כל 

 
 קרינה  2.3

 
 תקנות. החוק והדרישות ה צריכה לעמוד בכל הפעילות בנושא קרינ   
 

איטום נגד חדירת   בתקרקע, חו זישא גהתייעצות בנוקרקע, אזורי דיקות קרקע, בדיקות גזי ב 2.4
 גזי קרקע

 
 רקע כללי 2.4.1

 
ם או יש חשד לזיהום קרקע. ניתן  יי ם ק ל אתרים בהספר רב שים מ אביב נמצא -במחוז תל 

 ות הבאות: את מקורות הזיהום בהווה ובעבר לקבוצ  ג לסוו
  סכיםות תדלוק, מוה אחרים, תחנשייה הצבאית, מפעלי תעשימפעלי התעמתכת,  י גימורמפעל

קם  , חלת חקירה ושיקום במאות אתרים במחוזבעשור האחרון בוצעו פעולו ת.רי פסולאתו
אביב קיים זיהום   –וז תל חמ תקני תעשיה שנסגרו זה מכבר. בנוסף במ לקםפעילים וח אתרים

י המזהמים  ממקורות רבים ושונים. אד ונדיפים  רעילים  ורגנייםתהום בחומרים א נרחב של מי
מזהמים אלו עלולים  קרקע שמעל מי התהום.  אדי ה טים בגזפש מתהום  צויים במי התהמ

 מקלטים וחניונים ולהצטבר בהם. , פיםכדוגמת מרתקרקעיים  –ת לחדור לחללים ת
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   1   זי קרקעבזיהום קרקע וג טיפול –אביב  -אב במחוז תל  תכנית 2.4.2

 
לו  א ל אתריםש וםהשיק לבי החקירה ווטורי לבין שרת הממשק בין ההליך הסטט לצורך הסד

ז  מחות מיושמת בע. התכניקרק טיפול בזיהום קרקע וגזי -תכנית אבאביב  –הוכנה במחוז תל 
 .2010תל אביב כולו החל משנת  

 
 מי תהום ברה לטיפול בזיהומי קרקע/ גזי קרקע/חהנהלי  2.4.3

 
נת הסביבה הכינה  עם המשרד להגיפו בשיתוף   –ת תל אביב של עיריי הסביבה  לאיכות הרשות

ים יושמיס לתכנית האב שנסקרה לעי'ל והם מהמקומית שני נהלים שהוו בס ה ישרה בועדוא
 בארץ. ותומירשויות המקבכל ה

 .   2ובניה במרחב תע"ש "מגן"    ןמתן מידע ותנאים בהליכי תכנו 2.4.3.1
 .25/7/2001ריך מית בתאדה המקוהנוהל אושר בוע             

קומית בתאריך  דה המבוע אושר 3ים  מזהמכחות ים לאיתור נוביצוע סקר קרקע ומ 2.4.3.2
17/10/2001 . 

 

 פת איזורי זיהום קרקע וגז קרקעמ 2.4.4
של עירית    GIS-ערכת המשרד להגנת הסביבה ותוטמע במה של ר האינטרנטמצאת באתפה נהמ

 תל אביב. 
 מקרא: פיעות בריות כפי שהן מו במפה מספר קטגו

ע, אזור בו  ת קרקודיקיצוע בת בו חלה חובתהום, אזור בלהחדרת מי נגר עילי למי אזור רגיש  
בת חו לה אזור בו ח זי קרקע,קת גבנים, אזור בו חלה חובת ביצוע בדיחלה חובת מיגון מ

 התייעצות בנושא גזי קרקע. 
יות בו  ה קטגור יזור בו חלות כמבים בקשה להיתר בניה יכולה להיות בארבמקרים 

ואיזור   קרקע  גזת ובדיקוקע בדיקות קרחובת ביצוע  ביל למשל : איזור בו חלהזמנית/במק
 עילי. רגיש להחדרת מי נגר  

