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  עייים  תוכן
  

                :המכרז מסמכי
  

  המכרז והוראות למשתתפים תאי  א': מסמך  . 1
  

  משתתף למכרז  הצהרת:     1 טופס    
  

  כתב ערבות בקאית להצעה למכרז  סחו:     2 טופס    
      

    .מבוטל  :3 טופס  
  

    :      אישור עו"ד4 טופס    
  

  : תצהיר העדר הרשעות ושמירה על זכויות עובדים(א) 5 טופס    
  

  מתן ייעוץ למפעלים/עסקים בתחומי התאגיד(ב): תצהיר  5טופס     
    
  מוצע לאישור על ביצוע עבודות וסח  :6 טופס    

  
  סח כתב התחייבות של "דוגם מוסמך"ו  :7טופס     

  
  וסח כתב התחייבות והצהרה של "מעבדה מוסמכת"  : 8טופס     

  
  תצהיר בדבר טכולוגיה לדיגום רציף  : 9טופס     

  
  תצהיר בדבר תוכה ייעודית ליהול ויתוח תוצאות הדיגומים  : 10טופס     
     
      

  
  

  התקשרות חוזה  ב':  מסמך   .2
  

  בות בקאיתער וסח  -  '   א ספח
  קיום ביטוחים אישור  -     ב' ספח
  / המפרט הטכיהמיוחד  המפרט  -   'ג ספח
  התחייבות לשמירת סודיות כתב  -   )1( 'ד ספח

  למיעת יגוד עיייםהתחייבות  כתב     -     )2(ד'  ספח               
  בטיחות –והתחיבות הקבלן  הצהרות  -   'ה ספח
   יעותיסול תבעל ח הצהרה  -  ו' ספח

  לביצוע בדיקות ודיגומים פיםתערי     -           ספח ז' 
  

  
המפרטים והתקים המצויים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר קבע בכל דין או בכל מסמך  כל  .3

  ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.
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  א' מסמך
  

   רי צרת מפעלי מים וביוב בע"מתאגיד הו מ"מי עם תאגיד מים וביוב אזורי בע
  

   64/2018פומבי מס'  מכרז
   יהול וביצוע פעילות יטור שפכי תעשייה

  
  

  המכרז והוראות למשתתפים תאי
  

  המכרז מהות  .1
מי עם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ ותאגיד הרי צרת מפעלי מים וביוב בע"מ (כל אחת לחוד   1.1

 ישירות למתןהצעות ) מזמיות בזה, כל אחת לחוד, "דתאגי"האו  "החברה"תיקרא להלן: 
" העבודהלתאי והוראות מסמכי המכרז (להלן: " בהתאםיטור שפכי תעשייה,  ביצועו ליהו
  ").העבודותאו  

  

ההתקשרות  תקופתצו התחלת עבודה.  מתןממועד  חודשים 24-היה ל שרותההתק תקופת  1.2
וספות בסה"כ. החברה רשאית, לפי  שים 3-ל חודשים ועד 12-פעם ל  כלתוארך מאליה 

 תקופתאת  האריךלהאריך את תקופת ההתקשרות או ל שלאשיקול דעתה הבלעדי, 
  ההתקשרות לתקופה הקצרה מהאמור לעיל, הכל בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות. 

  
וחוזה ההתקשרות המצ"ב על  זההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תאי המכר תאי  1.3

  ספחיו והמהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז.
  

ובין השאר במפרט המיוחד המצורף , ותאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, היקפן העבודות  1.4
 ).  "המפרט הטכי/המפרט המיוחד"(להלן:  למסמך ב' כספח ג'

  
  

  מבוטל.   .2
  

  
  סף  להשתתפות במכרז  תאי  .3
  

כדין בישראל, העומדים במועד הגשת  הרשומיםאו תאגידים  יחידים מציעיםלהשתתף במכרז  רשאים
  להלן: המפורטיםהתאים  בכלההצעות במכרז 

  
שירותי יעוץ  במתןסיון מוכח י יבעל ם) הומעביד עמ- המועסק על ידו (שיש יחסי עובד או עובד המציע  .3.1

, במשך שתיים רצופות זהכדרש במכרז  (כולל הכת תכית יטור) פעילות יטור שפכי תעשייה יהולו
תאגידי מים וביוב (כהגדרתם בחוק תאגידי מים ) 3( שלושה, עבור לפחות 2014-2017לפחות בין השים 

 50 יש לפחותבתכית היטור של כל אחד מהם, המאושרת על ידי המשרד להגת הסביבה,  אשרוביוב) 
 . מוטרים מפעלים

 

סמכת" כהגדרתה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי "מעבדה מולמציע הסכם התקשרות בתוקף עם   .3.2
 שהוסמכה לבצע), "שפכי תעשייה"כללי (להלן:  2014- דמפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"

בתוספת השלישית לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים  5 בפרט המפורטותהבדיקות  סוגימ 70%לפחות 
  . 2009-, תש"עלשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב)

 
 

אחד מהם היו "דוגם מוסמך" כהגדרתו בכללי  שכל דוגמי שפכים מוסמכים 2מעסיק לפחות  המציע .3.3
 לחלופין, או שי דוגמי שפכים כאמורתקשרות בתוקף עם למציע הסכם ה לחלופיןאו  ,שפכי תעשייה

   . , מעסיקה שי דוגמי שפכים כאמור3.2המעבדה עמה התקשר המציע, כאמור בסעיף 

  
הציוד  ,3.2כאמור בסעיף או בבעלות המעבדה המוסמכת עמה התקשר המציע,  מציעבבעלות ה .3.4

 טכולוגיה לדיגום רציף. וה
  

 בבעלות המציע תוכה ייעודית ליהול ויתוח תוצאות הדיגומים.  .3.5
  

  מציע אשר צירף להצעתו ערבות בקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. .3.6
  

ת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים ולא תותר השתתפות תאגידים ו/או תתאפשר הגש לאכי  יובהר
ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת  שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות בהליך זה.
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וכל המסמכים הדרשים יהיו על שם המציע בלבד  הדרש מהמציע יהיה על שם המציע בלבד הסיון
  .אלא אם כן צויין מפורשות אחרת

  
  
  המכרז מסמכי  .4

  המכרז הם המסמכים המפורטים להלן (בין אם צורפו ובין אם לא צורפו) : מסמכי
  המכרז והוראות למשתתפים, והטפסים המצורפים אליו. תאי   - א' מסמך  .א
  

  חוזה ההתקשרות וספחיו. וסח   -  ב' מסמך  .ב
  

שהוא מהווה מסמך ממסמכי אשר קבע בכל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז  מסמך אחר כל  .ג
    המכרז, לרבות כל המפרטים והתקים המצויים במסמכי המכרז.

  
  
  
 

   המכרז מסמכי קבלת  .5
 –, בימים א'  , צרת עילית19מעלה יצחק  המכרז יתן לקבל במשרדי תאגיד מי עם שברחובאת מסמכי 

  . 01.05.2018, וזאת החל מיום 08:00-16:00ה' בין השעות: 
   . www.mey-noam.co.ilין במסמכי המכרז באתר האיטרט שכתובתו יתן לעי

  
  
   ):בחתימתו המציע לצרף להצעתו (בוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים על  .6

    
או  המציע לצרף להצעתו רשימת תאגידי מים וביוב בהם הוא על לעיל 3.1עמידה בתאי סף  להוכחת 6.1

. הרשימה תכלול בין 3.1בתאי סף תן שירותים כמבוקש  מעביד)-עובד על ידו (ביחסי המועסק עובד
ומועד סיום,   יםהשירות מתןמועד תחילת היתן,  ים: שם תאגיד המים והביוב , פירוט השירותיתרה

 . ופרטי התקשרות עימו המים והביוב בתאגידשם איש קשר 
 

"ב וסח מוצע מצ -על מתן השירותים  ובוביתאגידי מים  שלושה מלפחות אישורעל המציע לצרף  בוסף
  למסמך א'. 6 טופס  -

 תעודות הסמכה של שי דוגמים מוסמכים המועסקים על ידי המציע 6.2
  או לחלופין:

ככל שלמציע התקשרות בתוקף עם שי דוגמים מוסמכים, דרש לצרף כתב התחייבות חתום על ידי שי 
  הללו.  א' וכן תעודות הסמכה של שי הדוגמיםלמסמך  7כטופס הדוגמים המוסמכים בוסח המצ"ב 

  או לחלופין:
אישור המעבדה על כך  –ככל שהמעבדה המוסמכת עמה התקשר המציע מעסיקה שי דוגמים מוסמכים 

 למסמך א' וכן תעודות הסמכה של שי הדוגמים הללו. 7כטופס בוסח המצ"ב 
 

הצעתו הצהרה ממעבדה מוסמכת בדבר לעיל, על המציע לצרף ל 3.2לשם הוכחת עמידה בתאי הסף  6.3
כתב התחייבות חתום על ידי המעבדה  , וכןלעיל 3.2היותה בעלת ההכשרות הדרשות בתאי סף 

 למסמך א'.   8כטופס המוסמכת בוסח המצורף 
 

לדיגום טכולוגיה ציוד ולעיל, על המציע לצרף להצעתו הצהרה בדבר  3.4לשם הוכחת עמידה בתאי סף  6.4
 . בוסף, על המציע להוסיף תיאור של הטכולוגיה. למסמך א' 9טופס ח המצורף כבוס – רציף

  
תוכה ייעודית ליהול בדבר לעיל, על המציע לצרף להצעתו הצהרה  3.5לשם הוכחת עמידה בתאי סף  6.5

מסמך א'. בוסף על המציע להוסיף תיאור של ל 10טופס בוסח המצורף כ – ויתוח תוצאות הדיגומים
  התוכה.

  
 על יכוי מס הכסה במקור. אישור 6.6

 
 בתאי המכרז. , כדרשלהצעהבקאית  ערבות 6.7

 
 ממהל המכס והבלו לכך שהמציע רשום כעוסק מורשה. קףבתו אישור 6.8

 
 למסמכי המכרז. 4 טופסעו"ד בוסח המצורף כ אישור 6.9

 
חוק העדר הרשעה בעבירות לפי  על, 1976- עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו חוקלפי  תצהיר 6.10

וחוק שכר  1991- עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים), התש"א
 .5(א) טופס, בוסח המצורף כ1987-מיימום, התשמ"ז

  
 (ב). 5טופס , בוסח המצורף כתצהיר מתן ייעוץ למפעלים/עסקים בתחומי התאגיד 6.11
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 . עעל ידי המצימטעם המציע המוצע  ט"ח של מהל הפרויקקו 6.12

 
 רשימת ממליצים עם פרטי טלפון להתקשרות. וכן וביובמתאגידי מים  בכתב מלצותה 6.13

 
ו/או השיויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, פרוטוקול סיור  עדכויםההבהרות ו/או ה כל 6.14

 הקבלים וכן סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי המציע.
 

  

  לק בלתי פרד ממסמכי המכרז.ו/או התוים שיוגשו על ידי המציעים יהוו ח המסמכים
  

  
 

  ההצעה הגשת. 7
על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותאי המכרז, וכן תשומת לב   7.1

את יתר מסמכי המכרז שמסרו לו על ידי החברה, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים 
 מיוםלא יאוחר  ילית,, צרת ע19מעלה יצחק תאגיד "מי עם" שברחוב הממוקמת במשרדי 

יהול וביצוע פעילות  64/2018מכרז פומבי מס' " . על המעטפה יצוין: 12:00בשעה  21.05.2018
  ."יטור שפכי תעשייה

  במועד האמור דלעיל תערך פתיחה פומבית של תיבת המכרזים.
  

  רז.משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, איו עוה על דרישות המכ  7.5
  

באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה   7.6
  והמועד בהם הוגשה.

  
על המציע לציין את שיעור ההחה באחוזים (החה אחת על בסיס החה. המכרז הוא מכרז   7.7

 בתוספת השלישית לכללי תאגידי מים וביוב 5פרט בהמפורטים  יפיםתערכוללת) ביחס ל
מצ"ב למען הוחות  - 2009 –(תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע 

, המתייחסים לעלות ביצוע הדיגומים למסמכי המכרז למסמך ב'ז' כספח  התעריפים כון להיום 
  והבדיקות. 

 ר החודשי, על המציע לציין את שיעור ההחה באחוזים שמועק על ידו ביחס לסך הריטייבוסף  
לחודש לא כולל ₪  30,000לסך של , קרי, למתן שירותי יהול וליווי פעילות יטור שפכי תעשייה

    , לשי התאגידים יחד.מע"מ
  

בגין . החה ראשוה שתי החות פרדותדרש לציין  מען הסר ספק, מובהר בזאת כי המציעל  
בגין  מים והבדיקות, והחה שייההמתייחס לעלות ביצוע הדיגוז'  ספחב העלויות הקובות 

  לשי התאגידים יחד למתן שירותי יהול וליווי פעילות יטור שפכי תעשייהריטייר חודשי 
  החות פרדות). 2(סה"כ 

    
   המצ"ב.   1טופס את שיעורי ההחה המוצעים, כאמור לעיל, יש לציין על גבי 

  
  ) אחוז.0שיעור ההחה יכול להיות אפס (

  
  , אלא החה בלבד.  ספח ז'באת, כי המציע איו רשאי להציע תוספת לעלויות הקובות מובהר בז

  
, תיחשב כחלה בפרד גם על כל אחד ספח ז'ביחס ל מובהר כי ההחה שבהצעת המציע

  ספח ז'. כפי שמופיעים ב מהתעריפים
  

והן עבור תאגיד  למען הסר ספק, יובהר כי אחוז ההחה יהיה אחיד וזהה הן עבור תאגיד מי עם
   הרי צרת.

כל אחד מהמזמיים בפרד (כל אחד עפ"י  ל ידיהתשלום עבור הריטייר החודשי ישולם ע
ים גם יחדיו יעבור שי המזמ סכום מאוחדדלעיל הו  7.7חלקו) כאשר הסכום הקוב בסעיף 

    אשר ישולם בכפוף להצעת המחיר שתוגש ע"י המשתתפים.
  

   .היטלים החליםכוללים את כל המיסים וה במכרזהצמדה למדד. המחירים ישולמו הפרשי  לא  7.8
  

כל דין, של כל הפעולות  יהצעת המציע לקחת בחשבון ולכלול ביצוע מלא, מושלם ועל פ על  7.9
וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, וכל ההוצאות הלוות להן. האחריות המלאה 

, לשם השגת התוצאות להן מחויב הזוכה על פי החוזה, הן לבצע, לרכוש ולספק, את כל שדרש
  של הזוכה, והמימון שיידרש לכל אלה יהיה מימון עצמי שלו אם לא אמר במפורש אחרת.  
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תהיה סופית עבור כלל שירותי המציע הזוכה בהתאם  התמורהלגרוע מהאמור לעיל,  מבלי
ך קיום כל התחייבויות המציע על למסמכי המכרז ותכלול את כל ההוצאות המתחייבות לצור

, בין היתר: צילומים, לרבותפי כלל מסמכי המכרז ואף תכלול את כל ההוצאות הלוות (
  "ב).וכיו , משלוח דוארה, הוצאות סיעה, ביטול זמן, ביטוחיםיטלפוים, אש"ל, חי

  
  

  כרז.תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המ החברה  7.10  
  

חתימה מלאה  ולחתום המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז על  7.11
לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז.  על  מיועדבכל מקום ה

  המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו. 
  סמכי המכרז, וזאת בדיו.למלא את כל הפרטים הטעוים מילוי בכל מ מציעה על

  

המכרז, המאשרת כי ראה, בדק  לתאי 1 טופסמשתתף המצורפת כ תיחתום על הצע המציע  7.12
והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע 

 המכרז. שואהעבודות 
 

כל המסמכים הדרשים במכרז, כולל המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, ו הצעת  7.13
יסיוןהערבות הבדרשותקאית, המשתתף במכרז , יהיו על שם ה, ההסמכות וההכשרות ה

   , אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.בלבד
  

  :ביטוחים   7.14
  

    
שיזכה  הקבלןלקיום ביטוחים על ידי  "החברה"תשומת לב המציעים מופית לדרישות   7.14.1

הוראות " ו/או "הביטוחים הדרשים" ו/או "דרישות הביטוח"(להלן:  במכרז
  .", בהתאמה)הביטוח

  
  .זה, לעיל ולהלן 7.14כאמור בסעיף  ביטוחהידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן  7.14.2

  
הוראות הביטוח ואת מהות דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את   7.14.3

 בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזכי לפי מסמוהשירותים העבודות 
  .ולהלן לעיל כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הדרשים 

  
בידי  ולהפקיד המכרז במסמכי הדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב  7.14.4

ביצוען של העבודות ו/או מתן השירותים וכתאי לא יאוחר ממועד תחילת  החברה
(בוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על הקבלן אישור ביטוחי את ספח ב' , חילתםלת

  ידי מבטחי הקבלן. 
  

 בכפוף לדרישתכאמור, מתחייב הקבלן כי אישור עריכת הביטוחים המצאת בוסף ל  7.14.5
  .הדרשות הביטוח פוליסותמ העתקיםלה  ימציאבכתב  החברה

  
יגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פיה כל הסתימובהר בזאת במפורש כי   7.14.6

להבהרות ובתוך המועד שקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלה הסתייגויות 
) עלולים ספח ב'. מובהר, כי שיויים ביחס לאישור קיום הביטוחים (לדרישות הביטוח

ל שייערכו לגרום לפסילת ההצעה. לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ככ
) החברה תהא רשאית ספח ב'שיויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור ביטוחי הקבלן (

להתעלם מהם ו/או לבקש את תיקום והוסח המחייב היו הוסח שצורף למסמכי 
  המכרז והחוזה על ספחיהם.

  
, לןהקבאישור ביטוחי ב' ספח אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי   7.14.7

למוע ממו  תהייה רשאית החברה, ו המקורי)בוסח( חתום כדין על ידי מבטחי המציע
 בשל אי הצגת האישור ביצוען של העבודות ו/או מתן השירותיםאת מועד תחילת 

  .ם כדרשהחתו )ספח ב'(
  

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 7.14.7בוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   7.14.8
 ספח אישור ביטוחי('ספח ב) החברה תהייהלעיל,  7.14.7כאמור בסעיף , הקבלן 

  . במכרז הקבלןכמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של  בקבלןלראות  תרשאי
  

 יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  7.14.9
המציע כי בדק עם מבטחיו והצהרת אישור  יםהוו, המאלא בחתימה וחותמת של המציע

  .ואין להם הסתייגות לגבי הוסח, התאים והכיסויים הביטוחיים הדרשים
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  חית ההצעותב. 8

  

  בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים ההצעות יבחו על פי מאפייי השקלול הבאים:  

  מהציון הסופי 40%יהווה  - ציון איכות ההצעה )1(

(כאשר אחוז ההחה לריטייר  מהציון הסופי 60%יהווה  -  פיתציון להצעה הכס )2(
רון מהווה ואחוז ההחה לכתב הכמויות/מחי ,מהציון הסופי 40%החודשי מהווה 

   ).מהציון הסופי 20%

הצעותיהם של מציעים שלא תעמודה בכל תאי הסף תיפסלה. רק למען הסר ספק, יובהר כי 
  .ההצעות שקלולל שאי הסף תעבורה לשלב ם בכל תהצעותיהם של מציעים העומדי

  

  ציון איכות ההצעות.  9

  . מהציון הסופי 40% ווהאיכות ההצעות יה ציון

וזאת על בסיס , בדיקת ודירוג ההצעותוועדת המכרזים של החברה תהיה אמוה על                9.1
זה ועל  המסמכים והמידע אשר יוגשו ו/או יומצאו על ידי המציע בהתאם להוראות מכרז

  פי המדדים והקודות המפורטים בטבלה שלהלן. 

