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מידע והוראות כלליות למשתתפים במכרז
מסמך זה הינו מסמך משלים לחלק  1של כרך א' "מידע והוראות כלליות למשתתפים במכרז" ,וההוראות
הכלולות בו באות להוסיף ולהשלים על הוראות כרך א'.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות חלק  1של כרך א' לבין הוראות מסמך זה – יגברו ההוראות המטיבות
עם החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מכרז זה מפורסם מטעם תאגיד נטופה לביוב בע"מ (להלן" :המזמין" או "החברה").
.1

כללי
א .מט"ש נטופה ממוקם בשטח שיפוטה של המועצה המקומית מנדא ,והוא החל לפעול בשנת .2002
המט"ש הנו מט"ש אזורי שקולט את השפכים של כפר מנדא ,כאוכב ,בועינה נוג'ידת ,ביר אל
מכסור ,דמיידה ,עוזייר ,רומנה ,פרוש רומנה ,חנתון ,יודפת ומורשת ,וכמות השפכים היומית
הממוצעת אותה הוא קלט בשנת  2018עמדה על  5,625מ"ק ,כאשר כמות הספיקה היומית
הממוצעת שיש ביכולתו לקלוט עומדת על  6,500מק"י.
במסגרת מכרז זה המונח "מט"ש" או "מט"ש נטופה" משמעותו שטח המט"ש על כל הציוד
והמתקנים לרבות כמפורט בנספח ד' להסכם ההפעלה.
ב .המט"ש מתופעל ומתוחזק בימים אלה על ידי חברת פלגי מים בע"מ אשר זכתה במכרז פומבי
שפרסמה החברה .מובהר כי אין מניעה שחברה זו תגיש הצעה למכרז ,כקבלן ראשי או כקבלן
משנה ,ובלבד שהיא עומדת בכל תנאי הסף הנדרשים.
ג .במסגרת מכרז זה יידרש המציע הזוכה לבצע עבודות ( )1לשדרוג ושיקום של המט"ש ,הכולל ,בין
היתר ,שדרוג של ציוד קיים והחלפתו בציוד חדש ,אספקה והתקנה של צנטריפוגה חדשה לסחיטת
בוצה ותוספת של בריכת שיקוע חדשה לרבות הציוד הנלווה לה ועוד (להלן" :עבודות לשדרוג
ושיקום") הכל בהתאם לכתב הכמויות ולמפרט המצורפים ( )2עבודות להפעלת ותחזוקה המט"ש
החל ממועד קבלת הצו לתחילת ביצוע העבודות ,והוא יידרש לבצען הן בתקופת שדרוג ושיקום
המט"ש ,והן לאחריהן ועד סיום תקופת ההתקשרות.
ד .המציע הזוכה יידרש לבצע את כל העבודות המפורטות במפרט המיוחד (המצוי בחוברת ב',)1
לרבות ,אך לא רק ,עבודות הנדסה אזרחיות ,עבודות חשמל ובקרה ,עבודות אלקטרומכניות
ועבודות פיתוח ,וכן לספק ולהתקין את כל הציוד למט"ש .כמו כן יידרש המציע הזוכה להפעיל
ולתחזק את המט"ש בהתאם להוראות מפרט התפעול (כרך ד') החל ממועד קבלת צו התחלת
עבודות ותחילת ביצוען ,וזאת עד לסיום תקופת ההפעלה והתחזוקה כמפורט להלן.
ה .האחריות הבלעדית על התיאום ביצוע העבודות לשדרוג ושיקום המט"ש ,בד בבד עם העבודות
להפעלתו ואחזקתו תחול על המציע הזוכה בלבד.
ו .המציע הזוכה יחתום על הסכם לביצוע עבודות השדרוג והשיקום (נספחים  6.07ו 6.08-לרבות
נוסח ההסכם שבכרך א') ,וכן על הסכם נפרד להפעלת ותחזוקת המט"ש בנוסח המצורף כנספח
(6.07א) למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.
ז .התמורה בגין ביצוע עבודות השדרוג והשיקום תהא בהתאם להצעת המחיר של המציע הזוכה ועל
פי כמויות שיימדדו בפועל (מחירי כתב הכמויות בניכוי אחוז ההנחה של המציע הזוכה).
ח .התמורה בגין עבודות ההפעלה והתחזוקה של המט"ש תהא בהתאם לאחוז ההנחה שיוצע על ידי
המציע מעלות של  0.90ש"ח (לפני מע"מ) ל 1-מ"ק שפכים שיטופלו בפועל על ידי המציע הזוכה
במט"ש.
המחיר האמור ,בניכוי אחוז הנחת הקבלן הזוכה ,יהיה המחיר הכולל והסופי ,ויכלול את כל
ההוצאות ועלויות שיהיו למציע הזוכה בקשר עם תפעול ותחזוקת המט"ש ,לרבות ,אך לא רק:
רכישת חלקי חילוף ,התקנתם ,החלפת ציוד ו/או חומרים וכל עבודה אחרת ו/או נלוות לצורך
תפעול ותחזוקת המט"ש לרבות כמפורט במפרט התפעול.
מובהר כי בתקופת החפיפה (כהגדרתה בסעיף יג' להלן) ,וכן בתקופת הרצת העבודות ותקופת
הניסיון (סך הכל  90ימים) לא תשולם למציע הזוכה תמורה בגין הפעלת המט"ש.
ט .ערבויות – המציע הזוכה יידרש להפקיד בידי התאגיד כתנאי למימוש זכייתו ותחילת ביצוע
השדרוג והשיקום והעבודות להפעלת המט"ש ערבות ביצוע כהגדרתה בהסכם ,ועם סיום עבודות
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השדרוג והשיקום הוא יפקיד ערבות בדק כהגדרתה בהסכם .ערבות הביצוע וערבות הבדק ישמשו
גם להבטחת קיום כל התחייבויות המציע הזוכה בכל הנוגע לעבודות הפעלת ותחזוקת המט"ש,
לצד התחייבויותיו לביצוע העבודות לשדרוג ושיקום המט"ש .בתום תקופת הבדק של עבודות
השדרוג והשיקום ,יפקיד המציע הזוכה ערבות להמשך תקופת ההפעלה והתחזוקה של המט"ש
כהגדרתה בהסכם ההפעלה.
י .מבצע הבנייה – המציע הזוכה ישמש לכל תקופת ההתקשרות כקבלן ראשי באתר ,ויהווה "מבצע
הבנייה" כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,תשמ"ח 1988-על כל המשתמע מכך,
בדגש על הוראות הבטיחות.
יא .עמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודות  -החברה מבקשת להפנות את תשומת לב המציעים לנושא
העמידה בלוחות הזמנים אשר מהווה הוראה יסודית ומהותית בהתקשרותה עם המציע הזוכה,
נוכח החשיבות הרבה בביצוע העבודות וסיומן בתוך המועד שנקצב לכך .המציע הזוכה יחויב
בעמידה בלוח הזמנים שיגיש לאישור החברה ,ואשר יתבסס על אבני הדרך הקבועות במפרט
שבחוברת ב' ,1ובכל חריגה או סטייה ממנו יושתו על המציע הזוכה פיצויים מוסכמים כמפורט
בפרק  6לחוברת זו ,אשר ינוכו מן התשלומים המגיעים לו ו/או מן הערבות שיפקיד בידי החברה,
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות הדין.
יב .ציוד ואישור החברה – המציעים יגישו פירוט של הציוד ורשימת הספקים בהתאם להוראות מכרז
זה .למען הסר ספק מובהר כי הסמכות הבלעדית והקובעת לאישור הציוד הנה של החברה,
והמציע הזוכה מתחייב לפעול בהתאם להוראותיה בנושא הציוד.
יג .קבלן החשמל – המציע יהא רשאי להוכיח במסגרת הצעתו למכרז את עמידתו בתנאי סף (4ג) ו(-ד)
באמצעות קבלן חשמל שיהא קבלן משנה מטעמו .אישרה החברה את קבלן החשמל מתחייב
המציע הזוכה לבצע את עבודות החשמל והבקרה באמצעות קבלן זה .במקרים מיוחדים ובנסיבות
שיירשמו תהא רשאית החברה לאשר למציע הזוכה להחליף את קבלן החשמל ,וזאת לאחר
שתאשר מראש את עצם ההחלפה ,ואת זהות קבלן החשמל החלופי (שיחויב ,בין היתר ,בעמידה
בכל תנאי הסף הנוגעים לקבלן החשמל).
יד .קבלן ההפעלה והתחזוקה – המציע יהא רשאי להוכיח במסגרת הצעתו למכרז את עמידתו בתנאי
סף ( 4ה) באמצעות קבלן הפעלה שיהא קבלן משנה מטעמו .אישרה החברה את קבלן ההפעלה,
מתחייב המציע הזוכה כי הפעלת ותחזוקה המט"ש תתבצע באמצעות קבלן זה החל ממועד קבלת
תצו התחלת העבודות ועד לסיום תקופת ההפעלה .במקרים מיוחדים ובנסיבות שיירשמו תהא
רשאית החברה לאשר למציע הזוכה להחליף את קבלן ההפעלה ,וזאת לאחר שתאשר מראש את
עצם ההחלפה ,ואת זהות קבלן ההפעלה החלופי (שיחויב ,בין היתר ,בעמידה בכל תנאי הסף
הנוגעים לקבלן ההפעלה).
טו .תקופת ביצוע העבודות לשדרוג ושיקום המט"ש תהיה שמונה ( )8חודשים קלאנדריים החל מן
המועד הנקוב בצו התחלת העבודה שיוציא המזמין ,כאשר בתום תקופת הביצוע האמורה תחל
תקופת הרצה של המתקן על כל חלקיו לתקופה של  30ימים קלנאדריים נוספים ,ובסיום תקופת
ההרצה תחל תקופת הפעלה וניסיון של  30ימים קלאדריים נוספים .משך הביצוע כאמור לעיל
כולל את כל הפעולות שעל הקבלן הזוכה לבצע על פי מסמכי המכרז ,לרבות השגת היתרים או
רישיונות ,תוכניות שחובת הכנתם חלה על הקבלן בהתאם למסמכי החוזה ,ביצוע בדיקות ,וקבלת
אישורים מן המזמין.
טז .תקופת הפעלת ואחזקת המט"ש – תחל במועד שיינקב בצו התחלת העבודות לשדרוג ושיקום
המט"ש ותסתיים ביום  .31.12.2021לחברה שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההפעלה
בתקופות נוספות בנות שנה כל אחת בהתאם לשיקול דעתה עד  .31.12.2025על אף האמור לחברה
שמורה הזכות להאריך תקופה זו בעוד שנתיים נוספות ,שנה בכל פעם ,עד לתקופה מקסימאלית
שתסתיים ביום .31.12.2027
במסגרת  30הימים הראשונים ממועד תחילת תקופת ההפעלה על ידי הקבלן הזוכה (בהתאם
לקבוע בצו התחלת העבודות) תתבצע חפיפה בין הקבלן הזוכה לבין הקבלן המתפעל כיום את
המט"ש ,ולא תשולם לקבלן הזוכה תמורה בגין תקופה זו (להלן" :תקופת החפיפה").
מובהר כי בתקופת החפיפה ,וכן בתקופת ההרצה והפעלת הניסיון לא תשולם למציע הזוכה
תמורה בגין הפעלת המט"ש !
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.2

הוראות כלליות ואופן הגשת ההצעות
א .ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתרי האינטרנט של התאגידים הבאים :תאגיד סובב שפרעם
בכתובת www.meyah.co.il :ו/או תאגיד מיאהקום – תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ בכתובת:
 www.miahcom.co.ilו/או תאגיד קולחי משגב בכתובת.www.kmisgav.co.il :
ב .כרך א' של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם .כרך
א' אינו מצורף בפועל למסמכי המכרז ,והמציעים נדרשים להורידו מן האינטרנט ולעיין בו .עם
הגשת ההצעה מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז אף
אם לא צורפו בפועל.
ג .מציע המעוניין להשתתף במכרז ,יידרש להגיש את הצעתו – בשני עותקים  :מקור והעתק  -על גבי
הטפסים שיומצאו להם במשרדי התאגיד ובהתאם לתנאי המכרז.
ד .ההצעה הכספית של המציע תוגש על גבי טופס  6.01ותחייב את הקבלן הזוכה לכל דבר ועניין .על
המציע למלא בסעיף  16לטופס  6.01את הצעת המחיר בדמות אחוז הנחה ממחירי כתב הכמויות
המצורף כחלק  .5מובהר כי הכמויות בכתב הכמויות הנן באומדנא בלבד ,וכי התמורה בפועל
תהא בהתאם למדידה בפועל .אין מניעה להציע  0אחוז הנחה.
למען הסר ספק מובהר כי אחוז ההנחה שיוצע הנו אחד ויחיד ,ויחול לגבי כל פרקי ומבני כתב
הכמויות ,לרבות בגין הטיפול ב 1-מ"ק שפכים.
אחוז ההנחה לא ישתנה אף אם לא יבוצעו כל העבודות מושא כתב הכמויות .ככל וצוין בכתב
הכמויות כי המחיר מתייחס לעבודת "קומפלט" – יחול אחוז ההנחה על עבודה זו.
למען הסר ספק מובהר כי עלות דמי הטיפול שתשולם למציע הזוכה בגין הפעלת המט"ש תהא
בהתאם לאחוז ההנחה שיוצע על ידי המציע ממחיר של  ₪ 0.90לפני מע"מ ל 1-מ"ק שפכים.
מובהר בזאת ,כי המציע אינו רשאי להציע תוספת לעלויות הנקובות באומדנים התקציביים ,אלא
הנחה בלבד ,וכל סימון יפורש על ידי החברה כהנחה בלבד.
ה .החברה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז ו/או כל
הצעה שלא תהיה סבירה ו/או הצעה חסרה ו/או הצעה תכסיסנית ו/או הצעה שתוגש בחוסר תום
לב ו/או תוך תיאום עם מציעים אחרים.
ו .על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום חתימה מלאה
במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז .על המציע
לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.
ז .אי מילוי טפסי המכרז במלואם כנדרש עלול להוות סיבה לא להביא את ההצעה לדיון .כמו כן ,לא
תובאנה לדיון הצעות ללא צירוף ערבות בנקאית כנדרש להלן.
ח .תשומת לב המשתתפים במכרז מופנית לכך ,כי כל מציע חייב להגיש את הצעתו כנדרש בתנאי
המכרז ובצירוף כל המסמכים הנדרשים ,במסירה אישית בלבד.

.3

ערבות מכרז
א .להצעות יש לצרף נוסח מקורי של ערבות בנקאית אוטונומית ,על שם המציע ולבקשתו ,על סך
 ,₪ 240,000בלתי מותנית ,בנוסח המצורף כ-טופס  ,6.05לטובת תאגיד נטופה לביוב בע"מ.
הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
ב .תוקף הערבות יהיה עד ליום  08.04.2021המזמין רשאי לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך 4
חודשים נוספים ועוד  4חודשים נוספים (סה"כ  8חודשים) והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך
את תוקף הערבות .לא האריך המציע את ערבותו ,תיפסל הצעתו.
ג .קבע המזמין ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור
לעיל או כי הערבות אינה בנוסח שצורף למסמכי המכרז ,יהיה המזמין רשאי לפסול את אותה
הצעה .על אף האמור רשאית החברה לקבל ערבות חרף פגם אם שוכנעה ,לפי שיקול דעתה ,כי
התקיימו כל התנאים הבאים :א .לפגם אין משמעות כלכלית של ממש ב .הפגם אינו יוצר כל קושי
ממשי בחילוט הערבות .ג .הפגם נגרם בשוגג ובתום לב .הועדה תהא רשאית במקרה כזה ,אם
מצאה זאת לנחוץ ,לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב.
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ד .המזמין יהא רשאי להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על
פי תנאי המכרז ו/או שהוא יחזור בו מהצעתו ו/או שיגיש הצעה המתבססת על מידע שגוי ,מטעה
או בלתי מדויק ו/או הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים – הכל
לאחר מתן זכות שימוע למציע.
ה .הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז ,לאחר חתימת חוזה בין המזמין לבין
הזוכה במכרז ,ולא יאוחר מ 90-ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.
ו .ערבות המכרז של המציע הזוכה תשוחרר תוך  3ימים מיום שיחתום על ההסכם המצורף (להלן:
"ההסכם") לאחר שיידרש לעשות כן ,זאת בכפוף להמצאת ערבות בנקאית בגובה  5%מהצעת
המציע הזוכה כולל מע"מ וזאת בתנאים ובנוסח הקבועים בטופס  ,6.06וזאת להבטחת מילוי
התחייבויותיו של הזוכה בתקופת ביצוע עבודות השדרוג והשיקום (להלן" :ערבות הביצוע").
מובהר כי ערבות הביצוע תשמש גם להבטחת התחייבויות הקבלן הזוכה להפעלת ותחזוקת
המט"ש כמוגדר בהסכם ההפעלה המצורף כנספח (6.07א) למסמכי המכרז.
ז .מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך  7ימים מיום
שיידרש לכך על ידי החברה ,תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות לטובתה ,וזאת כפיצוי
מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך ,וזאת ללא צורך בהוכחתו ,ומבלי לגרוע
מכל זכות אחרת של החברה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת
ביצוע העבודה על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד
אחר.
.4

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים
המצטברים המפורטים להלן:
א .הנו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-
 ,1969בענף  500בסיווג כספי ב' 1לפחות.
ב .בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה אשר סיים לבצע במהלך עשר השנים האחרונות
שתי עבודות לפחות ,שכל אחת מהן עונה על התנאים הבאים במצטבר )1( :העבודה כללה שדרוג
ושיקום של מט"ש פעיל או תחנת שאיבה לביוב פעילה לרבות עבודות בניה הנדסית ,עבודות
פיתוח ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות אלקטרומכניות ( )2ההיקף הכספי של כל עבודה עמד על
 ₪ 5,000,000לפני מע"מ.
ג .המציע או קבלן משנה מטעמו הנו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969-בענף  160בסיווג כספי א' 1לפחות (להלן" :קבלן החשמל").
ד .המציע או קבלן החשמל אשר מוצע על ידו לביצוע עבודות החשמל הנו בעל ניסיון מוכח כקבלן
ראשי ו/או כקבלן משנה אשר סיים לבצע במהלך חמש השנים האחרונות שלוש עבודות שכל אחת
מהן עונה על התנאים הבאים במצטבר( :א) העבודה כללה שדרוג או הקמת מכוני טיפול שפכים
ו/או תחנות שאיבה לביוב (ב) ההיקף הכספי של עבודות החשמל והבקרה עמד על  1,000,000ש"ח
לפני מע"מ.
ה .המציע או קבלן ההפעלה אשר מוצע על ידו למתן שירותי הפעלת ותחזוקת המט"ש הנו בעל ניסיון
בהפעלה של שלושה ( )3מתקני טיהור שפכים (סניטריים או תעשייתיים) שכל אחד מהם הנו
בספיקה יומית של  6,000מק"י לפחות ,ואחד מהם לפחות הנו מתקן טיהור שפכים סניטרי,
והפעלת כל מתקן על ידי מציע או קבלן ההפעלה הנה לתקופה של  24חודשים לפחות במהלך עשר
השנים האחרונות.
ה .מציע אשר צרף להצעתו ערבות בנקאית להצעה בהתאם להוראות מסמכי המכרז בנוסח המצורף
למסמכי המכרז.
ו .המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייים.
על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף  -לא תותר עמידה בתנאי סף בדרך של הסתמכות על
עמידת צד שלישי כלשהו בתנאי הסף ,גם אם הצד השלישי האמור הנו אורגן של המציע ,או עובד
או קבלן משנה של המציע ,או חברת אם ,בת או אחות של המציע או חברה שלובה או קשורה
למציע ,והכל אא"כ נאמר אחרת במפורש בתנאי המכרז.
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.5

מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל ,ומבלי לגרוע
מכלליות הדרישה האמורה גם:
 )1אישור תקף מרשם הקבלנים בדבר רישומו לפי חוק רישום קבלנים,
תשכ"ט ,1969-בענף  500בסיווג ב' 1לפחות.
 )2אישור תקף מרשם הקבלנים בדבר רישומו ,או רישום קבלן משנה מטעמו ,לפי חוק
רישום קבלנים ,תשכ"ט ,1969-בענף  160בסיווג א' 1לפחות.
 )3אסמכתאות והמלצות להוכחת הניסיון הנדרש בתנאי סף (4ב) לעיל וכן פירוט בטופס
.6.04
 )4אסמכתאות והמלצות להוכחת הניסיון הנדרש שלו או של קבלן החשמל מטעמו
בתנאי סף (4ד) לעיל וכן פירוט בטופס .6.04
 )5אסמכתאות והמלצות להוכחת הניסיון הנדרש שלו או של קבלן ההפעלה מטעמו
בתנאי סף (4ה) לעיל וכן פירוט בטופס .6.04
 )6אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-מפקיד מורשה,
רואה חשבון ,או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה
ולמע"מ כחוק.
 )7אישור בתוקף על ניכוי מס הכנסה במקור.
 )8אישור המעיד כי המציע רשום כעוסק מורשה.
 )9ערבות בנקאית להצעה כמפורט בתנאי המכרז ,בנוסח המצורף כטופס .6.05
 )10אישור עו"ד על זכויות חתימת המציע.
 )11תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-על היעדר הרשעה בעבירות
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-בנוסח המצורף כטופס .6.14
 )12מילוי כל הטפסים בחלק ( 6למעט טופס  6.06שהנו טופס ערבות ביצוע ,וכן טופס
 6.09שיימסר במועד חתימת החוזה).
 )13כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים או יועלו לאתר
האינטרנט של החברה ,ככל שיהיו ,פרוטוקול סיור הקבלנים ,חתומים ע"י המציע.
 )14כל מסמכי המכרז ,וכן מסמכים שלעיל ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וחלק
בלתי נפרד מחוזה התקשורת.
למען הסר ספק מובהר כי כל המסמכים המפורטים בכרך א' ,כרך ב' (כרך זה) ,כרך ב' ,1כרך ג' וכרך
ד' מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה.
הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור ,תהיה החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפסול אותה מטעם זה
בלבד .על המציע לוודא ,כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים ,לרבות רישום במע"מ (תעודת
עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים) ,יהיה זהה .אם וככל שאין התאמה במספר
המזהה ,יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.
מובהר כי ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים
במכרז יהיו על שם המציע במכרז בלבד (פרט למסמכים לגביהם צוין במפורש אחרת) .לא תותר הגשת
הצעות שונות על ידי גופים קשורים.

.6

המועד להגשת ההצעות ותוקף ההצעה
א .המועד האחרון להגשת ההצעה באופן ידני בתיבת המכרזים שתוצב ,במשרדי תאגיד המים והביוב
סובב שפרעם בע"מ ,הנו עד ליום  08.12.2020בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת
ההצעות").
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ב .המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת והודעה על כך תועלה לאתרי האינטרנט המפורטים בסעיף (2א)
לעיל.
ג .הצעות שיימסרו מכל סיבה שהיא לאחר התאריך והשעה הנ"ל ,או שלא במסירה ידנית כאמור,
לא יובאו לדיון.
ד .יש להניח בתיבת המכרזים את החוברת הכלולה בכרך ב' זה  -לרבות כל האסמכתאות והנתונים
הנדרשים מן המציע בהתאם למסמכי המכרז ,ובפרט את כל האסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי
סף ,ערבות בנקאית ,והצעה כספית .מציע שלא יעשה כן ,עלולה הצעתו להיפסל .בנוסף יחתום
המציע על כרך א' ,כרך ב' ,1כרך ג' וכרך ד' ,ולצרף אותם להצעתו כחלק בלתי נפרד ממנה.
ה .ההצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה עד ליום  31/03/2021אם יודיע המזמין למציע עד לתאריך
הנ"ל על זכייתו במכרז ,תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת החוזה עמו והמזמין יהיה רשאי
לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על ידו והמציע מתחייב להאריך את
תוקף הערבות בהתאם.
ו .מבלי לגרוע מהאמור תוקף ההצעה יוארך ב( 4-ארבעה) חודשים נוספים עפ"י דרישת המזמין,
בהודעה מוקדמת של המזמין אל המציע  10ימים לפני פקיעת ההצעה.
.7

סתירות ושאלות הבהרה ,סיור קבלנים באתר הפרויקט
א .אם למשתתף במכרז יהיו שאלות בקשר למכרז ,ו/או אם המשתתף במכרז ימצא במסמכי המכרז
סתירות ,שגיאות ו/או אי -התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או
פרט כלשהו ,ו/או תהיה לו הסתייגות כלשהי בקשר להוראות מסמכי המכרז ,עליו להודיע על כך
בכתב למזמין עד לתאריך  26.11.2020באמצעות מייל mikhrazim@miahcom.co.il :בקובץ
 WORDבלבד.
ב .תשובות יועלו לאתרי האינטרנט המפורטים בסעיף (2א) לעיל ,ובאחריות המציעים להתעדכן
באתרים אלה באופן שוטף מעת לעת עד המועד להגשת ההצעות .על כל משתתף במכרז לצרף את
התשובות הנ"ל להצעה ולחתום עליהן ,וכן על כל עדכון אחר/נוסף שיועלה לאתרים אלה .כמו כן
על כל משתתף במכרז לצרף להצעה את פרוטוקול סיור הקבלנים ולחתום עליו בתחתית כל דף.
החתימה תהיה על גבי חותמת הקבלן המציע.
ג .המזמין אינו אחראי לכל פירושים ו/או הסברים שינתנו בעל פה למשתתפים במכרז .אך ורק
תשובות ,הבהרות ועדכונים שינתנו בכתב על ידי החברה כאמור לעיל ,יחייבו את החברה ,הם
ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע ,והם יצורפו על ידי המציע להצעתו,
כשהם חתומים וממולאים ,ככל הנדרש.
ד .החברה רשאית ,עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ,תיקונים ותוספות
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
ה .סיור קבלנים – המזמין יאפשר יאפשר למציעים לבחון את מהות העבודות באמצעות סיור
שמטרתו ללבן שאלות אשר יתעוררו .עם זאת למידע שיימסר בסיור ,או בכלל ,לא יהא כל תוקף
שהוא ,אלא אם ועד כמה שמצא ביטויו בהבהרה בכתב שפורסמה ע"י המזמין ,ולמציע לא תהיינה
כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו .הסיור יתקיים באתר
המט"ש ביום  18.11.2020בשעה  .14:00השתתפות בסיור אינה חובה אך היא מומלצת ביותר.
הסיור יתקיים בהתאם להוראות לשעת חירום שהותקנו לצורך התמודדות עם מגיפת הקורונה,
ולכן על המציע להתעדכן באתרי האינטרנט של התאגידים השותפים עד למועד הסיור.
ו .כל שינוי או תוספת שייעשו ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין ע"י שינוי או
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,יחשבו:
()1

כאילו לא נכתבו ,או

()2

עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.

הבחירה בין האפשרויות דלעיל ,נתונה לשיקול דעתו של "המזמין".
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ביטוחי המציע

א .תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז (להלן:
"דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ,בהתאמה).
ב .הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף ( 8ביטוחי המציע) זה לעיל ולהלן ,לרבות
בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובטפסים  ,6.07חוזה ההתקשרות (להלן" :ההסכם"),
 6.07א' ההסכם להפעלת ואחזקת המט"ש (להלן" :הסכם ההפעלה והאחזקה") לרבות בטפסים 6.11
(תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) ובנספחים ( 6.11א') "אישור ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות",
( 6.11ב) אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה לרבות טופס  6.12לחוזה "הצהרת פטור
מאחריות לנזקים" (להלן" :הצהרת פטור מאחריות") וטופס  6.13לחוזה "תנאים לעבודות בחום"
הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף  8זה ,לעיל ולהלן.
ג .מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן
ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות
לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
ד .מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי המזמין לא
יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן ,את:
( )1טופס ( 6.11א') לחוזה "אישור ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות" כשהוא חתום כדין
על ידי מבטחי הקבלן.
( )2טופס  6.12לחוזה "הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקים" ,כשהיא חתומה כדין על
ידי הקבלן.
()3

טופס  6.13לחוזה "נספח עבודות בחום" ,חתום כדין על ידי הקבלן.