 
קע עד לקבלת אישור סופי קרגז ע מזוהמת וילוי קרקת לגשלביות תהליך ביצוע הבדיקו 2.4.5

 ת הסביבהנמשרד להגשל ה
 

פנות בנושא זה למשרד  קרקע יש לקות גז צוע בדיבדיקות קרקע וביבאזור בו חלה חובת ביצוע 
 יב.אב-חוז תלנת הסביבה במלהג

.  4מך ומוכר מתוך רשימת היועצים  את שירותיו של יועץ קרקע מוסשכור זם לעל הי 2.4.5.1
הסביבה  תשרד להגנשימוש העבר במגרש וממציאו למי לגבקר הסטורי ץ מכין סהיוע 

 ה. עם העתק לרשות לאיכות הסביב
 לביצוע הסקר.יות המשרד להגנת הסביבה ינתנו הנח הסטורי  הסקר ה בהתאם לממצאי  2.4.5.2

סביבה. לאחר אישורה הדיגום לאישור המשרד להגנת הכנית את תקע ימציא יועץ הקר 2.4.5.3
 זות מעבדה.לילאנ ת הדגימות  ם ונשלחודיגומתבצע בפועל ה

ך הטיפול להגנת הסביבה מתקבל אישורם לגבי המש ות למשרדלאחר המצאת התוצא  2.4.5.4
  או שהממצאים חובת איטום נגד גזי קרקעם אם חלה  , החלטתהמזוהמתבקרקע 

תאם לממצאים, שיש  ספות. קיימים מקרים רבים, בהות נוול פעצורך בין מראים שא
 חקירה   ם,תהויפול במי הלגבי הט המיםדרישות של רשות 

 . 5וניטור  
 

 
 .  2009רקע שנת ק קרקע וגזי להגנת הסביבה לטיפול בזיהום הפנים והמשרד  טיוטת תכנית האב של משרד 1

 
 ב תע"ש "מגן". ובניה במרח נוןליכי תכבהמתן מידע ותנאים  2

 
 יתור נוכחות מזהמים. . ר קרקע ומים לאביצוע סק 3

 
 יועצי קרקע / גזי קרקע .ימת רש 4

 
 ם מזוהמים. מול מנהלת תחום שיקום מקורות מימים יש לפעול ברשות ה 5
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 קרקע  נגד גזי איטום 2.4.6
 

ממצאי גז קרקע   זורים בהםפה( ובאפורט במגד גזי קרקע )כמבאזורים בהם חלה חובת איטום נ
 ל כך:לפעו  ישם  ם איטויביהמים המחי על נוכחות מזמצביעים 

 
 . 6יועץ איטום מוסמך מתוך הרשימה   לשכור את שירותיו של    2.4.6.1

   ת לאיכוברשות  דיקתו של אחראי קרקע ומיםייל לבבמ דו"ח איטוםציא להמ   2.4.6.2
 הסביבה. 

 .ר הבניה ושא האיטום בהיתלאחר אישורו יעוגן נ               
,  האיטוםמים את  בצילו ח, לתעד בשט  האיטום ללוות ולפקח על האיטום על מהנדס   2.4.6.3

מציא  ים ברשות לאיכות הסביבה ולה לביקורת בשטח את אחראי קרקע ומ זמן ל
 ס. מתן תעודת גמר/איכלותעוד בשלב ם + תיק יטול ביצוע הא ע  אישור

 
 ור התייעצות בנושא גזי קרקעאיז 2.4.7

 
ביבה   ת הסשרד להגנת הסביבה והרשות לאיכוהמ ונה ביןשם לאחרלנוהל עבודה שיובהתאם 

  אין ת בנושא גזי קרקע באזורים בהם חלה חובת התייעצו 2013  יל דש אפרהחל מחויושם  ומ
   יבה.ים ברשות לאיכות הסב אי קרקע ומאלא לאחר בה להגנת הסביד לפנות למשרצורך 