תפה באופן עצמאי ללקוחותיו של המציע וזאת על מת לשמוע חוות  וועדת המכרזים               9.2
   דעת לגבי אופן מתן השירות על ידי המציע. 

צעותיהם עים אשר הרשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לזמן מצי וועדת המכרזים               9.3
על המציע להגיע לפגישה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.  עמדו בתאי הסף

  . (לגביו צירף קו"ח במועד הגשת ההצעות) עם מהל הפרויקט המוצע מטעמו פגישהל

  

  

   קודות 100"כ ציון מירבי : סה

  

   מירבי יקוד  המרכיב הבחן   

  מהל הפרויקט זמיות.1

  

10  

  10  קטמהל הפרוי אמיות.2

  מהל הפרויקט מקצועיות.3

  

20  

יכולת התמודדות מול השגות ו/או עררים .4
  של מפעלים

20  

(ככל שהטכולוגיה  טכולוגיה לדיגום רציף.5
  מתקדמת יותר, ייתן יקוד גבוה יותר)

20  

  20  עמידה בתכית היטור השתית.6

  

  

    100יקוד מירבי "כסה

  
  

  ציון להצעה הכספית  .10
  

  רש לציין בהצעתו שתי החות פרדות: המציע ד  
 . מהציון הסופי 20% מהווה -  ספח ז'התעריפים הקובים בבגין ראשוה  החה )1(
מהווה  - למתן שירותי יהול וליווי פעילות יטור שפכי תעשייהבגין ריטייר חודשי  החה שייה )2(

  .מהציון הסופי 40%
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 (דהייו ההצעה הכספית המוכה ביותר) יותרב הגבוה המוצע אחוז ההחהייקבע כדלקמן: הציון  )3(
לפי  –אחוז הגבוה ביותר ל ביחס יותר מוך בציון יוקדו האחרים המציעים וכל קודות 100 יקבל

  "ערך משולש". 
    

  
  הציון הסופי.        11
  

  הציון הסופי יקבע באופן הבא:  
  

 ריטיירביחס ל*  ציון    40%+            יחס לספח ז'ב*  ציון   20%*  ציון איכות    +         40%ציון סופי =   

  
  ההצעה שתזכה לציון הסופי הגבוה ביותר תיחשב כהצעה הטובה ביותר. 

  
  

    
  
  

  לצורך המחשת חישוב הוסחה, להלן דוגמא מספרית:
  

 החה מוצע לריטייר החודשי:אחוז 

  .קודות 100יקבל  –) "ע הגבוה ביותראחוז ההחה המוצ" –(להלן  לריטייר החה 20% –מציע ראשון 

  .קודות 50  יקבל -יוקד ביחס לאחוז ההחה המוצע הגבוה ביותר  –לריטייר החה  10% –מציע שי 

  )20/  100*  10 להלן: (לפי החישוב

. קודות 25יקבל  - יוקד ביחס לאחוז ההחה המוצע הגבוה ביותר  –לריטייר החה 5% –מציע שלישי 

  )20/  100*  5שוב להלן: (לפי החי

  

 :ספח ז'החה מוצע לאחוז 

  .קודות 100יקבל  –) "אחוז ההחה המוצע הגבוה ביותר" –(להלן  ספח ז'ל החה 10% –מציע ראשון 

  .קודות 50  יקבל -יוקד ביחס לאחוז ההחה המוצע הגבוה ביותר  – ספח ז'להחה  5% –מציע שי 

  )10 / 100*  5 להלן: (לפי החישוב

. קודות 50יקבל  - יוקד ביחס לאחוז ההחה המוצע הגבוה ביותר  –ספח ז'ל החה 5% –מציע שלישי 

  )10/  100*  5(לפי החישוב להלן: 

  

  ציון לאיכות ההצעה לצורך הדוגמא: 

  60 – מציע ראשון

  90 – מציע שי

  40 – מציע שלישי

  

  הציון הסופי לצורך הדוגמא:

  84=    100*   40%+       100*  20%+        60*  40%מציע ראשון:   

  66=      50*   40%+        50*  20%    +     90*  40%שי:       מציע 

  36=      25*   40%+        50 *  20%+       40*  40%שלישי:   מציע 

  

  הציון הסופי הגבוה ביותר בדוגמא לעיל היו של המציע הראשון. כלומר 
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   רבויותע  .12
בקאית מקורית בלתי מותית, אוטוומית, של משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות  כל  12.1

"מי עם תאגיד מים וביוב אזורי  לטובת לתאי המכרז 2 טופסבק ישראלי, בוסח המצורף כ
 ) ₪ ארבעים אלף( ₪ 40,000  , בסך של"תאגיד הרי צרת מפעלי מים וביוב בע"מ" -בע"מ" ו

למען הסר ספק, יובהר כי על המציע להגיש ערבות אחת בלבד שתשמש  ").הערבותהלן: "(ל
  .  ערבות להצעה

  

הבקאית חייבת לעמוד בכל התאים המפורטים במסמכי המכרז. קבעה החברה, על  הערבות  12.2
 תהיה פי שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בקאית בהתאם לאמור לעיל, 

  שאית לפסול את אותה הצעה.החברה ר
  

החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות  .21.09.2018הערבות יהיה עד ליום  תוקף 312.
  . הערבות תוקף את (ארבעה) חודשים וספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך 4למשך 

  

מת שהמשתתף תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אי כל אחת מהחברות המזמיות  12.4
  לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תאי המכרז.

 

חתימת חוזה בין הזוכה  אחרהבקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, ל הערבויות  12.5
לאחר קבלת החלטה בדבר  ימים 90 - , ולא יאוחר מלבין כל אחת מהחברות המזמיות במכרז

  הזוכה במכרז.
  
 

  ההצעה תוקף  .13
(ארבעה) חודשים וספים עפ"י  4-ההצעה יוארך ב תוקף .21.09.2018תוקף עד ליום תהיה ב ההצעה  

 דרישת החברה. 
  
  

  בוטלמ  .14
  

  

  ושיויים  הבהרות  .15
 16/05/2018 מיוםרשאים להפות שאלות הבהרה בכתב לחברה, עד לא יאוחר  משתתפים  115.

  .   noam.co.il-info@mey :"לדואל  wordשליחת קובץ באמצעות  וזאת 12:00בשעה 
  

 - הצעות למכרז גשתעד המועד האחרון לה –, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תעה החברה  15.2
לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל.  אי קבלת 

  להגשת ההצעות. תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד 
  

להכיס שיויים ותיקוים  - עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  -רשאית  החברה  15.3
  במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. 

  

והבהרות לשאלות שהופו לחברה בכתב, המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים,  תשובות  15.4
לכל מי שפה החברה במסמכי המכרז, ישלחו בכתב בדוא"ל  וכן כל שיוי ו/או תיקון שתכיס

  בכתב  או השתתף במפגש מציעים וכן יתפרסמו באתר האיטרט.
  

ורק תשובות, הבהרות ועדכוים שיתו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את החברה,  אך  15.5
פו על ידי המציע הם ייחשבו לכל דבר ועיין כחלק מתאי המכרז והצעת המציע, והם יצור

  להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הדרש. 
  

  
  ההצעות בחית  .16

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תאיה או בשל חוסר  החברה  16.1
התייחסות לתאי המכרז באופן שלדעת החברה מוע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי 

  צעה.סבירים עלולים לגרום לפסילת הה
  

כל שיוי או תוספת שייעשו  והגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/א אי  16.2
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שיוי או תוספת בגוף המסמכים 

  ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
  

  

המשתתפים פרטים ו/או מסמכים וספים ו/או הבהרות וספות ו/או רשאית לדרוש מ החברה  16.3
השלמות לשביעות רצוה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מת לבחון את המשתתף, חוסו 
הכלכלי, יסיוו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור.  לא המציא הקבלן פרטים ו/או 

  והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו. מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן,
  

רשאית לבחון במסגרת בחית ההצעות את אמיותו וכושרו של המשתתף לבצע את  החברה  16.4
  החוזה המוצע ואת יסיוו.
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רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים,וכיוב', כדי לוודא שאלה  החברה  16.5
  החלטה במכרז, וכתאי לזכייה בו.תואמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם ל

החברה רשאית להתחשב בכל שיקול אשר יש בו בכדי להשפיע על יכולת המשתתף לבצע את   16.6
ו/או כל שיקול אשר יש בו בכדי  העבודה לרבות שיקולים של מהימות, אמיות, יסיון עבר

  .להצביע על יכולת המשתתף לבצע את עבודותו
שבון את היקף הפעילות הוכחית של המשתתף במסגרת ייצוג החברה רשאית לקחת בח  16.7

וליתן לכך משקל בבואה לדון בהצעת המשתתף. בכל  מפעלים/עסקים בתחומי יישובי התאגיד
מקרה הזוכה במכרז יהא מחוייב לחתום על תצהיר העדר יגוד עייים ולהתחייב להימע מכל 

   עייים.מצב אשר יש בו יגוד עייים ו/או חשש ליגוד 
  
  
  

  על תוצאות המכרז הודעה  .17
  ו/או בדואר רשום. בפקסימיליה או/ו במיילבמכרז תימסר הודעה  לזוכה  17.1

  

רשום. הערבות   בדואראו  בפקסשהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב,  משתתף  17.2
לבין כל  במכרז שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין הזוכה

  לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. ימים 90 -ולא יאוחר מאחת מהחברות המזמיות, 
  

ייחתם חוזה, שהעתקו מצורף כחלק בלתי  כל אחת מהחברות המזמיותהזוכה במכרז לבין  בין  17.3
  פרד ממסמכי המכרז.  

  

לכך. עד למועד חתימת ימים מיום שיידרש  14/זוכים במכרז יחתום על החוזה תוך הזוכה  17.4
, לטובת כל החוזה יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה

  ' לוסח החוזה המצ"ב. א, בוסח כתב הערבות המצורף כספח אחת מהחברות המזמיות
  

למועד החתימה על החוזה ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא  עד  17.5
אם לתאי המכרז, ובכלל זה, בין השאר, אישור על קיום הביטוחים הדרשים על פי בהת

  מסמכי המכרז, בוסח הדרש במסמכי המכרז, חתום על ידי חברת ביטוח (וסח מקורי). 
  

והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית לבטל את  היה  17.6
תב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה וזאת הזכייה במכרז בהודעה בכ

לאחר שיתה למשתתף הודעה בה דרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות 
בהתאם להודעה ותוך זמן שקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל 

  דין.
  

  את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:  לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל בוסף  17.7
  

בידי החברה הוכחות, להחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו תן או  כשיש  17.7.1
   או טובת האה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. דורוןהציע שוחד, מעק, 

  

לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שיתה במכרז איה כוה, או  התברר  17.7.2
תף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה כדי להשפיע שהמשת

  קביעתו כזוכה במכרז. לע
  

הזכייה במכרז כאמור לעיל, רשאית החברה להגיש את הערבות הבקאית שבידה לגבייה וכן  בוטלה  .18
ה בגין למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם ל

  כך.  
  
  

  זכויות שמירת  .19
  או הצעה כל שהיא. ביותרהציון הטוב  בעלתהחברה מתחייבת לקבל את ההצעה  אין  19.1

  

לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד  מבלי  19.2
  ד החברה בשל כך. שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טעה ו/או תביעה כג

  

רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר,  אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא  החברה  19.3
  לשביעות רצוה, או שוכחה לדעת שכישוריהם אים מספיקים לפי שיקול דעתה. 

  

  הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה.   כל  19.4
מוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכת במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שי המשתתפים

והגשת הצעה במכרז זה. מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם יתים למציע בהשאלה 
לשם הכת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד המועד האחרון להגשת ההצעות 

ין ע"י למכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו וב
  אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
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  הסתייגות  .20

להכיס כל שיוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז.  אין
הם, בין על ידי תוספת כל שיוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגבי

ההצעה, ולחילופין  לפסילתבגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום 
  הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.    - החברה תהא רשאית להתעלם מאותו שיוי או הסתייגות 

  
  הוצאות  .21

למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על  ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכת ההצעה כל  
  המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא. 

  
  

  
  כמות עבודות והרחבת שטחי פעילותה של החברה הגדלת  .22
  

בזאת, כי ישה אפשרות כי שטחי פעילותה של החברה יורחבו בעתיד לכלול רשויות מקומיות  מובהר  
וביוב אחר ו/או בדרך של צירוף רשויות מקומיות וספות, בדרך של מיזוג של החברה עם תאגיד מים 

  וספות לחברה ו/או בדרך של הקמת חברת בת ו/או בדרך אחרת כלשהי.    
  

לבצע את  זוכהעתה המלא והמוחלט, לדרוש מן התהא רשאית אך לא חייבת, לפי שיקול ד החברה
כאמור לעיל, וזאת ללא  העבודות שוא החוזה דא, או חלקן, גם בשטחי הפעילות שיתווספו לחברה,

ובהתאם להוראות מסמכי המכרז, בשיויים י הזוכה ורה למחירים שהוצעו על ידתשלום וסף, בתמ
  .  המחויביםהמחויבים. הוראות ההסכם דא יחולו בשיויים 

  
  
  
  
  
  

  
  

  בכבוד רב,                           
  

  מ "מי עם תאגיד מים וביוב אזורי בע    
  
  צרת מפעלי מים וביוב בע"מ תאגיד הרי 
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  1 טופס
  
  

  לכבוד
  תאגיד הרי צרת מפעלי מים וביוב בע"מו/או מ "מי עם תאגיד מים וביוב אזורי בע

  
  .א..,ג

  
  64/2018משתתף למכרז מס'  הצעת: הדון

  
  

המצורפים ובין  בין64/2018' הח"מ, לאחר שקראו בעיון ובחו בחיה זהירה את כל מסמכי מכרז מס או
  שאים מצורפים אך מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

  

המכרז, על כל ספחיו, לרבות עדכוים ו/או שיויים שערכו  מכימסכימים לתאים המפורטים במס או  .1
"), והעתידים כולם יחד מכי המכרזההצעה" או "מס מסמכי" -בהם מעת לעת בכתב (הקראים ביחד 

 להוות את החוזה לביצוע העבודות שוא המכרז.
 

באתר, ראיו את מקום העבודה  ירומצהירים בזה כי קראו את כל האמור במסמכי המכרז, כי סי הו  .2
 ותאי הגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים

"). כן או העבודותומוכרים לו, ובהתאם לכך ביססו את הצעתו לביצוע העבודות שוא המכרז (להלן: "
של מסמכי  עהמצהירים כי לא ציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טעות של אי הבה או אי ידי

 המכרז ואו מוותרים בזה מראש על טעות אלו. 
  

דים בכל התאים הדרשים במכרז, כי הצעתו עוה על כל הדרישות מצהירים בזה כי או עומ או  .3
שבמסמכי המכרז, ברשותו הידע, היסיון והיכולת לביצוע העבודות  שוא המכרז באופן מקצועי וברמה 
גבוהה, וכן כי מצאים ברשותו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחית האיכות, ההספק 

לביצוע העבודות שוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמים  וכוח האדם הדרושים
 שיידרש.

  

מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז  הו  .4
כל  במהימות ואמיות, תוך שמירה קפדית על הוראות כל חוק. או מצהירים כי איו רשאים להעביר

מידע שברשותו כתוצאה מהשתתפותו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא 
  במסגרת מכרז זה.

  

לגרוע מכלליות האמור לעיל, הו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז, בסך  מבלי  .5
שאר,  חוזה ההתקשרות במסגרתו, כמפורט בהצעתו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין ה
 ובלוח הזמים שיידרש.  גמורהוהו מקבלים על עצמו לסיים את העבודות האמורות להחת דעתכם ה

 

מתחייבים, ככל שהצעתו תזכה, לבצע את הביטוחים הדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידיכם לא  או  .6
לקבלת  ובכפוףבוסף לאישור עריכת הביטוחים  יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתאי לתחילתן,

הדרשות בוסף ומבלי לגרוע, הו מצהירים כי הבאו לידיעת  ביטוחאת פוליסות ה גםדרישה בכתב, 
מבטחיו את הוראות הביטוח הכללות במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלו ממבטחיו 

ם הדרשים על ידכם. במקרה בו תיבחר הצעתו כהצעה הזוכה התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחי
 עמוד במלוא דרישותיכם לעיין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז. 

  

שאין באמור בהצעתו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או  לידיעתומצהירים בזאת כי הובא  הו  .7
ו. או מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעת

בהצעתו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בייו לבייכם. ידוע לו ואו מסכימים כי אתם תהיו רשאים 
להל כל הליך שעיו הגשת הצעות מתוקות. כן ידוע לו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, 

 עד למועד מתן צו התחלת עבודה.לרבות לאחר הגשת ההצעות ו
  
 

זו היא בלתי חוזרת, איה יתת לביטול, שיוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותו לתקופה  הצעתו  .8
(ארבעה)  4(ארבעה) חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן וסף של  4של 

 היו רשאים לדרוש מאתו את הארכת תוקף הערבות בהתאם. חודשים, עפ"י דרישת החברה.  במקרה זה ת
 

, ספחיהעם קבלת אשורכם בכתב כי הצעתו בחרה ותקבלה, יהיו התאים המפורטים בה, על כל  מיד  .9
 חוזה המחייב אותו.

 

הצעתו תתקבל, הו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקיד בידיכם  אם
בקאית לביצוע החוזה, כדרש במסמכי המכרז, את אשור המבטח בוסח הדרש במסמכי החוזה  ערבות

(עותק מקור) ואת כל המסמכים הוספים הטעוים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן 
  . מכרזלחתום על  מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי ה
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, תחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו התחלת מתחייבים כי אם הצעתו תתקבל או  .10
העבודה עשוי להיתן בהתראה קצרה ביותר  התחלתעבודה שייתן על ידכם, וכן הו מודעים לכך כי צו 

  ומצהירים כי או היה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית. 
  

במסמכי  2כה לפקודתכם כדרש במסמכי המכרז (בוסח שצורף כטופס בזאת ערבות בקאית ערו מצורפת  .11
 המכרז). 

 

מצהירים כי ידוע לו כי אם פר התחייבות מהתחייבויותיו המפורטות לעיל או אם חזור בו בדרך  או  .12
כלשהי מהצעתו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבקאית 

 ווי קבוע ומוערך מראש על הזקים, הטרחה וההוצאות שגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותיו ו/אכפיצ
 בשל הפרת חוזה ו/או במהלך יהול המכרז.