ה .במועד קבלת צו התחלת העבודות ותחילת ביצוען יידרש המציע גם לערוך ולקיים את ביטוחי תקופת
ההפעלה ,מתחייב מגיש ההצעה לערוך את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי
המזמין לא יאוחר ממועד תחילת ביצוען של העבודות וכתנאי לתחילתן ,את :טופס ( 6.11ב') אישור
ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.
ו .בנוסף להמצאת אישורי ביטוחי הקבלן חתומים כאמור בסעיפים ד' וה' לעיל ,מתחייב הקבלן כי
בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה (להלן" :הדרישה") (ככל ואין באיזה מאישורי הביטוח את
המידע שנדרש לחברה) ימציא לה הקבלן בתוך ( 14ארבע עשרה) ימים ממועד קבלת הדרישה ,העתקים
מתוספות העדכון לפוליסות הביטוח הנדרשות לתקופת ביצוען של העבודות ו/או לתקופת ההפעלה
והאחזקה (להלן" :מסמכי הביטוח") ,מוסכם בזה כי הקבלן ימציא לחברה את חלקי הפוליסות
הקשורים להתקשרות נשוא מכרז זה בלבד.
ז .מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי איזה מדרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה
להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות
הביטוח.
ח .מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או
דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי הקבלן ,החברה תתעלם מהן והנוסח
המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם.
ט .למען הסר ספק מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת העתקים מקוריים של מסמכי הביטוח ,לרבות
טופס  6.12הצהרה על מתן פטור מאחריות ,בנוסחה המקורי חתומה כדין על ידי המציע ,החברה
תהייה רשאית למנוע מהמציע את מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או מועד תחילתה של תקופת
ההפעלה בשל אי הצגת איזה מהמסמכים כנדרש.
י .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בס"ק  7ט' לעיל ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת איזה ממסמכי
הביטוח לרבות נספחי אישור ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות טופס ( 6.11א') ונספח אישור ביטוחי
הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה (טופס ( 6.11ב') ,כאמור בס"ק  7ט' לעיל ,תהייה החברה רשאית
לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.
יא .יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה
וחותמת של המציע ,המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי
הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.
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ההצעה הזוכה
א .ככלל ,מבין ההצעות הכשרות שיעמדו בכל תנאי הסף תיבחר ההצעה הזולה ביותר (ההצעה בה
יוצע אחוז ההנחה הגבוה ביותר) ,ובלבד שהיא סבירה ,אינה תכסיסנית ,לא ניתנה בחוסר תום
לב ואינה פסולה מכל סיבה אחרת.
ב .על אף האמור מובהר כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא .בשיקוליו יילקחו בחשבון בין היתר ,הידע המקצועי וכושר הביצוע ,היכולת הכספית
וטיב העבודה של המציע ,ובמיוחד איכותו הטכנית של הציוד ועמידתו בעומס עבודה רצוף
וממושך ,וכן ניסיונו של המציע בעבודות קודמות.
ג .פסילת הצעות עקב ניסיון שלילי קודם – החברה שומרת על זכותה לפסול כל הצעה אשר היה
לה ו/או לתאגידים השותפים בה ו/או לכל מזמין עבודות אחר ניסיון שלילי עמה ,וזאת בכפוף
למתן זכות שימוע למציע .בקבלת ההחלטה תבחן החברה את תקופת העבודות הקודמת ,את
מידת חוסר שביעות הרצון ,את מידת המעורבים בביצוע העבודות הקודמות במסגרת הסכם
זה וכל שיקול רלוונטי אחר .הגשת ההצעה מהווה הסכמה לאפשרות פסילת ההצעה האמורה,
והמציע יהא מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במקרה של פסילה כאמור.

.10

הודעה על תוצאות המכרז ומתן צו התחלת עבודה
א .לזוכה/ים במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ו/או בדואר רשום ו/או בדוא"ל.
ב .משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב בפקסימיליה ו/או בדואר רשום ו/או
בדוא"ל .הערבות שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין
המזמין לבין הזוכה במכרז ולא יאוחר מ 90 -ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.
ג .בין הזוכה/זוכים במכרז לבין המזמין ייחתם חוזה ,שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.
ד .הזוכה/זוכים במכרז יחתום על החוזה תוך  7ימים מיום שיידרש לכך .עד למועד חתימת
החוזה יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה ,בנוסח כתב
הערבות המצורף כ-טופס .6.06
ה .עד למועד החתימה על החוזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודות ,ימציא הקבלן הזוכה את
המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז ,ובכלל זה ,בין השאר:
א .העתקים בתוקף מפוליסות הביטוח שערך בקשר עם מכרז זה.
ב.

נספח ( 6.11א') לחוזה "אישור ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות" כשהוא חתום
כדין על ידי מבטחי הקבלן.

ג.

נספח  6.12לחוזה "הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקים" ,כשהיא חתומה כדין
על ידי הקבלן.

ד.

נספח  6.13לחוזה "תנאים מיוחדים לעבודות בחום" ,כשהוא חתום כדין על ידי
הקבלן.

הכול בהתאם לנוסח הנדרש במסמכי המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי
ותנאי המכרז והחוזה.
ו.

עד למועד החתימה על החוזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודות ,ימציא הקבלן
הזוכה את המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז ,ובכלל זה ,בין
השאר:
א .העתקים בתוקף מפוליסות הביטוח שערך בקשר עם מכרז זה.
ב.

נספח ( 6.11ב') לחוזה "אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה"
כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן.

הכול בהתאם לנוסח הנדרש במסמכי המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי
ותנאי המכרז והחוזה.
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ז.

היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,יהא המזמין רשאי
לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף ,החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין
בהודעה וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף
לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע
מזכויות המזמין על פי כל דין.

ח.

בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל ,רשאי המזמין להגיש את הערבות הבנקאית שבידה
לגביה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו (לרבות למציע שהגיש את
ההצעה הכשירה והזולה ביותר לאחר המשתתף) והמשתתף שזכייתו בוטלה יפצה את
המזמין על כל הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לו בגין כך.

ט.

מוסכם במפורש ,כי הוראות מסמך זה ,אין בהן כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי המכרז
ו/או החוזה ,אלא להוסיף עליהם.

כללי
א.

ועדת המכרזים ו/או החברה יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או
התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע ,והן ביחס לכל אדם או גוף אחר,
ולא תהא מוטלת עליהם כל חובה ,בכל שלב שהוא ,לגלות את תוכן הבירורים או
ההתייחסויות או ההמלצות ,ו/או את זהות מוסרי המידע ,למציע הרלוונטי ,או לכל
מציע אחר ,וזאת ,בין היתר ,לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל ,ושמירת
זכויות מוסרי המידע ,והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו.

ב.

מבלי לפגוע באמור ,ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן ,החברה רשאית ,אך לא
חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל מציע – לאחר הגשת הצעה – כל הוכחה
שתראה לנכון ,בדבר ניסיונו ,מומחיותו ,מיומנותו ,כישוריו והאמצעים העומדים
לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז ,וכן תהא רשאית
לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע ,והמציע יהיה חייב לספק לחברה את
מלוא המידע להנחת דעתה.

ג.

החברה רשאית להתחשב בניסיון קודם עם המציע ו/או עם גורמים אחרים ככל שידוע
לחברה על ניסיון זה ,לטוב ולרע .ככל שלחברה ניסיון קודם עם המציע ,או לגופים
השותפים בה ,חוות הדעת של החברה תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר
ההמלצות.

ד.

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז
והחוזה המצורף על נספחיו ,הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

ה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למחול על פגמים שאינם מהותיים במידה שויתור
כזה לא יגרום נזק לחברה ,או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין
בדרך אחרת לפי העניין ,לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,למסור את כל העבודה
או רק חלק ממנה לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם איננה
ההצעה הנמוכה ביותר.

ו.

מובהר כי החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לדחות כל הצעה שאיננה שלמה ,או
ברורה ,או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז ,או למחול על הפגם ,או לבקש תיקונו
כאמור לעיל ,וזאת עפ"י שיקול דעתה והבלעדי של החברה .כן תהא החברה רשאית ,אך
לא חייבת ,לפסול כל הצעה שלפי שיקול דעת ועדת המכרזים תמצא כבלתי סבירה.

ז.

אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות.

ח.

הצעה שאינה תואמת לתנאי המכרז ,או שיש בה הסתייגות ,רשאית ועדת המכרזים
לפסלה בשל כך בלבד .כן ,במקרה של שינוי או תוספת לתנאי המכרז רשאית החברה
לפסול את ההצעה או להתעלם מן השינוי או התוספת ,או לפנות לקבלת הבהרות
והשלמות ,הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי .החליטה החברה להתעלם מן
השינוי/ההסתייגות ,תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות.

ט.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל
סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי ,לרבות מסיבות תקציביות ו/או אי
קבלת אישורים ו/או מכל סיבה אחרת .אם תחליט החברה כאמור לבטל את המכרז
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ו/או לא לחתום על החוזה ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או
טענה מכל סוג שהוא.

.12

י.

דרישת הבהרות – החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות
למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או
לאפשר למציע לעשות כן ,לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור ,היתר או רישיון
כנדרש לפי תנאי המכרז ,ובלבד שכל רישיון ,אישור או היתר יהיו בתוקף נכון למועד
האחרון להגשת ההצעות .לא פעל המציע בהתאם לדרישה תהא הועדה רשאית לפסול
את הצעתו.

יא.

נוסף על האמור ,לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר
למציע להוכיח את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא
הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה ,ובלבד שאלו
אכן בוצעו על ידו עובר להגשת ההצעה ,ובמקרה זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל
המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים.

יב.

החברה תהא רשאית לזמן את המציע לבירור בפניה ,עוד לפני קבלת החלטה בדבר
הזוכה במכרז או לאחריה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת על מנת לברר פרטים
בהצעתו ,לרבות בכל הנוגע להצעתו הכספית .מציע אשר לא ישתף פעולה ולא יתייצב
לבירור או לא ישיב בכתב במענה לפניית החברה ,תראו בו החברה כמי שחסר בו
מהצעתו.

יג.

להסרת ספק מובהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות ,המיסים ,האגרות,
ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם ביצוע השירותים על פי תנאי
המכרז וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות.

יד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע העבודות נשוא המכרז בשלמותן
או חלקים מהן בלבד כראות עיניה ,לרבות באמצעות פיצול העבודות בין מספר גורמים.
למרות זאת ,המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב הכמויות .אם
תחליט החברה כאמור ,שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ,לא תהיה
למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

טו.

מבלי לגרוע מכלליות סעיף קטן א' לעיל מובהר בזאת ,כי "המזמין" רשאי ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ובמסגרת מחירי חוזה זה ,להקטין או להגדיל את היקף העבודה ללא כל
הגבלה .וכן להגדיל או להקטין כל אחד מסעיפי כתב הכמויות לפי שיקול דעתו
הבלעדי ובכל שיעור שהוא ,לא תשולם תוספת כלשהיא לקבלן ,מכל סיבה שהיא ,בגין
הגדלת או הקטנת החוזה ו/או הגדלת או הקטנת הכמויות בסעיפים.

טז.

תנאי התשלום לעבודות השדרוג והשיקום  95% :פי חשבונות ביניים שיאושרו
כמפורט בתנאי המכרז .יתרת ה ,5%-אשר ינוכו מכל חשבון חלקי ,ישולמו לאחר גמר
העבודה ,לפי החשבון הסופי ,ללא ריבית ו/או הפרשי הצמדה .לא ישולמו התייקרויות
בחוזה/מכרז זה.

יז.

מובהר כי התמורה בגין עבודות הביוב תשולם באמצעות רשות המים ובהתאם לנהליה
המעודכנים ביום הגשת החשבון ובאחריות המציע להתעדכן מעת לעת באתר רשות
המים ,וכן בטופס המצורף כנספח  6.19לכרך זה.

תשומת ליבם של המציעים להוראות הבאות:
א.

בטרם התחלת ביצוע העבודות הקבלן יתעד את שטח ביצוע העבודות ,באמצעות צילום
וידאו ורחפן ,תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט בכתב לגבי ממצאים.

ב.

בסיום העבודות /או חלקן בהתאם להחלטת התאגיד ,יפנה הקבלן לתאגיד בנוגע
לבדיקות הנדרשות במכרז לצורך מסירתם ע"י הקבלן לתאגיד לאחר פנייתו התאגיד
יעדכן את הקבלן בכתב האם הבדיקות הנדרשות יתבצעו ישירות על ידי הקבלן ועל
חשבונו או יוזמן על ידי המזמין וישולם על ידי הקבלן ישירות לבעל המקצוע ללא רווח
קבלני .אותו כנ"ל לגבי בדיקת יועץ קרקע ,אטימות קווי ביוב בלחץ אוויר וכן לגבי
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מדידות  .as madeהתשלום שישולם לבעל המקצוע ייקבע על ידי המזמין ולקבלן לא
תהיה כל טענה בקשר לכך.
ג.

ייתכן ו לוח הזמנים לביצוע עבודות במכרז זה הינו כפוף ותלוי בגורמים נוספים ובביצוע
עבודות במקביל על ידי גורמים נוספים ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון במסגרת הגשת
הצעתו.

ד.

הקבלן שיזכה מתחייב בטרם תחילת ביצוע העבודות ,להיות מצויד באישור בר תוקף
מחברת ספק הציוד ו/או האביזרים המעיד כי יש לו את הציוד המתאים ,צוות עובדים
מתאים ואת הידע הדרוש לבצוע הנחת והתקנת הציוד והאביזרים ועשיית כל העבודות
הדרושות בהתאם למכרז זה.

ה.

במקרה של סתירה בין הוראות לעיל להוראות אחרות המופיעות במסמכי המכרז
תגברנה ההוראות בסעיף זה.

ו.

מבלי לגרוע בהוראות מסמכי המכרז ,מובהר בזאת כי במידה והקבלן ייסרב לביצוע
עבודה כל שהיא באחריותו ,רשאי התאגיד להכניס קבלן אחר לביצוע העבודה ,ערך
העבודה ינוכה מחשבון הקבלן בתוספת תקורה של  15%אחוזים.

להלן רשימת תיוג בעת אישור חשבון סופי
פרטים כלליים
שם הפרויקט ____________________________________
מספר הפרויקט __________________________________
שם הקבלן  +ח"פ _________________________________
תאריך קליטת החשבון ______________________________
חומר שנדרש לצרף לחשבון הסופי
 .1ערבות שנת בדק
 .2טופס העדר תביעות (ותעודת השלמה)
 .3תיק פרויקט (*)
(*) תיק פרויקט יכלול:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

חשבון סופי
טופס מסירה
דו"ח ריכוז כמויות חתום ע"י מפקח וקבלן בהתאם לטבלה ופורמט שיימסר ע"י התאגיד
עבודות נוספות כולל ניתוחי מחירים מאושרים
דו"ח בדיקת חומרים (מצעים ,בטונים ,זיון וכו)..
דו"ח בדיקת אטימות בלחץ אוויר
דו"ח צילומי וידאו  +דיסק ממעבדה מוסמכת
דו"ח פיקוח עליון של המתכנן
תכנית  As Madeלפי מפרט  GISרשות המים מאושרת ע"י המתכנן ע"ג נייר וע"ג דיסק
בפורמט  PDFו  . DWGבנוסף יוגש  As Madeעל רקע התכנון.
אישור רשות המים על תקינות קובץ ממוחשב של תכניות As Made
צילום ווידאו ורחפן לאתר לפני תוך כדי ואחרי העבודה

תאריך. . . . . . . . . . . . . :

-------------------------------------------תאגיד נטופה לביוב בע"מ
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הצהרת המציע
בחתימתו על הצהרה זו ,מאשר המציע ,כי ברשותו נמצאים כל המסמכים הנזכרים
במכרז/חוזה זה (לרבות המפרטים עם אופני המדידה המצורפים להם) ,קראם והבין את תוכנם ,קיבל את
כל ההסברים אשר ביקש לקבלם ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות החוזה.

--------------------------------שם וחתימת המציע

----------------תאריך

שם הקבלן (החברה). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

כתובת רשומה של הקבלן. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

...........................................
טל'. . . . . . . . . . . . :
שם המציע (החותם):

פקס. . . . . . . . . . . . . . . . . :
............................................
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תאגיד נטופה לביוב בע"מ

חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב  -אגף ביוב והשבה –
רשות המים
(מספר פרויקט )4764

מכרז מס' 06/2020
לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה
אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות
פיתוח ,וכן להפעלת ותחזוקת המט"ש

חלק 2

תנאי ביצוע החוזה על ידי הקבלן (לא מצורף בפועל ,נמצא בכרך א')
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תאגיד נטופה לביוב בע"מ

חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב  -אגף ביוב והשבה –
רשות המים
(מספר פרויקט )4764

מכרז מס' 06/2020
לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה
אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות
פיתוח ,וכן להפעלת ותחזוקת המט"ש

חלק 3

המפרט הכללי שהוצא על ידי הוועדה הבינמשרדית (לא מצורף בפועל
אך מהווה חלק ממסמכי החוזה)
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תאגיד נטופה לביוב בע"מ

חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב  -אגף ביוב והשבה –
רשות המים
(מספר פרויקט )4764

מכרז מס' 06/2020
לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה
אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות
פיתוח וכן להפעלת ותחזוקת המט"ש

חלק  4המפרט המיוחד (נמצא בכרך ב' 1ומסומן
כחלקים ב'-1ב')6
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תאגיד נטופה לביוב בע"מ

חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב  -אגף ביוב והשבה –
רשות המים
(מספר פרויקט )4764

מכרז מס' 06/2020
לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה
אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות
פיתוח ,וכן להפעלת ותחזוקת המט"ש

חלק  - 5הנחיות כלליות וכתב כמויות ( -נמצא בכרך ב'1
ומסומן כחלקים ב')7
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תאגיד נטופה לביוב בע"מ

חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב  -אגף ביוב והשבה –
רשות המים
(מספר פרויקט )4764

מכרז מס' 06/2020
לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה
אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות
פיתוח וכן להפעלת המט"ש

חלק  6טפסי המכרז וההסכם
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מספר מציע______________ :
(ימולא ע"י החברה)
טופס ( 6.01טופס ההצעה)
לכבוד
תאגיד נטופה לביוב בע"מ
כפר מנדא
ג.א.נ,.

הנדון :הצעת משתתף למכרז פומבי מס' 06/2020

לביצוע עבודות לשדרוג מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית,
עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח ,וכן
להפעלת ותחזוקת המט"ש
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז שבנדון ,בין המצורפים ובין
שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,על כל נספחיו ,לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו
בהם מעת לעת בכתב (הנקראים ביחד " -מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז") ,והעתידים כולם יחד
להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

.2

הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז ,כי סיירנו באתרי העבודה הרלבנטיים,
ראינו את מקום העבודה ותנאי הגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על
עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו ,ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא
המכרז (להלן" :העבודות") .כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של
אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.

.3

אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז ,כי הצעתנו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ,ברשותנו הידע ,הניסיון והיכולת לביצוע העבודות נשוא המכרז באופן מקצועי
וברמה גבוהה ,וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד ,הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות,
ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם
ללוח הזמנים שיידרש.

.4

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז
במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק .אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל
מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר ,או לעשות בו שימוש כלשהו שלא
במסגרת מכרז זה.

.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז ,בסך
כמפורט בהצעתנו למכרז ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,כולל ,בין השאר ,חוזה ההתקשרות
במסגרתו ,והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים
שיידרש.

.6

ידוע לנו כי עמידה בלוח ה זמנים הנה מהותית והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם שייחתם ביננו
לבין המזמין .כמו כן ידוע לנו כי אי עמידה בלוח הזמנים יקנה לחברה את הזכות להשית עלינו פיצויים
מוסכמים לפי המנגנון הבא :איחור של שבוע –  ,₪ 5,000איחור של שבועיים –  ₪ 10,000נוספים מעבר
ל 5,000-בגין השבוע הראשון ,איחור של מעל שבועיים – פיצוי נוסף של  ₪ 20,000לכל שבוע נוסף ,וזאת
מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שיש לחברה על פי הוראות ההסכם והוראות הדין.

.7

ביטוחים על ידי הקבלן:
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7.1

אנו מתחייבים ככל שהצעתנו תזכה לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז בהתאם
לתנאים המפורטים בטופס " 6.07חוזה התקשרות" ,לרבות בטופס  6.07א' ההסכם להפעלת
ואחזקת המט"ש ,ובטופס  " 6.11תנאים כלליים לביטוחי הקבלן לרבות האמור בטופס  6.11א'
"אישור ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות" ובטופס  6.11ב' "אישור ביטוחי הקבלן בתקופת
ההפעלה והאחזקה ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות את המסמכים
הבאים:
(א') העתקים מקוריים של התוספות לפוליסות ביטוחי הקבלן (להלן" :מסמכי הביטוח") אשר
נערכו בהתאם לדרישות הביטוח.
(ב') טופס ( 6.11א') אישור ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות ,חתום כדין על ידי חברת
הביטוח.
טופס ( 6.11ב') לחוזה "אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה" כשהוא חתום
(ג)
כדין על ידי מבטחי הקבלן.
(ד') טופס  6.12הצהרה בדבר פטור מאחריות לנזקים  ,בנוסחה המקורי ,חתומה על ידנו כדין.
(ה') טופס  6.13תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום ,בנוסחה המקורי ,חתומה על ידנו כדין.
הכול בהתאם לנוסח הנדרש במסמכי המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי
המכרז והחוזה.

7.2

כמו כן הננו מצהירים כי הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות
העבודות לפי תנאי ופרטי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל
הביטוחים הנדרשים על ידכם .במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם
לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז והסכמי ההתקשרות ,על נספחיהם.

7.3

מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר ,אם לא נפעל כאמור לעיל – אנו מסכימים כי תהיו רשאים
למנוע מאתנו את מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או לפעול כלפינו כמי שהפר את ההסכם ו/או לא
עמד בתנאי המכרז.

.8

הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או
כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו .אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים,
לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם .ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו
רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות .כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל
מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה.

.9

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו .תוקף
ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של ( 4ארבעה) חודשים ,עפ"י דרישת החברה בהודעה מוקדמת בכתב 10
ימים לפני פקיעת ההצעה .במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם.

.10

מיד עם קבלת אשורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה ,יהיו התנאים המפורטים בה ,על כל נספחיה,
חוזה המחייב אותנו.
אם הצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים לבוא למשרדכם ,במועד שיקבע על ידכם לשם כך ,ולהפקיד בידיכם
ערבות בנקאית לביצוע החוזה בגובה  5%מהצעתנו כולל מע"מ ,כנדרש במסמכי המכרז ,את אשור
המבטח בנוסח הנדרש במסמכי החוזה (עותק מקור) ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי
מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם ,וכמו כן לחתום על מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז .

.11

אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ,נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו
התחלת עבודה שיינתן על ידכם ,וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה
קצרה ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית.

.12

מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז (בנוסח שצורף כטופס 6.05
למסמכי המכרז).

.13

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך
כלשהי מהצעתנו ,אתם תהיו זכאים ,מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם ,לחלט את סכום הערבות הבנקאית
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כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים ,הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או
בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז.
.14

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא לגלות
ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז.

.15

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם ,וכל הגורמים האחרים המשפיעים על
הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו ,וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.

.16

אנו מגישים בזאת את הצעתנו למכרז ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,כמפורט להלן.

.17

שיעור ההנחה שאנו מציעים ביחס לכל עבודות המכרז ,לרבות עבודות השדרוג והשיקום ,והתמורה
בגין תפעול המט"ש ,הינו  ._______%ידוע לנו ,כי שיעור ההנחה הנ"ל ניתן ביחס למחיר הכולל
של כל העבודות נשוא המכרז ,כמפורט בכתבי הכמויות/האומדנים התקציביים ,ללא מע"מ .כן ידוע
לנו כי אישור בחירת הציוד הסופי נתונה לחברה בלבד.

.18

ידוע לנו כי הסכומים הנקובים בכתב הכמויות והמחירים בכל סעיף אינם כוללים מס ערך מוסף ,וכי
מס ערך מוסף ,בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום ,יתווסף לתשלום.

.19

הצעתנו מתבססת על המחירים הנקובים בכתב הכמויות והמחירים ,המהווים חלק ממסמכי המכרז,
והיא ניתנת ביחס לסעיפים/הפריטים המופיעים בכתב הכמויות והמחירים הנ"ל.
ההנחה שבהצעתנו ,כאמור בסע'  16לעיל ,תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד ממחירי היחידה/העבודות
כפי שמופיעים בכתב הכמויות והמחירים ללא מע"מ.

.20

להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים ,עפ"י מסמכי המכרז.

.21

אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה ,תשקול
החברה ,בין היתר ,את אמות המידה שנקבעו בתקנה  22לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-וכן
את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אנו מצהירים ,כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת
ההצעה ,וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם
לחתימתנו על הצעה זו.
בכבוד רב,

_____________
הקבלן

_____________________
* ( חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד)

שם הקבלן (באותיות דפוס)
שמות מורשי החתימה
אישיות משפטית (חברה/שותפות/אחר-נא לפרט)
כתובת
מס' טלפון
מס' פקס
מספר עוסק מורשה
מס' רישום ברשם הקבלנים
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תאריך

אישור חתימה
אני הח"מ _______________________ עו"ד של ____________________ מס' מזהה
ה"ה
חתימות
כי
בזה
מאשר
"התאגיד")
_____________________(להלן:
_______________________________ ו ,_______________________ -אשר חתמו על הצעה זו,
בצירוף חותמת התאגיד ,מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.
_______________________

___________________

חתימת עו"ד

תאריך
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מספר מציע______________ :
(ימולא ע"י החברה)

טופס  - 6.02אישור על ביקור באתר
עפ"י סעיף  1.4בחלק  -1של כרך א' אני החותם מטה מאשר בזאת שבקרתי באתר העבודה לביצוע עבודות
לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל
ובקרה ועבודות פיתוח וכן להפעלת ותחזוקת המט"ש.
לאחר שעיינתי במסמכי החוזה בדקתי היטב את האתר האמור ואני מצהיר בזאת שמובן לי בהחלט תיאור
המבנה וכן מובנת לי היטב העבודה שיש לעשות לשם ביצועו כפי שהיא מפורטת בחוזה ומשתמע ממנו.
כמו כן ברור לי כי העבודות יתבצעו על ידי כקבלן ראשי באתר וכמבצע הבנייה.

תאריך ___________________ :

חתימת המציע וחותמתו ___________________:
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טופס  – 6.03רשימת ציוד הקבלן
להלן רשימת פרטי הציוד העיקריים בהם יש בדעתנו להשתמש לביצוע חוזה זה.

מס'

תוצרת

תיאור

דגם

למרות הפירוט שברשימה הנ"ל הננו מתחייבים להשתמש בכל הציוד הדרוש והמתאים לשם ביצוע
המבנה כראוי ובזמן שנקבע.

תאריך.…………… :

חתימת המציע..…………………………… :

(צרף דפים נוספים לפי הצורך)
ידוע לי כי החברה תהא רשאית לדרוש ממני פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או
השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות וכי אם לא אמציא פרטים ו/או מסמכים
כאמור ,אחשב כמי שסירב לעשות כן ,והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתי.
כמו כן ידוע לי כי אישור הציוד יהיה בסמכות החברה בלבד.
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 6.04ניסיון קודם של המציע בעבודות על פי הנדרש בתנאי הסף
א .על המציעים לפרט את ניסיונם בהתאם לדרישות תנאי (4ב) לתנאי הסף :
שנה

מקום

תיאור מקוצר כולל
פירוט לגבי סוג
העבודה

מזמין

היקף כספי נומינלי בש"ח
(ללא מ .ע .מ).

הערות:
 .1יש לצרף מכתבי המלצה ממזמיני עבודות דומות.
 .2ידוע לי כי החברה תהא רשאית לדרוש ממני פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או
השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות וכי אם לא אמציא פרטים ו/או מסמכים
כאמור ,אחשב כמי שסירב לעשות כן ,והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתי.

 6.04ניסיון קודם של המציע או של קבלן חשמל מטעמו בעבודות על פי הנדרש בתנאי הסף
ב .על המציעים לפרט את ניסיונם או ניסיון קבלן החשמל מטעמם בהתאם לדרישות תנאי (4ד) לתנאי
הסף :
שנה

מקום

תיאור מקוצר כולל
פירוט לגבי סוג
העבודה

מזמין

היקף כספי נומינלי בש"ח
(ללא מ .ע .מ).

הערות:
 .3יש לצרף מכתבי המלצה ממזמיני עבודות דומות.
 .4ידוע לי כי החברה תהא רשאית לדרוש ממני פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או
השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות וכי אם לא אמציא פרטים ו/או מסמכים
כאמור ,אחשב כמי שסירב לעשות כן ,והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתי.

חתימת המציע_____________________________________:

 6.04ניסיון קודם של המציע או של קבלן ההפעלה מטעמו בעבודות על פי הנדרש בתנאי הסף
ג .על המציעים לפרט את ניסיונם או ניסיון קבלן ההפעלה מטעמם בהתאם לדרישות תנאי (4ה) לתנאי
הסף :
תקופת
הפעלה
(תקופת
התחלת
הפעלה
ותקופת
סיום)

פרטי המט"ש

תיאור שירותי
ההפעלה

מזמין העבודות

היקף ספיקה יומי של
המט"ש במק"י

הערות:
 .5יש לצרף מכתבי המלצה ממזמיני עבודות דומות.
 .6ידוע לי כי החברה תהא רש אית לדרוש ממני פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או
השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות וכי אם לא אמציא פרטים ו/או מסמכים
כאמור ,אחשב כמי שסירב לעשות כן ,והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתי.