 
 חקירת זיהום מי תהום  2.4.8

 
חות ממצאי גז קרקע מצביעים על נוכ  או  מי תהוםלזיהום קיים פוטנציאל  בכל מקום בו

לפנות בנושא זה   תהום בהתאם להנחיות רשות המים. יש  ימ זיהום חקירת ש לבצעזהמים ימ
מי  ם בהם נדרשת חקירת המים. במקרים ברשות  המיות מים מזוור ם שיקום מקלמנהלת תחו

)בודדים( ים מים מצבפי. קייקבלת אישורם הסולא תתבצע פעילות חפירה ודיפון עד ל תהום
מי תהום באתר הבניה. איזור    ורן לטיהמת מתקאו הק/תהום ו של מיבהם נדרש ניטור קבוע 

קווים  בקווים מקווזי קרקע וג  יהומי קרקעז מופיע במפתחדרת מי נגר עילי למי תהום רגיש לה 
לי.  פוטנציאי תהום מוכח או . איזור בו קיים זיהום מ4ב/34לתמ"א ברובו  אדומים החופף 

עילי למי התהום   רנגרת מי או החדום( ו/ת מי תההשפל הבניה )כגון קידוחי כלונסאות, לותפעו
  יות רשותהנח ול בהתאם לפע ור זה יש לשטות הזיהום האקוויפר. באיזעלולים לגרום להתפ

 ההחדרה.  ידוחים, והן לגבי אופן ההחדרה/איסורביצוע קבי השפלת מי תהום והמים הן לג
 

 אסבסט  לפירוק היתר  2.5
 

 אם יש לוחות שבורים. וה מדובר אסבסט מה מ"רציין בכום וללסמן בהגשה את האסבסט בצבע כת יש
 

    משרד להגנתת התאם להנחיום : יפורק בהמ"ר אסבסט ושל 50 -מתחת לפירוק אסבסט    3
 .   7מצמת ופינוי מוצר אסבסטת אסבסט מצובעניין ביצוע עבוד הסביבה

ית לאבק  נורים חייב בקבלת אישור הועדה הטכשב וחותו/או ל מ"ר  50סבסט מעל פירוק א   4
  .  8בה ביהס  גנתשל המשרד לה מזיק

 
 
 
 
 
 
 

 
 רשימת יועצי איטום.  6

 
 . 229.1.1בסט. מעודכן לתאריך נוי מוצר אסופיצומצמת מ ביצוע עבודת אסבסט נת הסביבה בענייןהגות המשרד ל הנחי 7

 
 . 25.12.11 -מעודכן ל צמנט במבנים -עבודות פירוק ופינוי של מוצרי אסבסטצוע משרד להגנת הסביבה בעניין ביהנחיות ה 8
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 יתר. לפני ניפוק הה זיק אבק מ  ניעתיבה מהאגף למישור המשרד להגנת הסב יש להמציא את א

לקבלת  לוועדה הטכנית  והוא זה שפונה .  10  9לן אסבסט מורשה שירותיו של קבעל הקבלן לשכור את 
הרישוי העירוני עם  ן מכו ר לציא את האישופניה. יש להמההאישור מונפק תוך מס' ימים מיום ה.  ישורא

בלת  פני קפירוק אסבסט ל  על מוחלט  יסורהסביבה. חל אואסבסט ברשות לאיכות העתק לרכז רעלים  
  של קבלןא' כעובד אחראי וקר אסבסט ששמו אינו מופיע גם בחלק גנת הסביבה. סאישור המשרד לה

 אינו רשאי לבצע עבודות אסבסט. –סט אסב
 .  11לבד ים בלאתרים מורשסבסט יפונה אה

 

 חומרים מסוכנים 4.1

 
 . החוק והתקנותצריכה לעמוד בדרישות כל הפעילות    

 
ם במהלך ביצוע השירות, בכלל  פגעים סביבתייש למנוע היווצרות משיידרבלן לפעול ככל  הק אחריותב 4.2

 ה. ם לסביביעת פיזור השפכיזה , מנ

 

