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מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
הזמנה להציע הצעות

מסמך א'

המועצה המקומית באר יעקב (להלן" :המועצה") מתכבדת בזאת לבצע הליך פניה פומבי לקבלת
הצעות לביצוע עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול במועצה (להלן" :העבודות"),
הכול כמפורט במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר הבית של המועצה .http://www.b-y.org.il/?CategoryID=310
מפגש מציעים יתקיים ביום  15/04/18בשעה  ,10:00במחלקת הנדסה .נוכחות במפגש הינה חובה
ותנאי הכרחי להגשת הצעה במסגרת המכרז .משתתף במכרז ,אשר לא יהיה נוכח במפגש ,הצעתו
תפסל על הסף וכלל לא תובא לדיון בפני וועדת המכרזים של המועצה.
את חוברת המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום  28/03/18באמצעות מחלקת הגבייה של המועצה,
הממוקמת בקניון באר יעקב ,ברחוב שא נס  ,17קומה  ,2באר יעקב .לשם רכישת מסמכי המכרז יש
לפנות אל גב' רינת איבגי ,רכזת מכרזים של המועצה ,בטלפון 050-6502004 :או בדוא"ל ,שכתובתו:
 ,rinat@b-y.org.ilבין השעות  08:30עד  .15:30חוברת המכרז תימסר תמורת תשלום בסך של
( ₪ 1,500במילים :אלף וחמש מאות  ,)₪אשר לא יוחזרו בכל מקרה .מובהר בזאת ,כי רכישת
מסמכי המכרז הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.
לשאלות הבהרה ולפרטים ,ניתן לפנות בכתב לרכזת המכרזים במועצה ,הגב' רינת איבגי ,בדוא"ל
שכתובתו ,rinat@b-y.org.il :וזאת עד ליום  ,24/04/18בשעה  .15:30באחריות הפונים לוודא ,כי
שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד .המועצה תפרסם את השאלות ואת תשובות ההבהרה באתר הבית
של המועצה ,ועל הפונים חלה האחריות להתעדכן באתר המועצה ,כאמור ,בכל הנוגע להבהרות
שיינתנו .שאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור – המועצה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב
עליהן כלל .יובהר ,כי לא יהיה מענה בעל-פה לשאלות ,ובהתאם לכך ,רק תשובות שיתקבלו בדוא"ל
תחייבנה את המועצה.
את ההצעה ,כמפורט במסמכי המכרז ,בצירוף כל מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על-ידי המציע,
יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) בלשכת מנכ"ל המועצה ,ברחוב ז'בוטינסקי  ,1באר
יעקב ,במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז מס'  03/18עד ליום  1.5.18בשעה  .14:00הצעות שתוגשנה
לאחר המועד או השעה הנקובים  -לא יובאו כלל לדיון בפני וועדת המכרזים.
הגשת הצעה מהווה אישור לכך שהמציע קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים והבין את כל
הדרישות ומקבל על עצמו ,באם יזכה במכרז ,את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאי המכרז.
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא שומרת לעצמה את
הזכות לבטל את המכרז ו/או לבצע את כל או רק חלק מתכולת עבודות המכרז ו/או לפצל את
העבודה בין מספר מציעים ו/או להוסיף עבודות ,והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי .הוראות המכרז
מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ונקבה כאחד.

בכבוד רב,
ניסים גוזלן,
ראש המועצה

___________
חתימות המציע
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מסמכי המכרז כוללים:
.1
.2

.3
.4

מסמך א' :הזמנה להציע הצעות.
מסמך ב' :הוראות ותנאי המכרז.
נספח א' :פרטים כלליים של המציע.
נספח ב' :פירוט ניסיון וממליצים.
נספח ג' :נוסח ערבות בנקאית.
נספח ד' :תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.
נספח ה' :הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה.
נספח ו' :הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות.
נספח ז' :תצהיר לעניין מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.
נספח ח' :נוסח המלצה סטנדרטי;
נספח ט' :תצהיר ציוד להוכחת עמידה בתנאי סף;
מסמך ג' :הצעת הקבלן;
מסמך ד' :הסכם;
נספח א'  :תנאים מיוחדים;
נספח ב'  :כתב כמויות ולוח מחירים;
נספח ג' :הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות;
נספח ד' :נספח בטיחות כללי.
נספח ה' :תצהיר בטיחות.
נספח ו' :אישור בדבר קיום ביטוחים.
נספח ז' :נוסח ערבות ביצוע.
נספח ח' :ערבות בדק.

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז בין שהם מצורפים לבין שאינם מצורפים.
המסמכים הינם רכוש המועצה וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז.

שימו לב -למועצה המקומית באר יעקב מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים; הסכם ו/או התחייבות כספית יהיו בעלי
תוקף משפטי מחייב ויחייבו את המועצה רק אם נחתמו על ידי החשב המלווה לצד יתר מורשיי החתימה (ראש מועצה,
גזבר) ובצירוף חותמת מועצה; ללא חתימת החשב המלווה לצד יתר מורשיי החתימה ,אין להסכם תוקף מחייב כלפי
המועצה והוא בטל ()void

___________
חתימות המציע
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אישור קבלת מסמכי המכרז
המציע מאשר בזה ,כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם
ואת כל ההתחייבויות המפורטות בהם:
שם רוכש/ת חוברת המכרז______________________________________ :
כתובת פיסית של הרוכש/ת________________________________________ :
_____________________________________________________________
תאריך רכישת המכרז ___/___/_____ :שעה________________ :
_____________________ מס' ת.ז.

שם מלא ומס' ת.ז .של מקבל המכרז:
___________
פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:
שם_________________ :
תפקיד_______________ :
טלפון____-__________ :
טלפון נייד____-___________ :

כתובת אימייל _______________@__________________________ :
מספר פקס____-___________ :
שם איש קשר נוסף מטעם המציע __________________ :
מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף____-___________ :
כתובת אימייל _______________@__________________________ :

חתימה__________ :

___________
חתימות המציע
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מסמך ב'
הוראות ותנאי המכרז
מהות המכרז
.1

המועצה המקומית באר יעקב (להלן" :המועצה") מבקשת בזה הצעות לביצוע עבודות
פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול במועצה המקומית באר יעקב (להלן" :העבודות"),
הכול כמפורט במסמכים המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
במסגרת העבודות יידרש המציע הזוכה לבצע ,על חשבונו ,בין היתר ,את העבודות הבאות:
א.

לבצע במהלך השנה שטיפות וצילום קווי הביוב (כ 20% -מאורך הצנרת בכל קוטר)
במועצה על בסיס הנחיות שימסרו לו ע"י המועצה.

ב.

לעמוד לרשות המועצה לפתיחת סתימות ברשת הביוב במשך  24שעות ביממה בכל
ימות השנה לרבות שבתות וחגים ,לרבות פתיחת סתימות במגרשים פרטיים על פי
הנחיות המועצה.

ג.

לבצע צילום קווי ביוב בתחום המועצה בהתאם להנחיות שימסרו ע"י המועצה.

ד.

לבצע שאיבת בורות ספיגה ופינוים בהתאם להנחיות המועצה .הפינוי יעשה למתקן
מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה

המועצה תבהיר ,כי קיים צפי לגידול באורכי צנרת הביוב בתחומה במהלך השנים הקרובות,
ואולם גידול כאמור לא יהא בו כדי לשנות את התמורה החודשית אשר תוגדר במסגרת מכרז
זה על-פי הצעת המציע הזוכה ,ועל המציעים לשקלל נתון זה בעת הצעת הצעתם למכרז.
תקופת ההתקשרות
.2
א .תקופת ההתקשרות הינה למשך  12חודשים החל ממועד חתימת ההסכם על-ידי מורשיי
החתימה של המועצה (להלן" -תקופת ההסכם").
ב .למועצה ,ולה בלבד ,שמורה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות ב 48-חודשים
נוספים ,כולם או חלקם ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי (סך תקופת ההתקשרות המרבית -
 60חודשים) (להלן " -תקופות ההארכה") ,ובלבד שמסרה על כך הודעה בכתב לקבלן 60
ימים לפני תום תקופת ההסכם ו/או תום תקופת ההארכה ,על-פי העניין.
ג .האריכה המועצה את תקופת ההסכם ו/או את תקופות ההארכה ,יחולו יתר תנאי מסמכי
המכרז על תקופת הארכה בשינויים המחויבים.
תנאי סף
.3

רשאים להשתתף במכרז מציעים ,יחיד או תאגיד ,העומדים בתנאי הסף כדלהלן:
א.

קבלן רשום בפנקס הקבלנים עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות בנייה
הנדסיות,תשכ"ט 1969-בסווג -400ב.1-

___________
חתימות המציע
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ב.

ניסיון מוכח ב 3-השנים האחרונות עובר להגשת ההצעה במכרז ב 3 -תאגידי מים וביוב
ו/או ברשויות מקומיות בבצוע עבודות מכרז זה .על המשתתף לצרף המלצות בנוסח
הסטנדרטי המצורף ,החתומות על-ידי גורם בכיר :מנכ"ל/גזבר /מהנדס /ממונה תחום
בתאגיד המים והביוב או מנהל תחום מקצועי ברשות המקומית.

ד.

השתתפות בסיור קבלנים.

ה.

ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המועצה בסך של ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף
 ,)₪בתוקף ל 90-יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,וזאת עד ליום ,30/07/2018
בנוסח תואם בדיוק לנוסח המצורף למסמכי המכרז.

ו.

המציע הנו הבעלים של הציוד הבא :
 2ביוביות משולבות לחץ ושאיבה  32מ.ק  ,משנת ייצור  2012ומעלה.
 2משאיות שאיבה מיכל  15מ"ק לפחות ,משנת ייצור  2012ומעלה.
משאבת בוץ ניידת עצמאית עם מנוע בנזין או דיזל .משאבה זו תהיה בעלת מעברים
גדולים וקוטר של  "6לפחות .המשאבה תהיה בעלת יכולת שאיבה מ  5 -מ' סניקה
לעומד של  15מ' .ציוד השאיבה יאפשר להורידו לתוך שוחות או בורות או כל מאגר
אחר בהתאם לצורך.
משאבה מים/ביוב נידת בקוטר  "4לשאיבת שפכים בספיקה של  150מק"ש לפחות .
משאית משאבה (קומבי) ללחץ גבוה.
משאבת מים/ביוב נידת מצוידת במנוע בנזין או דיזל בקוטר  "6וספיקה של  250מק"ש
לפחות.

ז.

המציע הינו בעל רישיון עסק בתוקף להובלת שפכים והטמנתם בהתאם לדרישת
המשרד להגנת הסביבה.

ח.

המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל
ספרי חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.

מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה
.4

על המציע לצרף למסמכי המכרז ,בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז ,את המסמכים
הבאים:
א.
ב.

הצעת המציע כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע.
אם המציע הוא תאגיד (ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן) ,עליו לצרף
את המסמכים הבאים:
צילום תעודת ההתאגדות של התאגיד ברשם החברות.
אישור עו"ד התאגיד על כך כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות התאגיד ,כי
התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה ,וכי הצעת התאגיד חתומה
ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על
מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם
למסמכי התאגיד.
שמות מנהלי התאגיד ושמות בעלי המניות.
אישור מורשיי חתימה – אישור עו"ד לשמות האנשים המוסמכים לחתום בשם
התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.

___________
חתימות המציע
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כתובת משרדו הרשום של התאגיד.
אם המציע הינו שותפות (ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן) ,עליו לצרף
ג.
את המסמכים הבאים :תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות,
חוזה השותפות ,אישור עו"ד/רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות
וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין הגשת ההצעה וההשתתפות במכרז.
אם המציע הוא עוסק מורשה עליו לצרף תעודת עוסק מורשה מרשות המס
ד.
הרלוונטית.
העתק מפנקס הקבלנים בדבר הסיווג הקבלני הנדרש.
ה.
אסמכתאות בדבר ניסיון המציע והיקף עבודתו בתאגידי מים וביוב ו/או ברשויות
ו.
מקומיות בישראל (יש לצרף המלצות בנוסח סטנדרטי בנספח ט' החתומות על-ידי
גורם בכיר ,מנכ"ל/גזבר/מהנדס/ממונה תחום בתאגיד המים והביוב או מנהל התחום
המקצועי ברשות המקומית).
אישורי ניהול פנקסי חשבונות ומיסוי כדין.
ז.
ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז ,כמפורט להלן .הצעה שלא תצורף לה ערבות
ח.
בנקאית לא תידון כלל.
שאלות ההבהרה שנשאלו על ידי כל המציעים במכרז ותשובת המועצה כאשר הם
ט.
חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד; פרוטוקול מפגש מציעים.
אישור עו"ד של המציע בדבר העדר הרשעות של המציע ומנהליו בעבירות העלולות
י.
להשפיע על עמידתם בתנאי ההתקשרות נשוא מכרז זה ,כגון :עברות מרמה ,זיוף,
גניבה וכו'.
יא .העתק פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של המציע .
יב .תצהירים חתומים ומאומתים ע"י עו"ד(העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום,
העדר קירבה לעובד או נבחר ציבור ,העדר הרשעות פליליות ,מניעת העסקת עברייני
מין).
יג .תצהיר בדבר ציוד וכלי רכב הנדרשים במכרז.
יד .רישיון עסק להובלת שפכים והטמנתם כדין.
טו .קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז על-שם המציע.
טז .כל מסמך וטופס אחר המוגדר במסמכי המכרז.
.5

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף ,כאמור לעיל ,חייבים להתייחס לאישיות
המשפטית אשר מגישה את ההצעה .המועצה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים
אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.
הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם עלולה
להיפסל ע"י ועדת מכרזים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או
המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ,בין היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או מי
מטעמו בתנאי הסף שפורטו לעיל.

הכרת האתר ,סביבתו ותנאי העבודה
על המציע לסייר באתר העבודה לפני הגשת הצעתו ,להכיר היטב את דרכי הגשה לאתר ,את
.6
תנאיו של האתר ,את סביבתו וכן את תנאי העבודה .כן על המציע ללמוד להכיר ולהבין על
בוריים את כל מסמכי המכרז/החוזה.
כמו כן העבודות תבוצענה גם בשעות הלילה וזאת על פי קריאות הדחופות וזאת ללא קבלת
תוספת שכר מעבר למצוין בהצעת הקבלן.

___________
חתימות המציע
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מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
הצהרות המציע
.7
א.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי
המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים ציוד ברמה
גבוהה ,ומלוא היכולות המקצועיות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את
העבודות נשוא המכרז.

ב.

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי
המכרז  -לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

איסור הכנסת שינויים והסתייגויות
.8

א.

אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז.

ב.

המועצה תהא רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור ,משום הסתייגות
המציע מתנאי המכרז ,ולפסול את הצעת המציע על הסף ,על-פי שיקול דעתה המלא.

טעויות במחירים
.9

אם בשעת בדיקת ההצעה ,תתגלה בה טעות חשבונית בכפל או בסכום ,הקובע הוא מחיר
היחידה שצוין בהצעה ,ובהתאם למחיר זה תתוקן ההצעה ע"י המועצה ,ויראו את המציע
כאילו הסכים שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל.

הבהרת מסמכי המכרז/החוזה
.10
א.

ב.
ג.
ד.

לא יאוחר מאשר עד  72שעות טרם המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות יודיע
המציע במכתב במסירה אישית לרכזת המכרזים על כל סתירות ,שגיאות ו/או אי
התאמות ו/או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר
למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז ו/או הנוגע לעבודות
נשוא המכרז.
מסר המציע הודעה בכתב כאמור לעיל ,תמסור המועצה תשובות בכתב ,אשר יתפרסמו
באתר האינטרנט של המועצה .על המשתתפים חלה האחריות לעקוב ולהתעדכן
בשאלות ובהבהרות שהתפרסמו במסגרת המכרז באתר האינטרנט של המועצה.
המציע יצרף את ההודעה ואת התשובות ,כאמור ,להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.
המציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ,אלא אם התשובות
נתנו לו בכתב ,כאמור בסעיף זה והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

מסמכי המכרז/החוזה  -רכוש המועצה
.11

מסמכי המכרז/החוזה הינם רכושה של המועצה וקנינה הבלעדי ,והם נמסרים למציעים
בהשאלה למטרת הגשת הצעות למועצה ,כאמור במכרז זה ,ולא לשום מטרה אחרת .מקבל
מסמכי המכרז לא יעתיק ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ,ויחזירם למועצה לא
יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות  -וזאת בין אם הגיש הצעה למועצה ובין אם לאו.

___________
חתימות המציע
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הוראות שונות
.12
א.

ב.

ג.

ד.

ה.
ו.

היה ויתברר כי הוגשה במכרז הצעה יחידה ,או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת
המכרזים ,ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה או על ביטול
המכרז ,בהתאם לדין .ויודגש ,כי ההחלטה על ביטול המכרז תהא אפשרית אפילו אם
ההצעה היחידה אינה במחיר המרע עם המועצה לעומת אמדן שווי ההתקשרות ומבלי
שניתנה למגיש ההצעה האפשרות להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם המועצה,
והכל אם ועדת המכרזים תסבור כי ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש תחתיו או קיום
משא ומתן בהתאם להוראות כל דין ,יאפשרו תחרות בין מספר מציעים ו/או יעניקו
את מירב היתרונות למועצה.
למועצה הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי להוציא לפועל רק חלק מהעבודות או
לחלקם בין מציעים שונים כראות עיניה .גם במקרה בו פוצלו העבודות בין מספר
מציעים או שהמועצה החליטה לבצע רק חלק מהעבודות ,הצעת המחיר שניתנה על
ידי המציע תחייב את המציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור ,והוא
לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שהעבודות פוצלו בין מספר
מציעים או שהוטל עליו לספק רק חלק מהעבודות.
בעת הדיון בהצעות ,זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע העבודות או
ביכולתו לעמוד בתנאי המכרז ,כפי שהדבר נובע מביצוע עבודות בעבר על ידי המציע
עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותק ובניסיונו במתן שירותים
דומים.
המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או
ניתוח מחירים הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת
לבחון את המציע והצעתו .המציע יהיה חייב למסור למועצה ו/או למומחים מטעמה
את כל ההסברים והניתוחים כאמור לעיל ,ובמקרה של סירוב ,רשאית המועצה להסיק
מסקנות לפי שיקול דעתה ,עד כדי פסילת ההצעה.
המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות המכרז ותנאיו או בשל חוסר התאמה לאומדן של המועצה למכרז.
המועצה רשאית לדחות הצעה של מציעים אשר ביצעו בעבר עבודה עבורה ללא הגעה
לשביעות רצון של המועצה או רשות מקומית אחרת ,או שנוכחה לדעת שכישוריו של
המציע ו/או מי מטעמו אינם מספקים לפי שיקול דעתה ,או שפועלים ו/או פעלו בעבר
בהליכים נגד המועצה.