חתימת המציע_____________________________________:

טופס ( 6.05טופס ערבות להצעה)
נוסח ערבות בנקאית להצעה
לכבוד
תאגיד נטופה לביוב בע"מ
כפר מנדא
ג.א.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית מספר ___________

על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ (להלן:
"המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 240,000במילים :מאתיים
וארבעים אלף שקלים חדשים) ,זאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס'  06/2020לביצוע עבודות
לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות
חשמל ובקרה ועבודות פיתוח וכן להפעלת ותחזוקת המט"ש ,ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על
פי מסמכי המכרז.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7ימים מיום קבלת דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או
באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד  08.04.2021ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  08.04.2021לא תענה.
לאחר יום  08.04.2021ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק_____________

חתימת המציע_____________________________________:

טופס ( 6.06טופס ערבות לביצוע/בדק)
נוסח ערבות בנקאית לביצוע ולבדק
לכבוד
תאגיד נטופה לביוב בע"מ
כפר מנדא
ג.א.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית מספר ___________

על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ (להלן:
"המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________ ( ₪במילים:
______________ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט
להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,זאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס'  06/2020לביצוע עבודות

לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית ,עבודות
אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח וכן להפעלת ותחזוקת המט"ש

ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז ,כולל בין השאר חוזה ההתקשרות
במסגרתו ולתקופת הבדק ,וחוזה ההפעלה והתחזוקה של המט"ש.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  14ימים
מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה
משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר
לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן כללי ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום _________
היינו __________ נקודות (להלן" :המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת
המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי ,בניכוי סכום הקרן
המקורי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד __________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.
לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _________

חתימת המציע_____________________________________:

 6.07טופס החוזה

חוזה מס'  06/2020לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה
אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח
בין
תאגיד נטופה לביוב בע"מ
(להלן" :המזמין") מצד אחד;
ובין
_______________ח.פ_______________ .
מרחוב _____________________
(להלן" :הקבלן") מצד שני;
הואיל והמזמין פרסם מכרז פומבי לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות
הנדסה אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח וכן להפעלת
ותחזוקת המט"ש (להלן" :המבנה");
והואיל והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן שהוגשה במענה למכרז ,וזאת בהתאם להצעת המחיר
שהוצעה על ידו בגובה ; ___%
לפיכך באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:
 .1למילים ולביטויים המשמשים בטופס חוזה זה יהיו אותם המובנים שנקבעו להם בתנאי החוזה
הנזכרים מטה.
 .2המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

כרך א' ( :חוברת מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי – ביצוע עבודות ביוב של המינהל
לפיתוח תשתיות ביוב – לא מצורף בפועל)
מידע והוראות כלליות למשתתפים במכרז
מסמכי החוזה לביצוע הפרויקט
לא רלוונטי

חלק - 1
חלק - 2
חלק - 3

כרך ב'( :כרך נוכחי)
חלק 1
חלק 2
חלק 3
חלק 4
חלק 5
חלק 6

מידע והוראות כלליות למשתתפים במכרז
תנאי ביצוע החוזה על ידי הקבלן (לא מצורף
בפועל ,נמצא בכרך א')
המפרט הכללי שהוצא על ידי הוועדה
הבינמשרדית (לא מצורף בפועל אך מהווה
חלק ממסמכי החוזה)
המפרט המיוחד
הנחיות כלליות וכתב כמויות
טופס ההסכם ונספחיו
טופס 6.01

טופס ההצעה

חתימת המציע_____________________________________:

טופס 6.02
טופס 6.03
טופס 6.04
טופס 6.05
טופס 6.06
טופס 6.07
טופס (6.07א)
טופס 6.08
טופס 6.09
טופס 6.10
טופס 6.11
טופס ( 6.11א)
טופס (6.11ב)
טופס 6.12
טופס 6.13
טופס 6.14
טופס 6.15
טופס 6.16
טופס 6.17
טופס 6.18
טופס 6.19
חלק 7
חלק 8
חלק 9

התייקרויות
שאלון ציוד
רשימת תוכניות

אישור על ביקור באתר
רשימת ציוד הקבלן
ניסיון קודם של המציע בביצוע עבודות
דומות בהתאם לדרישות תנאי הסף
נוסח ערבות מכרז
נוסח ערבות ביצוע וערבות בדק
טופס החוזה
הסכם ההפעלה והתזוקה של המט"ש
מוסף לטופס החוזה
פרטים ומסמכים הקשורים לתשלום
אישור זכויות חתימה
תנאים כלליים לביטוחי הקבלן
נספח ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות
נספח ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה
והתחזוקה
נספח הצהרה על מתן פטור מאחריות
נספח עבודות בחום
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו 1976-
נוסח כתב התחייבות של קבלן המשנה
לוח ניכויים כספיים על הפרות בטיחות
התחייבות לשמירה על הסביבה
מדריך בטיחות לקבלנים
נוהל אישור תקצוב ,בקרת פרויקט ,דיווח
וביצוע תשלומים ישירים ליזמים של
המילת"ב

כרך ב'(: )1
חלקים ב'-1ב'7

כרך ג' :
חלק - 10

תוכניות

כרך ד' :
מפרט תפעול
 .3תמורת תשלום סכום החוזה ,כמוסכם בחוזה ,מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות
החוזה.
 .4תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייב המזמין לשלם לקבלן את שכר החוזה
כמוסכם בחוזה.
 .5הקבלן מתחייב לבצע את העבודות כקבלן ראשי באתר ,וכמבצע הבנייה ,והכל תוך שמירה על כל
הוראות הדין לרבות דיני הבטיחות בעבודה.
 .6ידוע לקבלן כי תקופת ביצוע העבודות הנה הוראה יסודית בהסכם ולכן הפרה שלה עלולה להוות
הפרה יסודית של ההסכם בין הצדדים .כמו כן ידוע לקבלן כי החברה תשית עליו את הפיצויים
המוסכמים הבאים :איחור של שבוע –  ₪ 5,000לשבוע ,איחור של שבועיים –  ₪ 10,000נוספים,

חתימת המציע_____________________________________:

איחור של שלושה שבועות ומעלה – פיצוי נוסף של  ₪ 20,000לכל שבוע .הסכומים האמורים ינוכו
מהתמורה לקבלן ו/או מערבות הביצוע – לפי החלטת החברה ,ולא יגרעו מכל זכות אחרת
העומדת לה על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות הדין.
 .7הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה
אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח במועד שיינקב בצו
התחלת העבודות.
במקביל ביצוע עבודות אלה ,והחל מן המועד שצו התחלת העבודות יחל הקבלן בביצוע העבודות
להפעלת ותחזוקת המט"ש (בעצמו או באמצעות קבלן ההפעלה שאושר על ידי המזמין) בהתאם
להסכם ההפעלה המצורף כנספח (6.07א).
 .8בכל מקרה של סתירה בין הסכם זה לבין הסכם ההפעלה והתחזוקה – יגברו ההוראות המטיבות
עם התאגיד על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .9לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:
כתובת המזמין :תאגיד נטופה לביוב בע"מ ,כפר מנדא.
כתובת הקבלן. ..................................................................... :
ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל כאן

________________

____________________

חתימת הקבלן על גבי
חותמת הקבלן

חתימת מנכ"ל התאגיד
ויו"ר התאגיד

תאריך:

/

/
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 6.08מוסף לטופס חוזה
סעיף מס'

תנאי חוזה
 .1סכום הערבות לביצוע ( 5%מסכום ההצעה)

 2.90בהתאם להצעת הקבלן

 .2סכום מינימאלי של ביטוח צד שלישי

 10,000,000 6.10ש"ח

א .פיצויים על פגיעה באדם אחד

 10,000,000 -ש"ח

ב .פיצויים על פגיעות באנשים הנגרמות באירוע אחד

 10,000,000 -ש"ח

ג .פיצויים על נזק לרכוש הנגרם באירוע אחד

 10,000,000 -ש"ח

ד .סכום מצטבר של פיצויים לכל תקופת הפוליסה

 10,000,000 -ש"ח

 .3שהות להתחיל בעבודה לאחר מתן פקודת המהנדס לכך

2.45

 .4תקופת הזמן לביצוע העבודות לפי החוזה

2.45

 .5סכום הפיצויים קבועים מראש פיגור

 5,000ש"ח/לשבוע פיגור
2.51
 - ₪ 10,000שבוע איחור
שני ,ו ₪ 20,000-החל
מהשבוע השלישי לכל שבוע נוסף

 14ימים
 8חודשים קלנאדריים
 30 +ימים קלנדאריים
להרצה  30 +ימים
קלנאדריים לניסיון

 .6תקופת הבדק

2.55

 .7סכום הערבות לתקופת הבדק

 5%מחשבון סופי  +מע"מ

שנה אחת

חתימת המציע_____________________________________:

(6.07א) ההסכם להפעלת ותחזוקת המט"ש
חוזה מס'  06/2020להפעלת ותחזוקת המט"ש
בין
תאגיד נטופה לביוב בע"מ
(להלן" :המזמין") מצד אחד;
ובין
_______________ח.פ_______________ .
מרחוב _____________________
(להלן" :הקבלן") מצד שני;
הואיל והמזמין פרסם מכרז פומבי לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות
הנדסה אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח וכן להפעלת
ותחזוקת המט"ש (להלן" :הפרויקט");
והואיל והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן שהוגשה במענה למכרז ;
הואיל והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את העבודות להפעלת ותחזוקת המט"ש כמפורט
בהסכם זה ,וזאת בלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם ;
לפיכך באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:
פרק א' – כללי
.1

דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.

.2

הגדרות ופרשנות
2.1

בהסכם זה תהיה למונחים שלהלן ,על הטיותיהם ,המשמעות המופיעה לצדם ,אלא
אם תוכן הדברים או הקשרם יחייבו אחרת:

"התאגיד" -

תאגיד נטופה לביוב בע"מ.

"הקבלן""/קבלן ההפעלה" -

לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו המוסמכים,
ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה,
ואשר אושר על ידי התאגיד.

"המפקח"
ו/או "המהנדס"

נציג התאגיד אשר ימונה ,מעת לעת ,בכתב ,על ידי התאגיד לפקח
על ביצוע עבודות ההפעלה והתחזוקה של המט"ש או כל חלק
ממנה.
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"המנהל"

הנציג המוסמך של התאגיד אשר יהא רשאי לחייב את התאגיד
באישורו ובחתימתו.

"מט"ש נטופה" -

מכון לטיפול בשפכים ,הכולל את כל המתקנים והציוד המפורטים
בנספח ד' להסכם זה ,וכן את כל המתקנים והציוד שיתווספו
למט"ש לאחר סיום ביצוע השדרוג והשיקום שלו ,ואשר ממוקם
בשטח שיפוטה של המועצה המקומית מנדא ,והנו מט"ש אזורי
שקולט את השפכים של כפר מנדא ,כאוכב ,בועינה נוג'ידת ,ביר אל
מכסור ,דמיידה ,עוזייר ,רומנה ,פרוש רומנה ,חנתון ,יודפת
ומורשת ,וכמות השפכים היומית הממוצעת אותה הוא קלט בשנת
 2018עמדה על  5,625מ"ק ,כאשר כמות הספיקה היומית הממוצעת
שיש ביכולתו לקלוט עומדת על  6,500מק"י.

"העבודות""/עבודות ההפעלה"  -כל העבודות ,הפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות,
הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ונספחיו
בקשר עם הפעלת ותחזוקת מט"ש נטופה בין אם היא מפורשת ובין
אם לאו ,ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן בהתאם לחוזה על ידי
התאגיד ו/או המפקח ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או
בקשר לביצועו של החוזה.
"ביצוע העבודה" -

ביצועה של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונו של המפקח.

"ביצוע" -

כולל כל ציוד הדרוש לביצוע העבודות.

"חומרים" -

חומרי בניה ,מוצרים ,ציוד מכני וחשמלי ,חומרי עזר ו/או כל
החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודות.

"החוזה" -

פירושו של החוזה ,על כל נספחיו ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים,
לרבות המפרט הכללי ,המפרטים המיוחדים ,התוכניות ,וכל מסמך,
מכל מין וסוג ,שהוא שיצורף לחוזה בעתיד ,ולרבות מפרטים
נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות.

2.2

חוק הפרשנות התשמ"א –  ,1981יחול על החוזה .לצורך פרשנות רואים את החוזה
כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

2.3

פרשנות חוזה זה ,לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח" ,ולפיכך אין
לראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו
בפרשנותם .כמו כן ,כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק
לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות החוזה.

.3

נספחים
3.1

הנספחים המפורטים להלן ,בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו ,מהווים חלק
בלתי נפרד מחוזה זה והוראה מהוראותיו:
נספח א' – מסמכי מכרז לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות
הנדסה אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח ,וכן
להפעלת ואחזקת המט"ש (לא מצורפים בפועל)
נספח ב' – ערבות הפעלה ותחזוקה.
נספח ג' – טופס  6.11ב' אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה.
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נספח ד' – פרוטוקול מסירה וקבלת המט"ש להפעלה ותחזוקה הכולל את תכולת
המט"ש במועד חתימת ההסכם.

.4

3.2

המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם .בכל מקרה של סתירה
בין הוראות הסכם זה לבין הוראות הנספחים המצורפים לו ,יגברו הוראות ההסכם.

3.3

למניעת כל ספק ,מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד
מחוזה זה ,לרבות אלה שלא צרפו אליו ,כי קרא אותם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל
ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם .אי הבנת
תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן
זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא ,ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות
בענין זה.

מהות ההסכם
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

.5

הקבלן יבצע עבור התאגיד עבודות להפעלה ותחזוקה של מט"ש נטופה וכן כל פעולה
נלווית שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ''ל ,והכל כמפורט במסמכי המכרז על
מפרטיו ,ובהתאם להוראות התאגיד.
הקבלן יחל בביצוע עבודות ההפעלה והתחזוקה החל מן המועד שיינקב בצו התחלת
העבודות ,ויבצען במקביל לביצוע העבודות לשדרוג ושיקום המט"ש .בסיום עבודות
השדרוג והשיקום ימשיך הקבלן בביצוע עבודות ההפעלה והתחזוקה עד לסיום
תקופת הסכם זה.
התאגיד מוסר בזה לקבלן והקבלן מתחייב לבצע את העבודות כאמור לעיל וכהגדרתם
בהסכם זה  -והכל בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו ובמסמכי המכרז ,לשביעות
רצונו המלאה של המנהל כהגדרתו בהסכם זה.
העבודה תכלול את המטלות והמרכיבים המפורטים בהוראות ההסכם ובמפרטים
המיוחדים  -והיא תבוצע בהתאם לתוכנם של אלו ולעדכונים ולשינויים ,מאת המנהל,
ככל שיהיו במהלך העבודה.
העבודה תתבצע בתיאום מלא ותוך שיתוף פעולה עם נציגי התאגיד ,תוך שהתאגיד
ונציגיו יקבעו עבור הקבלן סדרי עדיפויות לביצוע העבודה ובכפוף לכל תקן רלוונטי.
בנוסף לאמור בחוזה ,יחזיק הקבלן באתר העבודה העתק מכל מסמך המהווה חלק
מהחוזה .והתאגיד או נציגו שהורשה לתכלית זו ,יהיה רשאי לעיין ,לבדוק ולהשתמש
בהם בכל שעה שירצה בכך .המנהל רשאי להוסיף לקבלן ,במהלך העבודה ,תוכניות
לצורך הסברה והשלמה ו/או לרגל שינויים.
ידוע לקבלן כי עבודות ההפעלה והתחזוקה יבוצעו גם במהלך ביצוע עבודות השדרוג
והשיקום והוא מתחייב לתאם ביניהן ,ולפעול על מנת להבטיח תפעול תקין של
המט"ש בתקופת ביצוע העבודות לשדרוג ושיקום המט"ש.
ידוע לקבלן כ י התאגיד לא יהיה אחראי בכל עת ומשום סיבה במקרה של הזרמת
שפכים חריגים למט"ש ,ובאחריות הקבלן לטפל בהם ולהגיש כל בקשה – הכל
בהתאם להוראות הדין.

הצהרות הקבלן
5.1

הקבלן מצהיר כי ראה את אתר מט"ש נטופה וסביבתו ובדק את מצבו הפיזי של
מט"ש נטופה ,כי בדק את תנאי הקרקע והתשתיות הקיימות באופן יסודי ,ומצא
אותם מתאימים לצרכיו ומטרותיו והוא מוותר בזה על כל טענת מום או אי התאמה.
לצורך האמור יחתום הקבלן במעמד קבלת צו התחלת העבודות על פרוטוקול מסירה
בנוסח נספח ד'.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמט"ש נמסר לו במצבו  AS-ISוכי עם סיום תקופת ביצוע
עבודות השדרוג והשיקום הוא יידרש לבצע את העבודות מושא הסכם זה גם לציוד,
למתקנים ולחומרים שיותקנו במסגרת עבודות אלה.

5.3

הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הכישורים
המקצועיים והטכניים הדרושים לתפעול ותחזוקת מט"ש נטופה ,בהתאם להוראות
חוזה זה .ככל והפעלת ותחזוקת המט"ש מתבצעת באמצעות קבלן הפעלה שאושר על

5.2
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ידי התאגיד ,מתחייב הקבלן כי הוא ימלא אחר הוראות הסכם זה .אין באמור כדי
לגרוע מהתחייבויות הקבלן ו/או מחובותיו על פי הוראות הסםכ זה והוראו תהדין.
5.4
5.5

5.6
5.7

5.8
5.9

5.10
5.11
5.12

5.13

.6

הקבלן מתחייב כי במהלך ביצוע העבודות הוא יעסיק את כח האדם הנדרש לצורך
ביצוע העבודות ,וכי יעסיק אך ורק עובדים בעלי יכולת ,ניסיון ,מיומנות ורמה
מקצועית נאותה.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל החומרים והאביזרים שיסופקו ויותקנו על ידו ישאו תו
תקן או כל אישור אחר שיידרש על פי דין ,וכי הוא אחראי לבדיקת התאמת
האביזרים על ידי הגורמים המוסמכים וקבלת אישורם לכך .הקבלן מתחייב
להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובמתקנים או בחומרים שלגביהם קיימים
תקנים של מכון התקנים הישראלי ,אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה זה או
בנספחיו ,שאז תגבר קביעה מפורשת זו.
הקבלן מצהיר כי ניתנה לו האפשרות לבקר במט"ש נטופה ,הוא בחן את התנאים,
הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהן.
הקבלן מצהיר כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו ,וכן הוראות ההסכם לביצוע
העבודות להרחבת ושדרוג המט"ש על נספחיו ,כי ידועים וברורים לו לאשורם
התנאים והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו ,וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל
הדרוש לביצוע העבודות בתנאים ובמועדים שנקבעו למסירתם למזמין ועל פי כל דין.
הקבלן מצהיר כי הינו מכיר את כל ההנחיות ,ההוראות והדינים החלים על ביצוע
העבודות וכי הוא יפעל על פיהם .כמו כן מתחייב הקבלן לבצע את העבודות כפוף
להוראות ולדינים אשר ייכנסו לתוקפם בכל מהלך תקופת ההתקשרות.
הקבלן מתחייב לקבל על עצמו את ביצוע העבודות להפעלת ותחזוקת המט"ש החל מן
המועד שיינקב בצו להתחלת עבודות השדרוג והשיקום של המט"ש ,וכי הוא מתחייב
לבצע את כל העבודות בד בבד ,ותוך תיאום מלא על מנת למנוע כל מצב של השבתת
המט"ש ו/או הפעלתו שלא בהתאם להוראות מפרט התפעול.
הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו וכל מי מטעמו יפעלו בהתאם לכל חוקי ודיני הבטיחות
לרבות הבטיחות בעבודה ויעברו הכשרות והדרכות על פי סוג ומהות העבודות והוא
מתחייב לפועל בכפוף להוראות נספח הבטיחות ונספח הביטוח.
הקבלן מתחייב כי במקרה של סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא הוא יבצע חפיפה
עם החברה ו/או עובדי החברה ו/או כל צד שלישי אחר עליו תורה לו החברה כדי
למסור כל מידע או נתונים או מסמכים בקשר עם המט"ש ,תפעולו ותחזוקתו.
חוסר בחומרים ו/או בציוד ו/או בכח אדם ו/או אי ידיעת או הכרת תנאים ו/או
נסיבות כלשהם הקשורים בביצוע העבודות אינם ולא יהוו צידוק לאי מילוי/עיכוב
בביצוע התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או לשינוי תנאי כלשהו מתנאי
ההסכם ,וכי הוא מוותר על כל טענה ,דרישה ותביעה ,כספית או אחרת ,בהקשר זה,
כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו.
הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא ומקצועי עם המזמין ו/או מי מטעמו ,ויבטיח
נגישות למזמין ו/או למי מטעמו למט"ש ו/או לכל בית מלאכה אשר מבצע עבודה
כלשהי בקשר עם העבודות – הן על מנת לאפשר למזמין ו/או מטעמו לבקר במקומות
אלה ,ו הן כדי לאפשר למזמין ו/או למי מטעמו לקבל כל מידע ו/או מסמך ו/או דו"ח
שנדרש לו.

סתירות במסמכים והוראות מילואים
6.1

6.2

6.3

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים
השונים המהווים את החוזה ו/או בתנאי המכרז ו/או בנספחיהם ,ובהעדר קביעה
אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד ובתנאים המיוחדים ,יראו את כל הסעיפים
כמשלימים ,במידה ולא ניתן ליישב בין הסעיפים סדר העדיפות לעניין הביצוע ו/או
התשלום יגבר התנאי המחמיר ו/או המיטיב לתאגיד בהתאם להחלטתו ולשיקול
דעתו הבלעדי.
הוראה שנתן התאגיד בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת
ההצעות ,בין בדרך של תיקון המכרז ושינויו ובין בדרך של תשובה לשאלות הבהרה או
תשובות תיחשב כחלק ממסמכי החוזה ותגבר על הוראה מפורשת הסותרת אותה
במסמכי החוזה שקדמו לה בזמן ,זולת אם נקבע בה במפורש שלא תגבר כאמור.
גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה
לבין הוראה אחרת ,או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה ,מסמך או כל
חלק מהם או שהתאגיד מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את
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6.4
6.5

6.6
6.7
6.8
6.9

החוזה ,אזי יפנה הקבלן בכתב למזמין וזה ייתן הוראות בכתב ,לרבות תכניות לפי
הצורך ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.
אי מתן הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה – אין בה משום הסכמה
לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו בחוזה זה.
הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני
ביצוע העבודה ולקבל הוראות כאמור .לא עשה כן ,ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה ,לא
יהיה בכך ,או בסתירה כאמור ,כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש
אחר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח ,הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות
המפקח לענין זה ,ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי
פירוש ,כאמור ,או בגין הוראה כלשהי של המפקח ,כאמור.
המפקח רשאי להמציא לקבלן ,מעת לעת ,תוך כדי ביצוע העבודות ,הוראות לפי
הצורך לביצוע העבודה .הקבלן יבצע את הוראות המפקח.
הוראות המפקח שניתנו בהתאם למפורט לעיל מחייבות את הקבלן ,אולם אין באמור
בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה.
מובהר בזה כי יש לראות את המפרט הכללי ,המפרטים המיוחדים ,התוכניות
כמשלימים זה את זה ,והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית
לתיאורים הכלולים באחרים ,לפי הענין.
בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו-משמעות ,אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה
בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו ,או בין נספח לנספח,
בעניין הנוגע לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות
הבא:
עדיפות ראשונה – המפרט התפעול.
עדיפות שנייה – הוראות הסכם.
עדיפות שלישית – יתר מסמכי המכרז.
מובהר כי מסמך קודם עדיף על הבאים אחריו ,אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר
בדרישותיו מן המסמך הקודם ,שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.

6.10

.7

בכל מקרה של סתירה ,אי-התאמה ,דו-משמעות ,אפשרות לפירוש שונה לכיוצא
באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם ,יכריע המפקח לפי שיקול דעתו ,בשאלת
העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו.

השפכים המוזרמים למט"ש נטופה
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

התאגיד יעמיד לרשות הקבלן את אתר מט"ש נטופה במועד שיינקב בצו התחלת
העבודות לשיקום ושדרוג המט"ש ,והקבלן מתחייב לקבל לחזקתו את אתר מט"ש
נטופה בכפוף על חתימתו על נספח ד' להסכם זה.
עם העמדת המט"ש לרשות הקבלן הופך הקבלן להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה
ומחדל בשטחי האתרים של מט"ש נטופה .התאגיד יהיה רשאי לפקח על כל פעולות
הקבלן על פי שיקול דעתו המוחלט לרבות פיקוח על איכות הקולחים והבוצה במט"ש
נטופה.
התאגיד ידווח לקבלן על כל ישוב חדש ו/או מזרים נוסף המזרים את השפכים
למערכת הביוב.
הקבלן מתחייב לטפל בכל כמויות השפכים אשר יוזרמו למט"ש נטופה לרבות על ידי
ישובים ו/או מזרימים חדשים כאמור לעיל.
התאגיד יישא בתשלום התמורה לקבלן בגין ביצוע העבודות ,הפעולות וההתחייבויות
לפי חוזה זה ,בהתאם לקבוע תחת פרק התמורה.
מודגש בזאת כי הקולחים המוזרמים ממט"ש נטופה אינם בשום אופן רכוש הקבלן
והוא אינו רשאי למוכרם לכל גורם שהוא או לעשות בהם שימוש כלשהו למעט אותם
שימושים הדרושים לשטיפות במתקני הטיפול או להשקיית הגינון בתחום המכון
עצמו.
עוד מודגש כי התאגיד לא יהא אחראי מכל סיבה שהיא לאיכות השפכים המוזרמים
למט"ש.
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.8

בדיקות מוקדמות
8.1

הקבלן מאשר כי בדק ,לפני הגשת הצעתו במכרז ,את ספיקות השפכים ואיכותם ,את
מט"ש נטופה וסביבתם ,את דרכי הגישה למט"ש נטופה ,מיקומם של מערכות תשתית
והחיבורים אליהן ,תנאי העבודה במט"ש נטופה ,מצב מט"ש נטופה מתקניו וציודו,
ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או
התחייבויותיו.
הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת מכל
סוג שהוא ,תאי ביקורת ,שוחות ,עמודי חשמל ,כבלי חשמל וטלפון וכן מערכות
מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע כולם או חלקם.
כמו כן הביא הקבלן בחשבון את דרכי הגישה בדגש על זכות המעבר הניתנת לחקלאי
האזור ,ואת העובדה שבסביבת המט"ש קיימים יבולים ושטחים חקלאיים.
בנוסף ,הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון כי לצד עבודות ההפעלה והתחזוקה יתבצעו על
ידו במהלך חלק מתקופת ההסכם גם עבודות לשיקום ושדרוג המט"ש ,והוא מתחייב
כי עבודות אלה יתואמו באופן מלא ומוחלט כדי למנוע כל מצב של הזרמת שפכים
ו/או אי טיפול בהם ו/או אי מילוי הוראות מפרט התפעול ו/או השבתת המט"ש ו/או
כל נזק סביבתי או אחר שיכול להיגרם.

8.5

לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של כל האמור דלעיל
על ידי הקבלן.
התאגיד ו/או המנהל רשאים להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעם התאגיד
לצורך העבודה ,אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד ,לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו
את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות ,לרבות כנדרש בחוזה זה.
התאגיד יהיה משוחרר כל חבות או אחריות לשלמות ולדיוק הדו"חות והסקרים
שימציא לקבלן כאמור.