א איכות הסביבה  בנושרש הנדבד את המידע למסור לכל עוובאחריות הקבלן לספק הדרכה לעובדיו  4.3
כל דין   ת ע"פלעבודה בטיחותייו ל עובדו ושנדרשות על ידשטח ולנקוט בפעולות ההקשורה לפעילותו ב

 והוראות הדין בכל עת.  יות החברה בכלבהתאם להנח
 

סודר, מר סיום ביצוע העבודה כשהוא נקי ו לאחדה, ור העבולן להשאיר את אזבאחריות הקב 4.4
 עת. כלה בחברת רצונה של הלשביעו

 
עבודה ויהיו ע הלביצו   יריםם תקינים וכשקום ביצוע העבודה כשהכלי הרכב של הקבלן יתייצבו במ 4.5

 ות הדין. ההיתרים הנדרשים בכל עת בהתאם להוראם, הביטוחים והרישונות, האישורי לי כלבע
 

 
 ה כללית הער

 
ויי חקיקה, תקנות,   אם לשינבהתעת עודכנו מעת להמסמך והם י  תישות והנחיות אלו נכונות למועד הוצאדר

 צא בזה. רד להגנת הסביבה וכיוהנחיות המש

 

 חתום ל הבאנו עאיה ולר

 
 
 
 
 

 ם( )תפקיד החות  )שם החותם(   ( מצהירהימת  )חת 

 

 

 
 . )חלק א'( 3.1324.מזיק מיום ובדים אחראיים של האגף אבק עקבלני אסבסט ורשימת  9

 
 )חלק ב'(. 24.3.13ום רי אסבסט מיסוקפריך ו סטמירשם מפקחי אסב 10

 
 . 25.2.13לת מעודכן לתאריך  ירשם אתרי הפסומ 11
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 ערבות לביצוע  7נספח 
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 יצורף כקובץ נפרד -דהלת עבוותכופרט טכני מ -8נספח 
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 חבי העיר תל אביב יפובר בתנועה בטיחותהוראות – 9נספח 

 הגדרות .1

כת והכוללים תמרור וכל סימון  תכנית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמ  –תנועה  הסדר .1.1
ב, מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופן השימוש  וי, סלול, מוצאו התקן בנ 

  בדרך.

מעבר בין שלבי  חדש ו פקחי תה, לרבות כינון הסדר  כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסט –ה תנוע העברת .1.2
 הביצוע של העבודה.  

  הלאומית החברה  ישראל י נתיב חברת מטעם מוסמךבתנועה  בטיחות בלןק – בתנועה בטיחות  קבלן .1.3
  את  שקיבל חותבטי קבלן  או ;תקפה הסמכה ובעל "(, ישראל"מ )להלן: "נתיבי בע ולתחבורה   לתשתיות

  נתיבי חברת"י  ע שנקבעו  בקריטריונים עמידה  שהוכיח לאחר ההנדסי צועהבי לתיאום המחלקה  אישור
 . ים על פי דיןו/או הגורמים המסמכ ישראל

  במאגר רשום אשר ישראל  נתיבי  חברת מטעם  בתנועה  בטיחות יועצי קורס  רבוג – בתנועה בטיחות יועץ  .1.4
 . ישראל  נתיבי חברת

 . 1961-"אתשכ,  התעבורה לתקנות' א23 תקנה פי על  תנועה להכוונת   מוסמכים – תנועה קחיפ .1.5

היה בוגר קורס להסדרת בטיחות  עובדים. ראש צוות האבטחה י 2הצוות ימנה לפחות  –אבטחה  צוות .1.6
 יבי ישראל(, בעל תעודה תקפה על שמו.  ה )של חברת נתבאתרי סליל

 

 כללי  .2

 אונות באתר העבודה, חלה על הקבלן. חות ומניעת תהמלאה לכל נושאי הבטי האחריות .2.1

מטעמו בטרם תחילת העבודות. שמו ותעודת ההסמכה  בתנועה  הקבלן למנות קבלן בטיחות    חריות בא .2.2
 יצוע ההנדסי.  לקה לתיאום הב ן הבטיחות יועברו מראש ובכתב לאישור המחשל קבל