 

מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואו מתחייבים לא לגלות  או  .13
 ד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז.פרטי הצעתו לאחרים עד למוע גלויולמוע את 

    

מצהירים כי הבו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות  או  .14
העבודה ידועים ומוכרים לו, וכי בהתאם לכך ביססו את הצעתו, ואו מגישים בזאת את הצעתו לביצוע 

 .ורטים במסמכי המכרזהעבודות שוא המכרז, בתאים המפ
  

   הצעתו למכרז שבדון היה כדלקמן:  .15

  

 אחוז החה

לתעריפים אחוז זה מתייחס 
   ספח ז'ב  הקובים

  

% __________________  

  

 אחוז החה

ריטייר סך האחוז זה מתייחס ל
לחודש לא כולל ₪  30,000( החודשי

  לשי התאגידים יחד מע"מ)

  

% __________________  

  

  
  זו מצורפים כל הספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז. להצעתו  .16

  
  

מצהירים, כי הצעתו היה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת  או  .17
ההצעה, וכי או זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מיעה עפ"י דין או הסכם לחתימתו 

  על הצעה זו.
    

  
  רב, בכבוד

  
  

       _____________________  _____________________  
                                                            הקבלן                                                                                תאריך     

  וחותמת הקבלן) ( חתימת מורשי חתימה
  
  
  

                                               הקבלן (באותיות דפוס) שם
                                               מורשי החתימה  שמות
              א לפרט)-משפטית (חברה/שותפות/אחר אישיות
                    כתובת
                    דואר אלקטרוי כתובת

                    ' טלפוןמס
                    ' פקסמס

                    עוסק מורשה  מספר
                    ' רישום ברשם הקבליםמס

  



 14

  חתימה אישור
 

הח"מ ____________________________ עו"ד של _________________________        מס' מזהה  אי
") מאשר בזה כי חתימות ה"ה הקבלן_____________________________ (להלן: "

_______________________, אשר חתמו על הצעה זו,   - ___________ ו____________________
  .ייןבצירוף חותמת הקבלן, מחייבות את הקבלן לכל דבר וע

  
  

___________________  _______________________  
  חתימת עו"ד               תאריך  

  (חתימה + חותמת + מס' רשיון)  
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  2 טופס
  

  לתאי המכרז 7סעיף ערבות בקאית בהתאם ל וסח
  

  לכבוד
  תאגיד הרי צרת מפעלי מים וביוב בע"מ ו/או  מ"מי עם תאגיד מים וביוב אזורי בע

  
  
  
  .א..,ג

  
                               ____________פרבקאית מס ערבות: הדון

  
  

") או בקשיםהמפי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ (להלן: " על
בקשר עם  ), זאתש"ח ארבעים אלף(במילים:   ₪ 40,000עד לסך ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום 

, ולהבטחת 64/2018, מכרז מס' יהול וביצוע פעילות יטור שפכי תעשייהלמתן שירותי השתתפותם במכרז 
  תקשרות במסגרתו. ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה הה

  
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשוה  14מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה"ל תוך  או

כלשהו או באופן כלשהו, או  תהליךבכתב שתגיע אליו, מבלי להטיל עליכם לבסס או למק את דרישתכם ב
אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טעת  לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך

  הגה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
  

תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של הסכום ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  אתם
  מתייחסת לחלק מהסכום ה"ל בלבד, בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה"ל.

  
  זו היה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול. ערבות

  
  בכלל. עדו 21.09.2018זו תישאר בתוקפה עד    ערבות
  תעה. לא 21.09.2018 שתגיע אליו אחרי דרישה
  זו בטלה ומבוטלת. בותוער 21.09.2018יום        לאחר

  
  זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

  
  בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוי ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעיין כתב ערבות זה. דרישה

  
  

  בכבוד רב,    
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 טופס 4 

  
  לכבוד

  תאגיד הרי צרת מפעלי מים וביוב בע"מו/או מ "מי עם תאגיד מים וביוב אזורי בע
  
  
  
  .א..,ג

  
  (שם המשתתף במכרז)                                               -עו"ד  אישור:  הדון

  
  
  

  ), הי לאשר בזאת כדלקמן:"הקבלן"דיו של הקבלן (להלן:  כעורך
  
 המלא של הקבלן (כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות): שמו  .1
 
 ' ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה:מס  .2
  
שמות השותפים הכלליים  -שותפות  היומקרה של תאגיד שבעלי המיות של הקבלן (וב שמות  .3

 והמוגבלים) :
 
 המהלים של הקבלן: שמות  .4
  
 האשים אשר חתימתם מחייבת את הקבלן: שמות  .5
 
  :בלןהחתימות הדרש על מת לחייב את הק הרכב  .6
  
תאגיד  ו מ"רי בעמי עם תאגיד מים וביוב אזו, אשר פורסם על ידי 64/2018הצעה למכרז מס'  הגשת  .7

החתימה של הקבלן, וכן ביצוע העבודות שוא  ורשי, שעליה חתמו מ הרי צרת מפעלי מים וביוב בע"מ
המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען, הין במסגרת סמכויות הקבלן, בהתאם למסמכי ההאגד של 

 הקבלן,  להסכמים שהקבלן היו צד להם, ועל פי כל דין.
  
  
  

___________________________    ______________________  
  

  ______________, עו"ד               תאריך  
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 טופס 5  (א)
  תצהיר

  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו לפי
  2/2011חוזר מכ"ל משרד הפים  ולפי

  
_______ לאחר שהוזהרתי כי הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. __________ אי

  עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:
  
"), אי מכהן כ________________ במשתתף, ואי המשתתףציג ___________________ (להלן: " אי  .1

  מוסמך להצהיר מטעם המשתתף, את המפורט להלן.
  
ב(א) לחוק עסקאות 2ן להגשת הצעות במכרז, המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף למועד האחרו עד  .2

")) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר עסקאות גופים ציבוריים חוק(להלן: " 1976-גופים ציבוריים, התשל"ו
 1991- משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים), התש"א

  "). שכר מיימום חוק(להלן: " 1987-מיימום, התשמ"ז שכר") או לפי חוק עובדים זרים חוק(להלן: "
  
ב(א) לחוק 2, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף לחילופין  .3

חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי 
  מיימום, אולם חלפה שה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרוה. 

  
"חוק  –(להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות, התש"ח 9כן אי מצהיר, כי הוראות סעיף  כמו  .4

תף. לחילופין, ככל שהוראות סעיף שוויון זכויות"), בדבר ייצוג הולם לאשים עם מוגבלות, לא חלות על המשת
  הרי שהי מצהיר כי הוא מקיים אותן, בין היתר כמפורט להלן: –לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף  9

 הל הכללי של משרד העבודה  100המשתתף מעסיק  אםות למעובדים לפחות, המשתתף מתחייב לפ
לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9לפי סעיף  הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחית יישום חובותיו

 לשם קבלת החיות בקשר ליישומן; –הצורך 

 הל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  אםות למהמשתתף התחייב בעבר לפ
אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המשתתף מצהיר בזאת, כי פה  הכאמור לעיל, ועשת
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; 9קיבל החיות ליישום חובותיו לפי סעיף  כדרש ממו, ואם

 הל הכללי של משרד העבודה  המשתתףמתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למ
  ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

  
ך ביצוע העבודות שוא פייה זו, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין יועסקו על ידי החברה, לצור לא  .5

במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משה או כל גורם אחר עמו 
  אתקשר.

  
בתאי הסכם  עמידהלי, כי העסקת עובדים זרים ביגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי  ידוע  .6

  ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 
  
  זה: בתצהיר  .7

זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטוומיה ביהודה, שומרון וחבל  עובדים  7.1
עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק 

דבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שוות) (תיקוי חקיקה), יישום ההסכם ב
  .1994-תש"ה

  
  חוץ: תושב חוץ שתקיימו לגביו כל אלה: מומחה  7.2

או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות  דםעל ידי תושב ישראל שאיו קבלן כוח א הוזמן  7.2.1     
  וץ מומחיות ייחודית.לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב הח

  בישראל כדין. שוהה  7.2.2  
  תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. בכל  7.2.3  

עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכסה חודשית אשר איה ופלת מפעמיים השכר  בעד  7.2.4
  הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.

  
_________________________  

  חתימה
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  עו"ד אישור
  
  
  

מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפי, עו"ד ______________, במשרדי שברח'  הי
_____________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. _________________/המוכר לי 

ת וכי יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמ
  כוות הצהרתו ה"ל וחתם עליה.

  
  ___________________ חותמת      "ד ____________________עו
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 טופס 5  (ב)
 

  מתן ייעוץ למפעלים/עסקים בתחומי התאגיד תצהיר
  

הח"מ  _________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  אי
  צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  
(להלן: ח.פ. ______________ ___________________ מטעם חברת  מורשה חתימה אי. 1

  , כדלקמן:, את המפורט להלןמהמטעומוסמך להצהיר  )ו/או החברה" המשתתף"

  

למפעלים ו/או לעסקים בתחומי  *חברה או ותים ו/או מעקים שירותבמסגרת פעילות ה 1.1

 כדלקמן:כון למועד הגשת ההצעה, זאת , יישובי התאגיד

1.1.1 _;_____________ 
1.1.2 ;______________ 
1.1.3 ;______________ 

   
  זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 1.2

  
_________________________  

  חתימה
  
  
  
  
  עו"ד אישור

  
  
  

מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפי, עו"ד ______________, במשרדי שברח'  הי
_____________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. _________________/המוכר לי 

וכי יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר  אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
  כוות הצהרתו ה"ל וחתם עליה.

  
  ___________________ חותמת      "ד ____________________עו

  
  

  
  
  

  
  הכווה בין בשכר ובין אם לאו. – לעיין מתן שירות ו/או העקתו*
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 6 טופס
  
  

  לכבוד
  תאגיד הרי צרת מפעלי מים וביוב בע"מו/או ביוב אזורי בע"מ מי עם תאגיד מים ו

 
  
  .,.א.ג

  
  

    עבודות ביצוע על אישור: הדון
 

  
  

  :אישורו להלן") מציעה: "להלן________________ ( מס' זיהוי________________   בקשת לפי
  
  

וזאת  )ת תכית יטורהכ(כולל  יהול פעילות יטור שפכי תעשייהו ייעוץ תן לו שירותי מציעה .1
 .לבין ____________ ____________ תקופה שביןב
 

 הוא , על פי תכית היטור המאושרת על ידי המשרד להגת הסביבההמוטרים בתאגיד מפעליםה מספר .2
 .ומעלה 50
  

  

  
 _______________________ :וביוב מים תאגיד שם

  
  

  
       __________________          ___________________  

  הטופס ממלא ותפקיד שם            תאריך
 
  
  

               _________________                                                ________________________  
                המזמין חותמת           התאגיד אצל הקשר איש של טלפון' מס               
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 7 טופס
  
  

  לכבוד
   תאגיד הרי צרת מפעלי מים וביוב בע"מו/או  מי עם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 
  
  .,.א.ג

  
  

יהול וביצוע פעילות  64/2018לעיין ביצוע דיגומים במסגרת מכרז פומבי מס' כתב התחייבות  וסח  :הדון
  יטור שפכי תעשייה 

  
  
  
ומתחייב כלפיכם כדלקמן: מצהיר, ח"מ, ה_________________________י א  
  
הי "דוגם מוסמך" כהגדרתו בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב),   .1

  . מצורפים בזאת תעודות הסכמה. 2014 –תשע"ד 
  

  (מחק את המיותר) לחלופין:
  

למערכת הביוב), הי מעבדה מוסמכת, כהגדרתה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים   
  , המעסיקה שי דוגמים מוסמכים, כהגדרתם לעיל. 2014 –תשע"ד 

  
  
2.  בהסכם לביצוע "המציע"עם המציע _________________ (להלן:  תיבזאת, כי התקשר רמאש יהרי (

ככל שהמציע יזכה במכרז שבדון, והכל בהתאם למסמכי המכרז  המכרז שבדון,במסגרת  דיגומים
  שבדון.

  
  שלעיל. יהתחייבותמשתתף במכרז הדון והגיש הצעתו, בין היתר בהסתמך על , כי המציע יידוע ל  .3
  
4 .  ת  ,ימקובלת עלי ,י, ידועה לימצהיר כי דרישות המכרז והצעת המציע, בתחומים הקשורים אלי יהית

התאם לכל מתחייב לפעול ב י, ואלביצוע כמפורט בהצעת המציע ובכפוף לדרישות המכרז בכללותו
, במידה והמציע יזכה במכרז ויחתום על ייההוראות הרלבטיות במסמכי המכרז, בתחומים הקשורים אל

  .חוזה עמכם
  
5.  על פי כתב התחייבות זה לכל גורם אחר אלא ברשותכם המפורשת  ימתחייב שלא להסב חובותי יה

  מראש ובכתב.
  
באישורכם מראש רת, ו/או באמצעות גוף אחר, למסגרת אח תועבר פעילותי ה"לשמובהר כי במידה   .6

, מבלי שזכויותיכם על פי כתב התחייבות זו כלפיכם למסגרת או הגוף האחרים יתוסב התחייבותובכתב, 
  .זה תיפגעה

  
בכל האמצעים העומדים לרשותכם על  יזו כלפיכם תוכלו לקוט כגד יהתחייבותפר אכי במידה ו יידוע ל  .7

  ויותיכם.פי דין לשם אכיפת זכ
  

  
  על החתום: תיולראיה בא

  
  
  

_______     ______________________________________       ____________________  
  תאריך      חתימה                             חותמת+  שם           
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 8 טופס
  
  

  לכבוד
  מפעלי מים וביוב בע"מתאגיד הרי צרת  ו/או  מי עם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 
  
  .,.א.ג

  
  

יהול וביצוע  64/2018" במסגרת מכרז פומבי מס' מעבדה מוסמכת"של והצהרה כתב התחייבות  וסח  :הדון
  פעילות יטור שפכי תעשייה 

  
  

מצהירים ומתחייבים כלפיכם ), המעבדה"(להלן: " ח"מ, ה________________________________או 
  כדלקמן:

  
דה היה "מעבדה מוסמכת" כהגדרתה בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת המעב  .1

בתוספת  5בפרט מסוגי הבדיקות המפורטות  70%שהוסמכה לבצע לפחות  2014 –הביוב), תשע"ד 
-תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"עהשלישית לכללי 

2009 .  
  
) בהסכם לביצוע "המציע"הריו מאשרים בזאת, כי התקשרו עם המציע _________________ (להלן:   .2

ככל שהמציע יזכה במכרז שבדון, והכל בהתאם למסמכי המכרז  המכרז שבדון,במסגרת  דיגומים
  שבדון.

  
  התחייבותו שלעיל.על משתתף במכרז הדון והגיש הצעתו, בין היתר בהסתמך ידוע לו, כי המציע   .3
  
 ,מקובלת עליו ,הו מצהירים כי דרישות המכרז והצעת המציע, בתחומים הקשורים אליו, ידועה לו  .4

, ואו מתחייבים לפעול בהתאם יתת לביצוע כמפורט בהצעת המציע ובכפוף לדרישות המכרז בכללותו
ליו, במידה והמציע יזכה במכרז לכל ההוראות הרלבטיות במסמכי המכרז, בתחומים הקשורים א

  .ויחתום על חוזה עמכם
  
הו מתחייבים שלא להסב חובותיו על פי כתב התחייבות זה לכל גורם אחר אלא ברשותכם המפורשת   .5

  מראש ובכתב.
  
באישורכם מראש למסגרת אחרת, ו/או באמצעות גוף אחר,  תועבר פעילותיו ה"לשמובהר כי במידה   .6

, מבלי שזכויותיכם על פי כתב התחייבות התחייבותו זו כלפיכם למסגרת או הגוף האחריםתוסב ובכתב, 
  .זה תיפגעה

  
זו כלפיכם תוכלו לקוט כגדו בכל האמצעים העומדים לרשותכם  התחייבותוידוע לו כי במידה ופר   .7

  על פי דין לשם אכיפת זכויותיכם כלפיו.
  

  
  ולראיה באו על החתום:

  
  
  

_______     ______________________________________       ____________________  
  תאריך      חתימה                             חותמת+  שם           
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  9טופס 

  בדבר טכולוגיה לדיגום רציףתצהיר 

 ימולא ע"י המציע או ע"י המעבדה המוסמכת עמה התקשר המציע* 

  
  

מ ___________________ מרח' _________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי אי הח"
  כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

  
), אי מכהן כ________________ "המעבדה"או  "המציעאי ציג ___________________ (להלן: "  .1

  , את המפורט להלן./המעבדה, ואי מוסמך להצהיר מטעם המציע/במעבדהבמציע
  
  בבעלות המציע/המעבדה טכולוגיה לדיגום רציף. יש   .2
  
  
 הטכולוגיה:הציוד ולהלן תיאור של    .3

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________________ 

  
  
  
  
  
  

 
                                                                            ___________________           _____________________  

  חתימה                תאריך                                                                                                                          
  

  אישור עו"ד
  
  

הי מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפי, עו"ד __________________________, במשרדי 

__________ מר _____________________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. שברח' ____________

___________________ המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

  לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר כוות הצהרתו ה"ל וחתם עליה.

  
  

 _________________חותמת __      עו"ד ____________________
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  10טופס 

  בדבר תוכה ייעודית ליהול ויתוח תוצאות הדיגומיםתצהיר 

  
  

אי הח"מ ___________________ מרח' _________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי 
  יר כלהלן:כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצה

  
), אי מכהן כ________________ במציע, ואי ע"המציאי ציג ___________________ (להלן: "  .1

  מוסמך להצהיר מטעם המציע, את המפורט להלן.
  
  בבעלות המציע תוכה ייעודית ליהול ויתוח תוצאות הדיגומים.  יש   .2
  
  

 להלן תיאור של התוכה:   .4
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________  
  

___________________________________________________________________________  
  

___________________________________________________________________________ 
  

  
  
  
  
  

 
                                                                            ___________________           _____________________  

  חתימה                תאריך                                                                                                                          
  

  אישור עו"ד
  
  

הי מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפי, עו"ד __________________________, במשרדי 

__________ מר _____________________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. שברח' ____________

___________________ המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

  לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר כוות הצהרתו ה"ל וחתם עליה.