8.2
8.3
8.4

8.6

פרק ב' – הפעלת ותחזוקת המט"ש
.9

כללי
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

הקבלן יהיה אחראי להפעלה ותחזוקה מלאים של מט"ש נטופה מיום קבלת צו
תחילת עבודה ,ועד לתום תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה כמפורט להלן .הפעלת
המט"ש תיעשה לגבי כל המתקנים ,הציוד והחומרים הנמצאים במט"ש במועד
חתימת הסכם זה ,וכן לאלו שיתווספו למט"ש במהלך ,תוך כדי ובסיום העבודות
לשדרוג ושיקום המט"ש.
אחריות הקבלן על תפעול ותחזוקת מט"ש נטופה תהיה אחריות כוללת ותימשך
במשך כל שעות היממה ,במשך השנה כולה כולל ימים שאין עובדים בהם.
הקבלן יספק בכל מקרה ועל חשבונו את כל כח האדם הדרוש ,הרכב ,הדלק ,שמנים,
כימיקלים ,חומרים מתכלים וחומרי עזר הדרושים לביצוע עבודות התפעול,
התחזוקה ,הניטור והבקרה.
מובהר כי במט"ש קיים כיום משרד ,והקבלן מתחייב להמשיך להחזיקו לכל אורך
תקופת ההתקשרות.
תפעול ותחזוקת מט"ש נטופה תיעשה בהתאם להוראות הדין ובהתאם להוראות
המפרט לתפעול.
הקבלן יהא אחראי לשלמות המבנים והמערכות של המט"ש ,לרבות סוללות המאגר
הצמוד למט"ש ,ובאחריותו לתקן כל פגם או ליקוי שייגרם להם מכל סיבה שהיא.
באחריות הקבלן לבצע ריסוס ,הדברה וכיסוח של המט"ש ומערכותיו על חשבונו.
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הפעלת מט"ש נטופה
 10.1הקבלן יפעיל ויתחזק את המט"ש בתקופת ההסכם ,בהתאם להוראות הסכם זה,
להוראות הדין ,להוראות הרשויות והגופים המוסמכים ,ולהוראות מפרט התפעול.
 10.2הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלכל הרשויות הסטטוטוריות המוסמכות כגון
משרד הבריאות ,משרד הביטחון ,משרד הפנים ,המשרד לאיכות הסביבה ,התאגיד,
רשות הניקוז ו/או כל רשות אחרת יש את הסמכות החוקית לאכוף עליו להפעיל את
מט"ש נטופה לפי המתחייב בחוק ,וכי לא תהינה לו כל תביעות או טענות ,כספיות או
אחרות ,כנגד התאגיד בגין דרישות הרשויות האמורות .הקבלן ימלא על חשבונו אחר
דירות החוק ו/או התקנות השונות וכן אחר דרישות המפרטים הטכניים של המכרז.
 10.3הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלכל הרשויות הסטטוטוריות המוסמכות כגון
משרד הבריאות ,משרד הבטחון ,משרד הפנים ,המשרד לאיכות הסביבה ,רשות
המים ,התאגיד ,רשות הניקוז ,ו/או כל רשות אחרת יש את הסמכות החוקית לאכוף
עליו להפעיל את מט"ש נטופה לפי המתחייב בחוק ,וכי לא תהיינה לו כל תביעות ו/או
טענות ,כספיות או אחרות ,כנגד התאגיד בגין דרישות הרשויות האמורות.
הקבלן ימלא על חשבונו אחר דרישות החוק ו/או התקנות השונות כפי שיהיו בעת
חתימת הסכם זה וכן אחר דרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 10.4בקשר עם מילוי דרישות חוק ו/או תקנות אשר לא היו ידועות במעמד חתימת חוזה
זה ואשר יחייבו ,לפי קביעת המנהל ,שינוי מהותי במתקני המט"ש וכן באופן
תחזוקתו והפעלתו ,יחולו ההוראות הבאות :
 10.4.1תוספת מתקנים למט"ש ככל שתידרש כתוצאה משינוי בתקנות מחייבות ו/או
בחוקים אשר לא היו ידועים במועד חתימת חוזה זה תתבצע על ידי התאגיד
ועל חשבונו .על אף האמור יהא רשאי התאגיד לדרוש מן הקבלן תוספת זו
והצדדים יסכמו ביניהם את התמורה בגינה.
 10.4.2מובהר ומוסכם כי ייתכן והתאגיד יחליט לבצע בעצמו ו/או באמצעות מי
מטעמו בתקופת ההתקשרות עבודות נוספות להרחבת המט"ש ו/או בניית
מט"ש חדש בסמוך לו ו/או התקנת מתקנים נוספים בשטח מט"ש נטופה ו/או
בסמוך לו ו/או כל עבודה אחרת בשטח המט"ש או בסמוך לו (שאינן נכללות
במסגרת העבודות לשדרוג ושיקום המט"ש) והכל בהתאם לשיקול דעתו.
במידה ויוחלט על ביצוע העבודות כאמור ,מתחייב הקבלן לשתף פעולה באופן
מלא ומתחייב שלא להפריע לביצוע העבודות האמורות.
 10.4.3היה ולצורך הרחבת מט"ש נטופה או לצרכים אחרים כלשהם יידרש הקבלן
על ידי התאגיד ,שלא במסגרת התחייבויותיו על פי חוזה זה ,להשבית באופן
חלקי ,זמני או מוחלט את אחת מיחידות המט"ש ,בין אם יחידת טיפול,
מערכת מכנית ,מערכת חשמלית או מערכת אחרת ,יפעל הקבלן בשיתוף
פעולה עם התאגיד בעניין זה.
 10.4.4מובהר למען הסר ספק כי לתאגיד שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
להתקין כל מבנה או מתקן בתחום המט"ש.
10.5

10.6

מוסכם בין הצדדים כי ככל ויתווספו תאגידים או יישובים נוספים למט"ש ,עלויות
ההפעלה והאחזקה של המתקנים הנוספים ו/או עריכת התהליכים הנוספים ו/או
בדיקות נוספות ,ככל שיידרשו כאמור כתוצאה מהתקנת חוק ו/או תקנות מחייבות
אשר לא היו ידועות במועד חתימת חוזה זה ו/או הוספת מתקנים למט"ש נטופה כנ"ל
תחול על הקבלן מבלי שיהיה רשאי לשנות את מחירי חוזה זה אלא אם יקבע התאגיד
כי מדובר בשינוי עלויות מהותי ובמקרה זה התוספת אשר תשולם לקבלן תהיה
במחירי עלות בלבד כפי שיאושרו על ידי התאגיד .בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור
לעיל מובהר כי התאגיד לא יחויב בתוספת מחיר כלשהי אשר תנבע מהעובדה כי
בחלק מעונות השנה ישנו צורך לערוך טיפול שלישוני במט"ש נטופה ומובהר ומוסכם
כי עלויות אלו כלולות במחיר ההפעלה הנקוב בחוזה זה.
ככל ובתקופת חוזה זה ,יוחלט על ביצוע עבודות על ידי צד שלישי ,מתחייב הקבלן
לשתף פעולה באופן מלא בכל הקשור והנובע מביצוע עבודות אלו ומתחייב שלא
להפריע באופן כלשהו לביצוע העבודות האמורות.
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מערכות מדידת שפכים וקולחים
11.1

מערכות המדידה תופעלנה ותתוחזקנה על ידי הקבלן ,אך התאגיד יהא זכאי בכל עת
לבדוק את תקינותן ולהורות על תיקונן .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי זכות
הגישה של התאגיד או מי מטעמו אל מערכות המדידה תהיה מוחלטת ולא ניתנת
לערעור.

11.2

אופן כיול מכשירי המדידה השונים והטיפול בהם יהיה בהתאם לדרישות המפרט
הטכני לתפעול (כרך ד').

11.3

התאגיד יהיה רשאי בכל עת לבדוק את תקינות מערכות המדידה ולהורות לקבלן על
תיקונן.

11.4

במקרה של מד תקול או במידה ותימדד ספיקה נמוכה או גבוהה מידי ,יידרש הקבלן
להבהיר את מקור החריגה ,כאשר החלטה סופית בעניין נתונה להחלטת התאגיד.

מדידת כמויות שפכים לצרכי תשלום
12.1

מדידת כמויות השפכים לצורכי תשלום לקבלן על פי הסכם זה תיעשה כדלקמן :ב1-
לכל חודש קלנדארי ,יידרש הקבלן להגיש לתאגיד חשבונית לתשלום ,בצירוף צילום
של כל אחד ואחד ממדי המדידה (הספיקה) שבשטח המט"ש ,וכן טבלת אקסל ובה
מרוכזים כלל הנתונים אודות נתוני הקריאות הקודמות ,נתוני הקריאה הנוכחית,
הפרש הקריאות ותוצאת הכפלת המחיר לתשלום עבור טיפול ב 1-מ"ק שפכים בהפרש
הקריאות.
המד לצרכי תשלום יהא המד הראשי בכניסה לבריכת הויסות .במידה ולאחר ביצוע
השוואה בין המד הראשי לבין סכום שני המדים היוצאים מתחנות השאיבה תתגלה
חריגה או אי התאמה ,התאגיד יקבע את המדידה אשר על בסיסה יתבצע התשלום –
מובהר כי החלטת התאגיד הנה סופית ומכרעת.

12.2

.13

רק לאחר אישור הנתונים על ידי התאגיד ,יהא זכאי הקבלן לתשלום התמורה .מובהר
כי התאגיד יהא רשאי לדרוש כל נתון נוסף הנדרש על ידו לצורך אישור החשבונית.
אופן תשלום התמורה ,יבוצע בהתאם למנגנון התשלום המפורט בהסכם זה להלן.

פיקוח ,כפיפות וביקורת
 13.1הקבלן יהא כפוף למנהל התאגיד ,ויפעל על פי הוראותיהם והנחיותיהם ,ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,יהא הקבלן חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש ע"י
המנהל - .לפי העניין.
13.2

הקבלן ידווח למנהל באופן שוטף בדבר התקדמות העבודה ו/או בעיות הכרוכות בה.
כמו כן ,יספק הקבלן תשובות והסברים למנהל בנוגע לעבודה ,כפי שיידרש על ידו
ויסייע לו בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודות ועל ביצוע הפרויקט.

13.3

הקבלן ירכז את תוצאות הבדיקות ואת דוחות ההפעלה ויגישם בהתאם להנחיות
מפרט תפעול ,ובהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור
שפכים) ,תש"ע 2010-ולהוראות כל דין .ככל ותידרש הגשה מקוונת של דוח או מסמך
כלשהו – באחריות הקבלן לבצע את כל ההתאמות על חשבונו לצורך ביצוע האמור.
האמור לא יגרע מכל חובה אחרת לבצע דיווח בהתאם להוראות התאגיד או המפקח
מטעמו.

13.4

הקבלן יאפשר למנהל גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והעבודה.
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זרימת שפכים בלתי מבוקרת
14.1

במידה ומסיבה כלשהי תהא הזרמה בלתי מבוקרת של שפכים אל מחוץ למתחם אתר
מט"ש נטופה כפי שנקבע בחוזה זה ,תחול על הקבלן מלוא האחריות לטפל ולשאת על
חשבונו בכל מפגע סביבתי ו/או נזק מכל סוג שהוא שיגרם לתאגיד ו/או לצדדים
שלישיים כלשהם.
בכל מקרה מובהר ומוסכם על ידי הקבלן כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה בגין
האמור ו/או בגין כל הנובע ו/או המשתמע מהאחריות הנדרשת כלפי התאגיד ו/או מי
מטעמו.

14.3

כמו כן הקבלן יישא בכל קנס ו/או עיצום ו/וא הוצאה שתיגרם לתאגיד כתוצאה מן
האמור ,וזאת מייד עם קבלת דרישה בכתב מאת התאגיד.

14.2

.15

זרימת קולחים בלתי מבוקרת
15.1

במידה ומסיבה כלשהי תהא הזרמה בלתי מבוקרת של קולחים ,ביו היתר ,עקב מילוי
של המאגר אשר עלולה להביא להזרמת קולחים לנחל ,באחריותו הבלעדית של הקבלן
להכין בקשה ופניה לאישור הזרמה לנחל ,לכל הגורמים הרלוונטיים ,ולטפל באישור
הבקשה עד לקבלתה ,וזאת בתיאום עם מנהל המט"ש.

פרק ג' – התחייבויות כלליות
.16

גישה למט"ש נטופה
מובהר ומוסכם כי לתאגיד ו/או למי מטעמו שמורה בכל עת זכות גישה למט"ש נטופה ולכל
מתקניו ללא צורך בקבלת רשות מהקבלן ולפי שיקול דעת התאגיד בלבד ולכל מטרה לרבות
על מנת לבדוק את מילוי הוראות חוזה זה על ידי הקבלן.

.17

.18

אחריות הקבלן לנשיאה בהוצאות ביצוע העבודות
17.1

מוסכם ומוצהר בזאת כי הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתפעול ותחזוקה של
מט"ש נטופה והנחוצות למילוי התחייבויותיו על פי המפורט בדרישות המכרז ,בחוזה
זה ובמפרט התפעול.

17.2

למען הסר ספק מודגש כי על התאגיד לא תחול חובה כלשהי לשאת בתשלום כלשהו
למעט במקרה בו נטל על עצמו התאגיד מפורשות ובאופן ברור ללא ספק כלשהו את
החובה לשאת בתשלום האמור.

אחריות לביצוע תשלומים
18.1

מהמועד הנקוב בצו תחילת העבודה יהא הקבלן אחראי להחזיק את מט"ש נטופה
במצב תקין ,לשמור עליו ,על תפעולו ,תחזוקתו והחזקה והשימוש בו – מבלי לגרוע מן
האמור אחריות הקבלן תחול הן בתקופת ביצוע עבודות לשיקום ושדרוג המט"ש ועד
לסיומה ,ועד לסיום תקופת הסכם זה.

18.2

הקבלן מתחייב לשלם את כל התשלומים ,המיסים ,האגרות וכל תשלום חובה ,מכל
מין וסוג שהוא ,החלים או שיחולו על מט"ש נטופה או בקשר לתפעול המט"ש ,לרבות
תשלום בגין שימוש מים ,חשמל ותקשורת ,אך למעט ארנונה.
הקבלן מתחייב להעביר על שמו את מונה החשמל בחברת החשמל ,וכן מונה המים
וכל מונה אחר עליו יורה לו התאגיד.
הקבלן מתחייב לעדכן את כל הגורמים הרלוונטיים על החזקתו במט"ש בסמוך למועד
החתימה על החוזה.

18.3
18.4
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אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
19.1

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד ,המתקנים ,הציוד ,חלקי החילוף
והחומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודות.

19.2

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד ומתקנים הדרושים לביצוע של העבודות כנדרש
על פי דין ועל פי הוראות ההסכם ומפרט התפעול .הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן
כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח ,זולת אם ויתר המפקח
מפורשות בכתב ,בכלל או לענין מסוים ,על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן.

19.3

מוסכם במפורש ,שהקבלן אחראי לכל הפגמים והליקויים שיתגלו בחומרים
ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודות ,אף אם החומרים או המוצרים האלה
עמדו בבדיקות התקנים הישראליים ,המפרטים המיוחדים ,תקנים זרים ,ואושרו על
ידי המפקח.

19.4

מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר ,הנדרשים לביצוע העבודות ,חייב הקבלן
לקבל מן היצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.

ציוד ,חומרים ומתקנים במט"ש נטופה
20.1

בסעיף זה "חומרים" פירושו :חומרים שהובאו על ידי הקבלן למט"ש נטופה למטרת
ביצוע העבודה ,לרבות ציוד מכני ,מכונות וציוד חשמלי ,ציוד בקרה ומיכשור,
אלקטרוניקה ,אביזרים ,מוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים ,וכן מתקנים
העתידים להיות חלק ממבנה ,ממתקן ,או מכל חלק אחר של העבודה.

20.2

הקבלן אינו רשאי להוציא מהמט"ש חומרים או מבנים ומתקנים ארעיים כאמור או
ציוד שהובא למט"ש נטופה לשם ביצוע העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב.

20.3

כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים ,או הורה המפקח בכתב ,שהחומרים אינם נחוצים
עוד לביצוע העבודות ,חייב הקבלן להוציאם ממט"ש נטופה ,ועם פסילתם או מתן
הוראה כאמור ,חדלים החומרים והציוד מלהיות בבעלות התאגיד.
נקבע בהוראה לפי סעיף קטן זה מועד לסילוק הציוד ,החומרים ,חייב הקבלן
להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור .נמנע הקבלן מלעשות
כן ,רשאי התאגיד לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  7ימים ,לסלקם ,למכרם
ולעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה.

20.4

הקבלן אחראי ,על חשבונו ,לשמירתו הבטוחה של הציוד ,החומרים ,המבנים
והמתקנים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות.

20.5

המפקח רשאי לתת לקבלן ,בכל זמן שהוא ,הוראות שונות ,לפי שיקול דעתו ,בכל
הנוגע לביצוע העבודה ,לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצועו
העבודה ,הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו ,וכיוצ"ב הוראות.
הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו של הקבלן.

טיב החומרים
21.1

הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים.

21.2

חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי ,יתאימו
בתכונותיהם לתקנים האמורים ,ולסוג המובחר של החומר או המוצר ,אם מצויים
בתקן יותר מסוג אחד ולא יצויין באחד ממסמכי החוזה סוג אחר .בהעדר תקן
ישראלי יחויבו תקנים זרים לפי קביעת המפקח.

21.3

הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים
למטרתם על ידי המפקח ,וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו
או סופקו על ידי מקור שאישר המפקח .אישורו של מקור חומרים לא ישמש בשום
מקרה אישור לטיבם של חומרים המובאים מאותו מקור.
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21.4

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן .חובה זו לא חלה על
חומרים ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן.

21.5

נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל ,על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית במט"ש
נטופה ,כדי לוודא שהביצוע ייעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח.

21.6

נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלקמן:
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ב.

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי
להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.

סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
22.1
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א.

מתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע
מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים ,המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת
ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על
הקבלן.

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך כדי מהלך העבודה:
א.

על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה בתוך תקופת זמן אשר תצוין
בהוראה ,בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם.

ב.

על הבאת חומרים המתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים בפיסקה
(א).

ג.

על סילוקו ,הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה
שהוקם או נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי
מתאימה או בניגוד לחוזה.

22.2

המפקח יהא רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,להחליף ציוד פגום או בלוי ,חלקים
פגומים או בלויים ,לבצע תיקונים ופעולות תפעול ותחזוקה שונים כמפורט במפרט
התפעול.

22.3

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של התאגיד על פי הסכם זה ועל פי כל דין מוסכם כי
במידה ולא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה ,יהא התאגיד רשאי
לבצען על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות.

הגנה על העבודות
23.1

הקבלן יאחז ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והציוד
בתהליכי העבודה ועל מט"ש נטופה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה
וכדומה ,שטפונות ,רוח ,שמש ,השפעות אקלימיות אחרות וכדומה .מבלי לגרוע מן
האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים להגנת
מט"ש נטופה מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר ,לרבות באמצעות תחזוקת
תעלות ניקוז זמניות ,שאיבת מים ,סתימת תעלות ניקוז וכדומה ,הכל – לפי דרישת
המפקח ולשביעות רצונו.

23.2

כל נזק אשר נגרם לחומרים ,למוצרים ,למט"ש נטופה או לחלקי העבודה ,על ידי
הגורמים המפורטים בסעיף קטן  1לעיל בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין
שלא ,יתוקן על ידי הקבלן מיד ,על חשבונו ,לשביעות רצונו של המפקח.

איכות קולחים והבוצה
איכות קולחים
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24.1

איכות קולחי מט"ש נטופה בכל הזמנים ולאורך כל תקופת החוזה ,תהיה בהתאם
למפורט במפרט התפעול ,והקבלן יידרש לבצע את דגימות השפכים בהתאם להוראות
הדין ,ולמפורט במפרט התפעול.

24.2

הקולחים המופקים לא יהוו רכוש הקבלן והוא יזרימם אך ורק למאגרים הסמוכים
למט"ש נטופה שיאושרו ויותרו מראש על ידי התאגיד.

איכות בוצה
24.3

יודגש שבכל מקרה ולמשך כל תקופת החוזה ,הבוצה הנוצרת מתהליכי הטיהור ,מרגע
הווצרותה ועד לסילוקה הסופי הינה רכושו הבלעדי של הקבלן וכל הטיפול
בהסמכתה ,ייצובה ,ייבושה ,אחסנתה ,הובלתה וסילוקה הסופי יהיו באחריות הקבלן
ועל חשבונו ויעשו על פי אישורי הרשויות.
הקבלן מתחייב לסלק על חשבונו את עודפי הבוצה אל מחוץ למתחמי מט"ש נטופה
למקומות שיותרו ויאושרו מראש על ידי הרשויות המוסמכות לכך על פי דין וכפי
שיורה לו המפקח.

24.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן כי איכויות הבוצה הנוצרת מתהליך
הטיפול במט"ש נטופה ,וכן כל הקשור בניטור ובדיקות הבוצה יהיה בהתאם
לאיכויות המפורטות במפרט התפעול ,ויעמדו בתקנות המים (מניעת זיהום מים)
(שימוש בבוצה וסילוקה) תשס"ב  2004של המשרד לאיכות הסביבה או כל הוראה
אחרת שתהא בתוקף ותעודכן מעת לעת.

24.4
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יומן
25.1

הקבלן ינהל יומן עבודה יומי ,וימציא למנהל העתק מהיומן של כל יום ,חתום על ידו,
בבוקר יום העבודה שלאחר יום הרישום .הרשימות שביומן תיגענה בעניינים הנוגעים
לתפעול ותחזוקת המט"ש ומתקניו לרבות מאגרים ,מערך הולכת קולחים למאגרים,
וטיפול בבוצה ופינויה כחוק.

25.2

היומן ינוהל על גבי פורמט דיגיטאלי הקיים אצל התאגיד ואשר נוסחו יימסר לקבלן.

25.3

היומן הינו רכוש התאגיד; היומן ימצא אצל הקבלן בכל פגישה או סיור שייערך עם
המנהל.

25.4

כל הודעה המיועדת לקבלן ,ואשר תירשם ביומן ,תחשב כאילו נמסרה לקבלן אישית.
מובהר בזאת כי חתימתו של המנהל ביומן וכל הערה וקביעה מטעמו אינן מהוות
אישור לנכונות הרישום ביומן או לקבלן העבודה ,אינן גורעות מאחריות הקבלן ואינן
מטילות אחריות על המנהל ו/או התאגיד.

25.5

הקבלן יוכל לרשום הסתייגויות מהערות המנהל ביומן ,משלא הסתייג הקבלן יהוו
הערות המנהל ראיה חלוטה לנכונותן.

ביצוע מקצועי
26.1

כל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונו של המנהל.
אישורו של המנהל לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה ,לא ישחרר את
הקבלן מחובתו ואחריותו האמורה לעיל.

26.2

בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון ,לדעת המנהל ,יחויב הקבלן עפ"י דרישת
המנהל לתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן ,לשביעות רצון המנהל.

26.3

נתגלה פגם בעבודה ,בזמן ביצועה ,רשאי המנהל לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות
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הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל .היה הפגם כזה שאין הקבלן
אחראי לו לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והתיקון על התאגיד .היה הפגם כזה
שהקבלן אחראי לו לפי החוזה  -יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן
חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו.
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26.4

לתאגיד שמורה הזכות לגבות מן הקבלן ,בכל דרך ,את הסכומים הנדרשים עפ"י
שיקול דעת מהנדס התאגיד לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון ו/או פגומה לדעתו,
וזאת במקום לדרוש מן הקבלן לתקנה.

26.5

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של התאגיד לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י
כל דין או הסכם.

השגחה מטעם הקבלן
27.1
27.2
27.3

27.4
27.5
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הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת הביצוע כח אדם לניהול מקצועי הנדסי
(להלן -כח אדם ניהולי) בעל רמה מקצועית גבוהה ונסיון מוכח בביצוע עבודות דומות
בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה ובהתאם לדרישות מפרט התפעול.
הקבלן מתחייב כי כוח אדם מקצועי ימצא באופן קבוע במט"ש נטופה ,ינהל את כל
העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.
מינוי חברי כח האדם בקשר למט"ש נטופה יהא טעון אישור ,מראש ובכתב ,של
המפקח יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו ,וכן יהא המפקח רשאי לדרוש את החלפתו
של מי מחברי כח האדם ,מבלי לנמק את החלטתו .נדרשה החלפת חבר כח האדם,
ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה .למען הסר ספק מובהר כי
הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כח האדם אשר מונה בעקבות דרישת
החלפה כאמור.
כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי התאגיד למי מכח האדם,
ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.
מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של כח האדם כדי לשחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע בדרך
כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה
זה.

הרחקת עובדים
הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו ממט"ש נטופה של כל אדם המועסק על
ידו במט"ש נטופה .לרבות קבלן משנה ואדם המועסק על ידי קבלן משנה ,אף אם הסכים
התאגיד בעבר להעסקת מי מהם ,אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו
מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בבצעו תפקידיו ,אדם שהורחק לפי
דרישה כאמור  -לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,באתר העבודה או
בביצוע העבודה.
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שמירה ,גידור ,אמצעי זהירות ומתקנים במט"ש נטופה
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם במט"ש נטופה
ובסביבתם יספק ויתקין אמצעי שמירה ,יוודא את שלמות ותקינות הגידור ,האורות ,שלטי
אזהרה ,מעקות בטיחות ,ושאר אמצעי זהירות לבטחונו ולנוחותו של הציבור ,בכל מקום
שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד
רשות מוסמכת כלשהי.
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שמירה על הבטיחות
30.1

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן הראשי של העבודה ,והוא יבצע את
העבודות תוך שמירה מוחלטת על כל הוראות הבטיחות ,ותוך עמידה בכל כללי וחוקי
הבטיחות בעבודה בשים לב למהות העבודות נשוא ההסכם.
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30.2
30.3
30.4
30.5
30.6

.31

.32

אספקת כוח אדם על ידי הקבלן – היעדר יחסי עובד מעביד
31.1

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את
ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

31.2

מובהר בזה כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי ,וכי אין בין התאגיד לבינו או
לבין כל אדם אחר ,המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,יחסי עובד
מעביד .אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשות ,ייקבע כי התאגיד
הוא מעבידו של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה,
מתחייב הקבלן לשפות מייד את התאגיד בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו לה בשל כך.

אספקת כוח אדם ,רישומו ותנאי עבודה
32.1
32.2
32.3
32.4

32.5
32.6
32.7

32.8
.33

הקבלן מתחייב להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנושא בטיחות
וגהות ולא יעסיק עובדים ,אשר לא עברו הכשרה מתאימה.
הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר ,לא יכנס לאתר
במהלך העבודה ,למעט המנהל ,המפקח ,המהנדס /ו/או בא כוחם.
הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות
הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש,
דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.
הקבלן יהא אחראי ,על חשבונו וללא כל תמורה נוספת לעריכתם של כל התיאומים
הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם.
הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות כנדרש בהוראות פקודת הבטיחות בעבודה
[נוסח חדש] ,תש"ל 1970-וכל גורם נוסף אחר הנדרש על פי דין.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע
העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה .בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רשיון או
היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר ,כאמור.
הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו ,לשביעות רצונו של המפקח ,פנקסי כוח אדם
שיירשם בהם שמו ,מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד ,וכן ימי עבודתו.
הקבלן מתחייב להמציא למפקח ,לפי דרישה ,את פנקסי כח האדם לשם ביקורת ,וכן
להמציא למפקח לפי דרישתו ,ולשביעות רצונו ,מצבת כח אדם חודשית ,שבועית
ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם ,סוגיהם והעסקתם.
הקבלן יפעל בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט  ,1959 -וישלם שכר
עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ,ויקיים תנאי עבודה ,בהתאם לקבוע
על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור
עבודה דומה באותו איזור.
הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים המגיעים להם על פי דין
ו/או בהתאם להוראות ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
במדינה באותו ענף ,עבור עבודה דומה באותו איזור.
הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו ,וכן למלא אחר חוק
הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ט – . 1968
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים
למניעת תאונות עבודה ,וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם
כנדרש בחוק ,ובאין דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי המפקח ,כמובנו בחוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,תשי"ד – .1954
הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות
אכילה נאותים במט"ש נטופה ,לשביעות רצונו של המפקח.

פיקוח
33.1

המפקח רשאי לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את
טיב החומרים שמשתמשים בהם ,איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה
הנעשי ת על ידי הקבלן בביצוע העבודה .כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה
את החוזה ,או הוראות התאגיד ,את הוראות המפקח ואת הוראותיו  -הוא.
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33.2
33.3

33.4

.34

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח ,ולכל בא כח מורשה על ידו ,להכנס בכל עת לאתר
העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום
שממנו מובאים מוצרים ,חומרים ,מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.
אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לתאגיד או למפקח או למפקח על ביצוע העבודה
אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן ,ואין היא יוצרת יחס
אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות הן במידה והמדובר הוא באחריות
התאגיד לגבי כל צד שלישי אחר ,והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע
התחייבויותיו כלפי התאגיד ולתוצאות הביצוע.
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ,לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח,
וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן
מפורטות בחוזה.

ניהול האתר
34.1

לצורך קבלת ההוראות המנהל ,דין בא-כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן .הקבלן
יודיע בכתב למנהל על מינוי בא כוחו ויקבל את אשור המנהל.

34.2

הקבלן יעסיק מנהל מט"ש העונה על דרישות מפרט התפעול והוראות הדין .מנהל
המט"ש יהיה נוכח במט"ש במועדים המוגדרים במפרט התפעול.

34.3

הקבלן יידרש להעסיק איש תחזוקה בהתאם להוראות מפרט התפעול.

34.4

הקבלן יהא האחראי הבלעדי על נושא הבטיחות במט"ש ,יעסיק מוסמך בטיחות ו/או
יועץ בטיחות המאושר ע"י משרד התמ"ת שיפעל כאחראי על הבטיחות והגהות מטעם
הקבלן .האחראי על הבטיחות מטעם הקבלן יפעל בתיאום מלא מול נציגי התאגיד
והאחראי על בטיחות הפרויקט.

34.5

הקבלן יוודא כי האתר לא ישמש כמקום דיור לאף אדם בכל זמן שהוא ,לא יוקמו כל
מבנים מעבר למבנים נשוא ההסכם וההכרחיים לביצוע העבודה נשוא ההסכם,
והקבלן לא יאפשר לינה באתר מעבר לצורכי השמירה.

34.6

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור
ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך,
שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא .כמו כן ,עליו לנקוט
בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים כמתחייב בתקנות המוסד לבטיחות וגיהות ומשרד
העבודה כדי להגן על העובדים ועוברי אורח ,וכן יבטיח תנועה שוטפת תוך הפרעות
מינימאליות לתנועה ,לחניה ולפעילות בתחום האתר.

34.7

בכל מקרה שתידרש הפרעה לזכות השימוש והמעבר הנ"ל ,על הקבלן לקבל אישורים
מתאימים מהגורמים המוסמכים ובכלל זה ,הקבלן יתאם את עבודתו עם הרשויות
המקומיות ,האזוריות ועם כל הגופים האחרים הנוגעים לעבודתו ,וימנע באורח סביר
הפרעות לפעולותיהם של גופים אלה.