שים והפרעות לתנועה,  ל שניתן שיבוהקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע ככ   על .2.3
 של עובדיו ושל צד ג'.   טיחותוכן לשמירה על הב

  יום  כל  של   וסיומו   בתחילתו,  העבודה  באתר  בטיחות   ליקויי  לאיתור   סריקה  לבצע  הקבלן   באחריות  .2.4
 :  הבאים הסעיפים פי על העבודה ביומן הקבלן ידי על יירשם הסריקה  ביצוע. עבודה

 ושעת הסריקה;   תאריך 2.4.1

 ; נמצא  אם, פגעהמ 2.4.2

 הטיפול, ככל שנדרש.    אופן 2.4.3

 

 עבודה יוןריש/היתר .3

ה. ההיתר יהיה  הקבלן לקבל מהמחלקה לתיאום הביצוע ההנדסי היתר/רישיון עבודה לפני תחילת העבוד   על
ויימצ  ומקורי,  וברור  העבודה קריא  באתר  של    א  מדויק  מיקום  העבודה,  סוג  הבאים:  הנתונים  את  ויכלול 

 התנועה.   ם/תכנית הסדרהעבודה ומס' התרשי
 ישיון.הר/ההיתר   נאית  פי  על לפעול  מתחייב הקבלן
 

 העבודה  באתר  בטיחות תיק .4
 ת המסמכים הבאים:  העבודה יימצא בכל עת תיק בטיחות שיכלול א באתר

 תשתית. היתר לעבודות /רישיון -

 תיאום הנדסי.   מכתב -

 הסדרי תנועה.    תכנית -

 .  1961-תשכ"אות התעבורה, לתקנ 18התייעצות על פי תקנה   פרוטוקול -

 תנאי משטרה.   מסמך -

 אישור לביצוע עבודות לילה, ככל שנדרש.   טופס -
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  בטיחות ואמצעי תמרור, שילוט .5

  על   שאושרו  זמניים  התנוע  הסדרי  ותלתכני   בהתאם  בטיחות  ואמצעי  תמרור,  שילוט  להציב  הקבלן  על .5.1
 (.המשטרה עם התייעצות )לאחר  מקומית תמרור רשות  ידי

)מחזירי אור( ותקן    1.1חלק    2247אלי מס'  וצבו באתר העבודה יהיו תואמים תקן ישרהתמרורים שי   כל .5.2
 )תמרורים(.   1.2חלק  2247ישראלי מס' 

לוו  על .5.3 הבטיח הקבלן  ואביזרי  ההתקנים  התמרורים,  שכל  הבט דא  ומעקות  ידו  ות  על  המוצבים  יחות 
מו העבודה  ידיבאתר  על  המאושרים  המוצרים  ברשימת  הבין  פיעים  תנועה    הוועדה  להתקני  משרדית 
 מעת לעת על ידי הוועדה.   ובטיחות, המופצת

להצ  גודל .5.4 והנחיות  בתקנות  למוגדר  בהתאם  יהיו  הצבתם  ואופן  במהדורתו  התמרורים  תמרורים,  בת 
 רד התחבורה:  רסם על ידי משהמעודכנת, כפי שפו

י הוריה יהיה  דלם של תמרור ס"מ וגו  90אתרי העבודה אורך צלע של תמרורי האזהרה יהיה    בכל -
 ס"מ.   60בקוטר של 

חלק    2247כמוגדר בתקן ישראלי    3חזר האור של התמרור והשילוט הזמני לא תפחת מרמה  ה  רמת -
 .  2וחלק  1

שתמרור    על - לוודא  תמר  901הקבלן  על  יהבמבואו  908ור  המוצב  העבודה,  אתר  מצויד  ת  יה 
 )בכל צלע מצלעות התמרור(.   932בשלישיית תמרורי 

לקדמותו    עמודי  פירוק  .5.5 מצב  החזרת  מחייב  זמני  זהה  תמרור  ריצוף  באמצעות  יציקה(  באמצעות  )לא 
 לקיים.  