  
  

 _________________חותמת __      עו"ד ____________________
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ב' מסמך
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  התקשרות חוזה

  
  _______וחתם ביום____ בחודש______ בשת  שערך

  
  
  תאגיד הרי צרת מפעלי מים וביוב בע"מ /  מי עם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ       :בין

  ח.פ. ________________       
        מרחוב _____________________       

   
  "התאגיד") או" המזמיה" או "ברההח(להלן : "

  ;אחד מצד
  _______________________   ב י ן :  ל

  __.פ._______________ח
  מרחוב ____________________

       
  )"הקבלן(להלן :" 

  ;שי מצד              
  

פכי יהול וביצוע פעילות יטור ששירותי  מתןלביצוע   64/2018פרסם את מכרז פומבי מספר  והתאגיד הואיל
  המוזרמים למערכת הביוב.  עליםלפי החיות כללי שפכי מפ תעשייה

  
  והקבלן הגיש הצעה במכרז, וזכה;  והואיל

 
מצהיר ומתחייב כי יש לו את כל הכישורים, הידע, היסיון וההכשרה הדרושים לביצוע  והקבלן  והואיל

ים העובדתיים, התכויים העבודה, על פי חוזה זה, והוא בדק ובירר את כי מצויים בידו כל התו
  דרושים לו לצורך ביצוע העבודה; רוהאחרים המתייחסים לחוזה ואש

  
לאחר שבדק את החיות ודרישות המזמיה מסכים לקבל על עצמו כקבלן עצמאי את ביצוע  והקבלן  והואיל

  העבודות, בהתאם להוראות חוזה זה;
  

  ו/או חוזה ו/או מיעה אחרת להתקשרותו בחוזה זה; מצהיר, כי אין כל מיעה על פי דין והקבלן  :והואיל
  

  ,  הוסכם והותה בין הצדדים כדלהלן:לפיכך
  כללי

  
 לחוזה זה והספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי פרד מחוזה  זה.  המבוא .1
 הסעיפים הן לשם הוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשות הוראות החוזה. כותרות .2

 
 הצהרות הקבלן

 
מצהיר, כי ידוע לו היטב טיב ואופי העבודה הדרשת ממו, וכי יש לו את הידע, היכולת,  הקבלן .3

 המיומות, האמצעים וכוח האדם המקצועי לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה.

מצהיר והתחייב כי לשם ביצוע עבודתו יעסיק בעלי מקצוע מוסים, מיומים ובעלי ההכשרה  הקבלן .4
י כל דין בקשר לביצוע השירותים, וכי ברשותו מצויים כל החומרים והציוד הדרשים הדרושה לפ

 לביצוע העבודה.

מצהיר, כי ידוע לו כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם המזמיה ו/או מי מטעמה יהא כמעמד קבלן  הקבלן .5
על ידי הקבלן  עצמאי, ולא יהיו ביו לבין המזמיה או מי מטעמה, או בין המזמיה לבין מי שיועסק

 יחסי עובד מעביד. –לשם ביצוע העבודה 

מצהיר כי הוא וכל מי שיבוא בשמו או מטעמו קרא ומכיר את הוראות הדין, וכללי הבטיחות  הקבלן .6
המחייבים וההוגים לגבי עבודות מסוג העבודה שהוא מבצע, והוא מתחייב כי הוא וכל מי שבא מטעמו 

ת המחייבים כאמור. הקבלן יהא האחראי לקיום דיי והלי ובשמו יקיים את כל הוראות הבטיחו
 - הבטיחות על ידו ועל ידי עובדיו ועל ידי מי מטעמו, לרבות ההוראות המפורטות בספח הבטיחות 

למסור  לחוזה זה, והוא לבדו יהא האחראי לתוצאות הובעות מהפרתן. הקבלן מתחייב ספח ה'
טי אחר על כל תאוה שאירעה לו או לכל אדם הבא בשמו או למזמיה ולכל גורם רלוו מידיתהודעה 

 מטעמו לאתרי העבודה.
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מתחייב, כי הוא ו/או כל מי שבא מטעמו ו/או כל עובד שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה יעשה  הקבלן .7
שימוש במתקן אליו הורשה להיכס לצורך ביצוע חוזה זה, אך ורק למטרה של מתן השירותים וכל 

 בהתאם להוראות חוזה זה, ולא לכל מטרה אחרת.הכרוך בכך, 

הקבלן או מי מטעמו אל מתקים ו/או אתרים של המזמיה לא תתפרש בצורה כל שהיא כמקה  כיסת .8
לקבלן זכות חזקה כלשהי לגבי אותו מקום, ולקבלן או למי מטעמו לא תהיה זכות עכבון כלשהי לגבי 

ים ו/או רכוש אחר של המזמיה. אתרים ו/או מתק 

מצהיר ומתחייב לבצע את העבודות המוטלות עליו בהסכם זה ויתר מסמכי המכרז כדרש על  הקבלן .9
שפכי מפעלים (תאגידי מים וביוב  כללילרבות בהתאם ל, לעת פי הוראות הדין כפי שיתעדכו מעת

ים תקות בריאות העם (תקי איכות מי קולחין וכללוכן  2014-), תשע"ד המוזרמים למערכת הביוב
וכן מסמך החיות יטור שפכי תעשייה, על ספחיו שכתב על ידי  2010- לטיהור שפכים), תש"ע

בוסף הקבלן מצהיר  ).4.1.18המשרד להגת הסביבה, רשות המים ומשרד הבריאות (פורסם ביום 
ומתחייב לפעול בהתאם להחיות משרד הבריאות, וכן כל ההחיות ו/או ההוראות שבתוקף בושא 

   תעשייה.   שפכי

למפעל אשר דגם על ידי  ו/או ייעוץ בזאת שלא ליתן שירותים ומתחייבכן, הקבלן מצהיר  כמו .10
המזמיה ו/או המהווה צרכן שלה, במסגרת התהלות אל מול המזמיה, ובוודאי שלא להימצא בכל 

  יגוד עייים ו/או חשש ליגוד עייים שבין המפעל לבין החברה.

  

  השירותים

כל תקופת החוזה יבצע הקבלן את השירותים בהתאם להוראות מסמכי המכרז, לרבות תכולת  במשך .11
 למסמכי המכרז, ומהווה חלק בלתי פרד מהחוזה. ג'  ספחב המפורטתהשירותים, 

  
  בזיקין  ושיפוי אחריות

 
מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על הקבלן בלבד ולפיכך  .12

לשירותים ו/או לבדיקות ו/או לדוחות ו/או למסמכים אחרים הקשורים  השל המזמיאישור 
בשירותים ו/או אשר הוכו על ידי הקבלן על פי חוזה זה לא ישחררו את הקבלן  מאחריות 

אחריות כלשהי  הו/או על מי מטעמ ההמקצועית המלאה ה"ל ואין בכך כדי להטיל על המזמי
כות השירותים ו/או הבדיקות ו/או הדוחות ו/או המסמכים לטיב ו/או לכשרות ו/או לאי

 .האחרים הקשורים בשירותים כאמור
זק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למזמיה ו/או לצד שלישי בגין  כליהיה אחראי ל הקבלן .13

ו/או עקב כך ששוא השירותים בשלמותו אן בחלקו איו משמש בצורה הולמת את השירותים 
 עדו.המטרות שלשמן יו

 
לבדו יהיה אחראי כלפי המזמיה לכל זק גוף ו/או זק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  הקבלן .14

קבלן העלולים להיגרם למזמיה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או ל
בכל  עובדי הקבלן ו/או לקבלי משה מטעם הקבלן ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמםו/או ל

 שלו/או טעות ו/או השמטה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל  ו/או הובע מהשירותים ו/או הקשור 
 הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו.

  
לאבדן, זק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור המצא  ההיה אחראי כלפי המזמיי והקבלן לבד .15

 .לצורך השירותים שוא ההסכם וו/או על ידי מי מטעמ ואו שהובא על יד
 

פוטר בזאת את המזמיה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי זקים כאמור  הקבלן
ימים על כל סכום שתחויב  7ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

לשלם עקב זקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. המזמיה תודיעה לקבלן על כל תביעה 
 להתגון מפיה על חשבוו.  שתוגש גדה כ"ל ותאפשר לו

 
התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה רשאית לקזז מן  המזמיה

אחרת סכומים אשר תבעים מהמזמיה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם 
דל באחריותה של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין זקים שגרמו למזמיה מחמת מעשה או מח

 שהם באחריותה של הקבלן כאמור לעיל.
 
 
 

 (ערבות ביצוע)  לקיום החוזה ערבות .16
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פי החוזה, עד חתימת החוזה ימציא הקבלן ערבות בקאית מילוי כל התחייבויותיו על  להבטחת  

המצורף  בוסח₪), ארבעים אלף (במילים: ₪  40,000מקורית, בלתי מותית, צמודת מדד בסך של 
  תהא בתוקף עד לתום תקופת ההתקשרות בתוספת חודשיים. בותהער לחוזה.ספח א' כ

  
  תהא, בין השאר, להבטחת תשלום ההוצאות והזקים כמפורט להלן: הערבות  

  
זק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תאי כלשהו מתאי  כל  .א

  החוזה.
  
ולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה, או ההוצאות והתשלומים שהחברה על כל  . ב

בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בה והקשורה בדרך כל שהיא לביצוע העבודות או למעשה או 
  למחדל של הקבלן.

  
  תהא יתת לחילוט על פי פייה חד צדדית של החברה.  הערבות  .ג
  
ות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגב בכל  . ד

במספר פעמים. השתמשה החברה בזכותה לגבות מהערבות סכום כלשהו, חייב הקבלן להשלים מיד את 
סכום הערבות לסכום המקורי. לא עשה הקבלן כן, יתת בזאת הוראה בלתי חוזרת לחברה לגבותו/או 

השווה  וםלחוזה זה ו/או מסיבה אחרת כלשהי סכלכות מתוך התשלומים המגיעים לקבלן בהתאם 
  לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו כפיקדון בידה. דין סכום זה יהא כדין הערבות כזכר לעיל.

  
  העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות ה"ל יחולו על הקבלן בלבד. כל  .ה
  
  תהיה יתת להארכה עפ"י הודעת החברה לבק. הערבות  .ו
  
יאריך את תוקף הערבות הבקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה, ובין היתר בשל  ןהקבל  .ז

ההתקשרות או הארכת תקופת העבודות או כל סיבה  וזההגדלת היקף העבודות או הארכת תוקף ח
אחרת כלשהי.  סירב הקבלן להאריך את הערבות הבקאית, תוכל החברה לחלטה, מבלי לפגוע בכל 

  התוה לחברה עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין.זכות אחרת 
  
, או כל יתרה בלתי מחולטת שלה, תשוחרר לקבלן ע"י החברה רק לאחר תשלום יתרת שכר הערבות  .ח

לחוזה זה,  ספח ו'החוזה לקבלן, לאחר שהקבלן ימציא לחברה הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בוסח 
ים את כל התאים הקבועים בחוזה, לרבות במפרט וכן לאחר שהמציא לחברה את כל המסמכים וקי

  הטכי. 
  
כן, ככל שהקבלן יחליט לפרק את הציוד שהתקין באתרי החברה במסגרת חוזה זה, לצורך ביצוע  כמו  . ט

שירותי המוקד והסיור, הרי שערבות הביצוע תשוחרר רק לאחר שהציוד כאמור יפורק על ידו, ויאושר 
  חברה זקים ו/או הוצאות כלשהן בגין פעולות אלה. על ידי החברה כי לא גרמו ל

  
תביעה ו/או הועלו טעות ו/או דרישות כלפי החברה בקשר לעבודות, הובעות ממעשה ו/או  הוגשה  .י

מחדל של הקבלן, תהא החברה רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן הערבויות שיהיו בידה באותה 
  הליכים הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה. עת, וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של ה

  
  – ביטוח .17

 
  

הקבלן לפי  של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב והתחייבויותיו מבלי לגרוע מאחריותו   .א
(להלן: מתן השירותים ביצוע העבודות ו/או תחילת החתימה על חוזה זה ו/או לפי מועד מועד 

על , לערוך ולקיים (המוקדם מבייהם) ל ידו ו/או מטעמו ו/או עבורושוא חוזה זה ע") השירותים"
תקופה אחרת כמפורט בחוזה זה ו/או כל  זה חוזהמתן השירותים שוא במשך כל תקופת חשבוו 

מורשית האת הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח  ,לעיין ביטוח אחריות מקצועית
 : )"הביטוחיםאו " "וחי הקבלןביט(להלן: " לפעול בישראלכדין 
 

 ;אחריות כלפי צד שלישי )1(
 ;חבות מעבידים )2(
 ;אחריות מקצועית )3(

מועד תחילת מתן השירותים שוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא לידי  לפימתחייב, הקבלן   .ב
(להלן:  'ספח בכזה  חוזהאישור בדבר עריכת הביטוחים כ"ל בהתאם לוסח המצורף ל החברה

(בוסחו  כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ,") והמהווה חלק בלתי פרד ממוביטוחי הקבלןאישור "
 המקורי).
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ו/או לא תגרע המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכם בזה כי  )1(

 , על ספחיו.על פי חוזה זה הקבלןהתחייבויות מ
היה תאי יסודי   , כאמור,)'פח ב(ס מוסכם בזה על הקבלן כי המצאת אישורי ביטוחי הקבלן )2(

לא יוכל הקבלן להתחיל במתן (ספח ב') הקבלן המצאת אישור ביטוחי  וללאבחוזה זה 
 השירותים שוא חוזה זה.

 
 קבלים וקבליבין היתר, גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי  יורחבו לכסות, י הקבלןטוחיב  .ג

קבלן ובוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן משה של הקבלן ו/או המועסקים על ידי ה
לשפות את החברה ו/או מהליה ו/או עובדיה היה וייתבעו בגין אחריות שתוטל עליהם עקב מעשה ו/או 

 ").יחידי המבוטחמחדל רשלי של הקבלן (להלן: "
 
במשך כל  זה זה, הדרשים בקשר עם השירותים שוא חוחזיק בתוקף את כל הביטוחים לה הקבלןעל   .ד

אחריות מקצועית, ביטוח  . בוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממו, אתזה בתוקף חוזההתקופה בה יהיה 
בקשר על ידו עשתה  אשר מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילותבתוקף כל עוד על הקבלן להחזיק 

 .זה על ספחיו עם חוזה
  

במידה וייערכו) יכללו ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) ( מתחייב כי ביטוחי הרכוש של הקבלן הקבלן  .ה
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או מהליה ועובדיה  של מבטחי הקבלן

 .זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לזק 
  

יטוחי לספח אישור ב 1סעיף פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הערכת על ידי הקבלן על פי   .ו
) תורחב לשפות את החברה ו/או מהליה ו/או עובדיה (להלן: "יחידי המבוטח") היה 'ספח בהקבלן (

ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלי של הקבלן ו/או מהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף 
 ידי המבוטח."אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו ערכו בפרד עבור כל אחד מיח

  
לספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן  2סעיף על פי  פוליסת ביטוח חבות מעבידים הערכת על ידי הקבלן  .ז

קרות תאות עבודה וייקבע לעיין  היה)  תורחב לשפות את החברה ו/או מהליה ו/או עובדיה 'ספח ב(
יטוח למי מהעובדים שייגרמו בתקופת הב") מקרה ביטוח(להלן: "ו/או מחלה מקצועית כלשהי 

, כי הים ושאים בחובות מעביד תוך כדי ועקב עבודתםהמועסקים על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה, 
 כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן.

  
לעיל מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים  ז' 17למרות האמור בסעיף  )1(

, במלואו או בחלקו, אולם הפטור כאמור )'(ספח ב יכת הביטוחלאישור ער )2(כאמור בסעיף 
הקבלן מתחייב כי במידה ויעסיק עובדים . להלן יחול כאילו ערך הביטוח במלואויז'  17בסעיף 

לצורך מתן השירותים לחברה בקשר עם החוזה , יערוך הקבלן את הביטוח כמתחייב מן האמור 
וימציא לחברה  )'ספח ב) לאישור עריכת הביטוח (2בסעיף (ו, לעיל ז' 17 –ו  )2א' ( 17בסעיפים 

 אישור כדרש על פי חוזה זה על ספחיו.
ובמידה והקבלן איו עורך ביטוח חבות מעבידים, לעיל ז'  17בסעיף וסף ומבלי לגרוע מהאמור ב )2(

חוזה זה,  שוא מתן השירותיםמועד תחילת מ, לא יאוחר החברהלהמציא לידי  הקבלןמתחייב 
, )' 1ספח ב( "ת אי העסקת עובדיםבהתאם לוסח "הצהר בגין אי העסקת עובדיםצהרה ה

 הקבלן.כדין על ידי  מהא חתוילחוזה זה כשה המצורפת
 

לספח אישור ביטוחי הקבלן  3סעיף פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הערכת על ידי הקבלן על פי   .ח
) תורחב לשפות את החברה ו/או מהליה ו/או עובדיה היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין 'ספח ב(

במעשה ו/או מחדל רשלי של הקבלן ו/או  ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל רשלות מקצועית ו/או 
החברה ו/או מהליה ו/או עובדיה. חבות הקבלן כלפי ביטוח וזאת מבלי לגרוע ממהליו ו/או עובדיו 

(ששה) חודשים  6סף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של בו
 .(למעט באם עילת הביטול היה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה) לאחר תום תקופת הביטוח

 
מוסכם בזה על הקבלן כי ביטוחי אחריות מקצועית וביטוח צד שלישי ייערכו בגבולות אחריות   .ט

 .יים לכל פוליסה בפרד ולא כגבולות אחריות משותפיםספציפ
  
הקבלן  רשאיהיה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים וספים ו/או משלימים לביטוחים ה"ל,   .י

בכל ביטוח רכוש וסף או משלים כי  לערוך ולקיים את הביטוחים הוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך
החברה כלפי (שיבוב) ל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף מעבר למצוין לעיהקבלן אשר יערוך 

לא יחול לטובת אדם (שיבוב) ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף ו/או מהליה ו/או עובדיה 
 .זדוןבשגרם לזק 
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תאי הביטוח המתחייבים   .יא
), הים דרישה מיימאלית המוטלת על 'ספח בהאמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן ( מן

הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות 
ו/או האחריות ו/או תאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מוע מלהעלות כל טעה 

דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות 
 ו/או תאי הביטוח המיימאליים כאמור לעיל ולהלן.

 
ו/או לשותם לרעה בתקופת ביטוחי הקבלן יכללו תאי מפורש על פיו המבטח איו רשאי לבטלם   .יב

יום מראש על (שלושים)  30הודעה בכתב בדואר רשום  לחברהלקבלן ו מסרה על כךאלא אם הביטוח, 
שכאלו לגבי בכל ו/או שיוי לרעה ביטול ללא יהיה תוקף יתחייבו כי  מבטחי הקבלן כוותו לעשות זאת.

מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות הקבלן ביטוח רכוש וסף או משלים אשר יערוך 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות ה ו/או מהליה ו/או עובדיה החברכלפי (שיבוב) התחלוף 
לעיל כאמור בכתב הודעה  מסרהאם לא  זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לזק (שיבוב) התחלוף 

 .ההודעהממועד מסירת הימים (שלושים)  30ובטרם חלוף 
  

הקבלן על פי הביטוחים בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי איזה מבין ביטוחי   .יג
עומד להיות מבוטל או משוה לרעה, כאמור בסעיף ) '(ספח בשערכו לפי ספח אישורי ביטוח הקבלן 

לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש יב'  17
 ל.לפי מועד הביטול או השיוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעי

  
מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעיין הסבת החוזה, ובמקרה בו השירותים שוא חוזה זה  גרועל מבלי  .יד

 אשראו חלק מהם יבוצעו על ידי קבלן משה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי קבלי המשה 
 רשיםהדאף הם את כל הביטוחים  ויקיימו יערכו, םהשירותים או בקשר עמ במתןיועסקו על ידו 

יכללו  אלולעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים  כמפורט )17סעיף ( זהלחוזה  הביטוחבסעיף 
על זכויות התחלוף הדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל  ויתוריםווה את כל התאים, ההרחבות

בלי המשה . הקבלן אחראי לוודא כי בידי ק)', לרבות בספח אישור ביטוחי הקבלן (ספח בולהלן
למפורט בהתאם לתאים ולסכומים  בהתאםהמועסקים על ידו תהייה פוליסות ביטוח תקפות 

 .(אישור ביטוחי הקבלן) 'ספח בהדרשים ב
  
מובהר בזאת, כי הקבלן יישא באחריותו על פי דין כלפי החברה בגין מעשה או מחדל במתן השירותים   .טו

רותים אשר ייתו על ידי קבלן המשה, והקבלן הוא היתים לחברה בקשר עם חוזה זה, לרבות שי
שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן ו/או זק שייגרם לה, במישרין ו/או 
בעקיפין, עקב השירותים שיתו על ידי מי מקבלי המשה, בין אם אובדן ו/או זק כאמור מכוסה 

)  ובין אם 'ספח בטוח) ו/או בספח אישור ביטוחי הקבלן (באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף זה (בי
 לאו.

  
קודמים לכל ביטוח הערך על ידי ראשויים וביטוחי הקבלן ייכללו תאי מפורש על פיו ייקבע כי הים   .טז

 .החברהבדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה או טעה ו/על כל דרישה  יםהקבלן מוותר יוכי מבטח החברה
 ולרבות כל טעת 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59או זכות כאמור  בסעיף לרבות כל טעה ו/

 יה.וכלפי מבטח החברהכלפי  "ביטוח כפל"
  
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד   .יז

הקבלן ו/או המשמש אותו במתן החברה ו/או מהליה ו/או עובדיה בגין זק לרכוש בבעלותו של 
השירותים שוא חוזה זה ואשר הקבלן זכאי לשיפוי בגיו, על פי ביטוח הרכוש שערך על ידו (בין אם 

ו/או מהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לזק כאמור  החברהערך ובין אם לאו) והוא פוטר בזאת את 
מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול  אולם. (לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על הקבלן)

 . לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון
  
לרבות באישור  זה (ביטוח) 17בסעיף הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  דמילשלם את מתחייב  הקבלן  .יח

 למלא, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ו)'ספח ב( הקבלןביטוחי 
ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות , ות כלשוןפוליסוראות הה ולקיים את כל

ה בתוקף במשך יתהי ותולדאוג ולוודא כי הפוליסוהזהירות הכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות 
כי  הקבלן. בוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממו, מתחייב מתן השירותים בקשר עם חוזה זהכל תקופת 

 אשר מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילותבתוקף כל עוד יחזיק מקצועית  אחריות ביטוח את
 ., על ספחיוזה בקשר עם חוזהידו על עשתה 

  
על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי עם היוודע למהליו  לחברההקבלן מתחייב להודיע   .יט

מעבידים. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה  חבותו אחריות כלפי צד שלישי אאחריות מקצועית, ביטוח 
ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר  ככל שהדבר איו וגד את איטרס הקבלן, החברהעם 

 .ו/או מימוש זכויות החברה על פי ביטוחי הקבלן חליט להגישה למבטחיםת החברה
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המלאים במסגרת ביטוחי גבולות האחריות סכומי הביטוח ואחראי להשיב לקדמותם את  הקבלן  .כ
בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת גבולות האחריות או  הקבלן

 .סכומי הביטוח
  
כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מהליה ו/או   .כא

י כיסוי ביטוחי הובע מהפרה ו/או אי קיום עובדיה באופן מלא בגין כל זק אשר ייגרם למי מהם עקב א
מהליו ו/או מי מהעובדים ו/או  הקבלןעל ידי שלא בתום לב  הביטוח פוליסותאיזו מתאי מתאי של 

המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על הקבלן על פי חוזה זה ו/או על 
 .פי דין

  
ה בתום לב ו/או אי קיום הפרייקבע בפוליסות כי  וע בכלליות האמורבוסף לאמור לעיל ומבלי לפג  .כב

הקבלן, לרבות, אך לא מוגבל, איחור במתן ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתאי מ בתום לב של תאי 
בזכויות  יפגעולא הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שעשו בתום לב על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, 

 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.   ו/או עובדיהו/או מהליה  החברה
  
הקבלן לחזור ולהפקיד את (שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב  7 - לא יאוחר מ   .כג

בגין הארכת תוקפם לתקופה וספת, הקבלן , ב' לעיל 17בסעיף כאמור ) '(ספח באישור עריכת הביטוח 
במועדים הקובים, מדי תקופת ביטוח , )'(ספח ב ת אישור ביטוחי הקבלןמתחייב לחזור ולהפקיד א

 על ספחיו. חוזה זההיו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בוכל עוד 
  
ו/או הצהרת אי העסקת  כאמור) '(ספח ב" י הקבלןמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח הקבלן  .כד

 תהא והחברה לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים יםמקדו תאי מתלה ההי' 1,( ספח בעובדים (
 ו/או ההצהרה, כאמור במקרה שהאישור את תחילת ו/או המשך מתן השירותים הקבלןלמוע מ רשאית
 המוסכם כדרש.מועד ב ולא הומצא ,כאמור

  
י בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, על ידמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או   .כה

ו/או להוות אישור  האו על מי מטעמו/ החברהבשיויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה  ו/או 
של ו/או מהתחייבויותיו אחריותו ו/או לגרוע בצורה כלשהי מבדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם 

ו על מי מהבאים או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או/ או על פי כל דיןו/הקבלן על פי חוזה זה 
 ה.מטעמ

  
 17  –ו ב' 17כאמור בסעיפים  הקבלןי טוחיאי המצאת אישור בהמצאת או הסר ספק מובהר כי למען   .כו

 ., על ספחיופי חוזה זה -  על הקבלןבמועד, לא תפגע בהתחייבויות לעיל  כג' 17יב'  לרבות 
  
 הקבלןכאמור לעיל ו הקבלןי לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על יד) ת(אך לא חייב תרשאי החברה  .כז

זה (ביטוחי  17על פי סעיף מתחייב לבצע כל שיוי או תיקון שיידרש על מת להתאימם להתחייבויותיו 
 .הקבלן)

  
לבדוק את  הביחס לאישורי הביטוח וזכות החברהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  הקבלן  .כח

כל  המי מטעמעל או ו/ החברהמטילה על  כמפורט לעיל, איה תיקוםולהורות על אישורי הביטוח 
חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין 

 ו/או על פי כל דין. זה חוזהעל פי  הקבלןבה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
  
 ףזכאי היוכל סכום לו לעכב  ףרשאי היהית החברהבוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי   .כט

הקבלן בקשר עם ההתקשרות דת לזכות מוהע) מהתמורה י הקבלןזה (סעיף ביטוח 17על פי תאי סעיף 
  .(שבעה) ימים מראש 7ובתאי שהודיעה על כך לקבלן, בכתב,  שוא חוזה זה

  
בהתאם למוסכם על מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה   .ל

החברה, יושב לקבלן הסכום המעוכב ביכוי הוצאות שגרמו לחברה (באם גרמו) בקשר עם התביעה 
 לתגמולי הביטוח, כאמור.

 
בלבד,  הקבלןהביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  דמימוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום   .לא

 .החברה ו/או על מי מטעמהובכל מקרה לא על 
 
בלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות בוסף ומ  .לב

והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקות וכדומה, שהותקו 
לפי החוקים ה"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן 

ם שוא חוזה זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמי, יהיו בכל עת ובמשך כל השירותי
 תקופת חוזה זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים ה"ל.
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זה בקשר לביטוח איה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה  17מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף   .לג
ים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי לזק הקבלןבדבר אחריותו הבלעדית של 

 הדין.
  
הן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית של (ביטוחי הקבלן)  זה 17ובהר, כי הוראות סעיף מ  .לד

 החוזה.
  
  

   התמורה .18

תמורת ביצוע העבודה ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, יהא זכאי הקבלן לתמורה   .א
, מסמך א' למסמכי המכרז. 1טופס י שירותים אשר יתו על ידו בפועל, ובהתאם להצעתו על גבי לפ

 התמורה ה"ל תהא עבור ביצוע כל הוראות מסמכי המכרז, ללא מגבלה, לפי הוראת המזמיה.
התמורה כוללת את כל ההוצאות ו/או העלויות מסוג כלשהו הכרוכות בביצוע העבודה, לרבות מיסים   .ב

 ת, תיאומים ואישורים וכיו"ב.ואגרו
 הקבלן לא יהיה זכאי להתייקרויות כלשהן על פי חוזה זה.  .ג
למען הסר ספק, מובהר כי לסכום הקוב בחשבון לא יתווספו הפרשים כלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי   .ד

 הצמדה מיום הגשת החשבון ועד למועד התשלום בפועל.
 זמיה חשבון בו יפורטו השירותים אשר ביצע.לכל חודש, מתחייב הקבלן להגיש למ 5עד ליום   .ה
 החשבון יוגש על גבי ייר לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן.  .ו
יום ממועד הגשתו,  14החשבון יעבור לאישורה של המזמיה. המזמיה תבדוק את החשבון בתוך   .ז

ו או חלקו על ותקבע את התשלום המגיע לקבלן עד למועד אליו מתייחס החשבון. לא אושר החשבון כול
ידי המזמיה יוחזר החשבון לקבלן וזה יתקו לשביעות רצון המזמיה. המזמיה תהא רשאית להפחית 

 מהחשבון הובלות שלדעתה לא בוצעו, ואשר פורטו בחשבון.
, בכפוף ידי המזמיהאישורם בכתב על  ממועד 45בתאים של שוטף + החשבוות ישולמו לקבלן   .ח

 . 2017 –ים לספקים, תשע"ז להוראות חוק מוסר תשלומ
באחריות הקבלן להגיש חשבוית מס על הסכום המאושר על ידי המזמיה, לפחות שבועיים לפי מועד   .ט

 התשלום המתוכן.
לחשבון שיגיש הקבלן ויאושר לתשלום על פי החוזה, יתווסף מס ערך מוסף על פי דין בשיעור שיהיה   .י

 בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל.
ים ה"ל יופחת כל סכום ששולם לקבלן לפי החוזה, וכל סכום שיש לכות ו/או לקזז מהקבלן מהתשלומ  .יא

על פי מסמכי המכרז ו/או לפי כל דין ,לרבות כל סכום הובע מזקים שגרמו למזמיה על ידי הקבלן, 
יגרם במידה וייגרמו.  המזמיה תהא רשאית לקזז מן הסכומים המגיעים לקבלן כל זק ו/או הוצאה שי

 לה על ידי הקבלן, בסכומים קצובים או שאים קצובים. 
מס הכסה שיחול על הקבלן בגין התמורה ישולם על ידי הקבלן, והמזמיה תכה ממו מס הכסה   .יב

  במקור בהתאם לחוק, אלא אם ימציא הקבלן אישור בגין פטור ממס הכסה.
 . 'ו ספח, בוסח המצ"ב כעותחשבון סופי/אחרון ישולם בכפוף לחתימת הקבלן על העדר תבי  .יג

 

  החוזה ותחולתו תקופת  .19

"תקופת צו התחלת עבודה (להלן:  ממועדחודשים  24 -ההתקשרות של הסכם זה היה ל תקופת  .א
   ).ההתקשרות"

חודשים (להלן: "שות האופציה" או  12ההתקשרות תוארך מאליה כל פעם בתקופה של  תקופת  .ב
אם התאגיד יודיע, בהודעה בכתב על הפסקת  אלא. בסה"כ וספות שים 3"תקופת האופציה"), עד 

  יום מראש.  30ההתקשרות וזאת בהודעה שתישלח לקבלן לפחות  
לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה קצרה  מבלי

 מהאמור.
 ההסכם על ספחיו. הוראותהאופציה יחולו כל   בתקופת  .ג
שיקול דעתו הבלעדי ע"י משלוח  עפ"י הסכם זה לפי שרותלהפסיק את ההתקיהיה רשאי  התאגיד  .ד

יום מראש מבלי שיהיה חייב בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת  30הודעה בכתב לקבלן 
ההתקשרות למעט תשלום בעבור עבודות שבוצעו עד למועד הפסקת ההתקשרות ולקבלן לא תהייה כל 

ות בקשר לכך למעט תשלום בעבור העבודה שבוצעה עד למועד ו/או טע תביעות כספיות ו/או אחרות
הפסקת ההתקשרות .במקרה של הפסקת ההתקשרות, הקבלן מתחייב לבצע את כל המשימות 

  .המכרזהמפורטות במסמכי 
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  ושמירת סודיות זכויות .20

  
ודה, לרבות היוצרים בכל התוכיות ו/או התוכות ו/או העבודות ו/או המסמכים הקשורים בעב זכויות  .א

אלה אשר הוכו על ידי הקבלן במסגרת חוזה זה, יהיו שייכים במלואם לחברה, והיא תהא רשאית 
 לעשות בהם פעולות לפי שיקול דעתה.

מתחייב בזה לשמור בסוד את כל המידע והחומר שיגיע אליו בעת מתן השירותים לחברה, ולא  הקבלן  .ב
, רכושה, עסקיה ותכיותיה. כן מתחייב הקבלן החברה לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע או חומר בקשר עם

 אדם שיועסק על ידו ימלא גם הוא אחר האמור לעיל. ללגרום לכך כי כ
מתחייב בזה שלא להשתמש, במישרין או בעקיפין במידע ו/או במסמכים ו/או בכל חומר שהוכן  הקבלן  .ג

 מטרות החברה.על ידו ו/או שמסר לו על ידי החברה אלא על פי הוראות החברה ול
מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בעייים שיש בהם משום יגוד איטרסים  הקבלן  .ד

הקבלן מתחייב להימע מיגוד עייים בכל הקשור למתן השירותים,   לעייי החברה בושאי חוזה זה.
 ולהודיע באופן מיידי לחברה ככל שמתעורר חשש ליגוד עייים כלשהו. 

מצהיר ומתחייב בזה כי לא יקבל מצד שלישי כלשהו הקשור בביצוע הפרויקט תמורה כלשהי,  קבלןה  .ה
 בין בכסף ובין בשווה כסף, וכי ככל שתתקבל בידו תמורה, כאמור, היא תהא שייכת לחברה.

לא תהא זכות עכבון כלשהי על מסמכים ו/או תוכיות ו/או עבודות ו/או תוכות אשר קשורים  לקבלן  .ו
 דה, לרבות אלה אשר הוכו על ידי הקבלן במסגרת חוזה זה.לעבו

וותי השירותים מטעמו במסגרת מכרז זה מתחייבים לחתום על כתב ההתחייבות לשמירת  הקבלן  .ז
 לחוזה זה. ד' ספחסודיות, 

  
  יחסי עובד מעביד העדר .21

  
מו.  מוסכם בין ולא יהיו יחסי עבודה בין החברה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטע אין  .א

 הצדדים, כי בכל הקשור במסגרת היחסים בין החברה לקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי. 
זאת, מתחייב הקבלן, בין היתר, לשאת בכל המיסים, ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן  במסגרת  .ב

 שירותים לחברה לרבות תשלומי מס הכסה וביטוח לאומי. 
לא יעלה טעות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לשות את מתחייב בזאת כי לא יטען ו הקבלן  .ג

 מעביד ביו לבין המזמין. -מעמדו כקבלן עצמאי כלפי המזמין ואת העדר יחסי עובד 
מעביד - ישפה ו/או יפצה את החברה בגין כל סכום שתידרש לשלם בשל טעה בדבר יחסי עובד הקבלן  .ד

ו מי מטעמו, לרבות במסגרת פשרה ללא הודאה בטעות.   בין החברה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/א
 החברה מתחייבת להודיע לקבלן על כל מקרה של תביעה/דרישה בדון, ולאפשר לו להתגון בפיה.

שא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או הסכם ו/או והג לתשלום שכרם ו/או יי הקבלן  .ה
ם זה.  כל הוצאותיו של הקבלן בקשר לביצוע השירותים, תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע הסכ

לרבות תשלום לעובדי הקבלן, תשלומי מיסים וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע השירותים יחולו על 
  הקבלן ועליו בלבד, ישולמו על ידו והמזמין לא יחוב בכל דרך שהיא בגים.

ו/או עובד הקשור בשירותי הקבלן,  תהא רשאית לדרוש מן הקבלן להרחיק כל אדם ו/או ציג החברה  .ו
 החברה, מבלי שתהיה לו תביעה ו/או טעה ו/או דרישה ראותוהקבלן יהיה מחויב לפעול בהתאם להו

 לכך. בקשר
 

 הפרות .22
הקבלן אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולל ספחיו, ולא תיקן את ההפרה לאחר  הפר  .א

המזמיה (אלא אם מדובר בהפרת חובת בטיחות אשר יש  ימים מציג 10שקיבל על כך התראה בת 
חובה לתקה באופן מידי), תהיה המזמיה רשאית לבטל את החוזה. במקרה כזה תגיע לקבלן תמורה 

 רק בגין אותה עבודה ושירותים שבוצעו על ידו עד ליום הפסקת ההסכם.
צד לכל סעד וסף על פי חוזה זה  בשימוש בסעד לו זכאי צד לחוזה זה כדי לגרוע מזכותו של אותו אין  .ב

 ו/או על פי דין בקשר  עם חוזה זה.
תאים עיקריים בחוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב הפרה יסודית של  הים 12-15,16,17 סעיפים  .ג

לבטל את החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר  תחוזה זה, המזכה את הצד כלפיו הופר החוזה בזכו
 ועל פי חוזה זה. לו הוא זכאי על פי דין

יתן כגד הקבלן צו כיוס כסים או הוגשה בקשה לפירוקו ייחשב הדבר כאילו הופר החוזה על ידי  אם  .ד
הקבלן הפרה יסודית, והמזמיה תהא רשאית לבטלו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו היא זכאית 

 על פי דין ועל פי חוזה זה.
תרשל הקבלן ו/או לא ביצע פעולה המוטלת עליו על פי חוזה כן, בכל מקרה שבו לדעת המזמיה, י כמו  .ה

זה, ו/או לא ביצע בקצב סדיר או לא סיימה במועדים הקובים בחוזה זה או אם הפר הקבלן את החוזה 
  מכל סיבה שהיא, תהא המזמיה רשאית, בוסף לכל זכות או סעד התוים לה על פי הדין או החוזה:
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ת העבודה, לפות את הקבלן ו/או עובדיו וכל אדם המצא שם ולבצע . להיכס למקום שבו מתבצע1
בעצמה ו/או באמצעות כל אדם אחר את העבודה או חלק ממה, על חשבון הקבלן, וזאת מבלי לגרום 

 הקבלן וזכויות המזמיה. ותלביטול הסכם זה ומבלי לפגוע בהתחייבוי
 ובציוד שהובא על ידי הקבלן.שימוש בעלים לצורך ביצוע העבודה בחומרים  להשתמש. 2
הקבלן ו/או כל אדם אחר מטעמו לא יפריע ולא יתערב בכל צורה שהיא ולא יעשה כל מעשה שהוא כדי  

  השלמת העבודה. ביצועמטעמה  למילמוע או להפריע למזמיה ו/או 
 

  ם. ליו₪  500יפצה הקבלן את המזמיה בסך של , אי הגעתו של הקבלן למקום הדיגום במועד עבור  .ו
, צילום טכולוגיים םעיצתיעוד באמ, כדרש במסמכי המכרז (לרבות אי תיעוד של יום דיגום עבור  .ז

  ליום. ₪  500יפצה הקבלן את המזמיה בסך של  שוחת הדיגום)
סיבות שאין תלויות בקבלן (כגון: עבור הגעתו של הקבלן למקום הדיגום במועד ואי ביצוע דיגום עקב   .ח

יהא זכאי  וחה הדגמת)אי ביצוע הדיגום עקב העדר זרימה בשיצוע הדיגום, ב המפעל לאפשר בסירו
עבור הדיגום האמור, וזאת בכפוף להמצאת אסמכתא למזמיה  מהתמורה 50%הקבלן לתשלום בסך 

שאכן לא יתן לבצע דיגום במועד האמור (תמוה ו/או סרטון ו/או כל אסמכתא אחרת שתאושר על ידי 
  המזמיה). 