ביטוחי המציע
.13
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המועצה לקיום ביטוחים על ידי הזוכה במכרז
א.
(להלן" :דרישות הביטוח" ו/או הביטוחים הנדרשים").
המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים בתנאים המפורטים בהסכם
ב.
המצורף למסמכי המכרז (להלן" :אישור ביטוחי הקבלן").
מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח המפורטות באישור
ג.
ביטוחי הקבלן ,ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ,והוא מצהיר בזאת כי
קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל.
מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ,ולהפקיד בידי
ד.
המזמין לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן ,את אישור עריכת
הביטוחים חתום על ידי המבטח כדין (נוסח מקורי)  ,ולדרישת המזמין בכתב גם
העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

___________
חתימות המציע
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ה.
ו.
ח.

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה
להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות
לדרישות הביטוח.
למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כדין על ידי
מבטחי המציע (נוסח מקורי) ,המזמין יהיה רשאי בין היתר למנוע ממנו את מועד
תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום.
יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים.

הזוכה במכרז
.14
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

ז.

המועצה תודיע לזוכה על הזכייה במכרז (להלן" :הזוכה") ,ותזמין את הזוכה למשרדי
המועצה לקחת עותק של החוזה כשהוא חתום על ידי המועצה.
על הזוכה לפעול בהתאם להוראות החלות עליו במכרז לרבות המצאת העתקים
מפוליסות ביטוח וערבות בנקאית.
לא ימלא הזוכה אחר ההוראות החלות עליו ,כולן או חלקן ,תהא המועצה רשאית
לחלט את הערבות המכרז המצורפת להצעת המציע ,כאמור לעיל .סכום הערבות ישמש
פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע עם
הגשת הצעתו למכרז .בחילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל ,לא יהא כדי לפגוע בכל
זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרות ההתחייבויות שנטל על
עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
למען הסר ספק מודגש בזה ,כי יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת
ההצעה שהגיש ,כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על
מסמכי המכרז ,ויראו את החוזה כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה.
מובהר בזה כי ערבות המכרז תוחזר לזוכה כנגד המצאת ערבות הביצוע.
לא המציא הזוכה אישור על ביטוחים ו/או לא המציא ערבות ביצוע ו/או לא המציא כל
מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה,
רשאית המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את הזכייה של המציע במכרז ,לחלט
את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את ביצוע העבודות למציע הבא בתור שדורג ע"י
ועדת המכרזים (כשיר שני או שלישי) ,או לפרסם מכרז חדש .המועצה תהיה רשאית
בכל מקרה של עיכוב בהמצאת המסמכים (ביטוחים וערבויות) בין שביטלה החוזה ובין
שלא ,לחלט את הערבות שבידה כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק.
רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל ,תודיע המועצה בדואר רשום ליתר
המשתתפים ,על אי זכייתם במכרז ,וכן תצרף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות
אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

הצעת המחיר
.15
א.

התחרות במכרז היא על שיעור אחוז ההנחה שייתן המשתתף (שיעור הנחה אחיד) ביחס
לכתב הכמויות ולוח המחירים (מחירי מקסימום) ,המופיע בנספח ב' להסכם המכרז
(במסמך ד' למסמכי המכרז).

ב.

מובהר בזאת ,כי המשתתף רשאי לנקוב באחוז הנחה =( 0%אין שינוי במחיר
המקסימום) ומעלה (=הפחתה במחיר המקסימום בשיעור ההנחה המוצעת);
המשתתף אינו רשאי לנקוב בתוספת מחיר על מחירי המקסימום .מציע שינקוב
בתוספת מחיר הצעתו תיפסל ולא תיכלל בדיוני וועדת המכרזים כלל.

___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
החלטות ועדת המכרזים – עיון במסמכים
.16
א.
ב.

ג.

יודגש בזאת כי עיון במסמכי המכרז ,החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה,
ההצעה הזוכה וכל מסמך אחר בהתייחס למכרז זה – ככל שיותר העיון בו ,בכפוף
להחלטת ועדת המכרזים ,ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.
ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון
במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף (22ט) לתוספת השניה בצו המועצות
המקומיות ,התשי"ח ,1958-בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-ובהתאם
להלכה הפסוקה.
מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן
– חלקים סודיים) ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:
 .1יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.
 .2יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי.
 .3במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

.17

ד.

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה
לעיון מציעים אחרים.

ה.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

ו.

יודגש ,שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל
ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה
המחייבות רשות מנהלית והחלטתה תהיה סופית ומחייבת את המציע ואת יתר
המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.

ז.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע
הגדירם כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע ,ותאפשר לו להשיג על
כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע ,תודיע על כך ועדת מכרזים
ח.
למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או ניתוח
מחירי יחידות הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי ,לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון את
המציע והצעתו .המציע יהיה חייב למסור למועצה ו/או למומחים/יועצים מטעמה את כל
ההסברים והניתוחים כאמור לעיל ,ובמקרה של סירוב ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי
שיקול דעתה ,עד כדי פסילת ההצעה.

אישור
 .18חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל.

___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
אם המצהיר הינו תאגיד (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם
המציע):
חתימה וחותמת עו"ד תאריך

שם חתימה וחותמת תאריך
המציע/חבר
של
במציע  +ציון תפקיד
בתאגיד

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה
מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור
ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם
כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.
אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

שם  +חתימה

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,ולאחר
שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
נספח א'
פרטים כלליים של המציע

מענה המציע (ניתן לצרף נספח מענה מפורט)

מס"ד

נושא

1

שם המציע

2

כתובת

3

טלפונים

4

שמות בעלי השליטה בחברה

5

שם איש קשר למכרז

6

טלפון איש קשר למכרז

7

כתובת דוא"ל איש קשר למכרז

8

מספר פקס לתקשורת למכרז

9

כתובת אתר האינטרנט של המציע

10

שנת יסוד

11

שמות מנהלים בכירים

12

בעלי המניות

13

חברות אחיות

14

חברות בנות

15

שנת יסוד החברה

16

מספר שנות עבודה במגזר
המוניציפאלי/ציבורי

18

הערות

19

סה"כ העובדים השכירים אצל
המציע

20

מספר לקוחות מוסדיים המקבלים
שרות באופן קבוע מהמציע

___________
חתימות המציע

13

_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
נספח ב'  -פירוט ניסיון המציע והמלצות
יש למלא בטבלה שלהלן שמות תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות בהן המציע ביצע את העבודות
מושא מכרז זה ,וזאת לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף .יש לצרף המלצות אוטנטיות חתומות או
מאושרות על ידי גורם בכיר ברשות המקומית או בתאגיד מים וביוב :מנכ"ל ,גזבר ,מהנדס ,הגורם
המקצועי הממונה ,אשר הייתה לו נגיעה ישירה לקבלת השירות.
ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק.
שם הרשות
מס"ד
המקומית/תאגיד
מים וביוב

___________
חתימות המציע

מהות העבודות
שבוצעו

תקופת ביצוע
העבודות
(משנה עד
שנה)

פרטי איש קשר +
טלפון

14

_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
נספח ג'
נוסח ערבות בנקאית
בנק

________________

לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב

הנדון :מכרז פומבי מס' _______ לביצוע עבודות פתיחת סתימות ושטיפות קווי ביוב ותיעול
במועצה מקומית באר יעקב
כתב ערבות מס'__________
.1

.2

.3

.4
.5
.6
.7

על פי בקשת _____________ (להלן  -המבקש) ,בקשר עם מכרז מס' ____________
ולהבטחת התחייבויותיו של המבקש כלפי המועצה ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל
סכום שהוא עד לסך כולל של ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף  )₪בלבד( ,להלן  -סכום
הערבות).
סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
" .2.1המדד הבסיסי" – לעניין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש  ,02/18שהתפרסם ביום
( 15.03.18או בסמוך למועד זה).
" .2.2המדד החדש" – לעניין ערבות זו ,יהא המדד הידוע במועד קבלת דרישת התשלום על
פי כתב ערבות זה.
 .2.3במקרה בו המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי ,לא ישתנה סכום הערבות.
הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד ,באופן מיידי
עם הגעת דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה/או החשב
המלווה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה שהיא להוכיח או לנמק את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש .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.
תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום  30/07/18אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה ,וכל דרישה על
פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו ,לא יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר תאריך זה הערבות תהיה
בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה כמפורט לעיל.
ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה.
ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
רב,
בכבוד
_____________
בנק
סניף _____________
כתובת _____________
תאריך _____________

___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
נספח ד'  -תצהיר לפי סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011
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
.2

.3

.4
.5
.6

אני נציג ___________________ (להלן" :החברה") ,אני מכהן כ________________
בחברה ,ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה ,את המפורט להלן.
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").
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.
לא יועסקו על ידי החברה ,לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה ,עובדים זרים ,למעט מומחי
חוץ ,וזאת בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם,
קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר.
ידוע לי ,כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה
בתנאי ההסכם ההתקשרות/המכרז ,ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
בתצהיר זה:
 6.1עובדים זרים :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה
ביהודה ,שומרון וחבל עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה
לעבוד בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור
יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) ,תשנ"ה.1994-
 6.2מומחה חוץ :תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
 6.2.1הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם ,כדי
לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות
ייחודית.
 6.2.2שוהה בישראל כדין.
 6.2.3בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
 6.2.4בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה
נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר
הלשכה לסטטיסטיקה.

אם המצהיר הינו תאגיד (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם
המציע):
חתימה וחותמת עו"ד

שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר
במציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב
אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר
בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר
___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:
שם  +חתימה

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן,
ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

___________
חתימות המציע

17

_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
נספח ה'
הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
 .1הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית באר יעקב הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
1.1

1.2

1.3

סעיף  103א' (א) לצו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א 1950-הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם העירייה ,לעניין זה" ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות".
כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו
(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף ( )1( 1ב) ו( )1( 2 -ב)".
סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו
או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה
המבוצעת למענה".

 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
בין חברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי
2.1
שאני לו סוכן או שותף.
אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
2.2
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם
מנהל או עובד אחראי בו.
אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד במועצה.
2.3
 .3ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה.
 .4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
אם המצהיר הינו תאגיד (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם
המציע):
חתימה וחותמת עו"ד

שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר
במציע הינם מורשי חתימה טעמו ,ורשאים לחייב אותו
בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר
בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור
חתמו בפני על תצהיר זה.

___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:
שם  +חתימה

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,ולאחר
שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
נספח ו'
הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות
אני הח"מ ________________________________ תפקיד _____________ מצהיר
ומתחייב בזאת כדלקמן:
במהלך  3השנים האחרונות שקדמו לפרסום מכרז __________ המציע ומנהליו לא הורשעו
בעבירה פלילית.
"עבירה פלילית" – כל עבירה ,לרבות עבירה שיש עימה קלון או הנוגעת לתחום עיסוק המציע
ועבירות בתחום מרמה ,זיוף ,גניבה .למעט :עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה פלילית מסוג
ברירת קנס ,עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור ,רישיון
או הסכמה).
בנוסף ,הריני להצהיר כי למיטב ידיעתי לא תלויים הליכים פליליים או מתנהלת חקירה
משטרתית נגד המציע או מנהליו והנוגעת לתחום עיסוק המציע.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
אם המצהיר הינו תאגיד (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם
המציע):
חתימה וחותמת עו"ד תאריך

שם חתימה וחותמת תאריך
המציע/חבר
של
במציע

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה
מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור
ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם
כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.
אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

שם  +חתימה

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,ולאחר
שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.
___________
חתימות המציע

20

_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
נספח ז'
לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב
הנדון  :תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א2001-
אני הח"מ ____________________ ת.ז _______________ .ואני מכהן בתפקיד
_____________ אצל המציע ____________ ח.פ _____________.במכרז ( 21/17להלן:
"המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא אעשה כן ,מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .1הנני מוסמך/ת לתת תצהיר מטעם המציע.
 .2הריני להצהיר כי המציע ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין או כל עבירה
לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין  ,תשל"ז 1977' -למעט סעיף  352כאמור בחוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א.2001-
 .3כמו כן הננו מתחייבים לא להעסיק כל אדם בעתיד אשר הורשע כאמור בתצהיר זה.
 .4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים
מטעם המציע):

שם חתימה וחותמת
של המציע/חבר
במציע

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה
מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור
ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם
כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

שם  +חתימה

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,ולאחר
שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
נספח ח'

תאריך ________

לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב
ג.א.נ,.

הנדון :המלצה בעניין קבלן ________________

עובד/עבד בשירות _______________ מיום ________ ועד יום __________
הקבלן ______________ עבד/עובד בשירותנו בעבודות:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
הערכה מילולית לעבודת הקבלן (רמת השירות ,הזמינות ,המקצועיות ,ציוד מתאים ,אמינות,
דיוק ,האם ישנן תלונות ,וכו'):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(שם מלא חתימה וחותמת)

שם הממליץ ממלא הטופס ותפקיד:
_______________________
טלפון ליצירת קשר:
שם הגוף הממליץ :תאגיד מים וביוב/רשות מקומית_______________________

* יש לצרף לפחות  3המלצות ,כאמור ,מ 3 -רשויות מקומיות שונות/תאגידי מים וביוב שונים

___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
נספח ט'
פירוט הציוד שישמש את המציע בביצוע עבודות המכרז
סוג הציוד
1

פרטי השלדה
מס' סידורי

שם היצרן

מודל

מס'
רישוי

שנת
ייצור

2
3
4
5
6
7
8
9
10
אישור בתצהיר לאימות הפרטים
אם המצהיר הינו תאגיד (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם
המציע):
חתימה וחותמת עו"ד תאריך

שם חתימה וחותמת תאריך
המציע/חבר
של
במציע  +ציון תפקיד
בתאגיד

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה
מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור
ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם
כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.
___________
חתימות המציע

24

_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

שם  +חתימה

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,ולאחר
שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
מסמך ג'
לכבוד
המועצה המקומית
באר יעקב

הצעת הקבלן

ג.א.נ,.
הנדון :מכרז/חוזה מס' __ ____3/18לביצוע עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
.1

אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז ,לרבות החוזה וכתב הכמויות ,וכן הייתי בסיור
קבלנים בשטח.

.2

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז ,את מקום העבודה ,טיב הקרקע ,תנאי הגישה
אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך
קבעתי את הצעתי.

.4

אני מצהיר בזאת כי:
א.

הנני בעל הידע ,הניסיון ,המומחיות הדרושים לבצוע העבודות נשוא
המכרז/החוזה.

ב.

ברשותי כל הציוד ,המתקנים ,החומרים וכח-האדם הדרושים על מנת לבצע את
העבודות נשוא המכרז בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז.

ג.

הנני מסוגל ובעל יכולת ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או
ההתחייבויות על פי הוראות המכרז.

ד.

ההנחה הנקובה בהצעתי כוללת את כל ההוצאות  -בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל
מין וסוג הכרוכות בבצוע העבודה נשוא המכרז ועל פי תנאיו לרבות רווח הקבלן.

ה.

אני מצהיר כי ההצעה מוגשת ללא קשר /תיאום עם משתתפים אחרים.

ו.

הנני קבלן רשום בפנקס הקבלנים ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות בנייה
הנדסיות ,תשכ"ט  ,1969-בסווג -400ב.1-

ז.

הנני הבעלים של הציוד הבא :
 2 .1ביוביות משולבות לחץ ושאיבה  32מ.ק ,.משנת ייצור  2012ומעלה.
 2 .2משאית שאיבה מיכל  15מ"ק לפחות ,משנת ייצור  2013ומעלה.
 . 3משאבת בוץ ניידת עצמאית עם מנוע בנזין או דיזל .משאבה זו תהיה בעלת
מעברים גדולים וקוטר של  "6לפחות .המשאבה תהיה בעלת יכולת שאיבה מ
  5מ' סניקה לעומד של  15מ' .ציוד השאיבה יאפשר להורידו לתוך שוחות אובורות או כל מאגר אחר בהתאם לצורך.
 .4משאבה מים/ביוב נידת בקוטר  "4לשאיבת שפכים בספיקה של  150מק"ש
לפחות .

___________
חתימות המציע
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מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
 .5משאבת מים/ביוב נידת מצוידת במנוע בנזין או דיזל בקוטר  "4וספיקה של
 250מק"ש לפחות.
הציוד הוא תקין ומתוחזק בהתאם להוראות היצרן והוראות הדין ,והנני מתחייב
לתחזקו באופן האמור כדי שיהא תקין לכל אורך תקופת ההסכם ,כאמור במכרז.
ח.

ט.

הנני בעל רישיון עסק בתוקף להובלת שפכים בהתאם לדרישת המשרד להגנת
הסביבה ,ומתחייב כי לאורך כל תקופת ההתקשרות עם המועצה יהיה ברשותי
רישיון כאמור ,כשהוא בתוקף.
הנני עומד בכל יתר תנאי הסף והתנאים של המכרז ,לרבות הניסיון והאיתנות
הפיננסית הנדרשת.