 המוגדר  למבנה תואם יהיה העגלה מבנה מהבהב נייד לוח ,נגררת  חץ  בעגלת  שימוש  הדורשות  בעבודות .5.6

 .ובטיחות עהתנו להתקני  משרדית   הבין  הועדה  "יע המאושר – "מהבהב דניי  ללוח כללי  ט"מפרב 

קבלן  החברה .5.7 החלפת  את  בכתב  לדרוש  חריגות    רשאית  סטיות  לקוי,  תפקוד  בשל  לרבות  הבטיחות 
 בטיחות. באיכות ובאופן הצבת השילוט, התמרור ואביזרי ה

זמניים, חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת  סדרי התנועה ההצבת השילוט לפי תכניות ה  לאחר .5.8
 .  (1עגלת חץ   לם עבור הפריסה של האבזירים )מעלר ששומעבר למחי כךולא תהיה תמורה נוספת בגין 

 

 והכוונתה תנועה העברת .6

 יחילופ  למסלול התנועה והעברת ופיתוח יקוםש,  עבודות ביצוע לצורך תנועה  מסלול נתיב ו/או    סגירת .6.1
  על  ועה תנ  הכוונת  שהוסמך אחר  גורם או /ו  בשכר תנועה פקחי או שוטרים העסקת  מחייבת  , זמני באופן

 .ןדי  פי

 .לכך הוסמך שלא מי ידי  על תנועה הכוונת  על מוחלט איסור חל .6.2

 לאמור בסעיף א' לעיל, ימנה קבלן הבטיחות גם צוות אבטחה.   בנוסף .6.3

 משטרת עם תאום ולאחר הביצוע שלבי תכניות  פי  על תעשה זמני למסלול תנועה  העברת  -מעקף ועביצ .6.4

  על ו  מעודכן  עירוני תנועה העברת לנוהל אםבהת הכול,  יםהזמני   התנועה  הסדרי מתכנן ובאישור ישראל
 . המעודכנת במהדורתו יפו  אביב תל עיריית של תנועה להסדרי המדריך פי

ה  ביצוע .6.5 הדורשת  לתנאעבודה  בהתאם  תנועה  פקחי  ו/או  שוטרים  תפעלת  או  המשטרה  רישיון  י  נאי 
ויקט מטעמו באתר  הפר או מנהל  /העבודה העירוני תיעשה רק בנוכחות מנהל הפרויקט מטעם העירייה ו

 העבודה.  

קחי התנועה יצוידו על ידי הקבלן )במידת הצורך( במכשירי קשר אלחוטיים תקינים לצורך  / פ  השוטרים .6.6
 וונת והעברת התנועה באתר העבודה.  ביצוע הכ 

ה   הקבלן  .6.7 באתר  ידי    2עבודה  יחזיק  על  לך  שיידרש  בעת  או  תקלה  של  למקרה  לפחות,  קשר  מכשירי 
 ה באתר העבודה.  ריי מטעם העי הפיקוח

 

 בטיחות  ויי ליק בשל עבודה הפסקת .7

רע ליקוי  יורה על הפסקת עבודה, כאשר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי א  החברההפרויקט מטעם    מנהל  .7.1
דים באתר העבודה. מנהל הפרויקט מטעם החברה  דרך ו/או לעובבטיחות, המהווה סכנה למשתמשי ה

 בות הבאות: ודות גם בנסייהיה רשאי להפסיק את ביצוע העב

יועץ בטיח  כאשר 7.1.1 דו"ח  ליקויים  קיבל  ישנם באתר  לפיו  חוזרים, אשר הקבלן אינו  ות בתנועה, 
 אינו פועל לאי הישנותם. מתייחס אליהם באופן הראוי ו/או 
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  או,  בוקר  בכל  לבצע  העירוני  הפרויקט  מנהל  של אחריותושב,  היומי  יורהס  במסגרת  כאשר 7.1.2
 מהווה  דעתו  שקול פי  על  אשר  , בטיחותי  ליקוי  יתגלה , ההעבוד  על  קוחפי של שוטף   במהלך