תכית התאם לבמהדיגומים  95%יובהר כי הקבלן מתחייב לבצע לפחות ע מהאמור לעיל, מבלי לגרו  .ט
₪  250המאושרת של החברה. ככל שהקבלן לא יעמוד בכך, יפצה הקבלן את המזמיה בסך של  היטור

   לכל דיגום שלא בוצע. 
פ"י החוזה ו/או והקסות הקבועים לעיל הים בוסף לכל סעד ו/או זכות התוים לחברה ע הפיצויים  .י

 עפ"י כל דין.
 

  הסבה איסור
 

או התחייבויותיו על פי  יוהקבלן רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר לאחר את זכויות אין. א .23
החוזה, כולן או חלקן, או כל טובת האה על פיהן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את 

אם קיבל לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב, ובתאים  זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, אלא
  שתקבע החברה. 

  
עפ"י החוזה, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב,  חייבויותיו. המחה הקבלן את זכויותיו ו/או התב

ימשיך הקבלן להיות אחראי כלפי החברה עפ"י הסכם זה, ויישא בכל זק אשר ייגרם על ידי צד שלישי 
  או מי מטעמו.

  
עובדים, בין ששכרם משתלם לפי שעות העבודה ובין בדרך אחרת, אין בה לכשעצמה משום  העסקת  .ג

 ביצוען של העבודות, או של חלק מהן לאחר. ירתמס
הקבלן יעביר את ביצוע העבודה או חלק ממה לקבלן משה רק אם וכאשר יקבל את אישור   .ד

ו של קבלן המשה, ובכפוף החברה מראש ובכתב להעברת העבודה (או חלקה) לקבלן משה ולזהות
כאמור לביצוע חלק מן העבודה  חברהלתאים שבאישור זה. קיבל הקבלן את אישורה של ה

באמצעות קבלן משה, הוא לא יהא רשאי להחליף את קבלן המשה ה"ל, אלא באישורה מראש 
  ובכתב של החברה.

 
ת הקבלן מאחריותו הסכמה כאמור מטעם החברה להעסיק קבלן משה אין כדי לפטור א במתן  .ה

והתחייבויותיו לפי חוזה זה ולפי דין, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה של מבצעי העבודות 
  (לרבות קבלי משה אשר זהותם אושרה על ידי החברה), באי כוחם ועובדיהם.

 
רשאית בכל עת לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משה, או כל עובד של קבלן,  המזמיה  .ו

אשר לפי ראות עייו איו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר תוך פרק זמן סביר בהתחשב 
ימים. ההחלפה  7בסיבות העיין ובתפקידו של אותו עובד/קבלן משה, ולא יאוחר מאשר תוך 

ה"ל תעשה באחריותו של הקבלן ועל חשבוו, ולקבלן לא תהא טעה כלשהי כלפי המזמיה בעיין 
  זה. 

  
  שוות

 
כל שיוי בתאיי הסכם זה טעון אישור המזמיה בכתב ומראש, וכל עוד לא אושר כאמור לא יהיה   .24

 לשיוי כל תוקף.
הודעה שצד צריך ליתן לפי חוזה זה תיתן במסירה אישית או בדואר רשום לפי הכתובת המצוית  כל .25

שעות  72על ידי המען בתום בראש חוזה זה. הודעה ששלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שתקבלה 
 ממועד משלוחה.

האמור בכל דין, לקבלן לא תהא זכות עיכבון כלשהי על מידע ו/או תוים ו/או ציוד אחר של  למרות .26
המזמיה, והקבלן מתחייב להעביר את כל הציוד ו/או המסמכים ו/או המידע ה"ל לידי המזמיה מיד 

 עם דרישתה כי ייעשה כן.
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ייב לשמור בסוד כל מידע הוגע לתוכו של חוזה זה, על כל מרכיביו וכן כל מידע מסכים ומתח הקבלן .27
אשר הגיע לידיעתו עקב ביצוע של חוזה זה, ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך 

 ביצועו של חוזה זה.
ו קצוב ובין תהא זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לה ממו, בין שהי החברה .28

 שאיו קצוב, בין על פי החוזה ובין מכל עילה אחרת שהיא.
מחלוקת בין הצדדים לא תהווה עילה להפסקת ו/או עיכוב ו/או דחיית השירותים היתים על ידי  שום .29

יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה מצדו, על כל המשתמע  –הקבלן לפי חוזה זה.   עשה כן הקבלן 
  מכך.

 

  בשעת חירום כוות   .30

מתחייב להמשיך בביצוע העבודות שוא חוזה זה, כפי שהוטלו ו/או יוטלו עליו ע"י החברה, לפי  הקבלן  
מסמכי החוזה והמכרז, גם בשעת חירום (דהייו בעת מלחמה, פלישת אויב, רעידת אדמה, פעולת טרור 

עבודה, ובאישור החברה וכיוצ"ב), אלא אם יתן צו מהרשויות המוסמכות המוע ממו להמשיך את ה
  בכתב.      

  
, והוא מתחייב ןכאמור לעיל לא תישמע כל טעה מצד הקבלן בדבר סיכול ו/או כח עליו במקרים  

להמשיך ולפעול בהתאם למסמכי החוזה/המכרז, וכן בהתאם להוראות החברה, כפי שייתו לו מעת 
 לעת בקשר להיערכות בשעת חירום.  

  
היר ומתחייב הקבלן כי הוא מסכים לאמור לעיל, כי לקח בחשבון את כל על הסכם זה מצ בחתימתו

התוים הקשורים לכך, וכי יש באפשרותו להיערך לכך ולבצע את כל הפעולות הקשורות בכך, ככל 
  הדרוש.

  
  

  כמות עבודות והרחבת שטחי פעילותה של החברה הגדלת  .31
  

החברה יורחבו בעתיד לכלול רשויות מקומיות של  הבזאת, כי ישה אפשרות כי שטחי פעילות מובהר  
וספות, בדרך של מיזוג של החברה עם תאגיד מים וביוב אחר ו/או בדרך של צירוף רשויות מקומיות 

  וספות לחברה ו/או בדרך של הקמת חברת בת ו/או בדרך אחרת כלשהי.    
  

ש מן הקבלן לבצע את , לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לדרוייבתתהא רשאית אך לא ח החברה
העבודות שוא החוזה דא, או חלקן, גם בשטחי הפעילות שיתווספו לחברה, כאמור לעיל, וזאת ללא 
תשלום וסף, בתמורה למחירים שהוצעו על ידי הקבלן ובהתאם להוראות מסמכי המכרז, בשיויים 

  .  המחויביםהמחויבים. הוראות ההסכם דא יחולו בשיויים 
  
  

  הצדדים על החתום: באו ולראיה

  

  

  

  הקבלן    המזמיה
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  1א' ספח

  ערבות בקאית לביצוע וסח
  לכבוד

   מ"מי עם תאגיד מים וביוב אזורי בע
  
  

  בקאית מספר ___________ ערבות: הדון
  
  
  
ו ") אהמבקשיםפי בקשת ____________________________ מס' מזהה ____________ (להלן: " על

בתוספת ₪) _____________(במילים: ₪  ____________ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
"), בקשר עם הצמדה הפרשיהפרשי הצמדה למדד הובעים מהצמדת הסך ה"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "

ביצוע כל להבטחת ו, יהול וביצוע פעילות יטור שפכי תעשייהשרותי  למתן   64/2018מס'   רזמכ
  התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו. 

  
ימים מיום קבלת  14מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  או

דרישתכם הראשוה בכתב שתגיע אליו, מבלי להטיל עליכם לבסס או למק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 
כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  באופן

  כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
  

תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של הסכום ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  אתם
  לק מהסכום ה"ל בלבד, בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה"ל.מתייחסת לח

  
  זה: במכתבו

  
לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  םמשמעו מדד המחירי –" מדד"

  כלכלי.
  

  הצמדה יחושבו כדלקמן: הפרשי
  

") כי החדש המדד, עפ"י ערבות זו (להלן: "יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרוה לפי כל תשלום בפועל אם
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ הייו __________ קודות 

") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין היסודי המדד(להלן: "
  כום הקרן המקורי.בדרישתכם ה"ל מחולק במדד היסודי ביכוי ס

  
  זו היה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול. ערבות

  
  זו תישאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל. ערבות
  שתגיע אליו אחרי __________לא תעה. דרישה
  ומבוטלת. טלהיום __________ ערבותו זו ב לאחר

  
  א.זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהי ערבות

  
  בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוי ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעיין כתב ערבות זה. דרישה

  
  

  רב, בכבוד
  

  _________ בק
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  2א' ספח

  ערבות בקאית לביצוע וסח
  לכבוד

  תאגיד הרי צרת מפעלי מים וביוב בע"מ
  
  

  בקאית מספר ___________ ערבות: הדון
  
  
  
") או המבקשים____________________________ מס' מזהה ____________ (להלן: "פי בקשת  על

בתוספת ₪) _____________(במילים: ₪  ____________ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
"), בקשר עם הצמדה הפרשיהפרשי הצמדה למדד הובעים מהצמדת הסך ה"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "

להבטחת ביצוע כל ו, שרותי יהול וביצוע פעילות יטור שפכי תעשייה למתן   64/2018  מס' רזמכ
  התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו. 

  
ימים מיום קבלת  14מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  או

אליו, מבלי להטיל עליכם לבסס או למק את דרישתכם בתהליך כלשהו או  דרישתכם הראשוה בכתב שתגיע
באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

  כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
  

תשלומו של הסכום ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  תהיו רשאים לדרוש מאתו את אתם
  מתייחסת לחלק מהסכום ה"ל בלבד, בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה"ל.

  
  זה: במכתבו

  
לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  םמשמעו מדד המחירי –" מדד"

  כלכלי.
  

  יחושבו כדלקמן: הצמדה הפרשי
  

") כי החדש המדדיתברר מתוך המדד שפורסם לאחרוה לפי כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: " אם
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ הייו __________ קודות 

ת המדד החדש בסכום הקרן המצוין ") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלהיסודי המדד(להלן: "
  בדרישתכם ה"ל מחולק במדד היסודי ביכוי סכום הקרן המקורי.

  
  זו היה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול. ערבות

  
  זו תישאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל. ערבות
  שתגיע אליו אחרי __________לא תעה. דרישה
  ומבוטלת. טלהבותו זו ביום __________ ער לאחר

  
  זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

  
  בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוי ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעיין כתב ערבות זה. דרישה

  
  

  רב, בכבוד
  

  _________ בק
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   על קיום ביטוחים אישור - ב'  ספח
  __________תאריך :                   

  לכבוד

  בע"מ מי עם

  ")מי עם(להלן: "

  מרחוב ______________

 צרת עלית

  לכבוד

    הרי צרת בע"מ

   ")הרי צרת(להלן: "

  מרחוב ________________

   צרת

,..א.ג  

  .הקבלןביטוחי הדון: אישור 

  ").הקבלן" להלן:( _________________________________________  :  שם המבוטח

  _____________________________________________.  :   כתובת

  _____________  מכרז מס'  ")החוזה(להלן: " מיום ____________  :   חוזה

  ").השירותים(להלן: " יהול וביצוע פעילות יטור שפכי תעשיהשירותי   :   השירותים

 הקבלןערכו עבור רים כי מאש") החתומים מטה המבטחאו __________ חברה לביטוח בע"מ (להלן: "

(שי  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,הביטוחים המפורטים להלןאת 

  .")תקופת הביטוחהתאריכים כללים ולהלן: "
  

  פוליסה מס': ______________________  צד שלישי   .1

פי דין -על הקבלןו של המבטח את אחריות ,כלפי צד שלישי ביטוח אחריות  הכיסוי הביטוחי :  
לאובדן מעשה או מחדל רשלי בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו בשל 

בכל הקשור  ו/או זק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהואפגיעה 
להרי צרת ו/או  למי עם זק או פגיעה לרבותהחוזה לשירותים בקשר עם 

  .הןלעובדי/או ו יהןלמהלו/או 

  מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שתית.שי ש"ח ( 2,000,000  : ותגבולות האחרי  

בדבר חבות הובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה,  להגבלותזה איו כפוף  ביטוח  ביטול הגבלות :  
קבלים ו/או קבלי משה ועובדיהם, מתקים וכלפי בגין  הקבלןחבות 

שביתה והשבתה, תי צפוי, זיהום תאותי מקרי ובלסיטאריים פגומים, 
הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד 

חייב לשלם בגים דמי ביטוח  שהקבלןלביטוח לאומי (למעט לגבי עובדים 
  .לאומי)

ו/או  הרי צרתו/או  מי עםפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את   1.1  תאים מיוחדים :  
 אחריות בגין") יחידי המבוטחהלן: "(ל מהליהם ו/או עובדיהם

 לסעיף בכפוף וזאת הקבלןמחדלי ל למעשי ו/אושתוטל על מי מהם 
 אחד מיחידי צולבת לפיו ערך הביטוח בפרד עבור כל אחריות
  .המבוטח

שאיו  מי עם ו/או הרי צרתבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש   1.2    
, ייחשב לצורך ביטוח זה ןהקבלשימושו, של ו/או רכוש בבעלותו 

 הקבלן(למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל  כרכוש צד שלישי
  ישירות).

  פוליסה מס': ______________________  חבות מעבידים  .2

 הזיקין פקודתעל פי  הקבלןמעבידים המבטח את אחריותו של חבות ביטוח   הכיסוי הביטוחי :  
כלפי  1980 - פגומים, התש"ם ות למוצריםפי חוק האחריל (וסח חדש) ו/או ע
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תאות בגין  החוזהבקשר עם במתן השירותים העובדים המועסקים על ידו 
למי מהם "), שייגרמו מקרה ביטוחאו מחלה מקצועית (להלן: " עבודה

בכל הקשור במתן השירותים בקשר  תוך כדי ועקב עבודתםבתקופת הביטוח 
  .החוזהעם 

  לתובע. ש"ח 6,000,000  גבול האחריות :  

  לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שתית. ש"ח 20,000,000    

כלפי  הקבלןומוחה, חבות  עבודהת שעו, בדבר ותביטוח זה איו כולל הגבל  ביטול הגבלות :  
, פיתיוות כמעבידם) ייקבע והקבלן(היה  קבלים ו/או קבלי משה ועובדיהם

  .על פי החוק ורעלים והן בדבר העסקת וער המועסקים

מהליהם ו/או  הרי צרתו/או  מי עםלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח  תאים מיוחדים :  
ושא בחובות מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לעייןוקבע היה  ,ו/או עובדיהם

כלפי מי  הקבלןו/או לעיין חבות  הקבלןמי מעובדי כלפי  מעביד כלשהן 
  .מהעובדים המועסקים על ידו

  פוליסה מס': ______________________  אחריות מקצועית  .3

על פי דין ו/או עובדיו  הקבלן המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית   הכיסוי הביטוחי :  
חובה  הפרתבשל בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלות מקצועית ו/או 

 מסגרתבו/או עובדיו  הקבלןבמעשה או מחדל רשלי של  ןמקצועית שמקור
  .החוזהבקשר עם  מתן השירותים

  ובמצטבר לתקופת ביטוח שתית.מיליון ש"ח) לאירוע ש"ח ( 1,000,000  גבול האחריות :  

אובדן שימוש, איחור, מבדבר חבות הובעת  להגבלותביטוח זה איו כפוף   ביטול הגבלות :  
 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

₪  100,000(מוגבל לסך של  אובדן מסמכיםעקב  הקבלןחבות הרחבות בגין 
חריגה מסמכות בתום לב, וחבות הובעת לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח) 

  .הקבלן עובדימי מטעות, רשלות או אי יושר של מ

ו/או  הרי צרתו/או  מי עםלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח  3.1  תאים מיוחדים :  
אשר תוטל על מי מהם עקב  בגין אחריות ליהם ו/או עובדיהםמה

חבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ הקבלןאו מחדל רשלי מצד ו/מעשה 
  .מהליהם ו/או עובדיהםו/או  הרי צרתו/או  מי עםכלפי  הקבלן

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי   3.2    
____________.  

חודשים ) (שישה 6מו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של כ  3.3    
ביטוח  הקבלן, בתאי כי לא ערך על ידי לאחר תום תקופת הביטוח

חלופי המעיק כיסוי מקביל שועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה 
מוסכם בזה, כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על . זו

י תום תקופת הביטוח ואשר תגלו לראשוה אירועים שעילתם לפ
  .בתקופת הגילוי

הו מאשרים כי גבולות האחריות הדרשים בפוליסות צד שלישי ואחריות   : תאי מיוחד .4
גבולות ספציפיים לכל פוליסה בפרד ואים גבולות אחריות מקצועית הים 

  .משותפים

"ל כוללות תאי מפורש לפיו הן הו מאשרים בזאת כי הפוליסות ה  5.1  : כללי .5
הרי צרת ו/או  מי עםי ביטוח הערך על יד קודמות לכלראשויות ו

בדבר שיתוף ו/או תביעה או טעה ו/וכי או מוותרים על כל דרישה 
לרבות, כל טעה ו/או זכות כאמור  הרי צרת,ו/או  מי עם ביטוחי
 תטעות כל , לרב1981 -לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א  59בסעיף 

  .יהןוכלפי מבטחהרי צרת ו/או  מי עםכלפי  "ביטוח כפל"

הו מאשרים כי ידוע לו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח   5.2    
 מי עםבלבד, ובכל מקרה לא על  הקבלןוההשתתפות העצמית חלה על 

  .מהליהם ו/או עובדיהםו/או  הרי צרתו/או 

 ו/או אי קיום בתום לב של תאי  ה בתום לבהפרהו מאשרים כי   5.3    
מי בזכויות  יפגעולא , הקבלןת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתאי מ

לקבלת שיפוי ו/או  מהליהם ו/או עובדיהםו/או  הרי צרתו/או  עם
  .פיצוי על פי ביטוחים אלו

וגם או לא  יבוטלוהו מאשרים בזאת כי הביטוחים ה"ל לא , כמו כן   5.4    
למי עם ולהרי  תישלח, במשך תקופת הביטוח, אלא אם עהישוו לר
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וכי לא יהיה  יום מראש) שלושים( 30הודעה כתובה בדואר רשום צרת
אם הרי צרת ו/או  מי עםשכאלו לגבי  לביטול ו/או שיוי לרעהתוקף 

ובטרם לעיל כאמור בכתב הודעה מי עם והרי צרת לידי  שלחהלא 
  .ההודעהממועד משלוח הימים ) שלושים( 30חלוף 

הביטוחים המפורטים באישור זה הים בכפוף לתאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שוו 
  .במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשיוי האמור כדי לגרוע מתאי הפוליסות המקוריות

  
  

  בכבוד רב,
  

 (תפקיד החותם)  (שם החותם) (חותמת המבטח)  (חתימת המבטח) 

 
)1ספח ב' (  

  הצהרת אי העסקת עובדים
  __________תאריך :                   

  לכבוד

  בע"מ מי עם

  ")מי עם(להלן: "

  מרחוב ______________

 צרת עלית

  לכבוד

    הרי צרת בע"מ

   ")הרי צרת(להלן: "

  מרחוב ________________

   צרת

,..א.ג  

  

  הדון:  הצהרה.
  