.5

אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז
וההנחה שנקבתי בה בהצעתי ,ולשביעות רצונה המלא של המועצה.

.6

ידוע לי כי במסגרת העבודות יידרש המציע הזוכה לבצע ,על חשבונו ,בין היתר ,את העבודות
הבאות:

.7

א.

לבצע במהלך השנה שטיפות וצילום קווי הביוב (כ 20% -מאורך הצנרת בכל קוטר)
במועצה על בסיס הנחיות שימסרו לו ע"י המועצה.

ב.

לעמוד לרשות המועצה לפתיחת סתימות ברשת הביוב במשך  24שעות ביממה בכל
ימות השנה לרבות שבתות וחגים ,לרבות פתיחת סתימות במגרשים פרטיים על פי
הנחיות המועצה.

ג.

לבצע צילום קווי ביוב בתחום המועצה בהתאם להנחיות שימסרו ע"י המועצה.

לבצע שאיבת בורות ספיגה ופינוים בהתאם להנחיות המועצה .הפינוי יעשה למתקן
ד.
מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך 7
ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתו במכרז:
א.
ב.

להמציא לכם ערבות בנקאית אוטונומית (ערבות ביצוע) ,להבטחת קיום תנאי
החוזה.
להתחיל בביצוע העבודה כאמור בתנאי החוזה.

.8

אני מצהיר בזאת ,כי ידוע לי ,שאם לא אבצע במועד את הפעולות המנויות בסעיף  6לעיל,
כולן או מקצתן במועד ,המועצה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז ולחלט את הערבות
הבנקאית שמצורפת להצעתי זו .כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות
או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות ,שאני נוטל על עצמי עם הגשת
הצעתי למכרז.

.9

הנני מתחייב להתחיל בבצוע העבודה ,בתאריך שיידרש ממני בהתאם לצו התחלת העבודה,
שינתן לי על ידי המועצה.

.10

הנני מתחייב למסור למועצה ערבות בנקאית לתקופת הבדק  -כמפורט בתנאי החוזה ,וזאת
עם סיום העבודות .ידוע לי ,שקבלת תעודת גמר מהמנהל מותנית במתן הערבות האמורה
לעיל.

___________
חתימות המציע
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מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
.11

ידוע לי ואני מסכים לכך ,שהמועצה תהא רשאית לחזור בה מהמכרז מכל סיבה שהיא,
לרבות העדר תקציב לבצוע העבודות ,וכי המועצה תהא רשאית לעשות כן גם לאחר שיקבע
הזוכה במכרז ,ומבלי שהיא תחויב לשלם למי מהמשתתפים ובכלל זה לי  -אפילו אזכה
במכרז  -פיצוי כלשהו בגין בטול המכרז למעט השבת הסך ששולם בגין מסמכי המכרז.

.12

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90יום (תשעים יום) מהמועד
האחרון להגשת הצעתי על פי תנאי המכרז.

.13

ידוע לי כי על פי מסמכי המכרז עלי לבצע את העבודות לפי הסכומים המקסימאליים שנקבעו
בכתב הכמויות נספח ב' להסכם המכרז להלן ,בניכוי שיעור ההנחה שהוצע על-ידי במסגרת
המכרז .ידוע לי ,כי אהיה זכאי לתמורת העבודה בגין ביצוע מלא ומושלם של כל העבודות,
שירותים ,המטלות ,הפעולות וההתחייבויות שעלי לבצע עפ"י מסמכי המכרז.
שיעור ההנחה האחיד המוצע על ידי בגין העבודות והשירותים לפני מע"מ הינו כדלקמן:

מוצעת על ידי הנחה בשיעור אחיד
של אחוזים ()%

_________ %

(ירשם ע"י המציע)

אם המציע הינו תאגיד (הצעה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם
המציע):
שם חתימה וחותמת של
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

תאריך

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו,
ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע
למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו
צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשו כן,
ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על
תצהיר זה.
אם ממלא ההצעה הינו אדם פרטי ולא תאגיד:
שם  +חתימה

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן,
ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.
שם המציע_______ ____________ :

בכבוד רב

ת.ז .או מס' חברה_______________:
כתובת________________________:
תאריך _____________________:חתימה________________________:
___________
חתימות המציע
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חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
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 ,אישור נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
עו"ד ___________________

___________
חתימות המציע

חותמת _________________
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מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
מסמך ד'
חוזה מס' _____
שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום ________בחודש ______ בשנת __________
מועצה מקומית באר יעקב ,מס' ח.פ500225305 .
ע"י ראש המועצה מר ניסים גוזלן
רו"ח דני אורן ,גזבר המועצה
רו"ח עמוס סעדון ,החשב המלווה
רח' ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב
(להלן  -המועצה)
 -לבין -

-מצד אחד-

_________________ח.פ_______ .
מרח' ______________
פקס _____________ :דוא"ל___________________ :
ע"י מורשיי החתימה מטעמו:
________________________ .)1
________________________ .)2
(להלן  -הקבלן)

-מצד שני-

הואיל:

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס' _______________ (להלן" :המכרז") לביצוע
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול בתחומה (להלן" :העבודות");

והואיל:

והקבלן ,אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם ,על כל נספחיו ,ושל שאר מסמכי המכרז,
הגיש למזמין הצעה ,לביצוע ומילוי כל האמור במכרז ,בהתאם לתנאים המפורטים
במסמכי המכרז (הצעת הקבלן מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה);

והואיל:

וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של הקבלן והמועצה קיבלה את ההצעה
כדין ,והכריזה על הקבלן כהצעה הזוכה;

והואיל:

והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;
אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:

מבוא
.1

המבוא לחוזה זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.

הגדרות ומשמעותן
למונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תהיה בהסכם זה המשמעות המיוחסת להם
.2
בצידה השמאלי של הטבלה ,אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת.

___________
חתימות המציע

30

_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
מועצה מקומית באר  -יעקב  ,תאגידים ועמותות הנסמכים אליה לרבות
החברה הכלכלית ,המתנ"ס וכל גוף אחר הסמוך ניהולית למועצה הקיים
ביום חתימת ההסכם ו/או יוקם על ידי המועצה במשך תקופת החוזה.

המועצה

המנהל

מנהל מח' מים וביוב במועצה הינו האחראי מטעמה על ביצוע העבודות,
או מי מטעמו המופקד על מתן הוראות ופיקוח שוטף על מתן העבודות על
ידי הקבלן ,ומשמש כאיש קשר בין המועצה לקבלן .כל הנחיה ,הוראה או
אישור שיינתנו על-ידי המנהל ייראו כאילו ניתנו על ידי המועצה לפי חוזה
זה ,למעט הנחיה ו/או אישור שיש בו הטלת חיוב כספי על המועצה .למען
הסר ספק יובהר כי הנחיה ו/או הוראה שיש בה כדי להטיל חיוב כספי
תהא תקפה רק לאחר שנערכה בכתב ונחתמה כדין על ידי הצדדים ,לרבות
מורשיי החתימה כדין מאת המועצה.

המכרז

מכרז פומבי מס'  03/18לביצוע עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב
ותיעול בתחומה השיפוטי של המועצה ,כולל כל מסמכי המכרז ,כפי
שפורטו בפרק  1למסמכי המכרז.

הקבלן

המשתתף שהצעתו נבחרה כזוכה במכרז פומבי  03/18לרבות עובדיו,
מועסקיו ,מנהליו ,קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת אישור
המועצה) ,יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.

פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול בתחומה השיפוט של המועצה,
העבודות
הכול כמפורט בדרישות המכרז.
מהות החוזה והתחייבויות הקבלן
.3
המועצה מוסרת לקבלן ,והקבלן מקבל על עצמו לבצע על חשבונו את כל העבודות נשוא
א.
חוזה זה .במסגרת העבודות יידרש הקבלן לבצע ,על חשבונו ,בין היתר ,את העבודות
הבאות:

ב.

___________
חתימות המציע

.)1

לבצע במהלך השנה שטיפות וצילום קווי הביוב (כ 20% -מאורך הצנרת
בכל קוטר) במועצה על בסיס הנחיות שימסרו לו ע"י המועצה.

.)2

לעמוד לרשות המועצה לפתיחת סתימות ברשת הביוב במשך  24שעות
ביממה בכל ימות השנה לרבות שבתות וחגים ,לרבות פתיחת סתימות
במגרשים פרטיים על פי הנחיות המועצה.

.)3

לבצע צילום קווי ביוב בתחום המועצה בהתאם להנחיות שימסרו ע"י
המועצה.

.)4

לבצע שאיבת בורות ספיגה ופינוים בהתאם להנחיות המועצה .הפינוי
יעשה למתקן מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.

בצוע העבודה יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו ,ובהתאם להוראות,
להנחיות ולביאורים שינתנו על ידי המנהל  -בין בתחילת העבודה ובין מעת לעת.
בנוסף ,העבודות תבוצענה בכפוף לכל תקן ,לחוק ולתקנות החשמל ,לחוק המים,
לחוק ולתקנות הבטיחות והגהות ,ולכל דין ,וכן בכפוף למפרט הבין משרדי
והמפרט הכללי המיוחד על נספחיו .יודגש בזאת כי המועצה תקבע עבור הקבלן
סדרי עדיפויות לביצוע העבודה.
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ג.
ד.

ה.

ו.
ז.
ח.
ט.

י.

יא.

הקבלן ישתמש בציוד ברמה גבוהה כמפורט במסמכי מכרז וכן יבצע את העבודה
בטיב ובאיכות מעולים .הקבלן ישתמש בחומרים מאושרים לפי התקן שנקבע ע"י
מכון התקנים הישראלי ,ובהעדר תקן כזה ,בחומרים מטיב מעולה.
הקבלן יעמוד בכוננות לביצוע מיידי של העבודות ,יהיה זמין לקריאה ויתחיל את
עבודתו לכל המאוחר בתוך שעתיים ( )2מקריאה ע"י המוקד העירוני או גורם
מוסמך אחר מטעם המנהל ,בכל ימות השבוע ,כולל ימי שישי ושבת (ממועד כניסת
השבת עד צאתה) וחגי ומועדי ישראל (ממועד כניסת החג ועד צאתו).
במידה והקבלן לא יהיה זמין לביצוע עבודתו תוך המועד כאמור ,תהא המועצה
רשאית לשכור לשם כך את שירותיו של קבלן אחר במקום הקבלן ,ולחייב את
הקבלן בעלות הזמנתו .במקרה כאמור ,יחויב הקבלן בנוסף ,גם בקנס בסך של
 ₪ 2,000בגין כל קריאה שלא נענתה.
הקבלן יהא מחויב לפעול על פי הנחיית המנהל בשטח ציבורי ו/או מוסד ציבורי,
לרבות בביצוע עבודות של פתיחת סתימות בביוב הפרטי ,בכפוף לכל דין .החלטה
בדבר ביצוע עבודה בשטח פרטי תהא נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל,
בכפוף לכל דין.
הקבלן מתחייב לדאוג לקבל את כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לשם
ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ,לרבות אישורי המועצה ,המשטרה וכל רשות
סטטוטורית אחרת כנדרש עפ"י כל דין.
מובהר בזאת למען הסר כל ספק ,כי הקבלן אינו רשאי בשום מקרה לדחות את
ביצוע העבודה למועד אחר אלא אם קיבל את אישור המנהל מראש ובכתב.
הקבלן ינהל יומן בו ירשום את העבודות לביצוע ומועד ביצוען בפועל.
הקבלן מתחייב כי יעמוד לרשות המועצה ויהיה ערוך לספק שירותים גם בשעת
חירום (מלחמה ,רעידת אדמה וכיו"ב) וכי לצורך כך ידאג לרתק עובדים וכן
להחזיק ולספק את הכלים והאביזרים הנדרשים .העובדים אשר ירותקו מטעם
הקבלן יחשבו כחלק ממצבת כוח האדם של המועצה בעתות חירום ולשם כך יציג
הקבלן במועד חתימת הסכם זה ובכל מועד אחר בהתאם לדרישת המנהל ,רשימת
עובדים ,לרבות מס' ת.ז ,וכן רשימת כלי רכב ומספריהם ,העומדים לרשות
המועצה בשוטף ובעתות חירום לצורך ריתוק.
הקבלן ינקוט ,ויהא אחראי על חשבונו כי כל הבאים מטעמו ינקטו ,בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה ,בדרך לאתר העבודה
ובסביבתו ,בעת ביצוע העבודה ,לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה .הקבלן
מתחייב לבצע על חשבונו את תאום התשתיות והתחבורה עם משטרת ישראל וכל
גורם רלוונטי ,ככל וידרש.
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא שמירה ,שילוט ,גידור ושאר אמצעי זהירות
לביטחונו ולנוחיותו של הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך ,או שיידרש על ידי
המועצה ,או שיהיה דרוש על פי דין או הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי .הקבלן
יעמיד באתר העבודה שלטים על פי הנדרש על פי כל דין וכן ידאג להשגת כל
האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלטים ויישא ,על חשבונו
והוצאותיו ,בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות.

נספחים לחוזה
המסמכים המפורטים מטה מצורפים לחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
.4
נספח א'  -תנאים מיוחדים;
א.
נספח ב' -כתב כמויות ולוח מחירים;
ב.
נספח ג'  -הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות;
ג.
נספח ד'  -בטיחות כללי;
ד.
נספח ה'  -תצהיר בטיחות;
ה.
נספח ו'  -אישור בדבר קיום ביטוחים;
ו.
נספח ז'  -נוסח ערבות ביצוע;
ז.
נספח ח' -ערבות בדק;
ח.
___________
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מועדי בצוע
.
.5
א.

הקבלן יתחיל את העבודה במועד שיהא נקוב בצו התחלת העבודה שינתן לו על
ידי המנהל

ב.

הקבלן מתחייב בזאת לבצע את המשימות שיוטלו עליו במהירות ,לסיימה
ולמוסרם לידי המועצה בהקדם ובהתאם להוראות המנהל.

ג.

העבודה תימסר במצב גמור לשביעות רצונו של המנהל ולאחר ניקוי שטח העבודה
מחומרים ומאדמה מיותרים שימצאו באתר העבודה.

ד.

איחר הקבלן במסירת העבודה למועצה ישלם סך של  ,₪ 2,000עבור כל יום
איחור .סכום זה יהא צמוד למדד המחירים לצרכן ביום חתימת חוזה זה ועד
למועד תשלומו בפועל .למען הסר ספק יודגש כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע
מאחריות הקבלן לנזקי המועצה שיגרמו עקב איחור בסיום העבודה.

תקופת ההסכם
6
א .תקופת ההתקשרות הינה למשך  12חודשים החל ממועד חתימת ההסכם על-ידי
מורשיי החתימה של המועצה (להלן" -תקופת ההסכם").
ב.

למועצה ,ולה בלבד ,שמורה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות ב48-
חודשים נוספים ,כולם או חלקם ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי (סך תקופת
ההתקשרות המרבית  60 -חודשים) (להלן " -תקופות ההארכה") ,ובלבד שמסרה
על כך הודעה בכתב לקבלן  60ימים לפני תום תקופת ההסכם ו/או תום תקופת
ההארכה ,על-פי העניין.

ג.

האריכה המועצה את תקופת ההסכם ו/או את תקופות ההארכה ,יחולו יתר תנאי
מסמכי המכרז על תקופת הארכה בשינויים המחויבים.

ד.

על-אף האמור לעיל ,למועצה נתונה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן,
וזאת בהודעה מראש ובכתב ,של  30יום ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
וללא צורך במתן הנמקה מיוחדת.

שכר הקבלן
 .7תמורת ביצוע העבודה על פי חוזה זה ונספחיו ,תשלם המועצה לקבלן סכום כמפורט בהצעת
הקבלן ובהתאם לביצוע .סכום זה כולל את מחירי החומרים ,העבודה ,רווח הקבלן וכל סכום
ו/או הוצאה אחרים הקשורים לביצוע העבודה (להלן" :שכר הקבלן") .שכר הקבלן לא ישונה
במשך תקופת החוזה ,לרבות תקופת האופציה.
חשבונות
.8
א.

ב.

הקבלן יגיש למנהל מדי חודש חשבון בגין החודש החולף .לאחר אישור החשבון כולו
או חלקו ימציא הקבלן למועצה חשבונית מס בגין הסך שאושר אשר ישולם לקבלן
בתנאי שוטף  30 +יום.
אישור התשלומים וביצועם של תשלומים אין בהם משום הסכמת המועצה ו/או המנהל
לטיב העבודה שנעשתה או לאיכותם של החומרים ,ציוד ומוצרים שעליהם מבוססים
התשלומים .המנהל רשאי לדרוש מהקבלן לבצע שינויים בעבודות שכבר אושרו ו/או
לדרוש ממנו החלפת הציוד ו/או הכלים.

___________
חתימות המציע
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ציוד
.9

הקבלן יבצע את העבודות ,בין היתר ,באמצעות הציוד הבא :
 2 .1ביוביות משולבות לחץ ושאיבה  32מ.ק ,.משנת ייצור  2012ומעלה.
 2 .2משאית שאיבה מיכל  15מ"ק לפחות ,משנת ייצור  2012ומעלה.
 .3משאבת בוץ ניידת עצמאית עם מנוע בנזין או דיזל .משאבה זו תהיה בעלת
מעברים גדולים וקוטר של  "6לפחות .המשאבה תהיה בעלת יכולת שאיבה מ -
 5מ' סניקה לעומד של  15מ' .ציוד השאיבה יאפשר להורידו לתוך שוחות או בורות
או כל מאגר אחר בהתאם לצורך.
 .4משאבה מים/ביוב נידת בקוטר  "4לשאיבת שפכים בספיקה של  150מק"ש
לפחות .
 .5משאית משאבה (קומבי) ללחץ גבוה.
 .5משאבת מים/ביוב נידת מצוידת במנוע בנזין או דיזל בקוטר  "6וספיקה של 250
מק"ש לפחות.