34.8

הקבלן יביא בחשבון שבמשך ביצוע העבודה ,עלולים לעבוד בתחומו או בגבולות תחום
עבודתו קבלנים או גופים אחרים ,ועליו לבצע את עבודתו כך שיימנעו באורח סביר
הפרעות בתחום זה .כמו כן ידוע לקבלן כי לישובים הסמוכים גישה לאזורי המט"ש,
והוא מתחייב לאפשר אותה  ,וכן לעשות שימוש בדרכי הגישה ,ובסמוך להם ,לרבות
באוזרי הישובים הסמוכים תוך זהירות ושמירה על הדרכים ,החקלאות ,היבולים וכל
פרט אחר.

34.9

לפני התחלת העבודה נשוא ההסכם ,על הקבלן לצלם את האתר לצורך איתורם של
פגמים וליקויים ככל שיהיו עובר לתחילת ביצוע העבודות.

 34.10לפני התחלת העבודה ובמיוחד לפני ביצועה ליד מערכות השירותים ,בין אם הן
מסומנות בתוכניות ובין אם לאו  -על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו ,השגחה של
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הגורם המתאים אשר נוגע לאותם שירותים.
 34.11כל ההוצאות הכרוכות בסידור דרכי הגישה ושטחי האחסון ואחזקתם ,תיאומים עם
גורמים חיצוניים ותיאומים בתוך האתר יהיו על חשבון הקבלן ולא יהוו עילה
לתשלום נוסף .מיקום דרכי הגישה ושטחי האחסנה ,משטחי העבודה ומבני הקבלן
חייבים לקבל את אישורו המוקדם של המנהל בכתב.
 34.12הקבלן ייתן ,ללא כל תמורה נוספת ,אפשרות פעולה נאותה ,לפי הוראות המנהל  ,לכל
קבלן אחר המועסק ע"י התאגיד ,ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המנהל ,וכן
לעובדיהם הן במקום העבודה והן בסמוך אליו ,וכן ישתף עימם פעולה.
 34.13הקבלן יסלק מהאתר עודפי חומרים ופסולת .בנוסף לכך ,יסלק הקבלן כל פסולת
אחרת מהאתר ,לפי בקשת המנהל וכמפורט להלן בהסכם.
 34.14יובהר בזאת כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה ,בטיחות עובדיו
ובטיחות הציבור ,ועליו לנקוט על חשבונו בלבד בכל האמצעים הנדרשים למניעת
תאונות עבודה ,מפגעים תברואתיים ו/או נזקים מכל סוג.
 34.15הקבלן יוודא אופן אחסון חומרים דליקים או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים
המתחייבים באתר העבודה ,כולל סימונם והפרדתם ע"פ סוגיהם וקבוצות סיכון.
הכנסת החומרים לאתר העבודה ,או כל חומר המוגדר כמסוכן ,רעיל או נפיץ ,תיעשה
רק לאחר אישור בכתב ומראש מהתאגיד.
 34.16הקבלן יודיע לנציג התאגיד על כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,הקבלן ידווח על כל
אירוע מסוכן ,תאונה ו/או על כל התרחשות של תאונת עבודה בטופס מתאים (בהתאם
לדרישות משרד העבודה) ויעביר עותק לתאגיד.
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שמירה על הסביבה
35.1

לא ייכרת כל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של מהנדס התאגיד ובאישור
הרשויות המוסמכות במידה ונדרש .אם יכרות הקבלן ,או מי מטעמו ,עץ כלשהו ,ללא
הסכמה כאמור ,יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י מהנדס התאגיד וכמו כן,
יהא על הקבלן לנטוע עץ אחר במקומו ,עפ"י קביעת מהנדס התאגיד.

35.2

הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו ,כל חומר או מחצב שלא על פי
הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם ,ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול ,אדמה,
סלעים ,כורכר וכיו"ב (להלן" :חומרי תשתית").

35.3

במעמד חתימת החוזה ,ימסור הקבלן לידי התאגיד תצהיר מטעמו ,בו יפרט את
מקורות האספקה של החול והאדמה ו/או כל חומר תשתית כיו"ב ,אותם עליו לספק
לצורך ביצוע העבודה .כן ימסור הקבלן לתאגיד ,במעמד חתימת החוזה ,אישור כרייה
מבעלי אתר הכרייה והרשות המקומית ,שבתחומה יכרו חומרי התשתית ,שעל הקבלן
לספק לתאגיד.

35.4

הקבלן ישמור את א תר העבודה נקי ומסודר לכל אורך ביצוע העבודה וידאג בסיום כל
יום עבודה לנקות את אתר העבודה ואת סביבתו.

35.5

מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה ,יסיר הקבלן כל מכשול או
סיכון שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו לרבות בדרך של מילוי בורות
וחפירות ,יישור ערימות עפר ,ציפוי אספלט וכדומה.

35.6

הקבלן מתחייב ,כי כל הפסולת ,עודפי עפר ,עודפי ניקוי הצנרת ,החפירה ,חומר
מפורק ,וכל יתר החומרים שעליו להרחיק ,יוצאו אל מחוץ לעיר לאתר שפיכה מאושר
לפי החלטת המפקח או לאתר מורשה על פי דין – לפי קביעת המפקח .באחריות
הקבלן להמציא למפקח אישורי הטמנה לאתר מאושר (תעודות משקל וכניסה לאתרי
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הטמנה).
35.7

לא תשולם כל תוספת עבור פינוי ,הובלה והטמנה לרבות היטלי הטמנה אל מחוץ
לאתר ולא עבור תשלומים לאתרי פסולת אליהם יוביל הקבלן את הפסולת או כל
חומר אחר לרבות עודפי עפר וכיוצב'.

35.8

על הקבלן לכלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים טופס הצעת המחיר ,את
העלויות אשר תיגרמנה לו בגין העברת החומרים והפסולות וסילוקם אל מחוץ לאתר
ועלויות ההטמנה .מודגש בזאת ,כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.

35.9

עודפי אדמה יפונו עפ"י הוראות המנהל ,על חשבון הקבלן ,לא תשולם תוספת מחיר
בגין הוצאות ההובלה והפינוי או כל הוצאה אחרת בקשר עם האמור.

 35.10לא מילא הקבלן אחר הוראות הסעיף במועדים שנקבעו ע"י המנהל ,יהא רשאי
התאגיד לבצען על חשבון הקבלן וכן יהא רשאי התאגיד לגבותן או לנכותן מכל סכום
המגיע או שיגיע לקבלן מאת התאגיד בכל זמן שהוא ,וכן יהא רשאי התאגיד לגבותן
מהקבלן בכל דרך אחרת.
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עתיקות
36.1

לפני תחילת העבודות הקבלן יבדוק האם השטח בו אמורות להתקיים העבודות
מוכרז כשטח עתיקות .במידה שהאתר נמצא בתחום המוכרז לא יבוצעו העבודות ללא
השגחה ופיקוח מטעם רשות העתיקות .הוצאות הפיקוח יהיו ע"ח התאגיד.

36.2

אם יתגלו ,במהלך ביצוע העבודות ,עתיקות ,כמשמעותן עפ"י כל דין ,יפסיק הקבלן
את עבודתו ככל שהיא קשורה או נוגעת למקום העתיקות ,ויודיע על כך מיידית
למהנדס התאגיד ולרשות העתיקות .כן ינקוט הקבלן בכל אמצעי הזהירות הנדרשים
למנוע פגיעה באותן עתיקות.

36.3

אין בהפסקת העבודה עקב מציאת עתיקות בכדי לשנות את לוח הזמנים לביצוע
העבודות .הקבלן יהא מחויב להמשיך בכל עבודה אחרת שאינה קשורה בעתיקות אלו.
מובהר בזאת ,כי כל העתיקות ,החפצים והממצאים הארכיאולוגיים אשר ימצאו
באתר הינם נכסיה הבלעדיים של מדינת ישראל.

36.4

הקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיות רשות העתיקות ולנקוט בכל אמצעי זהירות שיורו
לו ,לשם שמירה על העתיקות ,ובכלל זה לעבוד תחת פיקוחם של מנהלים מטעם רשות
העתיקות.

36.5

כל העלויות ,מכל סוג ומין שהוא ,שנובעות מגילוי העתיקות והוצאתן יהיו על חשבון
התאגיד ,בכפוף לאישורה על עצם ההזמנה לביצוע ההוצאה ועל המחירים שישולמו
בגינה.

36.6

למען הסר ספק ,מובהר כי בשטח הפרויקט תיתכן הימצאותן של עתיקות.

סודיות ויחוד ההתקשרות
37.1
37.2
37.3

הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה ,על כל
מרכיביו ,וכל מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ,ולא לגלותו
לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.
הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה לתאגיד ,בהתאם להוראות החוזה או
בקשר אליו ,ביחד עם צד שלישי כלשהו.
הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה
זה ,ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר וענין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.
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פרק ד' – אחריות וביטוח
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אחריות הקבלן לנזקים
38.1

38.2

38.3
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מיום חתימת הסכם זה ועד לסיום תקופת חוזה זה יהא הקבלן אחראי לשמירת
העבודות ומתחם העבודות ,כן יהיה אחראי על החומרים ,הציוד ,המתקנים ,הקבועים
והארעיים ,וכל דבר אחר שיובא על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו למתחם ו/או שהועמד
לרשותו לצורכי ביצוע העבודות על-ידי החברה או על-ידי המפקח ,וזאת אף בין
שהנזק או הקלקול נגרם באקראי ובין שהיה מעשה הכרחי וצפוי מראש.
בכל מקרה של נזק או אובדן הנובע מסיבה כלשהי ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,כתוצאה משיטפונות ,רוחות ,סערות ,שלגים וכיוב' יהיה על הקבלן לתקן את
הנזק ו/או האובדן על-חשבונו הוא ללא כל דיחוי ולגרום לכך שעם סיום תקופת
הסכם זה יימצא הכול במצב תקין וראוי לשימוש ומתאים בכל פרטיו להוראות חוזה
זה ,ולשביעות רצון התאגיד.
בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על-פי פרק זה ,רשאי וזכאי התאגיד לקבל
מהקבלן ,לפי דרישתו הראשונה בכתב ,פיצויים מתאימים עבור נזקים שלא תוקנו
במועד שקבע התאגיד ועבור נזקים שהתאגיד החליט לפי שיקול דעתו שלא יתוקנו
ו/או שאינם ניתנים לתיקון ,והכול בסכום או בסכומים שיקבעו על-ידי התאגיד
וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

אחריות לגוף או לרכוש
 39.1הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג
שהוא ,לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ,לרבות התאגיד ו/או לכל רשות
עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי במתחם
העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה ,כתוצאה ישירה
ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או
קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו ,בין בתקופת ביצוע העבודה ובין
בתקופת הבדק.
 39.2הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל
שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם .כן
יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי
פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או
לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק.
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אחריות לעובדים ולשלוחים
40.1

.41

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או
הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד
או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך
כדי ביצוע העבודות ,והוא פוטר בזאת את החברה מאחריות כלפי עובדים המועסקים
על ידו ,לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים ,חומרים או מוצרים ,קבלני משנה
ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה .החברה
תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד
הקבלן בגין נזק או תאונה ,כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט
לשביעות רצון החברה.

אחריות לנזק סביבתי ותשתיות
41.1

41.2

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה פגיעה שלא
לצורך באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור ,ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות
השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל או הרכוש ציבורי כלשהו,
והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים ,כדי להבטיח את האמור לעיל.
הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש ,דרך ,שביל ,מדרכה,
וכן לרשת המים ,הביוב ,התיעול ,החשמל ,הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או
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41.3
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עילית אחרת (להלן" :תשתיות") ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק ו/או הפגיעה
נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן.
הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור ,באחריותו ועל חשבונו,
ובאופן היעיל ביותר ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה.

ביטוח הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה
42.1

42.2

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הדין,
מתחייב הקבלן כי החל ממועד קבלת צו התחלת העבודות ותחילת ביצוען ,יערוך
הקבלן את ביטוחי עבודות ההפעלה והאחחזקה נשוא חוזה זה המפורטים בטופס
" 6.11תנאים כ לליים לביטוחי הקבלן" המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנו.
הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיף קטן  1לעיל באמצעות חברת
ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל.

פרק ה'  -תשלומים וערבויות
.43

תשלומים לקבלן  -כללי
43.1

תמורת ביצוע העבודות וכל מחויבויותיו לפי ההסכם יהא הקבלן זכאי לתמורה בסך
של_____ ₪למ"ק שפכים שיטופלו בפועל בהתאם למדידה שתיערך על פי תנאי
הסכם זה.
המחיר אינו כולל מע"מ.
המחיר האמור הנו מחיר כולל וסופי ,ויכלול את כל ההוצאות ועלויות שיהיו לקבלןבקשר
עם תפעול ותחזוקת המט"ש ,לרבות ,אך לא רק :רכישת חלקי חילוף ,התקנתם ,החלפת
ציוד ו/או חומרים וכל עבודה אחרת ו/או נלוות לצורך תפעול ותחזוקת המט"ש לרבות
כמפורט במפרט התפעול.
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43.2

מובהר ,כי התמורה כמפורט בס"ק  1לעיל הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי
העבודה ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה כגון אספקת ציוד
וחומרים ,ביצוע עבודות באמצעות עובדים ,פעולות הובלה ,פינוי ,והטמנה באתר
מורשה וכל מטלה כיו"ב.

43.3

מובהר בזאת שהתמורה לה יהיה זכאי הקבלן על פי סעיף  1לעיל לא תהיה צמודה
למדד כלשהו ,ולא תתווסף אליה כל סוג של התייקרות במהלך כל תקופת ההסכם,
לרבות בכל תקופה מוארכת.

43.4

מוצהר בזה כי פרט למקרים שבהם נאמר במפורש כי התאגיד יישא בהוצאה כלשהי,
תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נאמר בחוזה במפורש ובין אם לאו.
לעניין זה יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין התשומות הכרוכות
בהפעלת המט"ש ובביצוע החוזה לרבות בגין צריכת חשמל וכיו"ב וכל אלו ישולמו על
ידי הקבלן.

43.5

מובהר ומוסכם כמפורט כי תנודות במדדים מכל סוג שהוא ,בריבית ,בשכר עבודה,
במסים ,ארנונות ,תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא
ישנו את מחירי היחידות הנקובים טופס הצעת המחיר.

43.6

התמורה לה יהיה זכאי הקבלן כאמור בס"ק  1לעיל תשולם לקבלן אך ורק בכפוף
לעמידת הקבלן בהוראות הדין ובתנאי ההסכם.

אופן תשלום התמורה
44.1

הקבלן יגיש לבדיקת המנהל ואישורו חשבונות ב 1 -לחודש ,או בסמוך לו ,עבור
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עבודות שביצע בחודש שקדם לכך ,לפי תוצאות מדידת כמויות השפכים החודשיות
ואיכותם ,בהתאם למפורט בסעיף  12לעיל.
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44.2

המנהל יחליט עפ"י שיקול דעתו ,האם לאשר את החשבון במלואו או בחלקו או לא
לשרו בכלל ,וזאת תוך  20ימים מיום קבלתו לידיו בצירוף כל המסמכים הנדרשים
כמפורט בס"ק  1לעיל.

44.3

התאגיד יעביר לקבלן את סכום התמורה המאושר על ידו לתשלום ,וזאת בתנאי
תשלום של שוטף  60+יום ממועד אישורו וכנגד קבלת חשבונית מס.

44.4

חשבון שישולם ו/או יאושר ,לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע
מזכות התאגיד להעלות כל טענה מכוח דין ,הסכם ונוהג באשר לעבודה ,ולמחויבויות
הקבלן ,ולרבות טענות בגין רשלנות ,ביצוע לקוי ,מרמה וכיו"ב .הקבלן יישאר אחראי
בגין כל פגם בתקינות העבודה בין שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או אחריו,
ובין אם נגרם על ידי עובדיו ,קבלני משנה או ע"י כל אדם אחר אשר עובד או עבד
עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה.

44.5

ספרי התאגיד וחשבונותיו ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן
ולמועדיהם.

מחיר סופי ותכולת מחירים
45.1
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תשלום התמורה לעיל כולל את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות ,הפעולות
וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ,ובין היתר את כל האמור להלן:
א.

כל העבודה ,הציוד והחומרים ,לרבות הפחת ,ובכלל זה מוצרים מכניים,
עבודות לוואי וחומרי עזר ,הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

ב.

כל התשלומים הדרושים להפעלה ולתחזוקה של מט"ש נטופה ,לרבות אנרגיה,
אספקת כימיקליים ,כוח אדם ,רכב ,הוצאות בדיקות מעבדה של הקבלן
ובדיקות במעבדות חיצוניות ,מדידות ,ביטוח.

ג.

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק
ממנו ,עם כל פרטיהם ,או הקשורות עמם ,או הנובעות מהם ,הן הישירות והן
העקיפות ,ובכלל זה כל התקורה של הקבלן ,לרבות הוצאות המימון
והערבויות ,בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן
תיוודענה להם בעתיד.

45.2

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של התאגיד ו/או המפקח לעכב,
לחלט ,לקזז ,להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין,
לרבות במקרה של הפרת ההסכם וניכוי בגין פיצויים מוסכמים.

45.3

מובהר בזאת כי המחיר הקבוע בחוזה יהיה תקף לכל תקופת ההתקשרות.

תשלום מע"מ
לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין ,כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום .סכום
המע"מ ישולם לקבלן במועד בו עליו לשלם המע"מ לשלטונות המס וזאת כנגד חשבונית מס
הנושאת תאריך תשלום הקרן.
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ערבות לקיום התחייבויות הקבלן
47.1

47.2

47.3
47.4

47.5

הקבלן ימציא לתאגיד במועד חתימת הסכם זה ערבות ביצוע כהגדרתה בהסכם
לביצוע העבודות לשדרוג ושיקום המט"ש וכמפורט במסמכי המכרז (להלן" :ערבות
הביצוע") .ערבות הביצוע תשמש להבטחת התחייבויות הקבלן לביצוע עבודות
השדרוג והשיקום ,וגם לביצוע העבודות להפעלת ותחזוקת המט"ש.
בסיום תקופת ביצוע העבודות לשדרוג ושיקום המט"ש ,ובהתאם להוראות ההסכם
לביצוע העבודות לשדרוג ושיקום המט"ש ,יפקיד הקבלן בידי התאגיד ערבות בדק
כהגדרתה במסמכי המכרז (להלן" :ערבות הבדק") .ערבות הבדק תשמש להבטחת
התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק של עבודות השדרוג והשיקום ,וגם לביצוע
העבודות להפעלת ותחזוקת המט"ש.
מוסכם ומובהר כי התאגיד יהיה רשאי לעשות בערבות הביצוע ו/או בערבות הבדק כל
שימוש ,לרבות חילוטה – במלואה או חלק ממנה ,בכל מקרה של הפרת הוראה או
התחייבות של הקבלן מכוח הסכם זה.
עם סיום תקופת הבדק לעבודות השיקום והשדרוג של המט"ש ,וכתנאי להשבת
ערבות הבדק לידי הקבלן ,ולצורך הבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן מכוח
הסכם זה ,יפקיד הקבלן בידי התאגיד ערבות הפעלה בגובה  ₪ 200,000שתהא בתוקף
עד לתום תקופת הסכם זה (להלן" :ערבות ההפעלה") .נוסח הערבות יהא בהתאם
לנוסח המצורף כנספח ב' להסכם זה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ישמשו הערבויות להבטחת ולכיסוי של:
א.

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לתאגיד עקב או בקשר עם כל הפרה או אי
מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

ב.

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהתאגיד עלול להוציא או
לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

 47.6בכל מקרה כאמור יהא התאגיד רשאי לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו,
בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות
והתשלומים כאמור.
 47.7הקבלן מתחייב להאריך ולהשלים מפעם לפעם את הערבות .לא עשה כן הקבלן רשאי
התאגיד לממש את הערבות כולה או מקצתה.
 47.8הקבלן ידאג לחידוש הערבות הבנקאית כל פעם לפחות  30ימים לפני פקיעת תוקפה,
על מנת להבטיח שהיא תהא תקפה בכל עת עד תום  60יום מיום תום תקופת הסכם
זה .היה והקבלן לא יעשה כן ,יהא התאגיד רשאי לחלט את הערבות שבידו ,ולהחזיק
בסכום שחולט כערובה להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.
 47.9הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד צדדית של התאגיד.
 47.10בכל מקרה שבו יפר הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה תהא התאגיד רשאי
לחלט את הערבות ,או חלקה.
 47.11אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות התאגיד כנגד הקבלן
בגין הפרת התחייבויותיו .למען הסר ספק מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות
במתן הערבויות ו/או בחידושן תחולנה על הקבלן בלבד.
פרק ו' – תקופת ההסכם ,הפרתו וסיומו
.48

תקופת החוזה וסיומו
48.1
48.2

48.3
48.4

מוסכם בין הצדדים כי תקופת חוזה זה יחל מן המועד שיינקב בצו התחלת העבודות
בכפוף לחתימת הקבלן על נספח ד' והיא תסתיים ביום ( 31.12.2021להלן" :תקופת
החוזה").
לתאגיד בלבד הזכות להאריך את ההתקשרות שבין הצדדים שעל פי הסכם זה
בתקופות נוספות בנות שנה וזאת עד ליום  .31.12.2025מבלי לגרוע מן האמור לתאגיד
שמורה הזכות להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת
עד לתקופת התקשרות מקסימאלית שתסתיים ביום .31.12.2027
על אף האמור ,התאגיד יהא רשאי להודיע לקבלן בכל עת ,ומכל סיבה שהיא ,על
סיומו המוקדם של הסכם זה ,וזאת בהודעה מוקדמת ומראש לקבלן בת  30ימים.
במשך כל תקופת הארכה כנ"ל יחולו ויחייבו את הצדדים כל הוראות חוזה זה.
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48.5
48.6
48.7

48.8
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למען הסר ספק מובהר כי מימוש תקופת אופציה נתון לשיקול דעת התאגיד בלבד,
ללא התחייבות כלשהי של התאגיד והתאגיד רשאי שלא לממש את זכותו כאמור
ובנסיבות אלו לא תהינה לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מהתאגיד.
לתאגיד שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה מחמת הפרתו על ידי
הקבלן כאמור בהסכם זה ועל פי כל דין.
בתום תקופת ההתקשרות שעל פי חוזה זה או עם סיומו עוד קודם לכן ,מכל סיבה
שהיא ,יחזיר הקבלן לרשות ולחזקת התאגיד או כל צד שלישי מכל סוג שהוא עליו
יודיע התאגיד לקבלן מראש ובכתב לפי שיקול דעתה הבלעדי של התאגיד ,את מט"ש
נטופה כשהם פנויים מכל אדם ,כולל את כל הציוד שהותקן בהם ,כשהוא במצב
אחזקה נאות ופועל לפי הדרישות המפורטות בחוזה זה .יחד עם החזרת מט"ש נטופה
לתאגיד ,כאמור ימסור הקבלן לתאגיד את כל המסמכים הקשורים לתפעול ותחזוקת
מט"ש נטופה לרבות יומנים ,ספרי התפעול והתחזוקה של יצרני המתקנים והציוד וכן
כל מסמך אחר הקשור במט"ש ללא יוצא מן הכלל .כן יסב הקבלן לטובת התאגיד כל
תעודת אחריות אשר תהיה עדיין בתוקף באותו מועד.
טרם החזרת מט"ש נטופה לרשות התאגיד ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל יערכו
הצדדים את כל הבדיקות הנדרשות במשותף על מנת לוודא ולאשר את מצב מט"ש
נטופה.

הפרות
49.1
49.2

הוראות סעיפים 38-42 ,35 ,34 ,29-32 ,26 ,24 ,22 ,21 ,18 ,15 ,14 ,11 ,10 ,9 ,7 ,5
להסכם זה הינן תנאים עיקריים בהסכם זה והפרת אחד מהם תחשב כהפרה יסודית
של ההסכם.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה
יסודית של החוזה ויזכו את התאגיד בכל הסעדים והתרופות המוקנים לו על פי חוזה
זה ועל פי כל דין:
א.

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
נכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או
הוסרו לחלוטין תוך  30יום ממועד ביצועם.

ב.

מונה לנכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק
זמני או קבוע.

ג.

הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או
שהוצא נגדו צו פירוק ולא הוסרו בתוך  30יום ממועד הגשתם או שהקבלן
הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו ,כולם או חלקם ,או שהקבלן פנה לנושיו
למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף  233לפקודת
החברות (נוסח חדש) ,התשמ"ג .1983

ד.

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לתאגיד
לפני חתימת חוזה זה עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת התאגיד
לחתום על חוזה זה.

ה.

הוכח להנחת דעתו של התאגיד כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

ו.

הוכח להנחת דעתו של התאגיד כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או בקשר
לחוזה זה או ביצועו.

ז.

הקבלן לא החזיר לתאגיד את החזקה במט"ש נטופה בתום תקופת החוזה
או תוך  30יום ממועד הודעת התאגיד על ביטול החוזה.
הקבלן פעל בניגוד להוראות הרשויות המוסמכות או בניגוד להוראות הדין.

ח.
49.3

הפר הקבלן חוזה זה יהא התאגיד זכאי לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוזה זה ועל
פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א –  1970ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל תהא התאגיד זכאי לבטל את החוזה ,לדרוש את סילוק ידו של הקבלן
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ממט"ש נטופה ,לתפוס את החזקה במט"ש נטופה ,לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת
החוזה ,ולחלט את הערבות הבנקאית.
 49.4החליט התאגיד לבטל את החוזה ייתן התאגיד לקבלן הודעה על כך בכתב (להלן:
"הודעת ביטול").
 49.5עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את מט"ש נטופה ולמסור את
החזקה במט"ש נטופה לידי התאגיד .הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה במט"ש
נטופה לתאגיד בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו כלפי התאגיד ,וזאת מבלי לגרוע
מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית אותם סכומים.
 49.6החליט התאגיד לתפוס את החזקה במט"ש נטופה ולבצע את העבודה באמצעות קבלן
אחר תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן ,והוא ישא ,בנוסף להוצאות
האמורות ,בתוספת  17%מהן כתמורה להוצאות משרדיות מימון ותקורה.
 49.7תפס התאגיד את אתרי העבודה ,יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב ,ויציין בהודעה את
הערך המשוער של הציוד והחומרים אשר נמצאו במועד תפיסת החזקה במט"ש
נטופה ואשר הובאו לשם על ידי הקבלן.
 49.8תפס התאגיד את מט"ש נטופה ,ויהיו בהם חומרים ,ציוד או מתקנים ,רשאי המפקח
בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממט"ש נטופה את החומרים ,הציוד
והמתקנים או כל חלק מהם ,ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  15ימים ,רשאי
התאגיד לפי שיקול דעתו ,על חשבון הקבלן ,לסלקם ממט"ש נטופה לכל נזק או אובדן
שיגרם להם .מבלי לגרוע מן האמור לעיל יהא התאגיד רשאי להשתמש בחומרים,
בציוד ובמתקנים של הקבלן להשלמת העבודה ,או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי
כל סכום שיגיע לתאגיד מאת הקבלן.
 49.9תפס התאגיד את מט"ש נטופה ,זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות
שבוצעו על ידו עד ליום תפיסת אתרי העבודה ,כפי שהוערכו על ידי המפקח לפי סעיף
קטן _ וכן לתשלום עבור החומרים ,הציוד והמתקנים שנתפסו במט"ש נטופה
ושנמכרו על ידי התאגיד ,או לתשלום דמי שימוש בציוד ובמתקנים שנתפסו כאמור,
הכל  -לפי השווי והערך שיקבע המפקח ,בניכוי כל ההוצאות ,הנזקים והפיצויים
שנגרמו ו/או יגרמו לתאגיד עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ו/או הצורך להשלים את
ביצוע העבודה ,כפי שיוערכו על ידי התאגיד.
 49.10הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות התאגיד לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע
מהן.
.50

פיצויים מוסכמים
50.1

מבלי לגרוע מכל זכות שיש לתאגיד לפי הוראות הסכם זה ,מוסכם בזאת כי במידה
ובחודש קלנדרי כלשהו יופקו ,מכל סיבה שהיא ,קולחים באיכות צח"ב כללי
( (BODTממוצעת לאותו חודש נחותה מהערך הממוצע החודשי הנדרש הינו  15מג"ל,
יופחת התשלום לקבלן בגין אותו חודש קלנדרי ,ביחס לחשבון אשר אושר לתשלום
לקבלן באותו חודש ,בערכים המפורטים להלן:
ערך

חודשי

ממוצע

בקולחים (מג"ל)

של

 BODשיעור ההפחתה באחוזים מהתשלום
לקבלן בגין החודש הקלנדרי הרלוונטי
בו בוצעה ההפרה

20-15

1

30-21

3

40-31

10

60-41

15

80-61

20

100-81

25

120-101

30
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בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי ערך הצח"ב בממוצע חודשי צריך לעמוד על 15
מג"ל ובלבד שלא יהיו יותר מ  25מג"ל בבדיקה אחת .במידה והערך הנמדד בבדיקה אחת יעלה
על  25מג"ל יקוזז  10%מערך התשלום אשר היה צריך להיות משולם לקבלן בגין אותו יום
הבדיקה אלמלא ההפרה הנ"ל או לחילופין יופחת מהתשלום המגיע לקבלן הסך של  1/30מסך
החשבון החודשי שאושר בגין החודש הקלנדרי בו נמדדה ההפרה הנ"ל ,לפי הגבוה מבין שני
סכומים אלו.