" ו/או החוזה(להלן : "יהול וביצוע פעילות יטור שפכי תעשייה שירותי למתן  חוזה מיום ______
  "השירותים", בהתאמה) 

שבדון איי מעסיק  חוזההי מצהיר בזאת כי במסגרת השירותים היתים לכם על פי האמור ב  .א

 עובדים.

וח מאחר וכאמור בסעיף א' לעיל איי מעסיק עובדים, לא כלל ביטוח חבות מעבידים בסידורי הביט  .ב

 שערכתי.

הי מתחייב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במסגרת השירותים שבדון, אערוך את ביטוח   .ג

(חבות  2סעיף ) ספח ב'שבדון  ובספח אישור הביטוח ( החוזהחבות המעבידים כמתחייב על פי 

 .לחוזהמעבידים) 

ידה ואעסיק עובדים אמציא לכם בהמשך ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ג' לעיל, הי מתחייב כי במ  .ד

 שבדון. החוזהספח ביטוח מתוקן, כמתחייב על פי 

  

  ולראיה באתי על החתום

  

  בכבוד רב

  

 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  )הקבלן(חתימת  
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  המיוחד  המפרט -ג'  ספח

  
  כללי

ת ניטור שפכי תעשייה של מי במסגרת מכרז ניהול וביצוע פעילו והנהליםמפרט זה מגדיר את הדרישות 
מטרת  .")התאגיד(להלן : "תאגיד הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ ונעם תאגדי מים וביוב אזורי בע"מ 

 2014 –הנה יישום כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים אל מערכת הביוב) התשע"ד  מכרזה
  להלן: "כללי שפכי תעשייה") (

  

   רקע

  פועל בתחום הרשויות המקומיות : נצרת, ריינה, יפיע, אכסאל ועילוט. תאגיד הרי נצרת

  : נצרת עלית, מגדל העמק ועפולה. מקומיותה נעם פועל בתחום הרשויות יתאגיד מ

מטפלים במערכות הביוב המרכזית שבתוך היישובים וכן במערכות ההולכה האזורית למכוני  ידיםהתאג
ר שפכים תל עדשים, מכון טיהור שפכים רנ"י סוללים, מכון טיהור הטיהור אשר שותפים בהם ( מכון טיהו

  שפכים דברת ומכון טיהור שפכים עפולה ). 

תאגיד הרי נצרת ותאגיד מי נעם קיבלו את אשור המשרד להגנת הסביבה לתוכנית הניטור הדו שנתית 
  .2018/2019לשנים 

 נדרש ואשר בתחומו הנמצאים ועסקים מפעלים של לשנתיים אחת ניטור תכנית להכין נדרש תאגידכל 
, הניטור תכנית את להפעיל נדרש התאגיד. תעשייה שפכי כללי להנחיות בהתאם הניטור בתכנית להכלילם

   .הדין להוראות בהתאם וזאת, סביבה ממונה ידי על אישורה לאחר

אם להוראות התאגיד מבקש בזאת לקבל הצעות לניהול וביצוע פעילות ניטור שפכי תעשייה, וזאת בהת
  מסמכי המכרז והוראות מפרט זה. 

  עבודהתכולת ה

  :העבודה תכלול

 תאגיד.תחום הה ביסקר מקורות שפכי תעשי .1
 . 2018-2019לשנים  הכנה ואישור של תכנית דיגום דו שנתית .2
 אישור תכנית הדיגום על ידי הגורמים הרלוונטיים, על פי דין.  .3
ור של התאגיד, בהתאם להוראות כללי שפכי משלוח הודעות לעסקים הנכללים בתכנית הניט .4

 תעשייה. 
 תהליכי הסברה בבתי העסק הנדגמים במסגרת תכנית הדיגום. .5
 .דיגוםהביצוע תכנית  .6
 ניהול ופיקוח על עבודת המעבדה.  .7
 , בהתאם להוראות הדין.חיוביםה ניתוח תוצאות המעבדה ועריכת .8
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 ם כנדרש על פי דין. למפעלים והעברתם לתאגיד לצורך משלוח הכנת מכתבי חיוב .9
כללי שפכי תעשייה על כל פנייה שתתקבל בנוגע לממצאי הדיגום למפעלים במסגרת  מתן מענה .10

 והחיובים בגינם.
 מתן מענה לפניות משפטיות, ככל שיתקבלו. .11
 שימוש במערכת ניהול ממוחשבת ייעודית לצורך פעילות ניטור שפכי תעשייה.  .12

  

תקנות בריאות אות הדין, לרבות כללי שפכי תעשייה והוריתבצעו בהתאם ל פרויקטכל שלבי ה
וכן  ,, כפי שיתעדכנו מעת לעת 2010-העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), תש"ע

  תאגיד. הובהתאם להנחיית  ים הרלוונטייםהרגולטור והנחיות לדרישות בהתאם

  סקר מקורות השפכים

כי הם מזרימים שפכי תעשייה המכילים שפכים חריגים  ם שהתעורר לגביהם חששלצורך איתור מפעלי
תכנית הדיגום תבצע  הכנתולצורך  לכללים 4או שפכים אסורים למערכת הביוב, וזאת בהתאם לסעיף 

בהתאם  סקר של מקורות השפכים בתאגידשתזכה במכרז (להלן : "הספק" או "הקבלן") החברה 
 תחוםבים בודע הבאים: רישוי העסקים של הישצע על בסיס מקורות המיוהסקר יבלהוראות הדין. 

  , משרד הבריאות ומידע הקיים בתאגיד.ת הסביבהנגהתאגיד, המשרד לה

  הסקר יכלול את הפרטים הבאים: .לפוטנציאל הזיהוםבהתאם המפעלים בסקר ידורגו 

יחת מכתבים, למשלם בתאגיד, כתובת בפועל, כתובת לש פרמס –שם המפעל ומידע מזהה נוסף  .1
 חיוב.למשלוח הודעות ושם איש קשר  במפעליש קשר שם א

, תחום שפכי תעשייה סקטור המפעל בהתאם לתוספת השלישית לכללי –סקטור ותחום עיסוק  .2
 המפעל, היקף הפעילות. קעיסו

צריכת מים שנתית של המפעל בשנה הקודמת לסקר, מידע קיים לגבי ספיקות  –מים ושפכים  .3
 ת השפכים.מן הזרומקורות שפכי המפעל ואפי שפכים, הקלות אם קיימות, תיאור

 מיקום נקודות הדיגום בהתאם לכללים (כולל צילום של נקודת הדיגום). –מיקום נקודות הדיגום  .4
  

  מועד תחילת העבודה.מ מי עבודהי 45 בתוך לתאגיד יועבר/והשפכים  /יסקר

  ניטורהכנת תכנית ה

שפכי תעשייה. תכנית  בהתאם לדרישות בכלליעל פי ממצאי סקר הדיגום, יגיש הספק תכנית ניטור 
הספק אחראי לאישור התכנית אצל הרגולטורים  .על פי דיןתכלול את כל המידע הדרוש  הניטור

  הרלבנטיים על פי דין וכן על קבלת כל האישורים הנחוצים לצורך ביצוע תכנית הדיגום.

לחו עם אישורי מסירה על ידי הספק ישלח הודעות לעסקים הנכללים בתכנית הניטור. המכתבים יש
  המקבל.

לפי הצורך, ו/או לפי דרישת התאגיד ו/או לפי הנחיות  ניטור,בתכנית ה כלוליפגש עם כל מפעל ההספק י
  התאגיד.מטעם נציג  מוליתואמו  , ככל שיידרשו,פגישות אלוהניטור.  את תכנית מפעלציג ליוהדין 

לים, והשיקולים לקביעת הפרמטרים לדיגום וסוג התכנית תכלול פירוט של השיקולים לבחירת המפע
המתחייב לפי כל דין. בהתאם על  . התכנית תוגש בהתאם ללוח הזמנים, בהתאם להוראות הדיןהדיגום

המשתתף להיערך מראש מבחינת לוח הזמנים, תוך לקיחה בחשבון שעליו לקבל, בין היתר, אישור של 
  רמים המוסמכים לפי הדין. התאגיד, קבלת התייחסות המפעלים ואישור הגו

בקשר  המכתבים למפעלים הכנה ומשלוח לרבות ספק,כל הליך אישור התכנית הנו באחריות ובמימון ה
  .עם תכנית הניטור
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הספק ייפגש עם כל אחד מהעסקים הנכללים בתכנית הניטור לצורך הסברת התהליך והכללים. הפגישה 
  תיערך בבית העסק או בכנס למספר בעלי עסקים.

שעות. התשובה תשלח ראשית לתאגיד לצורך אישורה, ובמידת הצורך  48כל פניית מפעל תיענה בתוך 
  גם ליועמ"ש התאגיד. כל פנייה באמצעות יועמ"ש תיענה על ידי יועמ"ש.

  

  ניטורביצוע תכנית ה

במסגרת תכולת העבודה יפעיל הספק מעבדת דיגום או יעשה שימוש בדוגמים מטעמו. כל דיגום 
  בנוכחות נציג המעבדה ונציג מטעם הספק, שניהם בעלי הכשרה של "דוגם מוסמך".  יתבצע

  באחריות הספק:

תהליכי התיאום והניהול  .המעבדה עמה התקשרעם ותיאומה חודשית  דיגוםקביעת תכנית  .1
 המקצועי והלוגיסטי עם המעבדה הינם באחריות הספק.

 
 דיגומים שיתבצעו.הנוכחות בשטח בכל  .2

 
  הדיגום.של צילום ו ממוחשבת, לרבות תיאור מילולי מערכת מידעבום תיעוד הדיג .3

 
ביצוע דיגום בהתאם להנחיות הממונה או הרגולטור בזמן אירוע זיהום או כל זמן אחר כפי שיידרש  .4

שעות כולל  12על ידי התאגיד. לצורך כך יהיה הספק ערוך לביצוע דיגום עצמאי בהתראה של 
 בתנאים הנדרשים על פי הכללים.אמצעי ציוד לשמירת הדגימה 

 
הובלת הדגימות למעבדה בתנאים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבריאות והמשרד להגנת  .5

הסביבה ו/או כל הנחיה רלוונטית. הדגימה תהיה סגורה בבקבוק אטום וחתום עליו מצוינים פרטי 
ו/או הנחיות. הבדיקה  המפעל הנדגם, תאריך ושעת הדגימה, וכן כל פרט רלוונטי הנדרש על פי דין

 שעות מאיסופה בשטח כאמור בבקבוק חתום וסגור שהיה שמור בקירור.  12תימסר למעבדה עד 
 

ביצוע ניטור רציף של שפכי תעשייה ונטילת דוגמאות ממערכת הניטור הרציף על פי דרישת  .6
תאפשר  התאגיד. לצורך כך יחזיק הספק בטכנולוגיה לניטור רציף, כנדרש במסמכי המכרז, אשר

 נטילת דוגמאות ממערכת הניטור בכל אחת מהערים בתחום התאגיד. 
 

בהתאם להנחיות  קריאת מונים בשטח המפעל –איסוף מידע לגבי צריכות מים וכמויות שפכים  .7
 .התאגיד או לקבלת הנתונים מהתאגיד על פי דרישה

 
 כתיבת דוח סיכום דיגום שיועבר בסוף כל יום דיגום לנציג התאגיד. .8

 
 

כולל כלל ההסמכות והאישורים הנדרשים לפי דין לצורך ביצוע הדיגום. כולת דיגום עצמאית י .9
דיגום או במידה ויידרש דיגום ולבצע הלא תוכל להגיע עמה התקשרה החברה במידה והמעבדה 

  בשעות לא שגרתיות.
 

להיות "דוגם לעניין זה מובהר כי על המעבדה להיות "מעבדה מוסמכת" ועל הדוגם שיבצע הדיגומים 
  מוסמך", כמפורט בהוראות מסמכי המכרז.
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יצוין כי חלק מהמפעלים המזרימים שפכי תעשייה למט"שים של התאגיד ממוקמים במועצה 
האזורית עמק יזרעאל. מפעלים אלה נדגמים על ידי המועצה האזורית עמק יזרעאל. על הספק 

ן את צריכות המים של מפעלים מוטלת האחריות לקבל את דוחות הדיגום של מפעלים אלה וכ
אלה ממנכ"ל תאגיד יובלי העמק, או גורם מוסמך אחר, כפי שיהיה באותה עת. הספק יבצע 
חישוב של החריגות ויערוך את החיובים שעל מפעלים אלה להעביר לתאגיד בהתאם, באמצעות 

  יג התאגיד.תאגיד יובלי העמק. הספק ימציא דרישת תשלום לתאגיד יובלי העמק לאחר אישור נצ

  

  כנת מכתבי חיובהקבלת תוצאות מעבדה חישוב חיובים ו

  המוסמכת וירכז את תוצאות הדיגומים. בקשר עם המעבדההספק יהיה 

  באחריות הספק:

בקרת איכות על תוצאות הדיגום כפי שהתקבלו מהמעבדה ואישור התוצאות. במידה והתוצאות   .1
דגמת, באחריות הספק לוודא כי אכן מדובר יהיו חריגות מבחינת מרכיבי החריגים בדוגמה הנ

  בדגימה נכונה ובתוצאה אמינה.

הספק יקבל מהתאגיד מידע בנוגע לצריכות המים בעסקים הנדגמים. יצוין כי לתאגיד מערכת  .2
 לקריאת צריכות מים מרחוק ומידע מהמערכת יינתן לספק על ידי נציג התאגיד.

   ים בתוך שבוע ימים מיום קבלתן מהמעבדה.הספק יעביר את תוצאות הדיגום לעסקים הנדגמ .3

בגין למפעל חשבון חיוב פיק ספק השירות י ,על בסיס תוצאות הדיגום וצריכת המים של המפעל
העביר ל הספקבאחריות  .חיוב נלווהשפכים חריגים ובגין שפכים אסורים, על פי הכללים, ויפיק מכתב 

 ימים מיום קבלת תוצאות הדיגום 15תשלום עד ת הדיגום והחשבון לואת מכתב החיוב, תוצא לתאגיד
  מהמעבדה, זאת על מנת כדי שהתאגיד יוכל לשלוח החיוב במועד הקבוע לפי דין. 

ויכלול את כל  שפכי תעשייה מכתב החיוב והמידע הנלווה אליו יהיה בהתאם לנוסח המוגדר בכללי
  .על פי דיןהמידע הנדרש 

  .חיובלה במהלך הליכי הגבייה והאכיפה של העלתת מענה לכל שאלה או בעיה שת ספקעל ה

התאגיד ישלח את מכתבי החיוב בדואר רשום עם אישורי מסירה ובאחריות הספק לעקוב אחר קבלת 
  המכתבים על ידי העסקים הנדגמים.

יום מקבלת תוצאות הדיגום. על הספק לעמוד בלוחות הזמנים  21המכתב יגיע לכל עסק נדגם עד 
  זה.שיאפשרו קיום תנאי 

  

  מתן מענה ושרות למפעלים במסגרת הכללים

  :, לרבות אך לא רקלתת מענה מלא לפניות מפעליםספק מתחייב ה ובמסגרת שירותי

מלא ויעביר תשובה מפורטת ליווי מקצועי , ערר או השגה ייתן הספק במקרה של פנייה משפטית .1
פירוט מלא של כל המידע תן הכוללת מידע מפורט בכל הסוגיות העולות מהפנייה. כמו כן, הספק יי

 7תוך ב כאמור לעילכל פנייה מהיועץ המשפטי תענה  –שיידרש על ידי היועמ"ש של התאגיד 
 ספק. היועמ"ש ל ו שלימים מפניית

 
שעות  48בתוך  ותשלח לאישור התאגיד הספקכל פניה של מפעל אל התאגיד תענה על ידי  .2

 מקבלתה.
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ספק ענה ישירות אל הרגולטור לצורך ערר או השגה על כל פניה של מפעל דרך יועמ"ש או י .3

 ימים בכל הקשור לנושאים מקצועיים ומידע בעניין הליך הדיגום והחיוב. 7תוך בבפירוט  השירות
  

  כללי

אינטרנטית מאובטחת. התאגיד יקבל גישה ניהול כל המידע בפרויקט ינוהל במערכת  – מערכת המידע
התקדמות תכנית הדיגום, החיובים בעבור שפכי התעשייה מידע בעניין הכלול את תלמערכת אשר 

  והסטטוס המשפטי של הדיגום.

  המפורט להלן:המערכת תכלול את כל המידע 

 תיאור מילולי של מהלך הדיגום תוך ציון נקודת הדיגום. .1

 תיעוד באמצעות צילום/תמונות. .2

 תוצאות הדיגום.  .3

  אגיד בכל עת.המידע יעודכן בזמן אמת ויהיה זמין כאמור לצפיית הת

 מכתבי ההודעה על תכנית הדיגום השנתית ומכתבי החיוב שהופקו לעסק הנדגם .4

 מידע ככלי על המפעל כולל אנשי הקשר עימם בא הדוגם המגע. .5

  הספק יהיה אחראי על תקינות המערכת ויבצע בה שינויים כנדרש על ידי התאגיד.

  

  :, כדלקמןעובדים לושהשחות לכל הפפרויקט יכלול הצוות  – מטעם החברה צוות הביצוע

השנים האחרונות  4מתוך  לפחות וניסיון של שנתיים לפחות בעל תואר ראשון – מנהל הפרויקט .1
 והכרות מוכחת בניהול בתחום שפכי תעשייה. ניטורבניהול תכנית ) 2014 - 2017(
 

היינו , דובהנחיות של משרד הבריאות םכהגדרתו בכללי"דוגם מוסמך"  – כיםמוסמ מיםדוגשני  .2
דוגם שעבר הכשרה לדיגום שפכים והשתלמויות מזמן לזמן, במתכונת שהורה המשרד להגנת 

בעל ניסיון של שנתיים לפחות בדיגום שפכי , הסביבה, משרד הבריאות או מנהל רשות המים
 מפעלים. 100של מעל  מפעלים כחלק מתכנית דיגום

  

הספק יהיה רשאי לתת שירותי דיגום רציף הספק יידרש בהפעלת דיגום רציף על פי דרישת התאגיד. 
באמצעות המעבדה עמה התקשר לצורך מכרז זה, וזאת ללא שיהיה בכך כדי להסיר מאחריותו בקשר עם 

  ביצוע הדיגום הרציף. 