ערבות לביצוע ולבדק
.10
בעת חתימת חוזה זה יפקיד הקבלן בידי המועצה ערבות בנקאית אוטונומית בסך
א.
של  ₪ 50,000שתעמוד בתוקפה בחלוף  90ממועד סיום ההסכם.

.11
.12

ב.

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .מדד הבסיס יהיה המדד הידוע האחרון במועד חתימת ההסכם.

ג.

הערבות תהא בלתי מותנת וניתנת לחילוט על פי פניה חד-צדדית של המועצה
בנוסח התואם במדויק את הנוסח המצורף כנספח ז' לנספחי ההסכם.

ד.

בכל מקרה שבו יפר הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה תהא המועצה רשאית
לחלט את הערבות.

ה.

הוארכה תקופת ההסכם האמורה בסעיף  6לעיל ,ידאג הקבלן לחידוש הערבות
הבנקאית לפחות  30יום לפני פקיעת תוקפה ,על-מנת להבטיח שהיא תהא תקפה
בכל עת עד תום  90יום מועד סיום ההסכם .היה והקבלן לא יעשה כן ,תהא
המועצה רשאית לחלט את הערבות שבידה ,ולהחזיק בסכום שחולט כערובה
להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על-פי החוזה.

ו.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד
הקבלן בגין הפרת התחייבויותיו.

למען הסר ספק ,מודגש בזאת ,כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה
תחולנה על הקבלן בלבד.
עם סיום תקופת ההתקשרות ,וכתנאי לאישור חשבון סופי ,יפקיד הקבלן בידי המועצה
ערבות בנוסח המצורף בגובה  20%מערבות הביצוע להבטחת את האחריות לטיבן של
העבודות לתקופה של שנה מתום תקופת ההתקשרות בנוסח המצורף כנספח ח' להסכם.

___________
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השגחה ,נזיקין וביטוח
.13
הקבלן יישא באחריות על פי כל דין לביצוע ו/או אי ביצוע של כל פעולה ו/או מחדל
א.
שינקטו ע"י הקבלן ו /או כל הפועל מטעמו.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על פי הדין ו/או הנהוג ו/אוהמקובל לשם
ב.
שמירה על ביטחונם ו/או רכושם של הציבור ,עובדי הקבלן ,המועצה ,המוסדות,
עובדיהם וצדדים שלישיים כלשהם.
לענין זה ,יודגש כי על הקבלן לתאם כל חפירה שיבצע במסגרת העבודות עם חברת
החשמל ,חברת "בזק" ,כל חברות התקשורת ,הסלולר והאינטרנט וכן עם משטרת
ישראל .תיאומים כאמור ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
הקבלן מתחייב בזה לפצות ו/או לשפות בשלמות את המועצה ומי מטעמה ,על פי
ג.
דרישת המועצה ,על כל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה וכנגד כל תביעה אודרישה ,מכל
עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ו/או צד ג' כלשהו נגדה ו/או נגד מי מעובדיה
ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ,לרבות בגין נזק לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות
הוצאות משפטיות שיגרמו לה הקשור במישרין ו/או בעקיפין למעשיו ו/או מחדליו של
הקבלן.
מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה ומאחריותו לנזקים להם הוא
ד.
אחראי בהתאם לחוזה זה ,ו/או על פי הוראות כל דין ,מתחייב הקבלן לערוך על חשבונו
את הביטוחים כפי שידרשו על ידי יועץ המועצה לביטוח ולהמציא למועצה בתוך 30
ימים ממועד קבלתו הודעה בדבר הזכייה במכרז ,העתק הפוליסות חתומות ע"י
המבטחת בנוסחו המקורי .הביטוחים יהיו בתוקף עד  90יום לאחר תום תקופת החוזה
וכל עוד עלולה להיות חבות שבדין כלפיו.
האמור בס"ק ד' הינו תנאי יסודי לחתימה על החוזה שבלתו רשאית המועצה להביא
ה.
לביטול זכיית הקבלן במכרז.
הפוליסות יכללו התנאים הבאים :הקבלן והמועצה יכללו בשם המבוטח .המועצה
ו.
תירשם כמוטב- .כל הפוליסות יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן.
העדר יחסי עובד מעביד
.14
הקבלן הינו ישות משפטית עצמאית ואין בינו ו/או מי מטעמו לבין המועצה יחסי עובד
א.
מעביד לרבות מוסדותיה ו/או עובדיה .בכל מקרה בו ייקבע אחרת בפס"ד חלוט ,יפצה
ו/או ישפה הקבלן את המועצה ו/או מי מטעמה בכל הוצאה/חיוב שייגרמו מתביעה
ו/או דרישה ו/או טענה כאמור לעיל ,לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.
ב.

הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את התחייבויותיו
על פי חוזה זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו
והשגחתו המלאה של הקבלן ,והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים
בהעסקתם על פי כל דין.

ג.

הקבלן יספק את העובדים הדרושים למתן השירותים האמורים לעיל .הקבלן
מתחייבלהעסיק כח אדם בעל הכשרה מקצועית במספר הדרוש לשם מילוי כל
התחייבויות הקבלן ,תוך הקפדה על לוחות הזמנים שיקבעו.

ד.

הקבלן מתחייב לשלם לעובדים מטעמו שכר על פי הוראות כל דין וידאג לבטחם
בביטוחים הדרושים וליתן להם מלוא התנאים המגיעים להם על פי כל דין.

ה.

הקבלן מצהיר כי ידוע לכל המועסקים על ידו לצורכי ביצוע חוזה זה כי הינם מועסקים
במסגרת הארגונית של הקבלן בלבד וכי המועצה אינה המעביד.

ו.

הקבלן מתחייב למלא כלפי כל עובד שיועסק על ידו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה,
את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם ,הוראות החוק הקיימות כיום ו/או
שיחוקקו בעתיד.

___________
חתימות המציע
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ז.

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המועצה בדבר הרחקתו של אדם המועסק מטעמו באם
לדעת המועצה התנהג האדם שלא כשורה ו/או ברשלנות ו/או בחוסר אכפתיות .הורחק
אדם כאמור ימנע הקבלן מלהשיבו לעבודה עבור המועצה בין במישרין ובין בעקיפין.

איסור הסבה ואיסור העסקת קבלני משנה
.15
הקבלן אינו רשאי להעביר ו/או להסב לאחר ,לרבות על דרך השעבוד ,את זכויותיו ו/או
א.
חובותיו לפי חוזה זה ,כולן או חלקן ,במישרין או בעקיפין ללא הסכמה בכתב ומראש
של המועצה .הסכמה כאמור ,אם ניתנה ,לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המועצה
לבין הנעבר והקבלן יהא אחראי כלפי המועצה לביצוע העבודות.
ב.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה באופן אישי ,ולא להעסיק קבלני משנה לשם מתן
העבודות נשוא הסכם זה ,כולם או חלקם ,אלא לאחר קבלת הסכמת המועצה מראש
ובכתב .העסקת קבלן משנה מותנית בעמידת קבלן המשנה בתנאי סף שנקבעו במסגרת
מסמכי המכרז ,בדיקת העדר ניגוד עניינים ,והיא תתאפשר רק לאחר שהקבלן יקבל
את אישור המזמין מראש ובכתב לגבי העסקת קבלן/קבלני המשנה ,ולגבי זהות
קבלן/קבלני המשנה המוצע על ידו .למועצה שיקול הדעת הבלעדי ,ללא צורך בהנמקה
מיוחדת ,לסרב לאשר העסקת קבלן משנה (הפעלת קבלן משנה ללא אישור בכתב כמוה
כהפרה יסודית של ההסכם).

ג.

בכל מקרה בו נתנה המועצה את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל ,אין ההסכמה
האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה .האחריות לקיום
הוראות חוזה זה ולטיב העבודה תחול על הקבלן הזוכה בלבד .הקבלן יישא באחריות
מלאה לכל מעשה או מחדל של כל מבצעי העבודה ,באי כוחם ועובדיהם.

המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,וזאת על פי שיקול דעתה בלבד ,לאשר לקבלן להחליף
ד.
קבלן משנה ,וזאת על פי בקשה מפורטת בכתב ,שתכלול את פירוט הסיבות להחלפה,
ואת כל הפרטים הנחוצים לגבי קבלן המשנה המחליף ,הכול ע"פ שיקול דעתה הבלעדי
ובכפוף לכל דין.
ביטול החוזה
.16
מבלי לגרוע מהוראת סעיף (6ד) לעיל ,היה והופר החוזה ע"י הקבלן ,תהא המועצה
א.
זכאית לבטל החוזה על פי הודעת ביטול בכתב שתישלח לקבלן ובה יצוינו ההפרות
ומועד ביטול החוזה.
הודעת הביטול תשלח לכל הפחות  30ימים לאחר שהמועצה שלחה לקבלן דרישה
והתראה בכתב לתקן הפרותיו תוך פרק זמן של כשלושים יום והוא לא עשה כן.
ב.

מבלי לגרוע מהזכויות המוקנות למועצה על פי מסמכי המכרז ו/או בחוזה זה ו/או על
פי כל דין ,המועצה רשאית לבטל את החוזה בהודעה בכתב ובאופן מיידי ,בכל אחד
מהמקרים הבאים:
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי
.1
הקבלן ,כולם חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו
לחלוטין תוך שלושים יום ממועד הטלתם.
.2

___________
חתימות המציע

נגד הקבלן ניתן צו פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם
שהוגשה נגדו
או חלקם או נתקבלה על ידו החלטה של פירוק מרצון או
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כללי
.17

.3

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי
חוזה זה ו/או אין בידו להמשיך בביצוע העבודות ואספקת השירותים ,מכל
סיבה שהיא.

.4

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם
חוזה זה אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי
להשפיע באופן כלשהו על ההתקשרות עמו.

.5

האמור לעיל ,יחול בשינויים המחויבים אף על חברה אשר אינו חברה אלא
תאגיד אחר ,לרבות אדם ,שותפות ו/או עוסק מורשה.

ג.

בוטל החוזה כאמור בסעיף זה ,תהא המועצה זכאית החל ממועד הביטול להעסיק כל
תאגיד ו/או גורם אחר לשם קבלת השירותים שהקבלן התחייב לספקם על פי חוזה זה.

ד.

מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על הקבלן ע"פ חוזה זה ועל פי כל דין ומבלי למעט
מהזכויות המוקנות למועצה על פיהם ,הקבלן ישא בכל הוצאה שנגרמה למועצה עקב
הפרת החוזה ,לרבות בגין הפרש עלות ההתקשרות עם גורם אחר.

ה.

בנוסף לאמור לעיל ,במקרה של הפרת החוזה יעמדו לרשות הצדדים לחוזה ,כל
הסעדים והתרופות המוקנים על פי דין.

א.

למען הסר ספק ,יובהר כי חוזה זה בא במקום כל חוזה אחר שבין הצדדים
וככל שקיים ,עובר לחתימת חוזה זה .עוד יובהר כי תנאי החוזה משקפים נכונה את
המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות,
פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות בין בכתב ובין בעל פה ,שאינם
נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.

ב.

המועצה זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה ,כל חוב ,בין קצוב
ובין שאינו קצוב ,המגיע לה ממנו ,בין על פי חוזה זה ובין על פי כל חוזה ,התחייבות או
חבות אחרת על פי כל דין .סעיף זה הינו בבחינת הודעה בדבר קיזוז והמועצה אינה
חייבת לשלוח הודעות נוספות בעניין.

ג.

כל שינוי מתנאי חוזה זה לא יהא בר תוקף אף אם המועצה נהגה על פיהם ,אלא אם
הותנו והוסכמו ע"י הצדדים כדין מראש ובכתב.

ד.

הקבלן מתחייב להישמע להוראותיהם ולהנחיותיהם של הממונים מטעם המועצה
ולספק להם לפי דרישותיהם כל מידע ודו"חות הנוגעים לפעילותה במסגרת חוזה זה.

ה.

התראות לצד השני יינתנו בכתב בדואר רשום או במשלוח על ידי שליח.

ן.

כתובות הצדדים לחוזה זה הן כקבוע במבוא לו .כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי
אחת מן הכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הצד הנמען בתוך  3ימים
ממועד שגורה ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

ז.

כל ויתור על שימוש בזכות ,אורכה ,הקלה וכיוצא באלה לא יתפרשו בכל צורה כויתור
מצד כל שהוא ולא יפגעו בזכויות ,בטענות ,בסעדים ובתרופות העומדים לכל צד לפי
חוזה זה או לפי כל דין.
מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור לחוזה זה הוא בית המשפט השלום בראשון
לציון ובית המשפט המחוזי בלוד – על פי הסמכות העניינית .

ח.

___________
חתימות המציע
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ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:
הקבלן ע"י:

המועצה ע"י:
__________________________
ראש המועצה

___________________________

__________________________
גזבר המועצה

___________________________

___________________
חשב מלווה
________________________
חותמת המועצה
שימו לב -למועצה המקומית באר יעקב מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים; התחייבות כספית זו תחייב את
המועצה רק אם נחתמה על ידי החשב המלווה; ללא חתימת החשב המלווה לצד יתר מורשיי החתימה במועצה (ראש
מועצה ,גזבר) ,בצירוף חותמת מועצה ,אין להסכם זה תוקף מחייב כלפי המועצה והוא בטל ()void
אישור יועמ"ש המועצה
אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי קראתי את ההסכם שבנדון ,ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת
למועצה לחתום ולהתקשר בהסכם זה.
_____________________
היועץ המשפטי למועצה
אימות חתימה (ב"כ קבלן)
אני הח"מ עו"ד _____________ ,ב"כ הקבלן ,מאשר כי הסכם זה נחתם כדין על ידי
ה"ה_______________ מטעם קבלן ,המורשה על פי הוראות מסמכי התאגיד לחתום על
התחייבות זו ובחתימתו יש בכוחו לחייב את התאגיד לעניין הסכם זה.
________________________________
עו"ד

___________
חתימות המציע
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אישור תקציבי
הרינו לאשר בזאת כי :
נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.
ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב
בלתי רגיל מס' ______.
_____________________
ראש המועצה

___________
חתימות המציע

_______________________
גזבר המועצה
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נספח א'
תנאים מיוחדים
פרק א'  -כללי
.1

הגדרות
1.1

1.2
.2

בתנאים המפורטים להלן ובכל מסמכי המכרז/החוזה ,יפורשו המלים הבאות
כאמור בצדו להלן-:
1.1.1

"הקבלן"  -האיש או הגוף המקבל על עצמו את ביצוע העבודה בהתאם
לחוזה ונספחיו כמוגדר בגוף החוזה ונספחיו ו/או כל מי שיבוא תחתיו
בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של המועצה.

1.1.2

"החוזה"  -החוזה שתנאים כלליים אלה נספחים אליו ,דיינו מסמך ג'.

1.1.3

"המנהל" – מנהל מח' מים וביוב ו/או בא כוחו שמונה על ידו בכתב.

1.1.4

"המפקח"  -האדם שיתמנה מזמן לזמן ע"י המנהל לפקח על בצוע העבודה
או חלק הימנה.

1.1.5

"העבודה"  -המבנה ,המתקן או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה.

1.1.6

"אתר העבודה"  -המקרקעין אשר בהם ,דרכם ,מתחתם או מעליהם
תבוצע העבודה ,לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן
לצורך החוזה.

1.1.7

"תכניות"  -התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה ,לרבות כל שינוי
בתכנית כזו שאושר בכתב ע"י המנהל ,וכן כל תכנית אחרת שתאושר מזמן
לזמן ע"י המנהל ו/או המנהל ,ע"פ העניין.

סמכות שנתיי חדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה לפי חוזה זה ,אינן
גורעות מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות או לעשות אותה הפעולה.

תפקידיו וסמכויותיו של המפקח
המפקח יהא מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרים בקשר לביצוע
2.1
העבודה בהתאם להוראות החוזה; וכן יהא רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר אי-
אישורם של עבודה או חומרים .ניתנת הודעה כנ"ל ,יפסיק הקבלן את אותה
העבודה ,או השימוש באותם החומרים ,עד קבלת החלטתו של המנהל.
2.2

___________
חתימות המציע

המפקח לא יהא מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כלשהי מן החובות
המוטלות עליו או על-פי החוזה ,וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע שינוי בעבודה
כלשהי ,העלול לגרום לאיחור בגמר העבודה או לתשלום מיוחד שאינו כלול בחוזה,
או להורות על שינויים כלשהם בביצוע המבנה.
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.3

.4

ניהול יומן
הקבלן ינהל יומן עבודה על טופס הנהוג מהמועצה (להלן" :היומן") וירשום בו מדי
3.1
יום ,פרטים המשקפים ,לדעתו ,את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.
3.2

היומן ייחתם ,מדי יום ביומו ,ע"י המפקח והקבלן .הסתייג הקבלן מפרט כלשהו
מהפרטים שנרשמו על ידי המפקח ביומן ,ירשום ביומן את דבר הסתייגותו
המנומקת; אולם הסתייגותו לא תחייב את המועצה .לא רשם הקבלן הסתייגות
מנומקת כאמור בתוך  3ימים הרי אישר הקבלן את נכונות הפרטים הרשומים
ביומן.

3.3

רישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם  -ושאינם מחייבים את המועצה,
ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם ,אולם לא ישמשו כשלעצמם
עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

הסבת החוזה והמחאת זכות
הקבלן לא יסב ולא יעביר ולא ימחה לאחר/ים את החוזה כולו או מקצתו או כל
4.1
טובת הנאה על פיו או התחייבויות ,לאחר ,פרט אם קיבל הסכמה לכך מאת
המועצה בכתב ומראש בחתימת כל מורשיי החתימה כדין; המועצה זכאית לסרב
או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.
4.2

הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה לפי חוזה
זה לאחר ,אלא אם כן קיבל הסכמה בכתב של גזבר המועצה לכך ובכתב.