 . העבודה  באתר לעובדים או/ו הדרך למשתמשי  סכנה 

 פי הנחיית המנהל.   על 7.1.3

 

בלן באופן מידי בעל פה. במקביל, ירשום  הל הפרויקט לקעל הפסקת העבודה יימסר על ידי מנ  הדיווח .7.2
ידו באתר העבודמן העבודה וב מנהל הפרויקט את ההנחיה האמורה ביו ה.  תיק הבטיחות המתנהל על 

כן, ימסור מנהל הפרו וכן למנהל מחלקת תאום כמו  ובעל פה למנהל או מי מטעמו    יקט הודעה בכתב 
 הביצוע ההנדסי.  

 

ויקט העירוני ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר  אחר שמנהל הפר לעבודה תיעשה ל  החזרה .7.3
הבטיחותי  הדר  הסיכון  חזלמשתמשי  על  דיווח  העבודה.  אתר  עובדי  ו/או  ידי  ך  על  יימסר  לעבודה  רה 

ם הביצוע ההנדסי. כמו כן,  ל הפרויקט בכתב וטלפונית למנהל או מי מטעמו וכן למנהל מחלקת תאומנה
 ערה ביומן העבודה.  ירשום על כך המנהל הפרויקט  

 

ל פי הנחיות מנהל הפרויקט.  ידי בליקוי עהפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מ  עצם .7.4
יפעל באופן מידי לטיפבמקרה שהקב  לא  יפעל  לן  מנהל הפרויקט,  פי הנחיות  על  ול בליקוי הבטיחותי, 

הפרו  להוראות המנהל  חלופי, בהתאם  להפעלת קבלן  כן,יקט  כמו  הפרויקט     חוזה.  מנהל  כך  על  ידווח 
  באופן  עבודה  הפסקת  של  מקרה  כלבוע ההנדסי.  למנהל או מי מטעמו וכן למנהל מחלקת תאום הביצ

  הנזקים  בעלויות  יישא  הקבלן,  בטיחותיים  ליקויים  בשל,  אמל  או  חלקי  באופן,  לצמיתות  או  זמני
 . כאמור, העבודה הפסקת עקב  ולאחרים  ול שייגרמו

  
 בטיחות ליקויי לבש מוסכם יצויפ .8

 

מוסכם לליקויים באמצעי  ח הפיצויים התפעל בהתאם לאמור בלו  החברהשיימצאו ליקויי בטיחות,    ככל .8.1
 שות הבטיחות באתרי עבודה, המצורף כנספח א' להלן.  בטיחות או בדרי

 .המוסכם הפיצוי יושת בטרם קוייםהלי לתיקון אזהרה תינתן ההתארגנות בתקופת .8.2

 שבטבלה המוסכם  הפיצוי בהפעלת אין  וכי  עבודה הפסקת במקום בא אינו  כם  י הפיצוי המוסכ  יובהר  .8.3

 .עבודה הפסקת על להורות העירייה של מזכותה לגרוע כדי

 .נקי/ברור לא תמרוראו /ו  נכונה לא הצבה, דהוי צבע משמע,  פגומים תמרורים כי, ובהרי .8.4

 .ןתוק לא הליקוי בו יום כל עבור הינו  וסכםהמ  הפיצוי .8.5

 רה. ת"א או בחבבע  לתיאום הביצוע ההנדסי המחלקה  ידי על  לעת מעת יעודכן המוסכם הפיצוי לוח .8.6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 ""עסקי שמור

 61מתוך  60עמוד 

 נספח 10  - פרוטוקול מסירה
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 תעודת השלמה   - 11נספח 
 

 ן( )אישור על ביצוע כלל העבודות שנדרשו מהקבל
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