יובהר שהספק שיזכה במכרז יחויב שלא לתת שירותי ייעוץ בנושא שפכים לעסקים המזרימים שפכים 
  למערכת הביוב של התאגיד. 

לי לגרוע מהאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הספק מחויב לפעול בהתאם למסמך מב
שהוכן על ידי המשרד להגנת הסביבה, רשות המים ומשרד  4.1.18הנחיות ניטור שפכי תעשייה מיום 

 הבריאות. 
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  )1(ד'  ספח

  התחייבות לשמירה על הסודיות כתב
  
*

לצרף כספח לחוזה (מסמך ב') כתב הצהרת סודיות פרד להגיש במעמד חתימת החוזה ו יש
בהתאמה לוסח זה חתום על ידי כל אחד מהעובדים אשר יועסקו בביצוע העבודות והשירותים שוא 

  .מכרז זה
  

 עם תאגיד מים וביוב אזורילספק חיצוי של תאגיד מי  דיות: התחייבות לשמירת סוהדון
  ")התאגיד" (להלן: ים וביוב בע"מתאגיד הרי צרת מפעלי מו/או מ בע"

  הח"מ להלן ("המתחייבת") מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן: או
  
בסודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף כלשהו, זולת עובדי המתחייבת  לשמור.1

אי ההתקשרות ו/או קבלי משה שלה ועובדיהם הוטלים חלק באספקת השירותים לתאגיד בהתאם לת
שבין התאגיד והמתחייבת ("המטרה"), ("עובדים מורשים"), וגם בזאת במידה הדרשת לצורך קיום המטרה, 

כל מידע, רישום, תכית, תכיות מחשב, מפרט, מסמך, שרטוטים, דיאגרמות, רעיוות, חוזה, דו"ח,  -בלבד 
קיים, מסחריים, ארגויים, מחזורי מכירות, טבלאות, תון עיוי, מדעי, מעשי, מתכון, תוים כספיים, עס
עסקיים, תחומי פעילות ו/או כל מידע  שותפיםתכיות עסקיות, מידע הקשור בלקוחות התאגיד, ספקים ו

אחר, בין אם חשף/מסר בכתב ובין אם בעל פה, ובים אם בכל אמצעי אחר, שהובאו לידיעת ה"מתחייבת" 
מתחייבת" מתוקף תפקידה לגבי התאגיד  ו/או בקשר עם ו/או במישרין ו/או בעקיפין ו/או שמסרו ל"

כתוצאה מן ו/או במהלך ההתקשרות/הקשר העסקי עם התאגיד. כל ה"ל יחד וכל אחד לחוד יקרא להלן: 
) מידע אשר יוכח לגביו על ידי הספק, באמצעות מסמך בכתב, כי היה בחזקתו של 1"מידע". "מידע" לא כולל: 

/או חשיפתו ו/או קבלתו תוך כדי ו/או עקב ו/או במהלך ההתקשרות עם התאגיד, ללא הספק קודם לגילויו ו
) מידע אשר היו חלת הכלל שלא עקב הפרת חובת 2שמירה על סודיות ולא עקב הפרת חובת סודיות.  תחוב

ור גרי שייווצר על ידי הספק במסגרת ההתקשרות עם התאגיד ואיו קש -) ידע כללי 3שמירה על סודיות. 
ו/או מבוסס על ו/או מכיל תוים ו/או מידע הקשורים לתאגיד ו/או מערכות המים והביוב של התאגיד ו/או 
שמסרו על ידי התאגיד או מי מטעמו ו/או אשר חשפו תוך כדי ו/או עקב ו/או במהלך ההתקשרות עם 

  התאגיד.               
  "המתחייבת" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן:.2

ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממו, שימוש  להעתיק לא  .א
כלשהו לרבות מבלי להגביל: שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע  

  וקיום המטרה בלבד.
אם לדרש לצורך למסור ו/או לחשוף מידע לכל צד שלישי, ולא לבצע כל שימוש במידע, אלא רק בהת לא  .ב

 ביצוע וקיום המטרה, בלבד.
בהקפדה על המידע ולקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מיעת אובדו ו/או הגעתו לידי אחר ו/או  לשמור  .ג

  עשיית שימוש שאיו מותר בו.
  את הגישה למידע אך ורק לעובדים מורשים. להגביל  .ד
מקרה לא יפחתו מהאמצעים בהם  בכל האמצעים להבטיח את שמירת סודיות המידע, אשר בכל לקוט  .ה

  וקטת המתחייבת לשמירה על המידע הסודי והרגיש ביותר שלה.
  ,  בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו ו/או חשש לשימוש שאיו מותר  במידע.תאגידבאופן מיידי ל להודיע  .ו
א באישור לפרסם בכל צורה שהיא כל תון הוגע להתקשרות עם התאגיד ו/או לתאגיד ו/או למידע אל לא  .ז

  מראש ובכתב מאת ההלת התאגיד.  
לפתח ולא לייצר באופן כלשהו תכת מחשב או סקרים או כל תוצר ו/או פיתוח אחר, ("תוצר"),  על  לא  .ח

בסיס או על סמך המידע. מבלי לגרוע מהתחייבותי זו, בכל מקרה, לא תהייה לי כל זכויות בתוצר, והן 
 תהייה תוות  לתאגיד בלבד. 

לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי במקרה בו תוטל על המתחייבת חובה על פי דין לחשוף מידע,  מבלי  .ט
חשיפתו בתאים אלה לא תחשב הפרת התחייבותה במסמך זה, ובלבד שתודיע על כך לתאגיד, בכתב 
ן, ומראש, מיד עם היוודע חובת הגילוי כאמור ובטרם ביצוע הגילוי, ובכל מקרה לא יבוצע גילוי אלא באופ

  במידה ובהיקף המתחייב על פי הדין בלבד.
וברור למתחייבת כי התחייבויותיה כאמור במסמך זה מהוות תאי לחשיפה/מסירת המידע על ידי  ידוע.3

  התאגיד, וכי חשיפה/מסירה זו עשית לצורך קיום המטרה, בלבד. 
/או היחסים העסקיים לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום ההתקשרות ו ההתחייבות.4

  בין הצדדים, מכל סיבה שהיא.
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  העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיה. על.5
למתחייבת כי התאגיד איו מחויב לכות או לסמן מידע כלשהו כ"סודי", על מת שתהא המתחייבת  ברור.6

  במסמך זה.   מחויבת בשמירה על סודיות לגביו כאמור
ההתקשרות עם התאגיד , או  םהיו קייו הבלעדי של התאגיד. ה"מתחייבת" תחזיר ותמסור, עם סיו המידע.7

כל מסמך, תון או מאגר מידע הוגע למידע או להתקשרות עם  -לפי המוקדם  - בכל עת לפי דרישת התאגיד 
  התאגיד ו/או לתאגיד. 

ם ההתחייבות ה"ל על ידי העובדים המורשים, ובכלל זה מבלי "המתחייבת" תעשה כל הדרוש להבטיח קיו .8
להגביל, תחתימם על התחייבות לשמירה על סודיות במתכות מסמך זה. על הספק יהא להמציא התחייבויות 
לשמירת סודיות כלפי התאגיד, מאת קבלי המשה ועובדיהם (בוסף לעובדי הספק) המעורבים בביצוע 

באמור כדי לגרוע/לשות מההוראות והתאים במסמכי המכרז לגבי העסקת קבלי העבודות. מובהר כי אין 
 משה על ידי הספק.   

למתחייבת כי התאגיד מחויב על פי דין בשמירת סודיות לגבי מידע ותוים שוים המצאים בשליטת  ידוע.9
שמירת סודיות כלפי צדדים התאגיד ו/או בחזקתו ו/או המופקים על ידו. כמו כן, ידוע לי כי התאגיד מחויב ב

  שלישיים מכח הסכמים שוים.  
ל"מתחייבת" כי חתימתה על מסמך התחייבות זה היה תאי להתקשרות התאגיד עימה, וכי הפרת  ידוע .10

ההתחייבות לשמירת סודיות, תגרום לתאגיד זקים כבדים וה"מתחייבת" תחויב בפיצויי התאגיד בגים. 
במקרה של חשש להפרה כאמור על ידי המתחייבת, יהא זכאי התאגיד  מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם כי

  .זקלהוצאת צו מיעה גד המתחייבת וזאת ללא צורך בהוכחת 
מצהיר/ה ומאשר/ת כי כון למועד חתימתי על כתב התחייבות זה לא הפרתי איזו מההתחייבויות  הריי .11

  המפורטות במסמך זה.
    של המתחייבת ומצורף רשימת העובדים המורשים של המתחייבת.התחייבות זו חתומים מורשי חתימה  על .12

  
  
  

  באו על החתום בתאריך:_______________________ ולראיה
  

  "המתחייבת": שם:    _______________           באמצעות מורשי החתימה:___________________ 
  
  +חותמת:___________________ ימהחת 

  

  
  סודיות לספק חיצוי התחייבות לשמירת ספח
 מטעם החברה המתחייבת. מורשיםהעובדים ה רשימת

 
  חתימה  תפקיד  זהות תעודת  העובד שם
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  )2(ד'  ספח
  למיעת יגוד עיייםהתחייבות  כתב

  
*

פרד בהתאמה  תחייבותף כספח לחוזה (מסמך ב') כתב הלהגיש במעמד חתימת החוזה ולצר יש
  .לוסח זה חתום על ידי כל אחד מהעובדים אשר יועסקו בביצוע העבודות והשירותים שוא מכרז זה

  
  לכבוד 

  תאגיד הרי צרת מפעלי מים וביוב בע"מו/או מ "מי עם תאגיד מים וביוב אזורי בע
  ")התאגיד(להלן: "

  

  ________ מתחייב בזאת כדלקמן :אי הח"מ __________

לא מצויים במצב של יגוד עייים או חשש  עובדים מטעמיה מתחייב ומצהיר כי  למיטב ידיעתי  אי ו/או הי .1
 בו אי ותן שירותים לתאגיד. בתחוםליגוד עייים כלשהו עם התאגיד 

 

ה  בה אי אתן לכם תקופה במהלךשלא להימצא  מתחייב  יה .2

 מתן השירותים  בתחום שהוא וסוג מין מכלכלפיכם  עייים יגודבמצב של  ,השירותים

_________________________   . 

  

אשר עלולים להעמיד אותי   התקשרותלהימע מכל פעולה ו/או במהלך תקופת ההתקשרות עמכם הי מתחייב  .3

זה לרבות בכל הוגע להתקשרות קיימת כם מייד על כל חשש שכלולהודיע  במצב של יגוד עייים כאמור לעיל, 

עלול להעמיד אותי במצב של ו/או לקבלת עבודה עבור גורם אשר לו קשר עסקי ו/או אחר עמכם מקום בו הדבר 

 חשש ליגוד עייים.

 

 מצב או תון כל על מידי באופן לתאגיד להודיע מתחייב הי .4

  האמורים. המצב או התון לי היוודע עם מיד עייים יגוד של במצב להימצא עלול אי שבשלהם

  

שלא למטרת ביצוע  עמכם  ההתקשרותהי מתחייב להימע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת  .5

 .על פי ההתקשרות , וזאת בכפוף להוראות כל דין התחייבויותיי

 
    ולראיה באתי על החתום:

  
  

    

 חתימה/ות וחותמת  שם מלא של החותם/ים  תאריך
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  והתחייבות קבלן  צהרותה   -ה' ספח

  
  
, לרבות בעיין הבטחת תאי הבטיחות ודהמתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העב הקבלן  .1

  והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.
  
 הספקיםעובדיו, את קבלי המשה שלו וכן את ; כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את מובהר  .2

  וכל אדם אחר מטעמו. 
  
, 1954 -מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התש"ד הקבלן  .3

 - , תקות הבטיחות בעבודה, עבודות בייה התשמ"ח1970 –פקודת הבטיחות בעבודה (וסח חדש) תש"ל 
תקות הבטיחות בעבודה  ועזרה ראשוה  1977 -טיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התש"ז, תקות ב1988

, החיות משרד הבריאות בדבר דיגום שפכים, חוזרי מכ"ל משרד 1988 -במקומות העבודה התשמ"ח
, לפיהם הוא מתחייב  להוג על פיהם לעתהחיוך וכן כל התקות והצווים שפורסמו ומתפרסמים מעת 

והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש גדו וגד התאגיד וכל מי מטעמו עקב  הקפדות
  הפרת כל הוראה. 

     
ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדות את כל ההוראות  בוסף  . 4

ה, משרד התחבורה, משרד החיוך וההחיות שתיתה ע"י רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווח
יק של כל הוראות הדין, ן יבצע את העבודות תוך מילוי מדוהקבל והעיריות/מועצות מקומיות.והמשטרה 

  התקות וההוראות של הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקים ישראלים בתחום העבודות.
  
הדרכת בטיחות  ועיים מיומים שעברומתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצ הקבלן  .5

שעברו הדרכת  משהבמלאכתם ואחראים לעבודתם. כן יעסיק הקבלן קבלי  כללית והם בקיאים
בטיחות שמכירים את והלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והביו אותה. בשום 

תאימים ושאים מקצועיים. מבלי פים ואופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאים מ
לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית המועצה לאשר או 

  לסרב או להתות את אישורו של קבלן המשה והעובדים לפי שיקול דעתה המוחלט.
  
רים הדרושים וכי כל שיוות והאישוימצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצעה בהתאם לכל הר הקבלן  .6

שיוות הקבלן שבידיו תקיים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד, לרבות כלי הרמה, כלי שיוע, יר
בודק מוסמך תקופתית אכן בדק  תמכשירי יד מכיים או חשמליים וכן, תקיים וכל כלי הדורש בדיק

  ו הסמכה כחוק.ומצא תקין והוא מהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומים ועבר
  
יספק לעובדיו, לשולחיו ולכל הפועלים מטעמו, את כל ציוד המגן והציוד  הבטיחותי הדרוש  הקבלן  .7

בהתאם להוראות החוק הוהג, אשר הוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה שוא ההסכם 
  ויוודא כי עשה שימוש בציוד זה. (לרבות עלי העבודה, בגדי עבודה, אוזיות, כובעי מגן משקפי מגן וכד'),

  
מתחייב לקיים סדרי עבודה תקיים סדרי בטיחות גד תאוות, פגיעות וזקים אחרים לפש  הקבלן  .8

ולרכוש בביצוע העבודה וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון כון ולמיקום כון של החומרים, הציוד, המכשירים 
  הצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.המכוות וכלי העבודה שלו, כן ידאג הקבלן ל
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  והתחייבות הצהרה
  

  : _____________תאריך
  
  

מאשר בזה כי קראתי בעיון את האמור לעיל, הבתי היטב והפמתי את משמעות האמור בסעיפים לעיל,  הי
  ואי מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות אלה.

  
  _______ כתובת___________________הקבלן: __________________ ת.ז. ______ שם

  
  ' טלפון: ______________ מס' פקס ______________ מס' קבלן רשום ____________מס

  
  מורשי החתימה מטעם הקבלן: שמות

  
  : _______________________ ת.ז. _____________ כתובת ___________________שם

  
  ______ כתובת ___________________: _______________________ ת.ז. _______שם

  מטעם הקבלן: הפרויקט מהל
  

  : __________________ ת.ז. ________________ כתובת_____________________ שם
  

  ' טלפון: ______________ מס' פקס ______________ מס' רשום ________________מס
  
  

______________________             _______________________  
  הפרויקטמהל  חתימת            הקבלן  חתימת

  
  
  

    _______________________      
  מקום                        
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  ו' ספח
  
  

  על העדר תביעות הצהרה
  

                  :לכבוד
  (להלן: "החברה") תאגיד הרי צרת מפעלי מים וביוב בע"מ ו/או מ "מי עם תאגיד מים וביוב אזורי בע

  
  ..,א

  
  64/2018על היעדר תביעות מכרז מס'  הצהרה:     הדון

  
  

יהול וביצוע מתן שירותי מסגרת המכרז שבדון, , בברהוביום ___________הוזמן מאתו על ידי הח הואיל
  (להלן: "החוזה"). פעילות יטור שפכי תעשייה

  
החשבון רון בגין העבודה האמורה (להלן: "את החשבון האחוביום __________________ הגשו לכם  והואיל

  הסופי").
  
  

  :הו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן לפיכך
  

מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על ידו ואושר על ידי כל הגורמים  הריו
שבון הסופי, אין לו ולא (החברה), היו חשבון סופי לכל דבר ועיין ופרט לתשלום המבוקש בח

תהייה לו כל תביעות, טעות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים 
מכוחכם או מטעמכם, בכל עיין הקשור בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או 

תביעה, טעה או בעקיפין. או מוותרים בזה על כל  יןהכרוך בהם ו/או הובע מהם והכל במישר
או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לו כיום ובין שתיוודע לו בעתיד, ואו פוטרים אתכם מכל 

  חבות כלשהי כלפיו.
באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עליו לפי החוזה בעיין אחריות, ותיקון  אין

  פגמים וליקויים כמפורט בחוזה.
  
  

  באו על החתום היום: ולראיה
  
  

_________________  
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  ז' ספח
  

  תעריפים לביצוע בדיקות ודיגומים
  
  

בתוספת השלישית לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים  5לביצוע בדיקות ודיגומים בהתאם לפרט  פיםתעריה

  , הים כדלקמן: כרזכון למועד פרסום המ, 2009 –לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע 

  

  

  טור א'
  מס'

  טור ב'
  סוג בדיקה

  טור ג'
עלות כל בדיקה בשקלים חדשים 

לפי כמות הבדיקות הקבועות 
  בכללי איכות שפכים

  102.77  דיגום חטף  )1(
  308.31  דיגום מורכב לפי זמן  )2(
  1,438.87  דיגום מורכב לפי ספיקות  )3(
)4(  BOD 87.35  

)5(  COD  82.21  

)6(  MTBE  257.02  

)7(  pH  15.42  

)8(  VOCs’  411.31  

)9(  TSS  51.48  

)10(  VOC  411.31  

  102.77  דטרגנטים אניוניים  )11(
  102.77  דטרגנטים נוניוניים  )12(
  51.48  זרחן כללי  )13(
  770.89  חומרי נפץ  )14(
  102.77  חנקן כללי  )15(
  TKN(  87.45חנקן קילדל (  )16(

  61.68  כלוריד  )17(
  DOX(  359.79כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (  )18(

  15.42  מוליכות חשמלית  )19(
  77.19  נתרן  )20(
  66.80  סולפאט  )21(
  92.50  סולפיד  )22(
  257.02  סריקת מתכות כבדות  )23(
  205.54  שמן מינרלי  )24(
  87.35  שמנים ושומנים  )25(
  50.33  בורון  )26(
)27(  VSS  50.38  
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