.5

היקף החוזה
הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה ,לרבות המצאת כוח אדם ,החומרים ,הכלים,
הציוד ,המכונות ,המתקנים וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם כך.

.6

אספקת תכניות
התכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן ,הם רכושה וקניינה הבלעדי של
6.1
המועצה ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם ,כולם או מקצתם ,אלא
למטרת החוזה בלבד .המועצה תספק לקבלן ,לצורך ביצוע העבודה ,ככל שתידרש
לכך ויתחייב מאופי העבודה ,העתקים מן התכניות במספר הדרוש ,כראות עיניו
של המנהל .עם גמר ביצוע העבודה ,על הקבלן להחזיר למועצה את כל התכניות,
לרבות כל ההעתקים והמסמכים האחרים בקשר להם שברשותו.
6.2

הקבלן יודיע על תכניות ,תכניות עבודה ,תכניות פרטים וההוראות הדרושות ,או
שיידרשו לביצוע העבודה ,בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין והסדיר
של ביצוע העבודה והתקדמותה ולא יגרום לאיחור או לעיכוב בגמר העבודה
והשלמתה.

6.3

העתקים מכל מסמך ,המהווה חלק מהחוזה ,יוחזקו ע"י הקבלן במקום העבודה,
המנהל ,המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו ,יהיה רשאי לבדקם
ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.
פרק ב'  -התחייבויות כלליות

.7

ביקור באתר העבודה
הקבלן מצהיר ,כי לפני הגשת הצעתו לביצוע העבודה ,ביקר באתר העבודה ובחן באופן
יסודי את דרכי הגישה אליו ,השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים ,מקום צינורות המים
הראשיים ,קווי החשמל ,הטלפון ,הביוב ,התיעול וכיו"ב ,מבנים קיימים וכל המתקנים
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והסידורים האחרים ,כולל מבנה שכבות הקרקע וטיבה ,העלולים להשפיע על ביצוע
העבודה.
.8

בדיקת מסמכים
הקבלן מצהיר בזאת כי עיין ובדק ,לפני הגשת הצעתו ,את התכניות ,המפרטים ויתר
הנתונים ,וכן רשימת הכמויות וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה ,או קשורים
בביצוע העבודה ,וכי המחירים שבהצעתו נבדקו היטב על ידו ומהווים תמורה מלאה בעד
כל התחייבויותיו עפ"י החוזה.

.9

ביצוע העבודה להנחת דעתו של המנהל
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ,להנחת דעתו המוחלטת של המנהל
9.1
וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו.
9.2

.10

לוח זמנים ,סדרי ביצוע ודרכי ביצוע
 10.1לוח הזמנים יקבע ע"י המנהל מעת לעת .שינה המנהל את סדרי העדיפויות לביצוע,
לא יהא בכך כדי לזכות את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי ,ולא יהיה בכך כדי
להאריך את תקופת הביצוע.
10.2

.11

.12

הפיקוח אשר בידי המנהל ,או בידי המפקח ,לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו
כלפי המועצה למילוי תנאי חוזה זה ,והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות ,השגיאות,
ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו.

אם יידרש ע"י המנהל ,יהא הקבלן חייב להמציא בתוך  24שעות מיום הדרישה,
פרטים והשלמות בכתב בקשר לדרכי הביצוע ,לשם התאמתם ללוח הזמנים ושלבי
ההתקדמות כאמור ,לרבות השיטות לפיהן יש בדעתו לבצע את העבודה והציוד
שישתמש בו .המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למנהל בין שאישר אותו המנהל
במפורש ובין שלא אישור אותו ,אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת
עליו עפ"י החוזה.

סימון ,מים וחשמל
 11.1הקבלן חייב לפני שיתחיל בבצוע העבודה ,לבדוק את סימני המדידה הדרושים
לביצוע העבודה ,ולוודא את נכונותם ואת דיוקם .הקבלן יהיה אחראי לנכונותם
של סימני המדידה ולדיוקם .נמצאה שגיאה או אי דיוק ,כאמור ,יתקנם הקבלן על
חשבונו והוצאותיו כדי הנחת דעתו של המנהל.
11.2

הקבלן יהיה אחראי לאספקתם ולהחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות
הסימון והסימונים האחרים ,שנקבעו לצורך ביצוע העבודה; ובמקרים של סילוקם
ממקומם פגיעה או שינוי בהם ,יחדשם הקבלן או יחזירם למצב הקודם על חשבונו
והוצאותיו .כן יישא הקבלן באחריות מלאה לשגיאות ולתקלות בביצוע העבודה
שתיגרמנה ע"י סילוק הסימונים האמורים ,קלקולם ,שינויים או פגיעה בהם.

11.3

על הקבלן להביא בחש בון ,שעליו לדאוג לאספקה עצמאית של המים והחשמל
הדרושים לו בזמן ביצוע העבודה.

השגחה מטעם הקבלן
במשך תקופת הביצוע של המשימות ועד למסירתם למועצה ,חייב הקבלן להיות מצוי
באתר העבודה ,להשגיח ברציפות על ביצועה של העבודה ,או להעסיק תדיר לצורך זה באתר
העבודה מנהל עבודה מוסמך.
מינוי מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישורו המוקדם של המנהל,
אשר יהיה רשאי לסרב לתת אישורו ,או לבטלו בכל זמן שהוא ,מבלי לתת נימוק לכך .כל
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ההוראות או הביאורים שינתנו למנהל העבודה ע"י המנהל או המפקח ,דינם כדין ההוראות
או הביאורים שניתנו לקבלן עצמו.
.13

אמצעי זהירות
הקבלן מתחייב להתקין ,לספק ולהחזיק ,על חשבונו הוא ,שמירה ,גידור ,תמרורי אזהרה,
לרבות פנסים מהבהבים ,ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה ולביטחונו ונוחיותו של
הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ע"י המנהל או המפקח ,או שיהיה דרוש
על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

.14

זכות גישה
למנהל ולכל אדם אחר שהורשה לכך ע"י המנהל תהא תדיר זכות כניסה לאתר העבודה,
ולכל מקום אחר שבו נעשית העבודה ,או מובאים ממנו חומרי ,מכונות ,או חפצים כלשהם
לביצוע החוזה ,והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה זו.

.15

עתיקות
גילה הקבלן באתר העבודה עתיקות ,כמשמעותן בפקודות העתיקות ,או בכל חוק בדבר
עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן ,וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או
ארכיאולוגי ,ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימים למנוע הפגיעה בהם ,או הזזתם
ממקומם ,ויודיע על התגלית מייד למפקח.

.16

אי פגיעה בנוחיות הציבור
הקבלן מתחייב ,שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה ,שלא לצורך בנוחיות הציבור
ולא תהיה כל הפרעה ,שלא לצורך ,בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל,
וכיו"ב ,או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.

.17

זכות מעבר
 17.1יזדקק הקבלן ,לצורך ביצוע העבודה ,לקבלת זכות מעבר או שימוש בזכות דומה,
שאינה בבעלותה של המועצה  -יהא חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה
ובתשלום תמורתה ,כפי שיוסכם בין הבעלים ולבין הקבלן.
17.2

.18

הקבלן יתקין במידת הצורך דרך גישה לאתר על חשבונו ,ומוסכם בזה ,כי מחיר
העבודה כולל את הוצאות הקבלן להתקנת דרך מעבר כאמור.

מתקנים :תיקון ונזקים
 18.1עבודה ליד מתקנים כגון :עמודי חשמל ,קווי דואר ,וטלפון ,קווי דלק ,מים וכיו"ב,
תבוצע בתאום עם הנוגעים בדבר.
18.2

לפני תחילת העבודה על הקבלן לסמן באתר תוך תאום עם כל הנוגעים בדבר ,את
מקומם של המתקנים הקיימים באתר העבודה ,לאחר איתור המתקנים יגלה
הקבלן בעבודות ידיים בשטח מוגבל את עומקם .רק לאחר ביצוע עבודות מוקדמות
אלה ,יקבל אישור להתחלת ביצוע עבודות העפר ליד המתקנים ,בהתאם להנחיות
שתינתנה לו ע"י המנהל ו/או המפקח .העבודות המוקדמות לגילוי עומק הקווים
טעונות תאום מראש עם המפקח.

18.3

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שיגרם לכביש ,דרך מדרכה ,שביל ,רשת מים,
ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלגרף ,טלפון ,או מובילים אחרים וכיו"ב ,תוך כדי ביצוע
העבודה ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ,ובין שהיו בו מעשה הכרחי וצפוי
מראש בקשר לביצוע העבודה  -יתוקן על חשבונו של הקבלן באופן יעיל ביותר,
לשביעות רצונו של המנהל ,ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון
הנזק ,והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
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18.4

המועצה תהיה רשאית לתקן את הנזקים והקלקולים ,שהקבלן אחראי להם לפי
סעיף קטן ( )1לסעיף זה ,על חשבון הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות
בתיקון הנזקים והקלקולים כאמור ,המועצה תהיה רשאית לגבותן או לנכותו מכל
סכום המגיע ,או שיגיע לקבלן מאת המועצה ,בכל זמן שהוא ,וכן תהיה רשאית
לגבותו מהקבלן מחובותיו שעל פי סעיף קטן ( )1לסעיף זה.

18.5

ההוצאות הכלליות של הקבלן ,הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאות הקבלן
בגין תיאום וככל שידרש לקבלת היתרי עבודה מגופים ומוסדות הדרושים לצורך
כך כגון מע"צ ,חברת חשמל ,בזק ,משטרה וכיוצ"ב וכן הוצאות אחרות שלא צויינו
ואשר חלות על הקבלן בהתאם לכל דין ו/או נוהג לרבות בדיקות בגין טיב וחומרים
יחולו על הקבלן.

.19

מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים
לפי הוראות המנהל יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר ,שהמועצה תתקשר
איתם וכן לעובדיהם ,לבצע עבודות כלשהן באתר העבודה ובסמוך אליו ,בתנאי שעבודות
אלה אינן כלולות בחוזה עם הקבלן .כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה איתם ולאפשר להם
שימוש ,במידת הרצוי והאפשרי ,בשירותים ובמתקנים שיותקנו על-ידו; אולם הקבלן יהיה
רשאי לדרוש תשלום מתקבל על הדעת כתמורה בעד השימוש האמור .במקרה של חילוקי
דעות בדבר התשלום בעת השימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן ,יקבע המנהל את
שיעורו של התשלום ,וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

.20

ניקוי האתר
 20.1הקבלן יסלק מזמן לזמן מאתר העבודה את עודפי החומרים והפסולת; ומייד עם
גמר העבודה ינקה הקבלן את אתר העבודה ויסלק ממנו את כל המתקנים
הארעיים ,שיירי החומרים ,הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא ,וימסור
את האתר והעבודה כשהם נקיים ומתאימים ומטרתם ולשביעות רצונו של
המנהל.
20.2

לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף קטן ( )1לסעיף זה במועדים שנקבעו ע"י
המפקח ,תהא המועצה רשאית לבצעם על חשבון הקבלן ,והקבלן יישא בכל
ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות ,והמועצה תהיה רשאית לגבותן או לנכותן
מכל סכום המגיע לקבלן מאת המועצה ,בכל זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותן
בכל דרך אחרת.
פרק ג  -השגחה ,נזיקין וביטוח

.21

השגחה מטעם הקבלן
הקבלן או מנהל עבודה מוסמך מטעמו יהי מצוי במקום העבודה ,וישגיח עליה ברציפות
לאורך ביצוע העבודה .מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן לצורך סעיף זה ,יהא טעון אישורו
המוקדם של המנהל ,אשר יהא רשאי לסרב לתת אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי
לתת נימוק לכך; לצורך קבלת הוראות המנהל ,דין בא-כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

.22

רשיונות כניסה והרחקת עובדים
 22.1הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה
של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה ,אם לדעת המנהל או המפקח התנהג
אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידיו ,או שהוא נוהג רשלנות
בביצוע תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  -לא יחזור הקבלן להעסיקו
בין במישרין ובין בעקיפין באתר העבודה.
22.2

___________
חתימות המציע

רשאי המנהל לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה לאחר העבודה,
כולו או מקצתו; משניתנה הוראה כאמור ,ימציא הקבלן למפקח ויתקן מזמן לזמן
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את רשימות העובדים ,שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה ,וכן את
תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם ,כפי שיידרש המפקח ,והמפקח יסדיר את
ענייני הכניסה לאתר העבודה לפי רישיונות כניסה ,כפי שימצא לנכון.
22.3

כל רשיון כניסה לפי סעיף קטן ( )2יהיה רכושה של המועצה והקבלן מתחייב
להחזיר להמנהל את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון ,מייד עם
סיום עבודתו של אותו עובד באתר העבודה ,וכן בכל עת שידרוש המפקח את
החזרתו .כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק
לצורך הכניסה לאתר העבודה לביצועה.

22.4

אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן ( )2או עובד שהמפקח דרש החזרת
רישיון הכניסה שלו  -אחראי הקבלן להרחקתו מאתר העבודה.

.23

אמצעי זהירות
הקבלן מתחייב לספק ולהחזיק על חשבונו הוא ,שמירה ,גידול ,תמרורי אזהרה ,פנסים
מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך
בכך ,או שיידרש ע"י המנהל או המפקח או שהיא דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד
רשות מוסמכת כלשהי.

.24

24.1

מיום העמדת אתר העבודה ,כולו או מקצתו ,לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת
השלמת העבודה ,יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה ולהשגחה עליו.

24.2

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג כל שהוא ,אשר יגרם לכל רכוש לרבות
מבנים קיימים ,מקרקעין ,גידול חקלאי ,בהמות וכל רכוש מכל מין ,אם הנזק נגרם
מחמת מחדל הקשור לביצוע העבודה.

24.3

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם על ידי כל גורם שהוא  -לרבות :אש ,גשם,
שטפונות ,סופות ,גניבות ו/או רעש  -לעבודה ,לציוד ולחומרים הנמצאים באתר
העבודה.

24.4

נגרם נזק כאמור בסעיפים קטנים ( )2ו( )3(-פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף
קטן ( )7להלן) ,יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ,ולא
יאוחר מהמועד שיקבע על ידי המפקח.

24.5

הוראות סעיפים קטנים ( )4( - )1לעיל תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן
תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על ידי הקבלן בתקופת הבדק ,בהתאם לחוזה
ולתנאים הכלליים.

24.6

בכל מקרה נזק לעבודה שנגרם ע"י סיכון מוסכם ,יהיה על הקבלן לתקן את הנזק
בהקדם האפשרי ,אם המהנדס ידרוש ממנו לעשות כן ,והוצאות התיקון תחולנה
על המועצה.

24.7

"סיכון מוסכם" פירושו :פלישת אויב ,פעולת מדינה עוינת ,קרבות (בין שהוכרזה
מלחמה ובין אם לא) או טעות בחישוב סטטי בתכניות או במפרטים ,באשמת
המועצה או מתכנן מטעמה.

24.8

נזק שייגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המועצה ומי שפועל או משתמש בשמה
כחלק מהעבודה ,לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו ,דינו כדין נזק שנגרם ע"י
"סיכון מוסכם".

24.9

הוגשה תביעה נגד המועצה לתשלום פיצויים בגין נזקים כאמור בפסקאות (,)2( )1
( )3ו )5(-לעיל יפצה הקבלן ו/או ישפה את המועצה על כל סכום שהיא תתבע

___________
חתימות המציע
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מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
לשלמו .לפי דרישת המועצה ינהל הקבלן את ההגנה בשמה של המועצה ,ולשם כך
תיתן המועצה לפרקליטיו של הקבלן ייפוי כח .מבלי לפגוע באמור לעיל ,תהא
המועצה רשאית לעכב כל תשלום המגיע לקבלן על פי חוזה זה ו/או מכל מקור
אחר ,וזאת מיד לכשתוגש המועצה דרישה לתשלום פיצויים בגין נזק .המועצה לא
תעכב סכומים כאמור ,אם יומצא לה אישור של חברת ביטוח לפיו היא אחראית
לשיפוי המועצה בגין הנזק הנדרש.
.25

נזיקין לגוף או לרכוש
הקבלן יהא אחראי לכל נזק או אבדן ,מכל מין וסוג שהוא שיגרם בין במישרין ובין בעקיפין,
בין במעשה ובין ב מחדל לגופו ו/או לרכושו של כל אדם לרבות עובדי הקבלן ו/או פועלים
מטעמו ,עובדי המועצה ו/או הפועלים עבורה ו/או הפועלים מטעמה ,המפקח ו/או עובדי
המפקח ו/או הפועלים מטעם המפקח.

.26

זכויות פטנטים וכיו"ב
הקבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל חיוב הנובע מתביעה ,דרישה ,הליך ,נזק,
הוצאה ,היטל וכיוצ"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר
או זכויות דומות בדבר השימוש ,תוך כדי ביצוע העבודות עפ"י החוזה ו/או שימוש
במתקנים ו/או במכונות ו/או בחומרים שיסופקו ע"י הקבלן בקשר לביצוע העבודות עפ"י
החוזה.

.27

תשלום דמי הביטוח
 27.1הקבלן מתחייב בזאת לשלם דמי ביטוחים במועדיהם.
27.2

לא שילם דמי ביטוח כלשהו במועד ,תהא המועצה רשאית לפי שיקול דעתה ,לשלם
את השיעור שלא שולם ,ולנכות את סכום דמי הביטוח מהתשלומים המגיעים
לקבלן על פי חוזה זה ו/או מכל תשלום המגיע לקבלן מהמועצה מכל מקור שהוא.

.28

שימוש בכספי הביטוח
הקבלן יהא חייב להשתמש בכל סכום שיקבל מהביטוח תיקון כל נזק ו/או אובדן שיגרמו
ו/או לשם פיצוי ו/או שיפוי הנפגע ו/או המועצה.