במידה ובחודש מסוים בדיקות הבוצה תראנה כי איכות הבוצה המעוכלת אשר הופקה במט"ש
לא עמדה בדרישות האיכות המפורטות להלן  )1( :דרישות האיכות המפורטות ב"תקנות
המים" (מניעת זיהום מים) שימוש בבוצה וסילוקה תשס"ב  2004ו/או ( )2במידה וריכוז החומר
הנדיף בבוצה ,לאחר תהליך הייצוב ,לא ירד בשיעור של  38%לפחות ו/או ( )3במידה וריכוז
המוצקים בבוצה היבשה פחת מ  18% -אזי יופחת התשלום לקבלן בהתאם להוראות להלן:

באחוזים
ההפחתה
מספר בדיקות אשר אינן עומדות באחת או שיעור
מהתשלום לקבלן בגין החודש
יותר מהדרישות המפורטות לעיל
הקלנדרי הרלוונטי בו בוצעה
ההפרה
1

1

2

2

3

4

4

5

6-5

7.5

8-7

10

50.2

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במידה ויוטלו על התאגיד קנסות
על ידי הרשויות המוסמכות בגין חריגה באיכות הקולחים ו/או הבוצה הרי שבנוסף על
ההפחתות לעיל ישלם הקבלן ו/או ישפה את התאגיד בגין תשלום הקנסות מייד עם
דרישתו הראשונה של התאגיד וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטפל ולשאת
על חשבונות בכל מפגע סביבתי ו/או נזק מכל סוג אשר ייגרם לתאגיד ו/או לכל צד ג'.

50.3

במידה והקבלן לא יגיש את הדו"חות המפורטים במפרט התפעול ו/או במידה
והדו"חות לא ימולאו כראוי על פי קביעת המנהל ,יהא רשאי התאגיד להשית על
הקבלן פיצוי מוסכם של  ₪ 5,000לכל דו"ח שלא הוגש ,או  ₪ 1,000לכל יום איחור
בהגשת הדו"ח עד להגשתו בפועל – על פי קביעת התאגיד.
ככל והוגדרה תקופת זמן לביצוע עבודה במפרט התפעול או שהקבלן קיבל הוראה
בכתב מאת התאגיד בדבר המועד להשלמת עבודה כלשהי ,והקבלן לא ביצע את
העבודה במועד שנקבע ,ישלם הקבלן לתאגיד פיצוי מוסכם בסך השווה ל₪ 8,000 -
בתוספת מע"מ (שמונת אלפים  ₪בתוספת מע"מ) לכל יום איחור .החברה תהא
רשאית לנכות פיצוי זה מן התמורה המגיעה לקבלן .איחור העולה על  60ימים במועד
תקופת הביצוע של העבודות להסכם זה יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
זמני הטיפול בתקלות מוגדרות במפרט התפעול ועל הקבלן לפעול בהתאם למועדים
אלה .כל איחור בתחילת הטיפול בתקלה יקנה לחברה את הזכות להטיל על הקבלן
פיצוי מוסכם בגובה  ₪ 500לכל שעת איחור.

50.4

50.5

חתימת המציע_____________________________________:

50.6

בגין כל אירוע (בודד) של הפרת הבטיחות בביצוע העבודות ו/או נספח הבטיחות נספח
ו' ו/או לקביעת המנהל ,ישלם הקבלן למזמין פיצויים בסך של .₪ 5,000
במידה והקבלן לא יציב במט"ש את כוח האדם המוגדר במפרט התפעול ,יהא רשאי
התאגיד לנכות מן התשלום החודשי המגיע לקבלן עד  5%לפי קביעת המנהל ,וזאת
בהתחשב להיקך כוח האדם שלא הוצב ,תפקידו ומשך הזמן בו לא הוצב.

50.8

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ,מכל סכום שיגיע לקבלן
ממנו בכל זמן שהוא ,וכן יהא המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות
על ידי מימוש הערבויות .למען הסר ספק מוצהר בזאת ,כי אין בתשלום הפיצויים
המוסכמים ו/או בתשלום סכום הפיצויים ו/או בניכויים מהקבלן ,משום שחרור
הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על
הקבלן על פי ההסכם.

50.9

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין
לפיצויים בגין כל נזק שנגרם לו עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן.

50.7

 50.10בנוסף על האמור לעיל שמורה לתאגיד כל זכות לחלט ערבויות של הקבלן ו/או לפעול
בכל דרך חוקית העומדת לרשותה כנגד הקבלן ו/או מבטחיו.
 50.11הצדדים מאשרים כי הסכומים שיופחתו מהתשלומים המגיעים לקבלן כמפורט לעיל
הינם מצטברים וכי נקבעו בין הצדדים כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,ללא צורך
בהוכחת נזק .אין בקביעת שיעור הפיצויים דלעיל ו/או גבייתם משום לפגוע בזכויות
התאגיד לדרוש פיצוי בגין נזק כלשהו שנגרם לתאגיד כתוצאה מהפרת החוזה על ידי
הקבלן ,לרבות כתוצאה מאי עמידה בדרישות לאיכויות כאמור לעיל.
פרק ז' – הוראות כלליות
.51

הסבת החוזה
51.1
51.2

51.3

51.4

.52

קיזוז
52.1

52.2
.53

הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה ,או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא רשאי
להעביר או למסור או לשעבד לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת התאגיד
מראש ובכתב.
אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה ,כולה או מקצתה ,אלא
בהסכמת התאגיד מראש ובכתב ,ואולם העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן
העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה ,כשלעצמה ,משום מסירת
ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר .מובהר בזה כי אין למסור את העבודה,
כולה או מקצתה לקבלן המשנה אלא בהסכמת התאגיד מראש ובכתב.
נתן התאגיד את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה
מטילה חבות כלשהי על התאגיד ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו
והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי
מעשה של מבצעי העבודה ,באי כוחם ועובדיהם.
התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלבדי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי
חוזה זה ,כולן או חלקן ,לתאגיד לרבות לאיגוד ערים שיוקם על ידו או על ידו בשיתוף
עם אחרים או על פי כל דין לשם הטיפול בשפכים.

התאגיד רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב ,בין קצוב ובין
שאינו קצוב ,המגיע לו מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על
פי כל דין .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של התאגיד לגבות את החוב האמור
בכל דרך אחרת.
מובהר ומוסכם במפורש כי התאגיד יהא רשאי לקזז כל סכום אשר מגיע לקבלן מכוח
ההסכם לביצוע העבודות לשיקום ושדרוג המט"ש בקשר עם הסכם זה.

ביצוע על ידי התאגיד

חתימת המציע_____________________________________:

53.1

53.2

53.3

.54

שימוש או אי – שימוש בזכויות ,סטיות וארכות
54.1
54.2
54.3

.55

הימנעות התאגיד מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסויים
או בכלל – אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או
בכלל ,ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.
הסכמה מצד התאגיד ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסויים לא תהיה
תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי התאגיד או מטעמו
לא יפגעו בזכויותיו של התאגיד ולא ישמשו לקבלן צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או
אי קיום מצד הקבלן ,ולא ייחשבו כויתור מצד התאגיד על זכות מזכויותיו.

העדר זכויות במקרקעין
55.1

55.2

.56

כל התחייבות ,לרבות נשיאה בהוצאות ,אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא
נמנע מלבצעה ,לרבות הוראות אשר קיבל מאת המפקח ,או התאגיד ואשר נמנע
מלציית להן על אף שהתחייב לכך בחוזה זה ,יהיה התאגיד רשאי לבצען ,בעצמו או
באמצעות אחרים ,לאחר שנתן לקבלן התראה בכתב על כך והקבלן לא שעה להודעה
זו.
התאגיד יהיה רשאי לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לו
בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות ,בתוספת  17%שייחשבו כהוצאות כלליות,
מימון ותקורה .בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי
הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין
המדד האחרון אשר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או
הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי התאגיד.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות התאגיד
לגבות את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

למען הסר כל ספק הקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שחרף העובדה כי אתר
העבודה ו/או מט"ש נטופה הועמדו לרשותו לצורך ביצוע העבודה על פי חוזה זה ,אין
לו ולא תהיינה לו בשום שלב כל זכויות ,קנייניות ו/או אחרות במקרקעין נשוא אתר
העבודה ו/או במט"ש נטופה.
הקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה לזכות כלשהי באתר העבודה ו/או במט"ש נטופה,
והתאגיד יהא רשאי כאמור לעיל להורות לו בכל שלב לפנות את אתרי העבודה ו/או
את מט"ש נטופה ולסלק ידיו מהם.

שינוי החוזה
אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב ,בחתימת שני הצדדים.

.57

מיצוי ההתקשרות
חוזה זה כולל ומבטא את כל חיובי הצדדים ,והוא ממצה את ההסכמה ביניהם ואת כל תוכן
ההצעה והקיבול .זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים תיקבענה על פי חוזה זה לבדו.

.58

הודעות
הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה .כל
הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  72שעות
ממסירתה למשרד הדואר.

חתימת המציע_____________________________________:

ולראיה באו הצדדים על החתום
______________
התאגיד

______________
הקבלן

חתימת המציע_____________________________________:

נספח א' – מסמכי מכרז לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות
עבודות הנדסה אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות
פיתוח ,וכן להפעלת ואחזקת המט"ש (לא מצורפים בפועל)

חתימת המציע_____________________________________:

נספח ב' – ערבות הפעלה ותחזוקה
לכבוד
תאגיד נטופה לביוב בע"מ

הנדון :כתב ערבות מספר _____________
.1

על פי בקשת __________________ (להלן – "החייב") בקשר לחוזה תפעול ותחזוקה של
מט"ש נטופה ,הננו ערבים בזאת כלפיכם עד לסך של  200,000ש"ח (מאתיים אלף ש"ח)
בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט להלן (להלן – "סכום הערבות"):
בערבות זו:
"מדד"  -משמעו מדד יוקר המחיה כולל פירות וירקות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
"המדד הבסיסי" – המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל על פי ערבותנו זו.

.2

סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  7ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב
וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי
שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מהחייב.

.3

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום ___________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי
הכתובת _________________ לא יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו
בטלה ומבוטלת.

.4

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק_____________

חתימת המציע_____________________________________:

נספח ג' – אישור ביטוחים (ראה נספח (6.11ב))

חתימת המציע_____________________________________:

נספח ד' – פרוטוקול מסירה וקבלת המט"ש להפעלה ותחזוקה

הננו מאשרים בזה כי ביום __________ קיבלנו את החזקה במט"ש נטופה על כל ציודו לרבות
הציוד המפורט להלן.
הננו מאשרים כי החזקה במט"ש נטופה נמסרה לנו לשביעות רצוננו המלאה לאחר שבדקנו
בקפידה ומצאנו כי כל הציוד המפורט להלן מצוי במט"ש נטופה וכי מט"ש נטופה והציוד האמור
הינו במצב שמיש ותקין המאפשר את מילוי כל התחייבויותינו לפי החוזה ואנו מוותרים בזה על
כל טענה כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו ביחס למצב מט"ש נטופה והציוד המפורט להלן לרבות
טענה של פגם ו/או מום ו/או אי התאמה:
מס"ד
1

מספר
יחידות

מרכיב/ציוד

בדיקת
תקינות

הערות 2020 -

טיפול קדם
1.1

בריכת שיקוע/וויסות

1

1.2
1.3

בריכת שיקוע חדשה
מאצרה לשקי גיאו-טיוב

1
1

1.4

תחנת שאיבה לשפכים גולמיים
מזרחית  -משאבה טבולה אחת

1

1.5

תחנת שאיבה לשפכים גולמיים
מערבית  -משאבה טבולה אחת

תיבנה במסגרת מכרז השיקום
תיבנה במסגרת המכרז השיקום

1.6

מד זרימת שפכים אלקטרומגנטי

5

שני מדי זרימה תקינים

1.7

מגוב לסינון  6מ"מ

2

מיועדים להחלפה במסגרת מכרז
השיקום

1.8

מסוע גבבה
מערכת מגופים על קרקעית -
הכולל מעקפי זרימה  -סמוך לחדר
מפוחי אוויר

1

1.10

מערכת מגופים תת-קרקעית
(בשוחת בטון)

1.11

צנרת חדשה מפוליאתילן כולל שתי
מגופים למלוי בריכות השפכים
צנרת גרוויטציונית בין בריכות
השפכים
מכולה לאיסוף גבבה
סגר כניסת שפכים למודול ()4,000

1
2

1.15

סגר כניסת שפכים למודול ()2,500

1

1.16

צנרת הזנת מודול (( )4,000סיפון)
קוטר  355ממ

2

1.9

1.12
1.13
1.14

קומפ'

 3מתוך  5צינורות מלוי שפכים יפרוקו
במסגרת מכרז השיקום

קומפ'
קומפ'

תיבנה במסגרת מכרז השיקום

קומפ'

תיבנה במסגרת מכרז השיקום

יותקן במסגרת מכרז השיקום

חתימת המציע_____________________________________:

מס"ד

מרכיב/ציוד

מספר
יחידות

1.17

צנרת שפכים גולמיים תת-קרקעית
 -הזנת שפכים מתורמי השפכים

קומפ'

1.18

צנרת גלישת חירום מבריכת
השיקוע ומהמאגר

קומפ'

1.19

מצוף מפלס גלישת חירום אגן סינון
גבבה
מד מפלס אולטרהסוני

1

1.21

דוגם קולחים מורכב מקורר

1

1.20

2
2.1
2.1.1

אגני הטיפול בשפכים ()SCRs
מודול קיים ()2,500
 1 k-Turbo + 1 Rubuschiמפוחי אוויר

2.1.2

מערך דיפיוזרים בועות אוויר זעירות

2.1.3

דפיוזרים בועות אוויר גסות
מערך צנרת אוורור ראשית +
מגופים

2.1.4

בדיקת
תקינות

הערות 2020 -

2

3

מפוח  K-Turboמושבת ויוחלף
במסגרת מכרז השיקום

קופ'

החלפת ממברנות במסגרת מכרז
השיקום

4
קומפ'

2.1.5

דקנטר

1

במסגרת מכרז השיקום תוחלף מערכת
ההנעה של הדיקנטר

2.1.6

משאבת  RASטבולה  +מערכת
מגופים

1

המשאבה תוחלף במסגרת מכרז
השיקום

2.1.7

משאבת  + WASמערכת מגופים

1

2.1.8

מעקה בטחון היקפי ומדרגות

2.1.9

מחיצות עץ בסלקטור

המשאבה תוחלף במסגרת מכרז
השיקום
המעקות יצבעו ויטופלו במסגרת מרכז
השיקום
יוחלפו במסגרת מכרז השיקום

קומפ'

2.1.10

מד חמצן מומס

1

יוחלף במסגרת מכרז השיקום

2.1.11

מד מפלס הידרוסטטי

1

יוחלף במסגרת מכרז השיקום

2.2
2.2.1
2.2.2

מודול קיים ()4,000
מפוחי אוויר 2 k-Turbo
מערך דיפיוזרים בועות אוויר זעירות

2.2.3

דפיוזרים בועות אוויר גסות

2
קופ'
4
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מס"ד
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

מרכיב/ציוד
צנרת אוורור ראשית  +מגופים
דקנטר
משאבת  + RASמערכת מגופים
משאבת  + WASמערכת מגופים
מעקה בטחון היקפי ומדרגות
מד חמצן מומס
מד מפלס הידרוסטטי
מד זרימה אלקטרומגנטי לסחרור
בוצה
מד זרימה אלקטרומגנטי לעודפי
בוצה
אגן ייצוב הבוצה  +מיצוק בוצה +
מי תסנין
מפוחי אוויר 2 Rubuschi -
מערך דיפיוזרים בועות גסות
משאבה חלזונית להזנת
צנטריפוגה
משאבה צפה לפנוי מי ציפה מאגן
ייצוב הבוצה
מערך סחיטת בוצה קיים

מספר
יחידות
קומפ'
1
1
1
קומפ'
1
1
1
1

2
קומפ'
1
1

3.5.1

מתקן הכנת ומינון פולימרים קיים

1

3.5.2

צנטריפוגה למיצוק בוצה קיימת

1

3.5.3
3.5.4
3.5.5

מסוע בוצה מוצקת קיים
משאבת מי תסנין קיימת
מד זרימת בוצה אלקטרומגנטי קיים
מד מפלס אולטרה-סוני למי תסנין
קיים
מצוף מפלס אלקטרומכני קיים

1
1
1

2

3.5.8

מכולה לאיסוף בוצה קיימת

1

מערך סחיטת בוצה חדש
מתקן הכנת ומינון פולימרים
צנטריפוגה למיצוק בוצה
מסוע בוצה מוצקת
משאבת מי תסנין
מד זרימת בוצה אלקטרומגנטי
מד מפלס אולטרה-סוני למי תסנין
מצוף מפלס אלקטרומכני
מכולה לאיסוף בוצה

1
1
1
1
1
1
2
1

3.5.6
3.5.7

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
4
4.1
4.2

מערכת קולחים
תא חלוקה  +שני סגרים
תחנת שאיבה למי שרות כולל
פיקוד לחץ ומגופים

בדיקת
תקינות

הערות 2020 -

1

יותקן במסגרת מכרז השיקום
יותקן במסגרת מכרז השיקום
יותקן במסגרת מכרז השיקום
יותקן במסגרת מכרז השיקום
יותקן במסגרת מכרז השיקום
יותקן במסגרת מכרז השיקום
יותקן במסגרת מכרז השיקום
יותקן במסגרת מכרז השיקום

קומפ'
קומפ'

חתימת המציע_____________________________________:

מס"ד

מספר
יחידות

מרכיב/ציוד

בדיקת
תקינות
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תחנת ניטור קולחים (חדר עם 5
יחידות מכשור)
דוגם קולחים מורכב מקורר
 2משאבות השקייה במאגר
ומערכת סינון קולחים
מאגר קולחים מעפר

1

5.1
5.2

חשמל ובקרה
גנרטור חירום
מיכל סולר

1
1

 1500ליטר

5.3

מערכת מתח גבוה

קומפ'

לא פעילה

5.4
5.5
5.6

שנאי מתח גבוה למתח נמוך
לוח פיקוד ובקרה של SCR 2,500
לוח פיקוד ובקרה של SCR 4,000

1
קומפ'
קומפ'

5.7

לוח פיקוד מפוחי Rubushchi

קומפ'

5.8

לוח הזנת מפוחי K-Turbo
לוח פיקוד של  2משאבות הזנת
שפכים  2 +משאבות מי שירות.

5.10

מערכת כבוי אש בחדר החשמל
החדש

5.11

מזגן חדר חשמל ישן

1

5.12

מזגן חדר חשמל חדש

1

5.13

בקר קבלים

1

5.14

תאורת פנים במבנים

קומפ'

5.15

תאורת חוץ  -עמודים

קומפ'

5.16

תאורת חוץ  -על גבי מבנים

5.17

תעלות וסולמות כבלי חשמל

קומפ'

5.18

מערכת  HMIמשולבת לשני
המודולים ולמערכת הבוצה

קומפ'

4.3
4.4
4.5
4.6
5

5.9

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

שונות
מבנה ניהול אתר נייד
מבנה שירותי קבלן נייד
מבנה חדר חשמל קיים שלב א'
מבנה חדר חשמל קיים לשב ב'
סככת צנטריפוגה קיימת
סככת צנטריפוגה חדשה
סככת מתקני הכנת ומינון פולימר

קומפ'
1

לא קיים ?

קומפ'

הלוח מפעיל רק משאבת שפכים אחת.
השניה לא קיימת.
קומפ'

המערכת תותקן במסגרת מכרז השיקום

תעלות חשמל באזור מודול 2500
מותכננות להחלפה במסגרת מכרז
השיקום

1
1
1
1
1
1

תיבנה במסגרת מכרז השיקום
תטופל במסגרת מכרז השיקום

חתימת המציע_____________________________________:

6.8

1
מספר
יחידות

סככת מפוחי אוויר

מס"ד

מרכיב/ציוד

6.9
6.10
6.11

סככת גנרטור ומיכל סולר
שער חשמלי בכניסה לאתר
חדר חשמל משאבות השקייה

6.12

פיתוח אתר

קומפ'

6.13

שוחות ניקוז של מערכת נקזים
מתחת לרצפת מודולי הבטון

קופ'

בדיקת
תקינות

הערות 2020 -
תטופל במסגרת מכרז השיקום

1
1
במסגרת מכרז השיקום תטופל דרך
האספלט ויבוצע יישור מצעים בין שני
המודולים

חתימת
התאגיד__________________________

תאריך

_______________________

חתימת
התאגיד__________________________

תאריך

_______________________

________________
(חתימת הקבלן)

חתימת המציע_____________________________________:

טופס 6.09
 6.07טופס פרטים ומסמכים הקשורים לתשלום
עם חתימת החוזה על הקבלן הזוכה לצרף לחוזה החתום את המסמכים הבאים:
אישור פקיד השומה על קביעת שיעורי הניכוי במקור מכספים המועברים לקבלן לפי
.1
חשבונות מאושרים .בהעדר אישור זה ינוכה מס בהתאם לחוק.
אישור מנהל המכס והמע"מ על הגשת דו"חות כחוק לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו,1975-
.2
אשר יצורף במועד הגשת ההצעה.
טופס זה כשרשומים בו כל הפרטים הבאים:
.3
_____________________________________________
שם מלא של החברה:
שם מנהל החברה ו/או בעל זכות חתימה בשם החברה_______________________ :
______________________________________________________________
כתובת מלאה כולל מיקוד____________________________________________ :
מס' טלפון ______________ :מס' עוסק מורשה__________________________ :
פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר כספים אשר להם זכאי הקבלן:
הבנק:
שם
______________________________________________________
מס' ושם הסניף___________________________________________________ :
כתובת סניף הבנק_________________________________________________ :
מס' חשבון בבנק__________________________________________________ :
מובהר כי מניין הימים לקביעת המועד המאוחר ביותר לביצוע התשלום תחל ב 5-של כל חודש
.4
קלנדרי ,המועד בו החשבון המאושר חייב להיות במשרדי המינהל לפיתוח תשתיות ביוב.
במידה והקבלן לא הגיש חשבון כנדרש ו/או לא מילא טופס זה ,ו/או לא מסר את כל הפרטים
.5
והמסמכים הרשומים ,אין המזמין אחראי לאיחור בתשלומים.
 .6החשבונות יוגשו כנדרש ב "מפרט הכללי" ,אשר תמציתו מופיעה ב "דף עזר למפקח",
הנמצא אצל המפקח באתר.
מועדי הגשת החשבונות למינהל לתשתיות ביוב הם כדלקמן:
 חשבון חלקי יוגש לא יאוחר מה –  5לכל חודש. חשבון סופי יוגש לא יאוחר מה –  5לכל חודש. חשבונות שלא יגיעו עד המועדים הנקובים יראו כאילו הוגשו חודש מאוחר יותר.-------------------------------חתימת הקבלן וחותמת

חתימת המציע_____________________________________:

טופס ( 6.10טופס אישור זכויות חתימה)
לכבוד
תאגיד נטופה לביוב בע"מ
כפר מנדא
ג.א.נ,.

הנדון( _____________________ :שם המשתתף במכרז)
כעורך דינו של המציע שבנדון (להלן" :המציע") ,הנני לאשר בזאת כדלקמן:
 .1שמו המלא של המציע:
 .2מס' ההתאגדות של המציע:
 .3שמות בעלי המניות של המציע (ובמקרה של תאגיד שהינו שותפות -שמות השותפים
הכלליים והמוגבלים) :
 .4שמות המנהלים של המציע:
 .5שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את המציע:
 .6הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את המציע:
 .7הגשת הצעה למכרז פומבי מס'  06/2020אשר פורסם על ידי תאגיד נטופה לביוב
בע"מ ,וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען הינן במסגרת
סמכויות המציע ,בהתאם למסמכי התאגד של המציע ,להסכמים שהמציע הינו צד
להם ,ועל פי כל דין.

___________________________
תאריך

______________________
עו"ד

מ.ר_________ .

חתימת המציע_____________________________________:

טופס  - 6.11תנאים כלליים לביטוחי הקבלן
.1

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ,מתחייב
הקבלן לפני מועד החתימה על חוזה זה ו/או לפני מועד תחילת ביצוע העבודות (להלן:
"העבודות") ותקופת ההפעלה (להלן" :השירותים") נשוא חוזה זה ו/או כל תקופה אחרת
כמפורט לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות מוצר המפורטים בנספחים :טופס  6.11זה
"תנאים כלליים לביטוח על ידי הקבלן" זה ,טופס ( 6.11א') "אישור ביטוחי הקבלן בתקופת
העבודות" וטופס ( 6.11ב') "אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה" למסמכי
החוזה ,המהווים ביחד ולחוד חלק בלתי נפרד מהחוזה ,אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול
בישראל (להלן" :ביטוחי הקבלן").

.2

במועד חתימת החוזה לפני מועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע
העבודות (להלן " :העבודות") נשוא החוזה ,מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה את הטפסים
( 6.11א') אישור עריכת ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות ו ( 11 -ב') אישור עריכת ביטוחי
הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה המצורפים לחוזה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו כשהנם
חתומים כדין על ידי החברה המבטחת.

.3

פוליסות ביטוחי הקבלן:
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי תנאי המכרז וחוזה זה ו/או על פי הדין ,הקבלן
4.1
מתחייב לערוך בחברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל פוליסות ביטוח
המפורטות בנספח זה להלן ,בתנאים המפורטים בטופס ( 6.11תנאים כלליים
לביטוחי הקבלן) זה לרבות טפסי ונספחי הביטוח המפורטים להן.
הספק מצהיר ומתחייב כי נרכשו על ידו ואושרו על ידי החברה כל פוליסות הביטוח
4.2
הרלוונטיות ,בהתאם להוראות טופס  6.11זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן)
וטפסים ( 6.11א') ו( 6.11-ב') (אישורי קיום הביטוחים) המצורפים לחוזה זה
ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
הקבלן מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות
4.3
בטופס  6.11זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) ובטפסים ( 6.11א') ו( 6.11-ב')
(אישורי קיום הביטוחים) לחוזה זה ואת מהות העבודות והשירותים לפי מסמכי
המכרז במלואן כולל פעילותו של הקבלן בתקופת ביצוען של העבודות ותקופת
ההפעלה והאחז קה ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל
הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
הקבלן מתחייב לבצע את כל הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז והמפורטים
4.4
בטופס  6.11זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) ובטפסים ( 6.11א') ו( 6.11-ב')
(אישורי קיום הביטוחים) לחוזה זה ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת
ביצוע העבודות לרבות מתן השירותים וכתנאי לתחילתן ,את אישורי עריכת ביטוחי
הקבלן לתקופת ביצוען של העבודות טופס ( 6.11א') לחוזה זה לרבות טופס ( 6.11ב')
להלן" :אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה") חתומים כדין על ידי

חתימת המציע_____________________________________:

4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

מבטחי הקבלן .בנוסף להמצאת אישורי עריכת הביטוחים כאמור ,מתחייב הקבלן כי
בכפוף לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים מלאים מפוליסות הביטוח
הנדרשות.
למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אי המצאת טופס ( 6.11א') (אישור קיום ביטוחים
בתקופת העבודות) ו/או טופס ( 6.11ב') (אישור ביטוחים הקבלן בתקופת ההפעלה
והאחזקה) חתומים כדין על ידי מבטחי הקבלן ,כאמור ,תהא החברה רשאית להימנע
ממתן ההרשאה לתחילת העבודות לרבות שירותי ההפעלה והאחזקה בשל אי הצגת
איזה מהאישורים חתום כנדרש.
מוסכם בזה כי המצאת אישורי הביטוח המפורטים לעיל ולהלן כשהם חתומים כדין
כאמור לעיל ולהלן מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ו/או מי מטעמה ביחס לאישורי
הביטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או
פוליסות הקבלן ,אינה מטילה על החברה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות
שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם של
ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה
ונשוא כל דין.
הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ,לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע
את תוקף הביטוחים ולהמציא ,לבקשת החברה בכתב ,אישורים על תשלומי דמי
הביטוח ,לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת
ביצוען של העבודות ותקופת ההפעלה (מתן השירותים) נשוא חוזה זה ו/או
התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.
למען הסר כל ספק ,יודגש ,כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח
על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים
באיזה מביטוחי הקבלן.
בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה
בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי
הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
ו/או מנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמם לקבלת שיפוי על פי ביטוחים
אלו.
לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה
במלואם או בחלקם ,תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי
חוזה זה או על פי הדין ,לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם (בהתאם ובכפוף
להחלטתה הבלעדית של החברה) במקומו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של
הקבלן .ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן ארבעה עשר ( )14ימים
מראש ובכתב .הקבלן מתחייב לשפות את החברה ,בגין כל סכום שהחברה שילמה או
התחייבה בתשלומו ,כאמור אשר ישולם לחברה על ידי הקבלן על פי דרישתה
הראשונה .לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה על פי סעיף זה ,החברה תהא
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רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא
רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,לאורך כל תקופת ביצוען של
העבודות ותקופת מתן השירותים ,על פי החוזה ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל
דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי ,התשנ"ה  1995 -והחוק לביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ"ד 1994-וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל,
ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו
בביצוע העבודות לרבות השירותים נשוא חוזה זה ,באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת
ובמשך כל תקופת ביצוען של העבודות לרבות שירותי ההפעלה והאחזקה זכאים לכל
הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר
כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
תשל"ה( 1975-הפלת"ד) וכל הצווים ,התקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל,
ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע
העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה זה ,לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או
זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה ,מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי
החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות ו/או השירותים נשוא חוזה
זה.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לקיים את כל
הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או
כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים בשטחי האתר
ו/או בסביבתו הקרובה.
ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או
מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמם על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי
לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים
המתאימים .למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל הפרויקט ו/או
המפקח מטעמה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או
לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד
נזקי טבע.
הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו
לשטחי האתר וסביבתו הקרובה.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בכל תקופת ביצוען של
העבודות ומתן השירותים ,לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי
הזכות במקרקעין בהם מתבצעות עבודות וניתנים שירותים כלשהן נשוא חוזה זה
ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ,כאמור ,לרבות על פי
הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה .החברה מתחייבת להעביר אל הקבלן כל
מסמך התחייבות כנ"ל.
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כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה
בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים
בחוזה זה ו/או על פי הדין.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי החברה תהא רשאית לעכב כל
סכום לו הינו זכאית על פי תנאי סעיף זה (סעיף ביטוח) מהתמורה העומדת לזכות
הקבלן בכל הקשור בעבודות ו/או ההפעלה ו/או האחזקה בקשר עם חוזה זה ובלבד
שהודיעה על כך לקבלן ,בכתב( 14 ,ארבע עשר) ימים מראש.
מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה
בהתאם למוסכם על ידי החברה ,יושבו לקבלן הסכומים המעוכבים בניכוי הוצאות
שנגרמו לחברה (באם נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח ,כאמור.
מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הוראות טופס  6.11זה (תנאים
כלליים לביטוחי הקבלן) ,הינן מעיקרי החוזה והפרתן ,כולן או חלקן ,מהווה הפרה
יסודית של חוזה זה.

ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות:
5.1

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הדין ו/או על פי האמור בחוזה זה ,מתחייב
הקבלן ,כי לפני מועד תחילת ביצוען של העבודות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או
לפני מועד הצבת ציוד כלשהו באתר ביצוע העבודות ,על ידו ו/או על ידי מי מטעמו
ו/או עבורו ,המוקדם מבין המועדים הנ"ל ,ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ועד
לסיומן ולקבלת תעודת השלמה עבור העבודות במלואן מאת החברה ו/או מי
המורשה מטעמה ,לרכוש לערוך לקיים ולהמציא לחברה אישור חתום בדבר עריכת
ביטוח לעבודות בנוסח המצורף כטופס ( 6.11א') (אישור קיום ביטוחים בתקופת
העבודות) לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,על חשבונו ,על שמו ,על שם קבלני
המשנה ועל שם החברה במשך כל תקופת ביצוען של העבודות בקשר עם חוזה זה,
בתנאים המפורטים להלן (להלן" :אישור ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות") ,אצל
חברת ביטוח כאמור לעיל את הביטוחים המפורטים להלן:
 5.1.1ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות:
פרק א' :ביטוח העבודות
א .המבטח במלוא ערכן את העבודות נשוא חוזה זה ,הציוד וכל רכוש אחר
בבעלות ו/או באחריות הקבלן המהווה חלק מהעבודות ו/או המשמש את
הקבלן בביצוען של העבודות בקשר עם חוזה זה.
פרק ב' :אחריות כלפי צד שלישי
ב .המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין ,בקשר עם ביצוע העבודות
בקשר עם חוזה זה.
ג .פרק ג' :חבות מעבידים בגין חבות הקבלן
ד .על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים
פגומים ,התש"ם  ,1980 -כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו
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במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
 5.2.1ביטוח אחריות מקצועית:
א .המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין
רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת
הביטוח ,בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק שמקורם במעשה ו/או מחדל
רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם העבודות נשוא חוזה
זה.
ב .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה
ו/או עובדיה בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם למעשה ו/או מחדל
שנעשו בתום לב על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו.
ג .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של שישה
( )6חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
ד .הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה
שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.
ה .על פי דרישת החברה בכתב מתחייב הקבלן להמציא לחברה העתקים
מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.
 5.2.2ביטוח חבות המוצר :
ו .המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם
 ,1980בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על
ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה (להלן" :המוצר").
ז .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה
ו/או עובדיה בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי
לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליו ו/או עובדיו.
ח .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של שישה
( )6חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
ט .הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה
שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.
י .על פי דרישת החברה בכתב מתחייב הקבלן להמציא לחברה העתקים
מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.
 5.2.3ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי:
יא .הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו ו/או
בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף
וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב
השימוש בכלי הרכב ,בגבולות האחריות בסך של  1,000,000ש"ח (מיליון
 )₪לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
יב .כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי הכולל ,בין
היתר ,ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב
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השימוש בציוד מכני ו/או ציוד הנדסי בגבול אחריות בסך של 1,000,000
ש"ח (מיליון  )₪לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח .בביטוחים
אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר
לביצוע העבודות.
יג .מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני
הנדסי (כמפורט בסעיף  5.2.3ב' זה) ואולם האמור  5.26להלן יחול לגבי
כל נזק לציוד מכאני הנדסי כאילו נערך הביטוח בגינו.
יד .למען הסר ספק ,מוסכם כי המונח "רכב" הינו בהתאם להגדרות הפקודה
לביטוח כלי רכב מנועי [נוסח חדש] ,תש"ל –  ,1970על תיקוניה.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו למשך כל
תקופת ביצוען של העבודות במלוא ערכן ,לרבות החומרים ,הציוד ,המתקנים וכל
רכוש אחר שהובא לשטחי האתר ו/או המתקן לצורך ביצוע העבודות ,במלוא ערכם
מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על
פי כל דין.
ביטוחי האחריות של הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או
כלפי קבלנים וקבלני משנה ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן
לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח
מטעמם בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו (להלן" :יחידי
המבוטח") ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בטופס  6.11זה (תנאים כלליים
לביטוחי הקבלן) ,לרבות בטופס ( 6.11א') (אישור ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות).
הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא
חוזה זה ,במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף .עם זאת ,את ביטוחי אחריות
מקצועית וחבות המוצר ,על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת
ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.
ביטוח הקבלן הנערך על פי סעיף ( 5ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות) לעיל ולהלן,
יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ומנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמם,
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון.
מוסכם בזה כי פוליסות האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כמפורט
בסעיפים  5.1.1ב' וסעיף  5.2.3ב' כפופות לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את
הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי ,במפורש ,כי רכוש החברה שבו
פועל הקבלן ,אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף  5.1.1א' לעיל
(ביטוחי העבודות) ייחשב כרכוש צד שלישי ,לעניין ביטוח זה.
במועד חתימת חוזה זה ,כתנאי למסירת צו לתחילתן של העבודות נשוא חוזה זה,
הקבלן ימציא לחברה את נספח ( 6.11א') (אישור ביטוחי הקבלן העבודות) בנוסח
המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח .מוסכם בזה כי המצאת אישור
חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה ,לא יאוחר
ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי למתן הצו לתחילתן של העבודות נשוא חוזה זה,
מכתב הצהרה לפטור מאחריות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל
הפרויקט ו/או המפקח מטעמם לנזקים בהתאם לנוסח "הצהרה על מתן פטור
מאחריות" ,המצורף לחוזה זה ומסומן כטופס  ,12כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה ,לא יאוחר
ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי למתן הצו לתחילתן של העבודות נשוא חוזה זה,
נספח "תנאים מיוחדים לעבודות בחום" בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה ומסומן
כטופס  6.13כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו
העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן,
מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט
בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בטופס ( 6.11א') (אישור
ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות).
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמם בגין ביצוען של
העבודות נשוא חוזה זה ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה ,והוא יהיה
אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל הפרויקט
ו/או המפקח מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם ,במישרין ו/או
בעקיפין ,עקב ובגין העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה ,בין אם אובדן ו/או
נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר נערכות
כמפורט בסעיף  5זה (ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות) לעיל ולהלן ולעשות כל פעולה
אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי מי מיחידי החברה כדי לממש את
זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך ,לרבות הצטרפותו לתביעה של יחידי
החברה ,על פי פוליסות הביטוח ,אם יידרש לכך על ידי מי מהם.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו ,מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח
על פי מי מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף  5זה (ביטוחי הקבלן בתקופת
העבודות) זה מתחייב הקבלן לפנות בתוך זמן סביר ובהתאם לדרישות פוליסת
הביטוח לחברת הביטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הביטוח
יגיע ללא דיחוי לשטחי האתר ו/או המתקנים לבדיקת הנזק .מובהר כי על הקבלן
לפעול על פי הוראות נציג חברת הביטוח ולסייע לו ככל הנדרש ,לרבות להעביר לו כל
מידע שידרוש.
בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב
לקדמותו בתוך זמן סביר לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות.
הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה
מתחייב להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק ,וסכום זה
בלבד .למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור
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5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

שיועבר על ידי חברת הביטוח (לרבות ההשתתפות העצמית) וכי החברה לא תהייה
חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה ,מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח
על פי פרק א' בפוליסה לביטוח עבודות ההתקנה לרבות על פי האמור בטופס 6.11
(א') (אישור קיום ביטוחים בתקופת העבודות) ,בגין נזקי רכוש ,ישולמו ישירות
לחברה ,אלא אם היא הורתה אחרת בכתב למבטח ו/או בכפוף לכל הוראה אחרת
המפורטת בחוזה זה .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין
זה .תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור ,בשלמותו,
לשביעות רצון החברה ,מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמם ,או שטרם קיבל
מהחברה תשלום עבור העבודה שניזוקה ,מתחייבת החברה להורות למבטח בכתב על
תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או
הנזק.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות
בסעיף  5זה (ביטוחי הקבלן בתקופת העבודות) לעיל ולהלן יודיע הקבלן על כך בכתב
לחברה .הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או החברה ו/או מי מטעמם בכל
הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או מי
מטעמה לנהל המשא ומתן בעצמם ,ככל שאין באמור בסעיף  5.18זה לפגוע באינטרס
של הקבלן.
מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות ,על הקבלן
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת
הביטוח.
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמם ,יהא
הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למנהל ו/או
למנהל הפרויקט ו/או למפקח מטעמם ,באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות
ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי מי מהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה,
כאמור.
כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו/או מנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח
מטעמם בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך עבודות ההתקנה תוכרע
על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.
כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמם
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת
תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים
על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.
ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך
על-ידי החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
בדבר שיתוף ביטוחי החברה ,לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק
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5.25

5.26
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חוזה הביטוח התשמ"א –  ,1981ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי
מבטחיה.
ביטוחי הקבלן הנערכים על פי טופס ( 6.11א') (אישור קיום ביטוחים בתקופת
העבודות) יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה
במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן" :תקופת הביטוח") ,אלא אם כן
תישלח לחברה ולקבלן ,הודעה בכתב ,באמצעות דואר רשום ,שישים ( )60יום מראש
על כוונתו לעשות זאת .וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה
שכאלו לגבי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור
לעיל ובטרם חלוף שישים ( )60הימים ממועד משלוח ההודעה
בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד
להיות מצומצם או מבוטל או משונה לרעה ,כאמור בסעיף  5.24לעיל ,מתחייב הקבלן
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני
מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור.
הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעמם בגין נזק
שהוא זכאי לשיפוי בגינו ,או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית
הנקובה בפוליסה ,על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף  5זה (ביטוחי הקבלן בתקופת
העבודות) לרבות אישור קיום הביטוחים בתקופת העבודות (טופס ( 6.11א')) ,ו/או
הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש
בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל
הפרויקט ו/או המפקח מטעמם מכל אחריות לנזק כאמור ובלבד שהאמור לעיל בדבר
פטור מאחריות ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן ,לא יגרע מאחריותו ו/או
מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הוראות מסמכי המכרז והחוזה.
מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,המצאתם (ו/או אי המצאתם)
ו/או בשינויים ,כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או
על מי מטעמם ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם
מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי הדין.
לא יאוחר משבעה ( )7ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן לחזור
ולהפקיד את אישור הביטוח קיום ביטוחים בתקופת ביצוען של העבודות כאמור
בסעיף  5.9לעיל ,בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת ,הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד
את אישור ביטוחי הקבלן ,במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב
לערוך ביטוח על פי חוזה זה על נספחיו.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור קיום ביטוחים בתקופת ההתקנה" (טופס
( 6.11א')) חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן כאמור בסעיפים  5.9ו 5.255.29 -לעיל,
והצהרות חתומות על ידי הקבלן ,כאמור בסעיפים  5.10ו 5.11 -לעיל ,מהווים תנאי
מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור הביטוחים ו/או הצהרות ,כאמור בהתאם לחוזה,
החברה תהייה זכאית למנוע מן הקבלן את תחילת ו/או המשך ביצוען של העבודות
נשוא חוזה זה ,וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י החוזה או הדין.
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5.31

5.32

5.33

5.34

5.35

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת טופס ( 6.11א') (אישור קיום ביטוחים בתקופת
העבודות) ו/או בבדיקתו ו/או אי בדיקתו ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם של
ביטוחי הקבלן למוסכם ,טיבם ,תוקפם ,היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע
מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ו/או כדי
להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה.
למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור
לעיל לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה ,על נספחיו לרבות ,ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן ,והקבלן מתחייב לקיים את כל
התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או
ציוד לשטחי האתר בשל אי הצגת האישורים במועד .בהקשר זה מובהר כי אין
בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מאחריות
ו/או התחייבויות הקבלן בהתאם לחוזה זה על נספחיו.
הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הביטוח (שווין של העבודות) בגין הביטוח הנערך על-
פי סעיף  5.1.1א' לעיל (ביטוח העבודות) לרבות האמור באישור קיום ביטוחי הקבלן
בתקופת העבודות טופס ( 6.11א') ,מעת לעת ,כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של
העבודות ו/או הרכוש ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם חוזה זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי
הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור קיום ביטוחי הקבלן בתקופת
ביצוען של העבודות (טופס (.6.11א')) ,הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן,
ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או
גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה
מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או
תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.
החברה ו/או מי מטעמה רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו
על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי
מי מהם על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף  5זה (ביטוחי הקבלן
בתקופת העבודות).

 6ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה ו/או האחזקה:
מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הדין,
6.1
וכתנאי לקבלת האישור לתחילת תקופת ההפעלה והאחזקה על פי חוזה זה  ,מתחייב
הקבלן לערוך על חשבונו ולקיים ,במשך כל תקופת ההפעלה והאחזקה ,את
הביטוחים המפורטים בטופס ( 6.11ב') (אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה ו/או
האחזקה) לחוזה זה ,אשר יומצא לחברה( 30 ,שלושים) יום לפני מועד תחילת שירותי
ההפעלה והאחזקה על פי חוזה זה ,כשהוא חתום כדין ע"י המבטח.
הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שהמצאת טופס ( 6.11ב') (אישור ביטוחי הקבלן בתקופת
6.2
ההפעלה ו/או האחזקה) כאמור לעיל ,הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילותו של
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6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8

6.9

6.10

הקבלן באתר ,והחברה תהא זכאית למנוע מן הקבלן את פעילותו באתר במקרה
שהאישור האמור לא הומצא לו לפני המועד שצוין לעיל.
מובהר ,כי אם הקבלן לא ימציא את טופס ( 6.11ב') (אישור ביטוחי הקבלן בתקופת
ההפעלה ו/או האחזקה) עד למועד המפורט לעיל ,תהייה החברה זכאית ,מבלי לפגוע
ביתר תרופותיה ,להתייחס לאתר כאילו נמסר לידי הקבלן וממועד זה ואילך תחל
תקופת ההפעלה והאחזקה ,והקבלן יהיה חייב בכל התשלומים שעפ"י דין ו/או שעל
פי החוזה חל תשלומם ממועד מתן האישור לתחילת תקופת ההפעלה והאחזקה
ואילך על הקבלן.
על ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה האמורים בסעיף  46זה (להלן:
"ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה ו/או האחזקה") תחולנה ההוראות המפורטות
לעיל ולהלן ,לרבות ההוראות המפורטות בטופס  6.11זה ,לעיל ולהלן" ,תנאים
כלליים לביטוחי הקבלן".
הקבלן מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו ,את כל הביטוחים הנערכים על ידו בהתאם
לאמור בסעיף  4זה (ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה ו/או האחזקה) לרבות האמור
בטופס ( 6.11ב') (אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה ו/או האחזקה) על חשבונו
בחברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל.
הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים בקשר עם חוזה זה והמפורטים
באישור קיום הביטוחים טופס ( 6.11ב') ,במשך כל תקופת ההפעלה והאחזקה.
הקבלן מתחייב כי בכל בביטוחי הרכוש הנערכים על ידי הקבלן והמפורטים בטופס
( 6.11ב') (אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה) יכללו סעיף מפורש
בדבר ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מי
מהבאים מטעמו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת
אדם שגרם בזדון.
הקבלן מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הביטוחים המפורטים בטופס ( 6.11ב')
(אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה) וכל תשלום אחר אשר יידרש על
ידי מבטחיו בקשר להם ,במלואן במועדים שהוסכמו עם המבטח ,לא לעשות כל
מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא ,לבקשת
החברה בכתב ,אישורים על תשלומי דמי הביטוח .יודגש ,כי החברה לא יישא בכל
מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן.
ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש ,על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אשר
נערך ע"י החברה ,וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה
בדבר שיתוף ביטוחי החברה ,לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה
הביטוח התשמ"א –  1981ו/או כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיו.
ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות סעיף  6זה ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה
והאחזקה ,לרבות טופס ( 6.11ב') (אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה ו/או
האחזקה) יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנות לרעה
במשך תקופת הביטוח ,אלא אם כן ישלח לקבלן ולחברה ,הודעה בכתב ,באמצעות
דואר רשום ,שישים ( )60יום מראש על כוונתו לעשות זאת .מבטחי הקבלן יתחייבו כי
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

לא יהיה תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי החברה אם לא נשלחה הודעה
בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים ( )60הימים ממועד משלוח ההודעה.
ללא צורך בכל דרישה או פניה מצד החברה ,מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה,
לפני מועד קבלת ההרשאה לתחילת תקופת ההפעלה והאחזקה ,אישור בדבר עריכת
הביטוחים על פי נוסח "אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה" ,המצורף
לחוזה זה ומסומן (טופס ( 6.11ב')) ,כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור קיום הביטוחים (טופס ( 6.11ב')) כאמור,
הינו תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או המשך תקופת ההפעלה ו/או האחזקה ו/או
הכנסת נכסים כלשהם לאתר והחברה תהא רשאית להימנע ממתן אישורה לתחילת
תקופת ההפעלה ו/או האחזקה ו/או המשך תקופת ההפעלה ו/או האחזקה כאמור
במקרה שהאישור ,כאמור ,לא הומצא במועד המוסכם.
למען הסר ספק ,מובהר ,כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן במועד כאמור
בסעיף  6.11לעיל ,לא תפגע ו/או לא תגרע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן
על פי חוזה זה ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לביצוע כל תשלום שחל על
הקבלן ,והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו עפ"י החוזה גם אם תמנע ממנו
ההרשאה לתחילת ההפעלה ו/או האחזקה ,בשל אי הצגת אישור ביטוחי הקבלן
בתקופת ההפעלה והאחזקה במועד (טופס ( 6.11ב') לחוזה) .בהקשר זה מובהר כי אין
בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי
מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן בהתאם לחוזה זה ,על נספחיו.
החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו ע"י הקבלן
כאמור לעיל ,והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה,
ככל שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי
חוזה זה ,על נספחיו .הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה
ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על החברה ו/או על מי מטעמה כל
חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או
לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן עפ"י חוזה זה,
וזאת בין אם נדרשו שינויים בביטוחי הקבלן ובין אם לאו ,בין אם נבדקו ביטוחי
הקבלן ובין אם לאו.
מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוחי הקבלן ו/או בבדיקתם ו/או אי
בדיקתם ,כאמור בסעיף  6.14לעיל ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי
הקבלן למוסכם ,טיבם ,תוקפם ,היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו או
מהתחייבויותיו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי
מטעמה.
בהקשר זה מובהר ,כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ע"י הקבלן כדי לצמצם או לגרוע
בצורה כלשהי מאחריותו או התחייבויות הקבלן בהתאם לחוזה זה ,ועריכת
הביטוחים הנ"ל לא תשחרר אותו מחובתו לפצות את החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה ו/או כל אדם שהוא בגין כל נזק שהקבלן אחראי לו על פי חוזה זה ו/או על פי
כל דין.
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6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

מוסכם בזה כי תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית
מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו תהייה זכאית החברה בגין נזק או הפסד על פי חוזה
זה ,על נספחיו ו/או על פי הדין.
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן להפקיד בידי החברה
אישור בגין הארכת תוקפם של ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,הקבלן מתחייב
לחזור ולהפקיד את אישור קיום הביטוחים (טופס ( 6.11ב')) ,במועדים הנקובים ,מדי
תקופת בטוח וכל עוד חוזה הפעלה ואחזקה זה ,על נספחיו ,בתוקף.
בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד
להיו ת מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל בתקופת הביטוח ,כאמור
בסעיף  6.10לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה
אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול הביטוח או השינוי לרעה כאמור.
למען הסר ספק ,מוסכם ומובהר בזאת ,כי קביעת סכומי הביטוח ו/או גבולות
האחריות ו/או תנאי הביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן (טופס ( 6.11ב'))
הנה דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חובותיו לפי
חוזה זה .על הקבלן מוטלת אחריות בלעדית לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות
ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם .הקבלן
מצהיר ומאשר בזאת ,כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח
ו/או לגבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.
סבר הקבלן ,כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי הקבלן,
רשאי הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה ולגרום
לכך כי בכל ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור ייאמר:
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן בקשר עם
6.21.1
ההפעלה והאחזקה ,ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על
זכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
בביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך הקבלן בקשר עם
6.21.2
ההפעלה והאחזקה יורחבו לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו ההפעלה
ו/או האחזקה נשוא חוזה זה או חלק מהם יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן,
מתחייב הקבלן לדאוג כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו בעבודות ההפעלה ו/או
האחזקה בקשר עם חוזה זה ,יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים
בנספח ( 6.11תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) זה כמפורט לעיל ולהלן לרכושם
ולאחריותם ,וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים ,ההרחבות והוויתורים על
זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן ,כמפורט לעיל ולהלן ,לרבות האמור
בטופס ( 6.11ב') (אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה ו/או האחזקה) .הקבלן
אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח
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6.23

6.24

6.25
6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

תקפות בהתאם למפורט בחוזה זה ,לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים
בטופס ( 6.11ב') (אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה ו/או האחזקה).
מובהר בזאת ,כי הקבלן יישא באחריותו על פי הדין כלפי החברה בגין ההפעלה ו/או
האחזקה בקשר עם חוזה זה ,לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי קבלן משנה מטעמו,
והקבלן הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק
שייגרם למי מהן ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני
המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בנספח
( 6.11תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) זה ו/או בסעיף  6זה (ביטוחי הקבלן בתקופת
ההפעלה והאחזקה) ,לרבות בטופס ( 6.11ב') (אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה
ו/או האחזקה) ובין אם לאו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר הקבלן ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם ו/או בשמם בגין כל
נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו עפ"י הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בטופס 6.11
(ב') (אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה) ,או שהיה זכאי לשיפוי בגינו
אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ,והוא פוטר בזאת את החברה
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול
בכל דרך למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות ,אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא
יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.
מוסכם בזה כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן רווחים במלואו או בחלקו
ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף  6.24לעיל ,יחול כאילו נערך הביטוח במלואו בגינו.
הקבלן מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על פי הנדרש
בטופס ( 6.11ב') (אישור ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה והאחזקה) ,מעת לעת ,כך
שישקפו את מלוא ערך כינונו של הרכוש המבוטח.
הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי הפוליסות תחודשנה מעת לעת לפי
הצורך ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההפעלה ו/או האחזקה על פי חוזה זה.
בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,נקבע כי הפרה בתום לב ו/או אי
קיום בתום לב של תנאי מהתנאים המפורטים באיזו מפוליסת הביטוח על ידי הקבלן
ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לקבלת
שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
כמו כן ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב
אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות
הביטוח על ידי הקבלן ו/או על ידי מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לכך כי האחריות ו/או
חובת השיפוי מוטלת על הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין.
מוסכם בזאת ,כי נוסחי פוליסות ביטוחי הקבלן לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע
כביט מהדורה  2013או כל נוסח אחר שיחליף אותם ,על כל ההרחבות הניתנות
לביטוח עפ"י הנוסח כאמור.
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6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל שלבי ההפעלה ו/או האחזקה על פי חוזה זה,
מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי [נוסח משולב],
תשנ"ה 1995-והחוק לביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד 1994-וכל הצווים ,תקנות
וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל
באופן שכל עובדיו שיועסקו על ידו באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל
תקופת ההפעלה ו/או האחזקה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לקיים את כל
הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות הרשות
המקומית ו/או משטרת ישראל ו/או מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר נקיטת
אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר.
ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה על פי
הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים
מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים .למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או
האישור הינם הסיבה הקרובה לנזק.
הקבלן מתחייב לקיים את כל דרישות החברה ו/או מבטחי הקבלן בכל הקשור להגנה
על האתר וזאת לרבות ובעיקר בכל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד
נזקים לצד שלישי.
כל הוראה בסעיף  6זה בקשר לביטוח (ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה ו/או
האחזקה) אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של
הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.
מוסכם בזה כי סעיף  6זה (ביטוחי הקבלן בתקופת ההפעלה ו/או האחזקה) על תתי
סעיפיו הינו סעיף עיקרי שהפרתו ,או הפרת איזה מתתי סעיפיו ,תהווה הפרה יסודית
של חוזה זה.
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טופס ( 6.11א')  -אישור לקיום ביטוחים
תאריך הנפקת
אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות
האישור
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים
באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור
זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור*
מען הנכס המבוטח /
המבוטח
מבקש האישור*
כתובת ביצוע העבודות*
שם:
שם:
☒ מט"ש נטופה.
☒ ( )097תאגידי מים
☒ עבודות לשדרוג
תאגיד נטופה לביוב בע"מ ___________________ ושיקום מט"ש נטופה,
☒ מזמין העבודה
כפרי הגליל
עבודות הנדסה אזרחית,
☐ אחר______ :
ו/או התחתון בע"מ
אלקטרומכניות ,חשמל
(מיאהקום)
ובקרה ועבודות פיתוח.
ו/או סובב שפרעם בע"מ

_____________

ת.ז/.ח.פ__________ :.
מען:
פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח
כל הסיכונים עבודות
קבלניות הרחבות
בהתאם לפרקי
הפוליסה:
גניבה ופריצה

ת.ז/.ח.פ__________ :.
מען:
מספר
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות  /סכום
ביטוח  /שווי העבודה
מטב
סכום
ע
____________
_

₪

רכוש עליו עובדים

עד  10%מסכום הביטוח,
מינימום ₪ 250,000
עד  10%מסכום הביטוח,
מינימום ₪ 250,000
עד  10%מגובה הנזק,
מינימום ₪ 150,000

הוצאות שכ"ט
מתכננים אדריכלים
ומומחים אחרים
נזק ישיר כתוצאה
מתכנון לקוי חומרים
לקויים או עבודה
לקויה
נזק עקיף כתוצאה
מתכנון לקוי חומרים
לקויים או עבודה
לקויה
סיכוני רעידת אדמה
ונזקי טבע
תקופת תחזוקה
מורחבת

עד  10%משווי העבודות
מינימום ₪ 100,000

רכוש סמוך
פינוי הריסות

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת
מבקש האישור.
 - 313כיסוי בגין נזקי
טבע.
 - 314כיסוי גניבה,
פריצה ושוד.
 - 316כיסוי רעידת
אדמה.

עד  10%משווי העבודות
מינימום ₪ 250,000

 - 318מבוטח נוסף
מבקש
האישור.

מלוא סכום הביטוח

 - 324מוטב לתגמולי
ביטוח
מבקש האישור.

בתוקף.

 – 328ראשוניות.

 12חודשים
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הוצאות עבודה
ותיקונים זמניים
לאחר נזק
צד ג'
הרחבות בהתאם
לפרקי הפוליסה:
נזקי גוף הנובעים
משימוש בציוד מכני
הנדסי שהינו כלי רכב
מנועי ושאין חובה
לבטחו בביטוח חובה
נזק ישיר מפגיעה
במתקנים ,צינורות
וכבלים תת קרקעיים
נזק תוצאתי מפגיעה
במתקנים ,צינורות
וכבלים תת קרקעיים

₪ 150,000
10,000,000

₪

1,000,000

₪

מלוא גבול
האחריות
250,000

₪

רעד והחלשת משען

500,000

₪

חבות מעבידים

6,000,000
לתובע
20,000,000
במצטבר
לתקופת הביטוח.