.29

ביטוח מעבידים וביטוח לאומי
 29.1הקבלן יבטח את עובדיו ו/או פועליו בביטוח מעבידים.
29.2

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי הוראות חוק הביטוח
הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
פרק ד'  -ע ו ב ד י ם

.30

אספקת עובדים של הקבלן
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודה ,את ההשגחה
עליהם ואמצעי תחבורה בשבילם ,וכל דבר אחר הכרוך בכך.

.31

אספקת כוח אדם
 31.1הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע
העבודה בהתאם ללוח הזמנים בתוך המועד הקבוע לכך בחוזה; וכן הוא מתחייב
להיות בעצמו או לדאוג לכך ,שמנהל העבודה מוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה
בשעות העבודה ,כדי שהמנהל או המפקח יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו
הוראות שהוא רשאי לתת לפי החוזה והתנאים הכלליים לקבלן .הוראה ,או דרישה
שנמסרה למנהל עבודה של הקבלן ,תיחשב כאילו נמסרה לקבלן.

___________
חתימות המציע
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המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול

.32

31.2

הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים ,שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ,ויקיים תנאי
עבודה ,בהתאם להוראות כל דין.

31.3

לפי דרישה במכתב מאת המנהל או המפקח ,יחליף הקבלן את מנהל העבודה
המוסמך ,או מנהלי העבודה האחרים ,ו/או כל עובד אחר ,אם לדעת המנהל אין
הם מתאימים לתפקיד.

31.4

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח ,בדבר הרחקתו מאתר העבודה
של כל אדם המועסק על ידו באתר העבודה ,אם לדעת מהנדס העירייה או המפקח
התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידיו ,או שהוא מבצע
תפקידיו ברשלנות .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  -לא יחזור הקבלן להעסיקו
בין במישרין ובין בעקיפין ,באתר העבודה .אי מילוי הוראת סעיף קטן זה ,יחייב
את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך  -.3,000ש"ח ליום לכל פועל ,בעל
מלאכה או עובד אחר ,שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה.

31.5

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים
ורווחתם כדרוש בחוק .ובאין דרישה בחוק כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודה ,במובן
חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד .1954 -

פנקסי כוח אדם ומצבות כח אדם
 32.1הקבלן מתחייב לנהל בצורה נאותה ,פנקסי כח אדם ,שיירשם בהם שמו ,מקצועו
וסוגו במקצוע של כל עובד ,וכן ימי עבודתו ,שעות עבודתו ושכר עבודתו.
32.2

.33

הקבלן מתחייב להמציא למועצה ולפקח ,לפי דרישה ,את פנקס 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.

רווחת העובדים
הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות
אכילה נאותים באתר העבודה לשביעות רצונו של המפקח.
פרק ה'  -ציוד ,חומרים ואורח מקצועי

.34

אספקת ציוד מתקנים וחומרים
 34.1הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו והוצאותיו ,את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים
והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.
34.2

.35

רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע
יעיל של העבודה בקצב הדרוש.

חומרים ומוצרים
 35.1כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה יהיו חדשים
ושלמים בתכונותיהם מכל הבחינות להוראת מסמכי החוזה ולדרישות התקנים
הישראלים המעודכנים .בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם -יהיו אלה
חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו ע"י המנהל.

___________
חתימות המציע
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מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים
השונים שמתירים התקנים הישראליים ,אלא אם כן נקבע להם במסמכי החוזה
במפורש ,סוג אחר.
35.2

.36

מוסכם במפורש ,שהקבלן אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים שיתגלו
בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה ,אף אם החומרים או
המוצרים אלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים ,ואושרו ע"י המנהל.

הוצאות הבדיקות
 36.1התשלומים וההוצאות הכרוכים בבדיקות דגימות בדיקת תקן ,ניסויי העמסה
וכל בדיקות וניסויים מכל מין וסוג הכרוכים בבדיקת העבודה לדעת מהנדס
המועצה יחולו על הקבלן במלואם ,כולל הוצאות הבדיקות בין שהעבודה או
חלקיה עמדו בדרישות הבדיקה ובין שהעבודה או חלקיה לא עמדו בדרישות
האמורות.
36.2

כל החומרים והמוצרים  -בין אלה המיוצרים בבית חרושת ,בבתי מלאכה
ובמקומות אחרים ,בין אלה הנעשים באתר העבודה  -אשר יידרשו לשם בדיקות
תקניות או אחרות יספקו ע"י הקבלן על חשבונו והוצאותיו.

36.3

הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם בדיקת תקניות או אחרות,
למקום בו יורה המנהל והוצאות הובלתם למקום הבדיקות יחולו על הקבלן.

36.4

ההוצאות לבדיקות  -בין בדיקות חוזרות ונשנות ובין בדיקות רגילות ,יחולו על
הקבלן.

.37

מדגמים
כל המדגמים שהקבלן חייב לעשותם בהתאם למסמכי החוזה ,יסופקו ע"י הקבלן למועצה
על חשבונו והוצאותיו של הקבלן .מדגמים אחרים  -חייב הקבלן לעשותם לפי דרישת
המנהל על חשבונן המועצה.

.38

אורח מקצועי
כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה ובאורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונו המלא
של המנהל .עבודות שלגביהן קיימים חוקים ,תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות,
תבוצענה בהתאם לחוקים ,לתקנות ולהוראות אלה .מחובתו של הקבלן להמציא למנהל
אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות לחוקים ,לתקנות ולהוראות
האמורות לעיל ,וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן

.39

בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים
 39.1הקבלן חייב לתאם מראש עם המפקח מועדי בדיקות באתר וכן מועדי ביצוע
העבודות שהמפקח יקבע (או שנקבע במפרט הטכני המיוחד) שנוכחותו הכרחית
בזמן ביצוע אותן עבודות.
39.2

הקבלן מתחייב למנוע כיסויו או הסתרו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות
מכוסה או מוסתר ,ללא הסכמתו של המפקח.

39.3

הושלם חלק כלשהו ,מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן על
כך למפקח 24 ,שעות מראש ,כדי לאפשר למפקח לבדוק ,לבחור ולמדוד את החלק
האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו ,ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם
יכוסה אותו חלק מן העבודה.

39.4

לא בדק המפקח את חלק העבודה ,שנועד להיות מכוסה או מוסתר כאמור בסעיף
( )2לעיל ,יודיע על כך הקבלן למנהל וימלא אחר הוראותיו.

___________
חתימות המציע
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.40

39.5

כיסה הקבלן חלק כלשהו מן העבודה מבלי שקיבל אישור מהמפקח או מהמנהל,
או לא הודיע הקבלן למפקח מראש על הכיסוי ,יגלה ויחשוף הקבלן ,על חשבונו
והוצאותיו ,לשם ביקורת ,את אותו חלק מהעבודה שכוסה ,עפ"י דרישת המפקח
ובתוך הזמן שנקבע על ידו ,ויכסנו מיד לאחר אישורו ע"י המפקח.

39.6

אם הקבלן לא ימלא אחר דרישת המפקח כאמור בסעיפים הקטנים ( )4ו )5(-או
יתרשל בכך ,יהא המנהל רשאי להעסיק פועלים על חשבונו של הקבלן והוצאותיו,
לשם גילוי חלק כלשהו מהעבודה וכיסויו.

39.7

הוצאות שחלו לפי סעיף זה על הקבלן ,רשאית המועצה לנכותן מכל סכום שיגיע
לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
 40.1המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן/תוך כדי מהלך העבודה:
על סילוק חומרים שונים מאתר העבודה שאינם מתאימים לייעודם לדעת
.1
המפקח ,בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה.
.2

על הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם ,במקום החומרים
האמורים בפסקה  '1דלעיל.

.3

על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של כל חלק שהוא מהעבודה שהוקם
ע"י שימוש בחומרים בלתי מתאימים ,או במלאכה בלתי מתאימה ,או
בניגוד לתנאי החוזה.

40.2

כוחו של המפקח לפי סעיף קטן  '1לעיל יפה על אף כל בדיקה שנערכה ע"י המפקח,
ועל אף תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

40.3

לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  '1לסעיף זה ,תהא המועצה
רשאית לבצעה על חשבון הקבלן ,והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע
ההוראה ,והמועצה תהא רשאית לגבותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא,
וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
פרק ו'  -התחלת העבודה/משימה ,מהלכה סיומה והארכתה

.41

מועד התחלת העבודה
הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע ע"י המנהל בהוראה בכתב ,שתיקרא "צו
התחלת העבודה" ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה ,בתוך התקופה שנקבעה
בצו התחלת העבודה.

.42

הכנות לביצוע העבודה
לפני התחלת ביצוע העבודות/משימות יגדר הקבלן את אתר העבודה וינקוט בהתקנת
סידורי ההגנה בפני שיטפונות ,יקים צריף או מבנה ארעי אשר ישמש מחסן לחומרי עבודה
וכלים ,ובית שימוש זמני בשביל הפועלים.

.43

מועד סיום
 43.1בכפוף לדרישה כלשהי הכלולה במסמכי החוזה ,בדבר השלמת חלק כלשהו
מהעבודה לפני סיומה המלא של העבודה ,מתחייב הקבלן לסיים את העבודה כולה
בתוך הזמן שנקבע בחוזה ,שמניינו יתחיל מהתאריך שיקבע בצו התחלת העבודה.

___________
חתימות המציע
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43.2

.44

ניתנה הארכה לסיום העבודה כולה ,בהתאם לסעיף  48דלהלן ,יוארך המועד
לסיום העבודה בהתאם לכך.

ארכה לסיום העבודה
 44.1הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון
לצורך קביעת מועד השלמת העבודה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה
שהובאה בחשבון כאמור ,רשאי המנהל לקבוע בה את השינוי במועד השלמת
העבודה בהתאם לשינוי המשוער בתקופה הדרושה לביצוע העבודה.
44.2

נגרם עיכוב בביצוע העבודה ע"י כוח עליון או תנאים אחרים ,שלדעת המהנדס לא
הייתה שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב  -רשאי הקבלן
לבקש ארכה במועד השלמת העבודה בתנאי כי:
הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר 30
.1
יום מתום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.
.2

44.3
.45

.46

הקבלן יהיה חייב להביא ראיות ,לשביעות רצונו של המפקח ,לרבות יומן
עבודה ,שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.

המנהל יקבע את שיעור הארכה ויודיע לקבלן על כך בכתב.

קצב ביצוע העבודה
אין הקבלן מתקדם לדעת המפקח ,בביצוע העבודה במידה המבטיחה את סיומה
45.1
במועד הקבוע בחוזה ,או גמר הארכה שניתנה לסיום העבודה – יודע המנהל
לקבלן על כך בכתב והקבלן ינקוט מייד באמצעים הדרושים כדי להבטיח את
סיום העבודה במועדה .אי מתן הודעה ע"י המנהל לפי סעיף קטן זה אינו משחרר
את הקבלן ממילוי התחייבויותיו לסיום העבודה במועד שנקבע בחוזה.
45.2

בחר הקבלן ,בין היתר ,לשם סיום העבודה במועדה ,לעבוד במשמרות ,וקיבל
אישור לכך מאת המנהל ,לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים עקב העבודה
במשמרות .הקבלן יפצה ויפטור את המועצה על חשבונו והוצאותיו ,מכל תביעה
שתוגש נגדה בכל הקשור או הנובע מעבודה במשמרות.

45.3

ככל שיסבור המנהל ,בכל זמן שהוא להחיש את הקצב ביצוע העבודה כפי שנקבע
תחילה ,יפנה בכתב אל הקבלן ,והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת
ביצוע העבודה כמבוקש ע"י המנהל ,וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות
המפקח לצורך זה ,בנוגע לשעות העבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה.

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
 46.1אם לא יסיים הקבלן את ביצוע העבודה במועד שנקבע בחוזה ,או עד גמר הארכה
לסיום העבודה ,ישלם הקבלן למועצה סכום שווה ערך בשקלים סך של ₪ 2,000
כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בעד כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע
לסיום העבודה לבין מועד סיום העבודה בפועל .סכום זה יהא צמוד למדד
המחירים לצרכן מיום חתימת חוזה זה ועד מועד התשלום בפועל.
46.2

___________
חתימות המציע

המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים ,האמורים בסעיף קטן  '1מסעיף
זה מכל סכום שהוא ,וכן תהא רשאית לגבות מהקבלן בכל דרך אחרת .תשלום
הפיצויים או הניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו
לסיים את העבודה ,או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
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.47

.48

הפסקת ביצוע העבודה
 47.1הקבלן חייב להפסיק את ביצוע העבודה ,כולה או מקצתה ,לזמן מסוים או
לצמיתות ,לפי הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ותקופה שיצוינו
בהוראה ,ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב ע"י המנהל.
47.2

הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי סעיף קטן  ,'1ינקוט הקבלן אמצעים
לאבטחתה ולהגנתה לפי הצורך ,לשביעות רצונו של המפקח.

47.3

הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לצמיתות ,לאחר שניתן לקבלן ע"י המנהל
צו התחלת עבודה ,והקבלן החל בביצוע למעשה ,יגיש הקבלן ,בתוך  60יום מהיום
בו ניתנה לקבלן הוראה להפסקת העבודה לצמיתות ,חשבון סופי לגבי אותו חלק
עבודה שבוצע למעשה.

שימוש או אי שימוש בזכויות
 48.1הסכמה מצד המנהל לסטות מתנאי החוזה במקרים מסוימים ,לא תהווה תקדים
ולא ילמדו ממנו גזירה שווה למקרה אחר.
48.2

.49

.50

לא השתמש המנהל או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי מסמכי החוזה במקרה
מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ,ואין ללמוד מהתנהגות
זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי מסמכי החוזה.

קבלת העבודה
49.1
הושלמה העבודה/המשימה  -יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב ,והמפקח ,אם
ימצא שהעבודה אמנם הסתיימה ,יקבע תאריך ל"קבלת העבודה" ע"י המועצה.
בקבלת העבודה ישתתפו המנהל ,לרבות המפקח והקבלן .באותו מעמד ירשם
פרוטוקול ויחתם ע"י המנהל והקבלן .בפרוטוקול ירשמו תיקונים והשלמות אשר
יידרשו ע"י נציגי המועצה ,והתקופה אשר הוקצבה לקבלן לבצע את התיקונים
וההשלמות.
49.2

חייב הקבלן לפי מסמכי החוזה להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד מסויים לפני
המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה כולה ,או שהושלם חלק כלשהו מהעבודה
והמועצה החזיקה או השתמשה בו ,תיערך קבלת העבודה לפי האמור בסעיף '1
לעיל לגבי חלק העבודה הגמור .קבלת חלק העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלבצע
ולהשלים לשביעות רצונו של המפקח ,כל חלק או פרט שטרם בוצע או הושלם
לשביעות רצונו ,באותו חלק העבודה שלגביו נערכה קבלת עבודה.

49.3

קבלת עבודה כלשהי אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי
ממסמכי החוזה.

49.4

קבע המנהל כי הושלמה העבודה או הושלם החלק המסויים מהעבודה שעל הקבלן
היה להשלימו במועד מסויים ,חייב הקבלן למסור למועצה את העבודה או אותו
חלק מסויים מהעבודה כאמור ,הכל לפי העניין ,והקבלן אינו רשאי לעכב את
מסירת העבודה או חלק המסוים מהעבודה ,מחמת דרישות ,טענות או תביעות
כלשהן שיש לו כלפי המועצה.

המועצה רשאית בכל עת לתפוס את העבודה
 50.1אין בהוראת פרק זה כדי למנוע מן המועצה ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,לתפוס
ולהשתמש בחלקי העבודה ששימושם דרוש לה.
50.2

___________
חתימות המציע

לקבלן אין זכות עיכבון על האתר או על העבודה .קיבל הקבלן דרישה לסלק ידו
מהאתר הוא יהא חייב לעשות כן בתוך  24שעות לכל המאוחר ממועד קבלת
51
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הדרישה .לא סילק הקבלן ידו כאמור לעיל ובמועד יהא חייב בפיצוי מוסכם בסך
 ₪ 10,000בגין כל יום איחור בסילוק ידו החל מהיום השני ממועד קבלת הדרישה
ועד למועד סילוק היד בפועל.
.51

פגמים וחקירת סיבותיהם
 51.1התגלו פגמים ,ליקויים וקלקולים בעבודה ,בזמן ביצועה או בתוך תקופת הבדק,
רשאי המנהל לדרוש מהקבלן לחקור ,בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו של המנהל,
אם סיבת הפגמים ,הליקויים והקלקולים שנתגלו בעבודה; נמצא שהפגם ,הליקוי
או הקלקול הוא כזה שבו נע מבלאי טבעי ,יחולו הוצאות החקירה והתיקונים על
המועצה ,נמצא שהפגם הליקוי או הקלקול הוא כזה ,שהקבלן אחראי לו ,יחולו
הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו והוצאותיו את
הפגמים הליקויים או הקלקולים הניתנים לתיקון.
51.2

נתגלו פגמים ,ליקויים וקלקולים בעבודה בתוך  5שנים לאחר גמר תקופת הבדק,
הנובעים מביצוע עבודה שלא בהתאם למסמכי החוזה ,יהיה הקבלן חייב לתקן
הפגמים ,הליקויים והקלקולים וכל הכרוך בהם על חשבונו והוצאותיו .אם אין
פגמים ,הליקויים והקלקולים ניתנים לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים
למועצה ,בסכום שייקבע ע"י המנהל.

.52

תיקונים ע"י אחרים  -על חשבונו של הקבלן
לא ימלא הקבלן אחר הוראה מהוראות המשנה לסעיפים  53 ,52דלעיל ,רשאית המועצה
לבצע העבודות האמורות ע"י קבלן אחר בכל דרך אחרת ,ובמידה שההוצאות האמורות
חלות על הקבלן ,תהא המועצה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת
של  15%שייחשבו כהוצאות משרדיות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהא
המועצה רשאית לגבות מהקבלן בכל דרך אחרת.

.53

שינויים
המנהל רשאי להורות ,בכל עת שימצא לנכון ,על עשיית שינויים בעבודה ובכל חלק ממנה,
לרבות שינויים בצורתה של העבודה ובאופייה ,בסגנונה ,בממדיה וכיו"ב .הקבלן מתחייב
למלא אחר הוראותיו .מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה ,רשאי המנהל להורות על:
הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן.
.1
השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות.
.2
שינוי האופי ,הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות.
.3
שינוי גבהיי המפלסים ,המתארים והממדים של העבודה ופרטיה.
.4
הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוע העבודה.
.5

.54

ההוראה לשינויים תינתן בכתב
הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה ,אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב מאת
המנהל.

.55

היקף שינויים גדול
 55.1לפני שיבצע כל שינוי ,יבדוק הקבלן את ערכו של השינוי .אם ערכו של שינוי
מסוים ,בתוספת לכל השינויים הקודמים ובתוספת להגדלת האומדן עקב אי
התאמה של רשימת הכמויות ,יעלה על ערך העבודה ב -25%מערך החוזה חייב
הקבלן להודיע על כך בכתב למנהל ,ולא יבצע את השינוי לפני שיקבל הוראה
בכתב מהמנהל.
55.2

___________
חתימות המציע

קיבל הקבלן הוראה לשינויים המעלה את ערכם הכללי של כל השינויים מעל
ל -25%מהסכום הנקוב בחוזה  -בין שערכם הכללי של כל השינויים ,לרבות ערכם
של השינויים לפי ההוראה האמורה ,היה ידוע לו ,ובין שערכם הכללי נתברר לו רק
לאחר זמן  -ולא טען הקבלן בתוך  10ימים מיום קבלת הוראת השינויים האמורה,
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שאין היא מחייבת אותו  -אין שומעים את תלונותיו לאחר מכן ,ודין שינויים אלה
כדין השינויים שערכם אינו עולה על  25%מהסכום הנקוב בחוזה.
.56

הערכת שינויים
ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים ,ייקבע ע"י מהנדס המועצה עפ"י
מחירון דקל לאחר הנחה בשיעור .20%

.57

תביעות הקבלן
הקבלן יגיש בסוף כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים,
57.1
שלא הותנה עליהם ,ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה שביצע
בחודש שחלף.
57.2

תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות ,כאמור בסעיף קטן  '1דלעיל ,רואים את
הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.

57.3

הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודה מחמת דרישה ,תביעה או טענה כלשהי שיש
לו כלפי המועצה.

.58

החובה להגיש ניתוח תמחירי
לצורך קביעת מחירים לעבודות שאינם כלולות בלוח המחירים ,יהא הקבלן חייב ,עפ"י
דרישת המנהל ,להמציא ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפריטים כלשהם.

.62

אסור לעכב את ביצוע השינויים
הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועם של השינויים מחמת אי קביעת ערכם ,ועליו לבצעם
מיד עם קבלת ההוראה מאת המנהל.
פרק ח'  -ת ש ל ו מ י ם

.63

חשבונות ביניים
מוסכם במפורש בין הצדדים כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם ,לא ישמש כל הוכחה
לאישור מחיר שלא נכלל במסמכי החוזה.

.64

חשבון סופי
שכר הקבלן יקבע סופית על יסוד המכפלות של מחיר היחידה שבכתב הכמויות
64.1
בהוספת או הפחתת ערכם של השינויים שייכנסו לעבודה לפי הוראות השינויים
שיינתנו ,אם יינתנו.
64.2

החשבון הסופי לרבות החישובים הסופיים של הכמות יוגש ע"י הקבלן למפקח עד
סיום העבודה כולה ,ולא יאוחר משוטף  30 +יום מסיום העבודה כולה.

64.3

לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין ,בתוך המועד הנקוב בסעיף קטן
 66.2לעיל ,יערוך המפקח לפי הוראה בכתב שתינתן לו ע"י המנהל את החשבון
הסופי.

64.4

נערך החשבון הסופי ע"י המפקח כאמור בסעיף קטן  66.3לעיל ,יחשב חשבון סופי
זה כאילו נערך ע"י הקבלן ,יאושר ע"י המפקח והמנהל ויחייב את הצדדים.

64.5

השכר שישולם למפקח עבור עריכת החשבון הסופי במקום הקבלן ,כאמור בסעיף
קטן  64.3לעיל ,יקבע על ידי המנהל ,וישולם למפקח מתוך היתרות המגיעות
לקבלן ,מתוך החשבון הסופי או מתוך הערכיות שנתן הקבלן למועצה.

___________
חתימות המציע
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.65

תשלומי יתר
אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה ,יחזירם למועצה ,תוך  15יום
ממועד דרישתה בכתב .לא השיב הקבלן התשלום ביתר בתוך  15ימים יתווספו לסכום
ההחזר ריבית בשיעור שנתי של  15%ממועד הדרישה ועד לתשלום בפועל .אין האמור לעיל
גורע מזכותה של המועצה לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור ,מכל סכום
המגיע ממנה לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא בקשר לחוזה
זה או לגבותם בכל דרך אחרת.
פרק ט'  -סיום החוזה או אי המשך ביצועו

.66

.67

תפיסת אתר העבודה ע"י המועצה
 66.1בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא המועצה רשאית ,לאחר מתן הודעה מראש
בכתב של  30ימים ,לתפוס את אתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו
ולהשלים את העבודה בעצמה ,או בכל דרך אחרת ,ולהשתמש לשם כך בכל
החומרים ,הציוד ,המתקנים שבאתר העבודה ,וכן למכור את עודפי החומרים
ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע
למועצה מהקבלן לפי החוזה:
כשהקבלן פושט את הרגל או שניתן נגדו צו כינוס או במקרה של גוף מאוגד
א.
ניתן צו לפירוק ,או כל צו שמשמעותו הליכי חדלות פרעון.
כשהקבלן מסב את החוזה ,כולו או מקצתו לאחר ,או מעסיק קבלן משנה
ב.
בביצוע העבודה ללא הסכמת המועצה בכתב.
כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.
ג.
כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ,או שהוא מפסיק לחלוטין או
ד.
למעשה את מהלך ביצועו ואינו מציית ,בתוך  7ימים ,להוראה בכתב
מהמנהל להתחיל ,או להמשיך בביצוע העבודה.
כשיש בידי המנהל להנחת דעתו ,שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה.
ה.
כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה ,שהקבלן או אדם אחר בשמו
ו.
של הקבלן ,נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה
כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.
66.2

תפיסת אתר העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן  68.1אין בהם
משום ביטול החוזה ע"י המועצה ,והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי
החוזה ,פרט להתחייבויות שהמועצה תמנע מהקבלן למלאן; ומאידך לא תהא
המועצה חייבת כלפי הקבלן ,אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים להלן.

66.3

סמוך לאחר תפיסת אתר העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו ,לפי סעיף קטן 68.1
יקבע המנהל ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום ,אשר לדעתו זכאי בו הקבלן
בעד עבודות שביצע.

66.4

בשעת תפיסת העבודה כאמור ע"י המועצה ,לא תהא המועצה חייבת לשלם לקבלן
סכום כלשהו בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ,ולאחר מכן עד שיתבררו
ויאושרו ע"י המנהל הוצאות השלמת העבודה ובדיקה ,וכן דמי נזק שנגרם למועצה
ע"י כל דחייה בהשלמתה ונזקים או הוצאות כלשהן שנגרמו למועצה ע"י הקבלן,
וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם.

שימוש או אי שימוש בזכויות ע"י המועצה
 67.1הסכמה מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא
תהווה תקדים ,ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרים אחר.

___________
חתימות המציע
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67.2

___________
חתימות המציע

לא השתמשו המועצה או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה
מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ,ואין ללמוד מהתנהגות
זו ויתור על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
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נספח ב'
כתב כמויות ולוח מחירים
תיאור העבודה

משאית ביובית
שטיפה +צוות  15טון
משולבת  +שאיבה
משאית גדולה 32
מ"ק +שאיבה
משאית מסוג קומבי
לחץ גבוה  150אטמ' +
שאיבה
פתיחת סתימה
משאית משולבת 15
טון  +שאיבה
פתיחת סתימה ע"י
משאית גדולה+
שאיבה +שטיפה
פתיחת סתימה ע"י
משאית קומבי בלחץ
גבוה +שאיבה
שאיבה ע"י משאבה
נגררת  "6 "4לפי
הצורך
משאבה נגררת
שעה נוספת עבור
פתיחת סתימה רגילה
צילום קווי ביוב
וניקוז בכל הקטרים
כנ"ל -שעת עבודת
צילום

יחידת מדידה

כמות

מחיר
ליחידה
בש"ח

יום עבודה8 -
שעות

1

2,200

יום עבודה8 -
שעות
יום עבודה – 8
שעות

1

3,500

בחג או שבת תוספת 20%
• המועצה מתחייבת להזמין  4ימי
עבודה בחודש
חג -שבת תוספת 20%

1

9,000

חג -שבת תוספת 20%

קריאת חירום עד 1
 4שעות עבודה

800

חג -שבת תוספת 20%

קריאת חירום עד 1
 4שעות עבודה

1,200

חג -שבת תוספת 20%

קריאת חירום עד 1
 2שעות

2,600

חג -שבת תוספת 20%

יום עבודה8 -
שעות

1

3,000

חג -שבת תוספת 20%

 1שעה
 1שעה

1
1

300
300

חג -שבת תוספת 20%
חג -שבת תוספת 20%

יום עבודה8 -
שעות
 1שעה

1

2,600

חג -שבת תוספת 20%

1

250

חג -שבת תוספת 20%

___________
חתימות המציע

הנחה
מוצעת
(שיעור
הנחה
אחיד)

מחיר לאחר
הנחה

הערות
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נספח ג'
תצהיר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות
א.

אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

ב.

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ/.ח.צ/.ע.ר.
____________________ (להלן" :המציע") ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו אינו
נמצא ,ומתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם המועצה המקומית באר יעקב (להלן:
"המועצה") ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בין בפעולה ,בין ההסכם ובין
בהתקשרות חד צדדית ,שאני ,מי מבעלי השליטה בי ו/או מי ממנהליי הינם צד להם ו/או כפופים
להם ,בין לבד ובין ביחד עם אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין.

ג.

הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי אינם נמצאים במצב של ניגוד
עניינים כאמור ואף יתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור ,בעתיד.

ד.

הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי יבצעו את העבודות הכלולות
במסגרת מכרז מס' ____________ תוך שמירה על טוהר המידות לאורך כל תקופת
ההתקשרות בין הצדדים.

בהצהרה זו :בעל שליטה בתאגיד – מי שמחזיק בשיעור של  25%לפחות מהמניות של התאגיד
או ככל שמדובר בשותפות – ב 25% -לפחות מהשליטה בשותפות.

 .5תאריך

___________
חתימות המציע

.2 .1

.4 .3
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נספח ד'
נספח בטיחות כללי
 .1הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות,
על פי הוראות הדין ,הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח במועצה ונספח הבטיחות כללי.
 .2נושאי בטיחות:דגשים
מזכירים בזאת לקבלן כי כל העבודות הנוגעות לעבודה במתקני ביוב ,במיוחד אלה הנמצאים
במבנים סגורים ו/או במבנים תת-קרקעיים ,חלה עליהן תקנות הבטיחות לעבודה במקום מוקף.
על הקבלן להצטייד בהתאם לחוק ,לשמור עותק ממנו במקום גלוי בכל מתקן שאיבה ומידי פעם
לערוך השתלמות לעובדים הנוגעת לסעיפי התקנות הנדונות.
 .1על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה
לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד ( 1954-להלן" :חוק ארגון הפיקוח")
ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש] ,תש"ל ( 1970-להלן" :פקודת הבטיחות") והתקנות על
פיהם.
 .2על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם שלומם
ובריאותם של עובדיו ,עובדי המועצה וכל אדם ו/או גוף שהוא ,לקיים את כל הוראות ונהלי
הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח במועצה.
 .3הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב מתן
השירותים,בין היתר בהקשר לטיב השירותים ,התהליכים ,המבנים ,הציוד והחומרים אשר
הנם בשימוש ,ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את
עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.
 .4מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לשירותים
נשוא הסכם זה ,לבטיחות ולשלום עובדיו ,מפקחים ומהנדסים של המועצה או מטעמה הבאים
לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים
והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.
 .5מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים ,לסמן באופן בולט ובשלטי
אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה,
העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא ,גדר לבטח( בהתאם להוראות פק'
הבטיחות )מכונות ,חומרים ,ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים
למניעת התלקחות חומרים ,למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה .כן מתחייב הקבלן לנקוט
באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה.
 .6על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם
לדרישות הדין ,הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.
 .7הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים
בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא פגמים או ליקויים
העלולים לסכן מאן דהוא ,וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.
 .8הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך
להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 .9הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם
וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא ,הכל בהתאם להוראות
הדין וכללי הבטיחות.
 .10במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או
ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו/או למפקח
במועצה ,ולמפקח מטעם משרד העבודה (במידה והדבר נדרש על פי כל דין) .מבלי לפגוע
___________
חתימות המציע
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בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו/או המפקח במועצה תוך
72שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים דומים בעתיד.
 .11במידה וימצא המנהל ו/או המפקח במועצה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר
התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן ,תוכל המועצה באמצעות המנהל ו/או
המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן .היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך  7ימים
ממועד קבלת ההתראה ,תוכל המועצה באמצעות המנהל ו/או המפקח ,להפסיק את
התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה ,ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.
למען הסר ספק ,יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות
העומדים לרשות המועצה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.
 .12למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל
דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
כמו כן ,יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן
החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה
במכרז זה והארגונים להם היא כפופה.
 .3ציוד מגן אישי
 .1הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי ,התאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם
לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,תשנ"ז ( 1997-להלן" :תקנות ציוד מגן אישי"),
להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד ,ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.
 .2הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות נאותה ,חזק
ועמיד ,בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע,
ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
 .3הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.
 .4במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה ,תוכל המועצה באמצעות המנהל ו/או
המפקח ושיקול דעתם הבלעדית ,לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך 7
ימים ,להפסיק את עבודת הקבלן.
 . 4ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
 .1על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד ,המכונות ,האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות
הרמה שבהתאם להוראות הדין ,ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" ,צריכים לעבור בדיקת
תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות ,יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד.
במידה ופריט ציוד ,מכונה ,אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך,
על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה
חוזרת של בודק מוסמך .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן יישא באחריות
לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו
בהתאם למפורט בסעיף זה.
 .2מבלי לפגוע באמור לעיל ,חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים וכיו"ב
המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי
תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין ,כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק
המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין ,היצרן וכללי מקצוע מקובלים .מבלי לפגוע בשאר
הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן יישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או
אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
 .3על הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח במועצה מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים
)בודק מוסמך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב)
המעידים על כך כי הציוד ,המכונות ,האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד ,ע"י הגורם המוסמך,
בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים  1ו 2-לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או
ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כל שהוא.
 .5הפעלת מכונות ,ציוד ,כלים ומערכות חשמליות ניידות
 .1על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב המצויים
___________
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.2
.3
.4

.5
.6

בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש
על פי כל דין .מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד,
האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות
נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות ,ולא ניתן יהא להתחשמל
כתוצאה מהשימוש בהם.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן
לזרם דלף (פחת) ומגן לעומס יתר.
על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון חשמלאי
כאשר הדבר נדרש בדין ,המתאים לסוג העבודות המתבצעות (הנדסאי מוסמך ,בודק וכיו"ב).
הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם על פי דרישתו.
הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ,לרבות ע"י
קבלני משנה ,יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו ,תקנות
הבטיחות בעבודה (חשמל) ,תש"ן  1990-ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק
התקנים ,תשי"ג .1953-הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם ,לגוף ו/או לרכוש
כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן.
הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי
הוראות הדין ,בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.
מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין
להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך .התעודות יוצגו לנציג המועצה ע"פ
דרישתו.