₪
₪

חבות המוצר

2,000,000

₪

רטרואקטיבי
__________

אחריות מקצועית
2,000,000

₪

 - 302אחריות צולבת
 - 307הרחבת צד ג'
קבלנים
וקבלני משנה.
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת
מבקש האישור.
 - 312כיסוי בגין נזק
שנגרם
משימוש בצמ"ה.
 - 315כיסוי לתביעות
המל"ל.
 - 318מבוטח נוסף –
מבקש
האישור.
 - 322מבקש האישור
מוגדר
כצד ג'.
 – 328ראשוניות.
 - 329רכוש מבקש
האישור
ייחשב כצד ג'.
 - 307קבלנים וקבלני
משנה.
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת
מבקש האישור.
 - 315כיסוי לתביעות
המל"ל.
 - 319מבוטח נוסף – היה
וייחשב כמעבידם
של
מי מעובדי
המבוטח.
 – 328ראשוניות
 – 301אבדן מסמכים.
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת
מבקש האישור.
 - 321מבוטח נוסף בגין
מעשי
או מחדלי המבוטח
מבקש האישור.
 - 328ראשוניות
 - 332תקופת גילוי – 6
חודשים.
 - 301אבדן מסמכים.
 - 303דיבה ,השמצה

חתימת המציע_____________________________________:

והוצאת
לשון הרע.
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת
מבקש האישור.
 - 321מבוטח נוסף בגין
מעשי
או מחדלי המבוטח
–
מבקש האישור.
 - 325מרמה ואי יושר
עובדים.
 - 326פגיעה בפרטיות.
 - 327עיכוב/שיהוי עקב
מקרה
ביטוח.
 – 328ראשוניות.
 - 332תקופת גילוי – (6
חודשים).

רטרואקטיבי
__________

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות
מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
( )069קבלן עבודות אזרחיות.
ביטול/שינוי הפוליסה*
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום (שישים) לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
מהדורת הפוליסה:
הערות
__________
ביט מהדורה
__________
חברה
חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

חתימת המציע_____________________________________:

טופס  - 6.12הצהרה למתן פטור מאחריות
לכבוד
תאגיד נטופה לביוב בע"מ
______________________
______________________

לכבוד
כפרי הגליל התחתון בע"מ
______________________
______________________

תאריך __________ :

לכבוד
סובב שפרעם בע"מ
______________________
______________________

כל אחד מהרשומים לעיל ,ביחד ולחוד להלן" :החברה").
א.ג.נ,.
הצהרה על מתן פטור מאחריות
_________________________________________.
שם הקבלן:
_________________________________________.
כתובת:
מכרז  06/2020עבודות שדרוג ושיקום מט"ש נטופה (להלן" :העבודות" ו/או
תיאור העבודות :
"הפעלה ואחזקה" ו/או "החוזה" ,בהתאמה).
הנני ____________________ ח.פ_______________ .מרחוב ____________________,
________ מיקוד _____________ ,מצהיר בזאת :
א .הנני משתמש בביצוען של העבודות שבנדון ברכוש ו/או בציוד הנדסי לרבות ציוד חפירה ו/או טכני
ו/או חשמלי ו/או אלקטרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לצורך ביצוען של העבודות שבנדון.
על אף האמור בהצהרה זאת ,הנני להתחייב כדלקמן:
ב.
הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם
.1
מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודות על ידנו ו/או מי
מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.
הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם
.2
מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב
(תחלוף) כלפי החברה ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם
במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם
.3
מכל חבות בגין נזק לרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב
השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם
פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו ,בניגוד
.4
לאמור לעיל ,לרבות צד שלישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה
לרבות הוצאות משפטיות.
הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או
.5
ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות ,כאמור בסעיף הביטוח לחוזה ,במשך
כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות
שבנדון.
הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר,
.6
כאמור בהוראות לעריכת ביטוחי הקבלן (טופס  6.11לחוזה) ,במשך כל התקופה בה קיימת לנו
אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין.
ולראיה באנו על החתום
בכבוד רב
(שם המצהיר)

(חתימת המצהיר)

(תאריך)

חתימת המציע_____________________________________:

טופס  – 6.13הצהרת עבודות בחום
תאריך __________ :
לכבוד
תאגיד נטופה לביוב בע"מ
______________________
______________________

לכבוד
כפרי הגליל התחתון בע"מ
______________________
______________________

לכבוד
סובב שפרעם בע"מ
______________________
______________________

כל אחד מהרשומים לעיל ,ביחד ולחוד להלן" :החברה").
א.ג.נ,.
הנדון  :תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום
הננו מאשרים בזאת ,כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו ,מותנה בקיום הנוהל
שלהלן:
המונח "עבודות בחום" פירושו :ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,הלחמה קשה רכה,
.1
עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך ,זיפות ואיטום) ,עבודות קידוח ,השחזה ,חיתוך דיסק,
הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.
ככל שנבצע "עבודות בחום" ,נמנה אחראי מטעמנו (להלן":האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא
.2
תבוצענה עבודות בחום ,שלא בהתאם לנוהל זה.
בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום ,יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא
.3
הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ,ברדיוס של  10מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום,
כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק ,כגון שמיכת אסבסט
או מעטה ברזנט רטוב.
האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן" - :צופה אש") ,המצויד באמצעי כיבוי
.4
מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה ,כי אש או ניצוצות אינם
.5
מתפתחים לכלל שריפה.
על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה ,לפחות שלושים ) )30דקות מתום ביצועה,
.6
תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.
מובהר ,כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין
ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.
הננו מתחייבים לוודא וערב לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.
ולראיה באנו על החתום :
בכבוד רב,
(חתימת הקבלן)

(שם הקבלן)

(חותמת הקבלן)

(תפקיד החותם)

חתימת המציע_____________________________________:

טופס ( 6.11ב') אישור ביטוחי הקבלן לתקופת ההפעלה והאחזקה
אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור

__________________

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש
האישור.
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
שם:
שם:
☒ מט"ש נטופה.
☒ ( )097תאגידי מים
תאגיד נטופה לביוב בע"מ
___________________ ☒ עבודות הפעלה
ואחזקת מט"ש
☒ מזמין העבודה
כפרי הגליל התחתון בע"מ
ו/או
נטופה.
☐ אחר______ :
(מיאהקום)
סובב שפרעם בע"מ
ו/או
ת.ז/.ח.פ__________ :.
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח
אש מורחב

ת.ז/.ח.פ__________ :.
מספר
הפוליסה

_________

צד שלישי
_________

אחריות מעבידים
_________

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
מט
סכום
בע
₪

מיום

עד יום

_______

_______

מיום

עד יום

10,000,000

_______

_______

למקרה
ולתקופה.

מיום

עד יום

_______

_______

6,000,000
לתובע
20,000,000
לתקופת
הביטוח.

.₪

.₪
.₪

כיסויים נוספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח
ד'
 304הרחב שיפוי.
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור.
 311כיסוי אובדן תוצאתי עבור
מבקש
האישור.
 313כיסוי בגין נזקי טבע.
 314כיסוי פריצה ושוד.
 316כיסוי רעידת אדמה
 318מבוטח נוסף – מבקש האישור.
 328ראשוניות.
 302אחריות צולבת.
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור.
 315כיסוי לתביעות מל"ל.
 321מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי
המבוטח – מבקש האישור.
 322מבקש האישור מוגדר כצד ג'
בפרק זה.
 328ראשוניות.
 329רכוש מבקש האישור ייחשב
כצד
שלישי.
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 319מבוטח נוסף – היה וייחשב
כמעבידם
של מי מעובדי המבוטח
 328ראשוניות.

חתימת המציע_____________________________________:

אחריות מקצועית
רטרואקטיבי

_________

מיום

עד יום

_______

_______

2,000,000
למקרה
ולתקופה.

.₪

__________

חבות המוצר
רטרואקטיבי

_________

מיום

עד יום

_______

_______

2,000,000
למקרה
ולתקופה.

__________

.₪

 301אובדן מסמכים
 303דיבה השמצה והוצאת לשון
הרע.
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 321מבקש האישור מבוטח נוסף
בגין
מעשי/מחדלי המבוטח
 325מרמה ואי יושר עובדים.
 326פגיעה בפרטיות.
 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי ( 6חודשים)
 302אחריות צולבת
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 321מבקש האישור מבוטח נוסף
בגין
מעשי/מחדלי המבוטח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי ( 6חודשים)

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי
המצוין בנספח ג'):
( )088שירותי תחזוקה ותפעול
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא ( 30שלושים) יום לאחר משלוח
הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
מהדורת הפוליסה
חברה

__________

ביט מהדורה

__________

הערות

חתימת האישור
המבטח:

חתימת המציע_____________________________________:

טופס  - 6.14תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

תצהיר
לפי סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז _________________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
כלהלן:
.1

אני נציג ___________________ (להלן" :החברה") ,אני מכהן כ________________
בחברה ,ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה ,את המפורט להלן.

.2

עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א)
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא
הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר מינימום").

.3

עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א)
לחוק עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים
זרים או לפי חוק שכר מינימום ,אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
_________________________
חתימה

אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי שברח'
_____________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.
_________________/המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

עו"ד ____________________

חותמת ___________________

חתימת המציע_____________________________________:

טופס 6.15
נוסח מכתב התחייבות של קבלן משנה בתחום החשמל
לכבוד
תאגיד נטופה לביוב בע"מ
(להלן" :החברה")
ג.א.נ,.
הנדון :ביצוע עבודות לשדרוג מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית ,עבודות
אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח וכן להפעלת המט"ש

אנו ________________________________ ,הח"מ (להלן" :קבלן המשנה) ,מצהירים
ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:
.1

הננו מתחייבים בזאת ,כי במידה והמציע _________________ (להלן" :המציע") יזכה
במכרז שבנדון ,אנו נבצע את עבודות הטעונות סיווג קבלני ,בהתאם לשיקול דעתכם הבלעדי,
והכל בהתאם למסמכי המכרז שבנדון.

.2

ידוע לנו ,כי המציע משתתף במכרז הנדון והגיש הצעתו ,בין היתר בהסתמך על התחייבותי לפי
הנני רשום כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט-
 ,1969ענף  160בסיווג א'.1

.3

הננו מצהירים כי דרישות המכרז והצעת המציע ,בתחומים הקשורים אלינו ,ידועה לנו,
מקובלת עלינו ,ניתנת לביצוע כמפורט בהצעת המציע ובכפוף לדרישות המכרז בכללותו ,ואנו
מתחייבים לפעול בהתאם לכל ההוראות הרלבנטיות במסמכי המכרז ,בתחומים הקשורים
אלינו ,במידה והמציע יזכה במכרז ויחתום על חוזה עמכם.

.4

הננו מתחייבים שלא להסב חובותינו על פי כתב התחייבות זה לכל גורם אחר אלא ברשותכם
המפורשת מראש ובכתב.

.5

מובהר כי במידה שפעילותינו הנ"ל תועבר למסגרת אחרת ,ו/או באמצעות גוף אחר ,באישורכם
מראש ובכתב ,תוסב התחייבותינו זו כלפיכם למסגרת או הגוף האחרים ,מבלי שזכויותיכם על
פי כתב התחייבות זה תיפגענה.

.6

ידוע לנו כי במידה ונפר התחייבותינו זו כלפיכם תוכלו לנקוט כנגדנו בכל האמצעים העומדים
לרשותכם על פי דין לשם אכיפת זכויותיכם כלפינו.

ולראיה באנו על החתום:
______________________
שם  +חותמת

_______________________
חתימה

____________________
תאריך

חתימת המציע_____________________________________:

אישור עו"ד

הנני הח"מ ,עו"ד ____________________ מאשר בזאת כי חתימת ה"ה _______________
 ,ו _______________-ת.ז ____________ .אשר חתמו על
ת.ז.
כתב התחייבות זה ,בצרוף חותמת קבלן המשנה ,יש בה כדי לחייב את קבלן המשנה בהתאם לכתב
התחייבות זה.

__________________
עו"ד
(חתימה ,חותמת+מ.ר).

חתימת המציע_____________________________________:

נוסח מכתב התחייבות של קבלן ההפעלה
לכבוד
תאגיד נטופה לביוב בע"מ
(להלן" :החברה")
הנדון :ביצוע עבודות לשדרוג מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית ,עבודות
אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח וכן להפעלת המט"ש
אנו ________________________________ ,הח"מ (להלן" :קבלן המשנה) ,מצהירים
ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:
.2

הננו מתחייבים בזאת ,כי במידה והמציע _________________ (להלן" :המציע") יזכה
במכרז שבנדון ,אנו נבצע את עבודות ההפעלה של המט"ש ,בהתאם לשיקול דעתכם הבלעדי,
והכל בהתאם למסמכי המכרז שבנדון.

.2

ידוע לנו ,כי המציע משתתף במכרז הנדון והגיש הצעתו ,בין היתר בהסתמך על התחייבותי לפי
הנני בעל ניסיון כנדרש בתנאי הסף בכל הנוגע להפעלת מט"ש.

.3

הננו מצהירים כי דרישות המכרז והצעת המציע ,בתחומים הקשורים אלינו ,ידועה לנו,
מקובלת עלינו ,ניתנת לביצוע כמפורט בהצעת המציע ובכפוף לדרישות המכרז בכללותו ,ואנו
מתחייבים לפעול בהתאם לכל ההוראות הרלבנטיות במסמכי המכרז ,בתחומים הקשורים
אלינו ,במידה והמציע יזכה במכרז ויחתום על חוזה עמכם.

.4

הננו מתחייבים שלא להסב חובותינו על פי כתב התחייבות זה לכל גורם אחר אלא ברשותכם
המפורשת מראש ובכתב.

.5

מובהר כי במידה שפעילותינו הנ"ל תועבר למסגרת אחרת ,ו/או באמצעות גוף אחר ,באישורכם
מראש ובכתב ,תוסב התחייבותינו זו כלפיכם למסגרת או הגוף האחרים ,מבלי שזכויותיכם על
פי כתב התחייבות זה תיפגענה.

.6

ידוע לנו כי במידה ונפר הת חייבותינו זו כלפיכם תוכלו לנקוט כנגדנו בכל האמצעים העומדים
לרשותכם על פי דין לשם אכיפת זכויותיכם כלפינו.

ולראיה באנו על החתום:
______________________
שם  +חותמת

_______________________
חתימה

____________________
תאריך
אישור עו"ד
הנני הח"מ ,עו"ד ____________________ מאשר בזאת כי חתימת ה"ה _______________
 ,ו _______________-ת.ז ____________ .אשר חתמו על
ת.ז.
כתב התחייבות זה ,בצרוף חותמת קבלן המשנה ,יש בה כדי לחייב את קבלן המשנה בהתאם לכתב
התחייבות זה.

__________________
עו"ד
(חתימה ,חותמת+מ.ר.

חתימת המציע_____________________________________:

טופס  – 6.16לוח ניכויים כספיים על הפרות הוראות בטיחות
הקבלן מתחייב בפני התאגיד כי ביצע כל הדרכות הדרושות עפ"י דין לכל עובדיו הקשורות להוראות
הבטיחות והגהירות וכי קיבל את כל האישורים הדרושים לכך ממשרד התעשייה מסחר
ותעסוקה בהתאם .
אין באמור בנספח זה מין הטלת אחריות כלשהי על התאגיד וכי הקבלן ורק הקבלן הוא האחראי
הבלעדי בכל מה שקשור לבטיחות וגהות וכי הוא מסכים מראש ללוח ניכויים כספיים על הפרות
בהוראות הבטיחות המפורטים בטבלה להלן .
-1

-2

-3
-4
-5
-6

הטבלה הנ"ל מציינת את הסכום המכסימלי אותו רשאי התאגיד לנכות מהתשלום לקבלן
עקב הפרת הוראות בטיחות .הניכוי בפועל יבוצע בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד ו/או מי
מטעמו .בוצע ניכוי כאמור ,אין בכך כדי לגרוע מיתר זכויות של התאגיד על פי ההסכם ו/או
על פי הדין בקשר עם הפרת הוראות הבטיחות על ידי הקבלן ובכל מקרה אין ברשימה זו
ובזכויות התאגיד על פיה ,כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית והמוחלטת של הקבלן לבטיחות
כאמור בהסכם .
הסכומים הנ"ל מציינים את הסכום המקסימאלי שינוכה מהקבלן בהתרעה ראשונה
,בהתרעה שנייה יוכפל הסכום ובהתרעה שלישית הסכום שישולם יהיה בגובה פי 5
מהסכום הראשוני ,כאשר בכל מקרה נתון יהא התאגיד רשאי בהתאם לנסיבות העניין
,לנכות אף סכומים נמוכים מן הסכום המקסימאלי .
כל החובות המוזכרות בטבלה הן בהתאם להוראות החוק ( .תקנות הבטיחות ותקנות הבנייה)
 .מובהר כי התאגיד יהא רשאי לעדכן את הטבלה בהודעה לקבלן ,בהתאם לעדכוני החקיקה
בנושא ,בכל שיהיו .
הרשימה הנ"ל הינה רשימה חלקית בה מפורטת דוגמאות בלבד והיא אינה ממצה .
כל עברה אחרת על הוראות התאגיד הוראות ו/או הוראות הדין אשר אינה מצוינת
מפורשות ברשימה שלהלן ,תשויך לסעיף "שונות" .
ממונה בטיחות ,מפקח ומנהל פרויקט יהיו רשאים להטיל את הניכויים בהודעה בכתב לקבלן
.
התאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לנסיבות וחומרת ההפרה ,רשאי לסלק את הקבלן
מאתר העבודה ומניין ימי הלוח לביצוע לא ישתנה ויחושב "כאילו" הקבלן עובד בשטח.

חתימת המציע_____________________________________:

דוגמאות :
סכום
מס"

1

2

תאור העברה
לקיים באתר עבודות בנייה ובניה הנדסית
א .אי מינוי מנהל עבודה כדין .
ב .אי דיווח אודות מינוי מנהל עבודה למפקח עבודה
ג .אי הצגת שלט כחוק (סעיף 7לתקנות הבנייה )
ד .חוסר /פגם בגידור
ה .פיגום או סולם לא תקין
ו  .פיגום שנבנה בניגוד לחוק
ז .חפירה ללא שיפוע או דיפון מתאים
ח .אחר
רישיונות
א .ביצוע עבודה בכלי הנדסאי ללא רישיון בתוקף.
ב .שימוש בעגורן ללא הסמכה בתוקף .
ג.ביצוע עבודת חשמל ללא אישור בהתאם לסיווג מתאים .
ד .ביצוע עבודות חשמל על ידי מי שאינו מורשה לכך בדין .
ה .ביצוע עבודה כגובה ללא הסמכה .

בש"ח

500

500

ו .אחר.
3

העסקת עובדים
א .העסקת עובדים
ב .העסקת עובד ללא הסמכה נדרשת
ג .אי מתן הדרכה לעובדים .

500

ד .אי הספקת צמ"א לעובד.
ה .אחר.
בדיקת ציוד

4

א .שימוש בציוד הרמה או קולט אויר ללא
תסקיר
בר תוקף
ב .אחר

300

5

אי שימוש בציוד מגן אישי

200

6

חוסר בערכת ע"ר
חוסר במטף כיבוי אש
שונות

100

7
8

100
500

חתימת המציע_____________________________________:

טופס 6.17
לכבוד

תאריך ________

תאגיד נטופה לביוב בע"מ

א.ג.נ,.

הנדון :אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדיניות איכות הסביבה
 .1אני הח"מ מאשר כי הובא לידיעתי ועיוני טופס מדיניות הגנת הסביבה ושמירת הבטיחות בעבודה
(הרצ"ב) ,אשר התאגיד קיבל על עצמו (להלן" :המדיניות").
 .2הנני להצ היר ,כי במהלך ביצוע העבודות ,אפעל לסייע בידי התאגיד ליישם את המדיניות שקיבל על עצמו,
ובכלל זה אפקח ואוודא כי:
 .2.1כל כלי העבודה המכאניים יעברו בדיקה וטיפול (ככל שיידרש למניעת זיהום אוויר על פי תקן משרד
התחבורה והמשרד להגנת הסביבה) .יש להעביר אישורי בדיקות וטיפולים אלו לידי התאגיד( .
רישיונות רכב)
 .2.2כל פסולת מסוג גזם ו/או חומר אורגני אחר שיתקבל כתוצאה מעבודה בשטח יפונה לאתר ייעודי
המטפל בפסולת מסוג זה.
 .2.3כל פסולת הניתנת למיחזור (פסולת בניין ,נייר ,מתכות למיניהן ,פלסטיק ,זכוכית וכדומה) ,תתועד
ביומן העבודה ויופנו לאתרי מיחזור ייעודיים.
 .2.4כל פסולת אחרת שאינה ניתנת למיחזור תפונה לאתר הטמנה מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 .2.5שאריות בטון ואספלט וחלקי צנרת שלא נעשה בהם שימוש באתר ,ייחשבו כפסולת בניין שתופנה
לאתר ייעודי.
 .2.6לא נעשה שימוש במים המסופקים באתר או במים המסופקים מכל גורם שהוא שלא לצורך ביצוע
העבודה ,באופן חסכוני ,תוך שמירה על זרם מינימאלי המתאים לצורך ביצוע העבודה.
 .3מוסכם כי בכל מקרה בו ביצוע העבודות עלול לגרום לזיהום הסביבה ו/או להפרת המדיניות ,יש להיוועץ
עם המפקח מטעם המזמין ,קודם לתחילת ביצוע העבודה ,בקשר עם שינוי תכנית העבודה ו/או אופן
ביצועה.
 .4במקרה שאפעיל בשטח קבלן משנה נוסף ,אני מתחייב לפקח ולדאוג לכך שעבודתו תבוצע תוך שמירה על
חוקי הסביבה ומסמכי המכרז הרואים בי כאחראי בלעדי.
בכבוד רב,
_______________
חתימה+חותמת המציע

חתימת המציע_____________________________________:

טופס 6.18
מדריך בטיחות לקבלנים:
מבוא
מדריך זה מוגש כסקירה כללית של מדיניות ונהלים לבטיחות שמחייבים את כל קבלני המשנה ועובדיהם של
תאגיד הביוב נטופה בע"מ וכל הרשויות והתאגידים השותפים בו ,לרבות קבלני משנה בחוזה משולש.
אין על קבלני המשנה ועובדיהם להישען על מדריך זה באופן בלעדי .הוא מיועד למשוך תשומת לב לדרכים
למניעת פגיעה או אובדן בתחום עיסוקינו ולעודד תקשורת יעילה בפרויקטים שלנו.
למילוי ספציפי של דרישות חוקיות אנא פנה אל החקיקה המתייחסת לעבודה הספציפית שלך.
זה כולל אך לא מוגבל לפקודת הבטיחות בעבודה והתקנות הנובעות ממנה ,המדריך השלם לבריאות ובטיחות
של תאגיד הביוב נטופה בע"מ וכל הרשויות והתאגידים השותפים בו ,תנועה בדרכים ,בטיחות בחשמל ,תקנות
הבטיחות בעבודות בניה ומניעת דליקות ,חוק בריאות ובטיחות תעסוקתית ומדריכי עיון אחרים.
מקומות בהם דרישות המדיניות או הכללים שלנו הנם מעבר לדרישות המחוקק ,יש לראותם כמחייבות.
חוברת זו מתמצתת חלק מהנהלים והקווים המנחים הכי חשובים של" מניעת תאונות "שיחולו על קבלני
המשנה ועובדיהם באתרי מיאהקום .נהלים אלו מכוונים למנוע תאונות ונפגעים.
תאגיד הביוב נטופה בע"מ וכל הרשויות והתאגידים השותפים בו רואים כל קבלן משנה אחראי לבטיחות
ושלום העובדים שלו באתר בו הוא עובד.
תאגיד הביוב נטופה בע"מ וכל הרשויות והתאגידים השותפים בו מאמינים ש"הקפדה על בטיחות כחלק
אינטגראלי של כל תפקיד ומשימה יכולה למנוע כל תאונה".
כללי הבטיחות אינם מבטיחים חופש מפני סיכון או סכנה הם אינם מכסים את כל המקרים
בעבודה .שיקול דעת טוב יקבע אם דרושים אמצעי זהירות נוספים.
א .הקבלן מצהיר בזאת ,כי הוא מכיר את כל הדינים העוסקים בבטיחות בבנייה ,וכן את
דרישות הבטיחות ,סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים באתר הבנייה של החברה) להלן ביחד:
"דיני הבטיחות "(,ובמיוחד אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,את הוראות פקודת
הבטיחות בעבודה) נוסח חדש (התש"ל  - 1970וההוראות והתקנות שהותקנו על פיה ,לרבות
תקנות הבטיחות בעבודה) עבודות בנייה (תשמ"ח  - 1988 ,ואת הוראות תקנות הבטיחות
בעבודה) ציוד מגן אישי (התשנ"ז  – 1997ותקנות הבטיחות בעבודה עבודה בגובה התשס"ז.2007 -
הקבלן מתחייב בזאת לנהוג בהתאם להוראות דיני הבטיחות,ולפעול על פי הוראות הממונים
מטעם החברה על נושאי הבטיחות.

ב .הקבלן מצהיר בזאת כי לכל דבר ועניין הקשור לקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה ,יחשב
הוא כ"מבצע הבנייה "הבלעדי כהגדרתם בדיני הבטיחות ,כי הוא נוטל על עצמו את כל
החובות המוטלות על מבצע הבנייה לפי דיני הבטיחות ,כי יציב באתר העבודות את האנשים
המתאימים לפיקוח על קיום הוראות דיני הבטיחות ,ובכלל זה מנהל עבודה מטעמו וכי יצייד
את עובדיו בציוד המגן האישי ,כפי שנדרש בדיני הבטיחות.
ג .הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו כי בכל מקרה של חריגה מהוראות דיני הבטיחות ,הרי
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מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה על פי הדין ועל פי הסכם זה ,ובכלל זה מזכותה של
החברה לראות בחריגה משום הפרת הסכם זה על כל הנובע מכך ו/או עילה לסילוק ידו ,תהיה
החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפעול כדלקמן:
הטלת קנסות בטיחות ואיכות הסביבה על פי המפורט בסעיף קנסות בהמשך.
ד .החברה תפעל כאמור בסעיף קטן  3על פי החלטת מנהל הפרויקט .הקנסות דלעיל יוטלו על
הקבלן על דרך של קיזוז סכום הקנס מכל סכום שיגיע לו מן החברה .על קנס כאמור תינתן
לקבלן הודעה בכתב בתוך זמן סביר מיום שנודע למנהל הפרויקט דבר החריגה מדיני
הבטיחות.
ה .החברה רשאית ,אך איננה חייבת ,לנקוט בכל צעד הנדרש מן הקבלן על פי דיני הבטיחות,
אשר הקבלן איננו נוקט בו בעצמו ,ולחייב את הקבלן בהוצאות שנגרמו לה עקב כך ,על דרך
קיזוזן מכל סכום שיגיע לקבלן מן החברה.
ו .הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת לבצע את העבודות בפרויקט בהתאם ל"נוהל עבודות בחום) "להלן":הנוהל ("
המצורף לנספח תנאים כלליים זה .הכללים הקבועים בנוהל למקרה של עבודות
בחום ,כהגדרתן בנוהל ,מהווים דרישות מינימום בלבד .בהתאם מובהר ,כי אין באמור בסעיף
זה בכדי לגרוע מאחריותו המלאה ,המוחלטת והבלעדית של הקבלן לעבודות שיבוצעו על ידו
על פי הסכם זה ,לרבות בכל הנוגע להבטחת שימוש באמצעי הזהירות והבטיחות המתאימים
והנדרשים בנסיבות העניין במסגרת ביצוע העבודות ,לרבות עבודות בחום ,ככל שיבוצעו.
חתימות:
קבלן______________________
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טופס 6.19
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תאגיד נטופה לביוב בע"מ

חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב  -אגף ביוב והשבה
–רשות המים
(מספר פרויקט )4764

מכרז מס' 06/2020
לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות
הנדסה אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה
ועבודות פיתוח ,וכן להפעלת ותחזוקת המט"ש

חלק 7

התייקרויות

התייקרויות :לא ישולמו התייקרויות כלשהן במסגרת מכרז זה.
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תאגיד נטופה לביוב בע"מ
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שאלון ציוד
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רשימת ספקים ו/או יצרנים כולל פרוט של כל הציוד שיסופק
ציוד
יצרן

הצעת הקבלן
דגם

ספק

הערות

ממברנות לדפיוזרים
מפוח אוויר
משאבה טבולה RAS
משאבה טבולה WAS
מד חמצן טבול
מד מפלס שפכים א.ס
ציוד להשמשת הדיקנטר
סגר למיתוג שפכים
בכניסה למודול 2500
צנטריפוגה לסחיטת בוצה
מסוע לשינוע בוצה
משאבת הזנת בוצה
מתקן הכנת ומינון
תמיסת פולימר
משאבה טבולה לפנוי מי
תסנין
מערכת גיאוטיוב לבוצה
מגוב גבבה
דוגם שפכים מורכב

__________________

שם היצרן/ספק ציוד

___________________

___________________

כתובת

חתימה  +חותמת
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הנדסה אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה
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חלק 9

רשימת תוכניות
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רשימת התוכניות המצורפות למכרז
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תאגיד נטופה לביוב בע"מ

חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב  -אגף ביוב והשבה
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ועבודות פיתוח ,וכן להפעלת ותחזוקת המט"ש

חלק  10תוכניות (מצורפות בכרך נפרד)
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