 .6עבודות על גגות שבירים ,עבודות בגובה
 .1על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על גג
שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות
שבירים או תלולים) ,תשמ"ו ( 1986-להלן" :תקנות העבודה על גגות שבירים") ,בהתחשב
במבנה הגג ,שבירותו ,שיפועו והשפעת מזג האוויר.
 .2במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין "זהירות,
גג שביר".
 .3הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות ,פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל
חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים".
הקבלן יוודא כי עובדיו ,מועסקיו ,קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל
וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.
 .4מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם
להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.
 .5הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז . 2007 -
 .7עבודות בניה
 .1מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן ,על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן
בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה (עבודת בניה הנדסית) ,תשכ"ב  ,1961-ובכלל זה
עבודות חפירה ותיעול ,בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח
( 1988להלן ":תקנות הבטיחות (עבודות בניה)"). .2הקבלן ידאג כי עבודות חפירה ,עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים
וברכוש ,פגיעה ביציבות מבנים ,מתקנים או כל חלק מהם ,אלא אם ננקטו וננקטים האמצעים
הדרושים למניעת פגיעה באדם וברכוש ,לרבות גידור ותאורה נאותה .כמו כן ,ינקוט הקבלן
באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי ,אדים
מזיקים ,גזים או התפרצות מים.
 .3הקבלן ,כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים,
ישתמש בשיטות עבודה ,וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים,
אבנים ,או חומרים כאמור באדם או ברכוש.
 .4הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות
הבטיחות )עבודות בניה)" ,ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי
אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות (עבודות בניה)" ועל פי כל דין.
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 .5הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין
לרבות "תקנות הבטיחות (עבודות בניה)" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות
אש.
 .6מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין ,עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך
"מקום מוקף" ,שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת
בטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף".
 .8עבודות במתקני לחץ גבוה
על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה (מדחסים ,משאבות וכד') תבוצע על פי הוראות היצרן
והוראות הבטיחות על פי כל דין.
 .9גהות תעסוקתית
 .1הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין ,אשר יבטיחו ויגנו מכל
בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה ,בתהליכי
העבודה ,במתקנים ,במבנים ,בחומרים ובציוד ,במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
 .2הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים
מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד,בחומר,בתהליך יצור או בכל גורם אחר
במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 .3הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים
בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה ,וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע
הסיכונים הנ"ל.
נספח ה'
הצהרת בטיחות
 .1אני הח"מ ________________ ,מס' ת.ז ______________ .מצהיר ומאשר בזאת
בחתימת ידי שקראתי את "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי ו/או שנתבקשתי
לעיין בו ,הבנתי אותם במלואם ,ואני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם.
 .2כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל ,ואוודא שהם הבינו
את כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו.
 .3אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם ,שלמותם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות
לשלמותו ותקינותו של הציוד מוטלת עלי .הנני משחרר את המועצה מכל אחריות כלפי עובדי
וכלפי הציוד או כלפי צד ג' .כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא
בתוצאות ובהוצאות .אני מצהיר כי כל עובדיי ,הציוד שלי וצד ג 'מכוסים בבטוח הנדרש למתן
השירותים בהתאם להסכם זה.
 .4הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים ,בעלי כישורים
נאותים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם ,אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות
העבודה שעליהם לבצע ,הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לנקוט ע"מ להבטיח
מניעת הסיכונים וביצוע השירותים בתנאי בטיחות נאותים.
 .5הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת המועצה להבטחת תנאי בטיחות וגהות נאותים בביצוע
השירותים ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך ,ומתן דגש משמעותי לנושאי
בטיחות ,גהות ובטיחות אש ,ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או
רכושו של מאן דהוא ,לרבות מי מטעם המועצה.
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 .6הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם
להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד  1954 -ופקודת הבטיחות בעבודה [נוסח
חדש] התש"ל  1970 -והתקנות על פיהם.
שם ___________________________ :חתימה__________________:
תיאורו (אדם ,חברה ,שותפות ,אחר)( _______________________________ :נא לפרט)
ת.ז . /ח.פ__________________________:.
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נספח ו'
ביטוחים
.1

הקבלן יבטח ,על חשבונו ,בחברת ביטוח בישראל ,את מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה
באופן שיכסה את מלוא אחריותו על פי החוזה ואת כל הסיכונים העלולים להיגרם,
במישרין או בעקיפין ,תוך ביצוע העבודות או עקב ביצוע העבודות ,לגופו או רכושו של כל
אדם ,וזאת בתוך  7ימים ממועד חתימת החוזה.
תוקף הפוליסות יהיה עד סיום שנת הבדק.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יכלול הביטוח גם ביטוח במלוא ערכם ,כפי שיהיה מזמן
לזמן ,של המבנים (לרבות חומרים ,ציוד ,אביזרים ,מתקנים וכל דבר אחר שהובא למקום
העבודות לצורך ביצוע המבנים) ,וזאת כנגד כל נזק או אובדן ,וכן יכלול הביטוח ביטוח מפני
נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם לגופו או רכושו של כל אדם ,לרבות עובדי הקבלן ,קבלני
המשנה ועובדיהם ,עובדי המזמין ,המפקח ועובדיו וכל אדם אחר הנמצא מטעם המזמין
בשטח המבנה.
הביטוח ייעשה לטובת הקבלן ,המזמין( ,להלן כל אלו יחד בסעיף זה "המוטבים") ,יחדיו
ולחוד ,ויבטיח כיסוי מלא של כל הנזקים ,ההפסדים וההוצאות הנזכרים לעיל .הוצאות
דמי הביטוח יחולו על הקבלן.
מבלי לגרוע מכלליות האמור יבטח הקבלן את עצמו בכל הביטוחים הבאים:
א .ביטוח כל הסיכונים קבלנים (להלן "פוליסת הקבלנים")
פוליסת הקבלנים תכלול את פרטי הביטוח הבאים:
פרק 1
ביטוח "כל הסיכונים" המבטח במלוא ערכם (ערך כינון) את העבודה וכל רכוש הנמצא
באתר הבנייה או בסביבתו ,לרבות חומרים ,מתקנים ואמצעים מכל סוג ,האמורים להוות
חלק מהעבודה ,ולרבות ערך העבודות והרכוש של קבלני המשנה ,לרבות הקבלנים
האחרים ,כנגד כל אובדן ו/או נזק שייגרם לעבודה מכל סיבה שהיא ,ובכלל זה ,בית היתר,
על ידי אירועים שנגרמו עקב תכנון לקוי ,חומרים לקויים או עבודה לקויה.
סכום הביטוח לא יפחת מ ₪ 10,000,000 -וסכום הביטוח לכל מקרה של כל אחד מסוגי
הביטוח לא יפחת מ₪ 4,000,000 -
פרק 2
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות הנובעת מביצוע העבודה בגבול אחריות שלא
יפחת מסך  ₪ 4,000,000למקרה ,כאשר הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת
מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטאריים פגומים,
הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,רעידות אדמה ,החלשת משען ,שביתה והשבתה,
נזק לקרקע ,נזק ליסודות וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי.
פרק 3
ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע העבודה בגבול האחריות
התקני המרבי המקובל בישראל במועד עריכת הביטוח .פרק זה לא יכלול כל הגבלה בדבר
קבלנים ,קבלני משנה ,כולל הקבלנים האחרים ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער .פוליסה
זו תהיה בסכום שלא יפחת מ ₪ 6,000,000 -לתובע לאירוע ו  ₪ 20,000,000לתקופה.
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פוליסת הקבלנים תהיה על שם (המבוטחים) המוטבים ,הקבלן וקבלני המשנה ,כולל
הקבלנים האחרים.
כל הביטוחים שלעיל יכללו הוראה ,לפיה המבטח מוותר על זכות התחלוף (השיבוב) נגד
המזמין ו/או המפקח ו/או קבלני המשנה ,לרבות קבלנים אחרים ,ו/או כל הבאים מכוחם,
כולל הדירקטורים ,המנהלים ,העובדים של המזמין ו/או של המפקח ו/או של קבלני
המשנה ,כולל של הקבלנים האחרים.
כל הביטוחים שלעיל יכללו הוראה ,על מתן הודעה מראש של לפחות  30יום ,של המבטח
למזמין ולמפקח ,על כוונתו לבטל את הביטוחים הנ"ל ו/או כל חלק מהם.
לא יאוחר משבעה ימים ממועד צו התחלת העבודה הראשון לגבי חוזה זה ,וכתנאי מוקדם
להתחלת ביצוע העבודה ,הקבלן ימציא למזמין ולמפקח אישור של חברת(ות) הביטוח בדבר
עריכת פוליסת הקבלנים ("אישור עריכת ביטוח קבלנים").
תוך  30יום ממועד תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן למזמין ולמפקח את פוליסת
הקבלנים המקורית .אין בהפקדת האישור והפוליסה כאמור ו/או בבדיקתם על ידי המזמין
ו/או המפקח ו/או מי מטעמו כדי להטיל על המזמין אחריות לגבי פוליסת הקבלנים ,טיבה
ותוקפה או העדרה.
מובהר ומוסכם בזה ,כי כל דחייה בהתחלת ביצוע העבודה שתיגרם עקב אי הצגת "אישור
עריכת ביטוח קבלנים" על ידי הקבלן כאמור לעיל ,לא תגרע מהתחייבויות הקבלן לעמוד
בלוח הזמנים לביצוע העבודה.
הקבלן מתחייב לשלם את דמי (פרמיות) הביטוח במועדם ,ולא לעשות כל מעשה שיש בו
כדי להשפיע על תוקף הביטוחים .הקבלן יציג בפני המזמין ,לפי דרישתו הראשונה ,את
הקבלות על התשלום של דמי (פרמיות) הביטוח.
בקרות אירוע המכוסה לכאורה במסגרת איזו מפוליסות ביטוחי הקבלן מתחייב הקבלן
להודיע על כך מיד בכתב למבטח ,למזמין ולמפקח ,והוא מתחייב לשתף עימם פעולה ככל
שיידרש לשם מימוש הביטוחים האמורים.
הקבלן מתחייב לגרום לכך ,שהוראות האמור לעיל יבואו לידיעת מנהליו ,עובדיו ולקבלני
המשנה שלו ,ויוודא כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות סעיף זה ,יבוצעו הן במסגרות
ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו בביצוע העבודה.
הקבלן יגיש את כל ההצהרות ויבצע את כל התשלומים באופן שכל העבודות ,החומרים
והאמצעים ,שעל פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א  1961על הקבלן לשלם מס רכוש
בגינם ,יהיו מבוטחים בפני נזקי מלחמה על פי החוק הנ"ל באופן מרבי .הקבלן מסב וממחה
בזאת למזמין כל זכות שיש ו/או שתהיה לו עפ"י החוק הנ"ל ,ומיפה את כוחו באופן בלתי
חוזר לגבי כל סכום שיגיע לקבלן על פי החוק הנ"ל.
מובהר ומוסכם בזה ,כי אם הקבלן לא יעשה את הביטוחים המפורטים לעיל או כל חלק
מהם ו/או אם הוא לא ישלם את דמי (פרמית) הביטוח במועדם ,יהיה המזמין זכאי ורשאי,
אך לא חייב ,לעשות את הביטוחים הנ"ל ו/או לשלם את דמי (פרמית) הביטוח הנ"ל במקומו
ועל חשבונו של הקבלן ,והוא ,הקבלן ,מתחייב להחזיר למזמין את הסכומים הנ"ל מיד עם
דרישה ראשונה .המזמין יהיה זכאי לנכות ולקזז הסכומים הנ"ל מכל תשלום שיגיע ממנו
לקבלן ו/או לגבות אותם בכל דרך אחרת ,כולל מימוש הערבויות.

___________
חתימות המציע
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חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
מובהר ומוסכם בזה ,כי אי קיום ההוראות שלעיל לענין הביטוח ו/או עשיית פעולה על ידי
הקבלן או מי מטעמו אשר יפגעו בכיסוי הביטוחי כאמור יהוו הפרה יסודית של החוזה על
ידי הקבלן.
בפוליסות הביטוח ייכללו התנאים הבאים:
-

פוליסת הקבלנים תכלול הוראה לפיה הינה קודמת לכל ביטוח אחר שנעשה על ידי
המזמין בקשר לעבודה.

-

סכומי הביטוח יהיו צמודים למדד תשומות הבניה כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד
של חודש ____________ שפורסם בחודש ____________.

-

פוליסת הקבלנים תכלול הוראה של כינון האובדן לאחר קרות האירוע (מקרה) מבוטח.

-

פוליסת הקבלנים תכלול הוראה וקביעה בלתי חוזרת שהמזמין הוא המוטב ותגמולי
הביטוח ישולמו למזמין בלבד.

-

תיקן ושיקם הקבלן את האובדן ו/או את הנזק בגינו נתקבלו תגמולי הביטוח והמפקח
אישר בכתב כי הקבלן תיקן את האובדן ו/או את הנזק לשביעות רצונו של המפקח,
יעביר המזמין לקבלן את סכום תגמולי הביטוח שהוא קיבל בגין אותו אובדן ו/או נזק.

-

מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן ישא בסכומי ההשתתפות העצמית והוא מתחייב לשלם
אותם למזמין מיד עם דרישה ראשונה.

-

המזמין יהיה רשאי לנכות ולקזז את הסכומים הנ"ל מכל תשלום שיגיע ממנו לקבלן
ו/או לגבות אותם בכל דרך אחרת ,לרבות מימוש הערבויות.

-

פוליסת הקבלנים תכלול הוראה בדבר אחריות צולבת ).(cross liability
נוסח פוליסת הקבלנים והיקף הכיסוי על פיה יהיו כפופים לאישורם על ידי המזמין
מראש ובכתב.

-

אם המזמין יגדיל את היקף העבודה ,יגדיל הקבלן את סכומי הביטוח של פוליסת
הקבלנים ("כל הסיכונים") במלוא ערך הגדלת היקף העבודה הנ"ל ,וזאת מיד עם קבלת
ההוראה על הגדלת היקף העבודה.

-

מובהר ומוסכם בזה ,שאם תקופת ביצוע העבודה ,כולל הגדלת היקף העבודה ,יתארך
מעבר לתקופת הביטוח המקורית ,יאריך הקבלן את תוקפה של פוליסת הקבלנים
בהתאם.

-

המזמין יהיה זכאי ורשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לעשות ולקיים בעצמו את פוליסת
הקבלנים במקומו של הקבלן ,ובמקרה כזה הקבלן לא יעשה את ביטוח הקבלנים והוא
יחזיר וישלם למזמין את דמי (פרמיות) הביטוח שהמזמין ישלם בגין פוליסת הקבלנים.

-

אם המזמין יחליט כאמור ,הוא ייתן על כך הודעה בכתב לקבלן לפחות  30יום לפני
תחילת ביצוע העבודה.

-

מובהר ומוסכם בזה ,כי אם המזמין יעשה את פוליסת הקבלנים כאמור ,עבודה זו לא
תשחרר את הקבלן מכל אחריות לעבודה ו/או לפי החוזה ו/או לפי כל דין.

___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
ב .ביטוח רכוש ביטוח ציוד בניה והקמה ,כלי עבודה וכל רכוש אחר (לרבות  -כלי רכב)
שהינו בבעלותו ו/או בשליטתו של הקבלן ואשר נמצא באתר העבודה או בסמוך לו,
מפני אובדן או נזק כנגד כל הסיכונים האפשריים והמקובלים.
ג .ביטוח חובה – רכב ביטוח חבות שחובה לבטחה על פי דין בקשר עם כל כלי רכב הנמצא
באתר העבודה או סמוך לו.
ד .ביטוח צד ג'  -רכוש – רכב ביטוח חבות בגין נזק לרכוש עקב השימוש כלי רכב הנמצא
באתר העבודה או בסמוך לו ,בסכום שלא יפחת מ ₪ 500,000 -בגין כל אירוע.
בפוליסות ייכלל סעיף של ביטול זכות השיבוב כלפי המוטבים.
בפוליסות ייכלל סעיף הקובע שזכות הביטול של הביטוח או אי חידושו ייעשו בכפוף למתן
הודעה מוקדמת שתימסר למזמין במכתב רשום לפחות  30ימים לפני מועד סיום הביטוח
או אי חידוש הביטוח כאמור.
הקבלן יודיע למזמין על עשיית הביטוח כאמור.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה.

___________
חתימות המציע
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_____________

חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול
נספח ז'
נוסח ערבות הביצוע
לכבוד
____________________
____________________
א.נ,.
.1

.2

.3

.4

.5
.6
.7

הנדון :ערבות מס'……………….

על פי בקשת ___________________ (להלן" :הקבלן") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום של  50,000ש"ח (ובמילים_____________________________ ) (להלן –
"סכום הקרן") כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן (להלן –
"סכום הערבות") שתדרשו מאת הקבלן.
תנאי ההצמדה הם כדלקמן :אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה
מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" שהתפרסם לאחרונה
לפני התשלום בפועל (להלן – "המדד החדש") גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות
זאת ,אשר יפורסם ביום_________________ והעומד על_________________ נקודות
(להלן – "המדד הבסיסי") ,נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה
המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש שעל ידכם עד סכום הערבות מייד עם קבלת
דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה
בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן .כמו כן מוסכם בזאת
במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת
לקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת על כל סכום שייקבע על
ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין
ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,במדיה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם
אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
אנו נשלם מעת לעת הסכומים נדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  3דלעיל.
בכל מקרה ,אם יתברר ביום פירעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו ,כי המדד החדש
ירד לעומת המדד הבסיסי ,כי נשלם את סכום הקרן אם דרשתם את תשלום מלוא סכום הקרן
או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד.
אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע
מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על
כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין.
הערבות תהיה בתוקף עד ליום____________ ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו
עד מועד זה למשרדנו ב _________ -לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.
בכבוד רב,
מורשי
החתימה של הבנק

___________
חתימות המציע
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חותמת המציע

מכרז פומבי מס' 03/18
המועצה המקומית באר יעקב
עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב ותיעול

נספח ח'
נוסח ערבות בדק

לכבוד
_____________________
_____________________
א.נ,.
הנדון :ערבות מס'……………………
.1

.2

.3

.4

.5
.6
.7

על פי בקשת __________________ (להלן" :הקבלן") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום של _______________ ש"ל (__________________________שקלים
חדשים) (להלן " -סכום הקרן") כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים
המפורטים להלן (להלן " -סכום הערבות") שתדרשו מאת קבלן בקשר לחוזה מיום _________
שנערך בין הקבלן לבין המזמינה.
תנאי ההצמדה הם כדלקמן :אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה
מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" שהתפרסם לאחרונה
לפני התשלום בפועל (להלן "המדד החדש").גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זאת
אשר יפורסם ביום ______________ והעומד על ___________ נקודות (להלן "המדד
הבסיסי") ,נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת
המדד הבסיסי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות מייד עם קבלת
דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה
בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן .כמו כן מוסכם בזאת
במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת
לקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת על כל סכום שייקבע על
ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין
ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם
אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת .אנו נשלם
מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  3דלעיל.
בכל מקרה ,אם יתברר ביום פירעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו ,כי המדד החדש
ירד לעומת המדד הבסיסי ,כי נשלם את סכום קרן אם דרשתם את תשלם מלוא סכום הקרן או
נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד.
אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע
מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על
כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין.
הערבות תהיה בתוקף עד ליום___________ ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו
עד מועד זה למשרדנו ב ._______________-לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.
בכבוד רב,
_______________
הבנק

___________
חתימות המציע
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