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 מסמך א'
      

 בע"מ פלגי מוצקין
 2019/100' סממכרז 

 מדי מים לתאגיד החלפתלאספקת ו
 

 הצעותהזמנה להציע 
 

 החלפתלאספקת ות מחיר והצע , מזמינה בזאת("התאגידאו " "פלגי מוצקיןבע"מ )להלן: " פלגי מוצקין
 , עבור כלל ישובי התאגיד.כמפורט במפרט הטכני ובמסמכי המכרזמדי מים לתאגיד, 

 
מסמכי " :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

בנוסף, . motzkin.co.il-http://palgeyלהוריד מאתר האינטרנט של המזמין בכתובת "(, ניתן המכרז
, בימים , קריית מוצקין12החשמונאים , בתיאום מראש, במשרדי התאגיד ניתן לעיין במסמכי המכרז

ואחה"צ בין  8:00-13:00בין השעות  רביעי וביום 8:00-15:00השעות שני, שלישי וחמישי בין ראשון, 
 .04-8807001, טלפון לבירורים: 16:00-18:00השעות 

 
 , בקרית מוצקין.12החשמונאים  בכתובת, 11:00 בשעה, 25/07/19 ביום מפגש מציעים יתקיים

 ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה להשתתפות במכרז ומהווה תנאי סף.
 

  .שאלות ובקשה להבהרות ניתן יהיה להעלות 12:00, בשעה 01/08/19 -העד לתאריך 
 

וזאת לשם קבלת  ,sigal@palgey.co.ilלהירשם במייל נדרש , כאמור לעיל, כל מציע המתעניין במכרז
כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיו"ב )להלן: "פרסומי התאגיד"(. ההרשמה 

כלל במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי התאגיד יחייבו את 
המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף 

 במכרז, אשר לא נרשם במייל הייעודי האמור, כי לא היה מודע לאיזה מפרסומי התאגיד.
 

בלתי מותנית וניתנת לגבייה צמודה ערבות בנקאית בנוסף לכל מסמכי המכרז,  ,על המציע לצרף להצעתו
. )במילים: שישים אלף שקלים חדשים(₪  60,000 בסך של ,פלגי מוצקיןללא כל תנאי עפ"י פניית 

 .03/11/19  עד ליום הערבות תעמוד בתוקפה
 

 סגורה,תקים(, בצרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה הע את ההצעה )בשני
, עד 08/08/19ליום  עד פלגי מוצקיןבתיבת המכרזים בידנית ולהניח  100/2019מכרז מס'  -עליה מצוין 

 .16:00בשעה  08/08/19, פתיחת הצעות ביום חמישי 12:00 לשעה
 

 .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה
 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 
 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 
 

 
 , מנכ"לאיציק הרשקוביץ

 בע"מ  פלגי מוצקין      
 תאגיד מים וביוב אזורי

http://palgey-motzkin.co.il/
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 פלגי מוצקין בע"מ
 2019/100' סממכרז 

 מדי מים לתאגיד החלפתלאספקת ו
 

 מקרא

 מסמכי המכרז:המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, 

 הזמנה להציע הצעות. -   מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים -    מסמך ב'

 .הצעת המציע  -  'גמסמך 

 בדבר היקף כספי נדרש.אישור רו"ח  -להצעה  1נספח   

 חוזה. -   מסמך ד'

 במכרז ולהבטחת הצעת המציע. נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות ( 1) - ה' מסמך 

 .נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה  (2) 

 לתקופת האחריות )ערבות טיב(.נוסח הערבות הבנקאית   (3) 

 .קיום ביטוחיםאישור  -  מסמך ו'

    .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לפי חוק  יםתצהירשני  -  'זמסמך 

 נספח בטיחות כללי.         - מסמך ח'   

  הצהרת בטיחות.         - מסמך ט'  

 .1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג  -  מסמך י '

 מפרט טכני מיוחד. -  מסמך יא'

 מחירון. -  מסמך יב'

 נוסח הזמנת עבודה.  -  יג'מסמך 

 נוסח תעודת סיום.  -  מסמך יד'
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 מסמך ב'

 בע"מ פלגי מוצקין
 2019/100' סממכרז 

 מדי מים לתאגיד החלפתלאספקת ו
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
 

 נשוא המכרז .1

לאספקת  בזאת הצעות  נה( מזמי"החברה"" או פלגי מוצקין")להלן: בע"מ  פלגי מוצקיןתאגיד  .א
"(. השירות יידרש השירותכהגדרתם במכרז ובמפרט הטכני )להלן: " לתאגידמדי מים  החלפתו

מפעם לפעם, בהיקפים משתנים ועל פי צרכי החברה ועל כן מכרז זה מהווה מכרז מסגרת 
 להתקשרות עם ספק/י מדי מים. 

ולמשך שנה אחת, החל מיום חתימתו על ידי שני הצדדים  הינותוקפו של ההסכם מכוח מכרז זה  .ב
שנים, בתלות בסוג וקוטר מד המים עבורו  או שש  בתוספת תקופת אחריות בת, שלוש או חמש

 פלגי מוצקין. במהלך תקופת ההסכם תהא , הכל כמפורט במסמכי המכרזניתנת האחריות
 פלגי מוצקין. רשאית להעביר לידי הזוכה הזמנות מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

חייבת לרכוש מהזוכה כמות מינימלית של מדי מים, והיא תהיה רשאית לבצע רכישות אינה מת
  נוספות/אחרות, מספקים אחרים.

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקף ההתקשרות בשלוש  פלגי מוצקין .ג
ת( שנים נוספות, שנה או חלקה בכל פעם, כך שסך כל תקופת ההתקשרות )ללא תקופת האחריו

( שנים.  בתום כל שנה, מהשנה השניה, יעודכן המדד באופן חד פעמי לפי 4לא תעלה על ארבע )
   מדד המחירים לצרכן לשנת התקשרות נוספת, המדד לאורך כל השנה יהיה ללא כל שינוי.

לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת  פלגי מוצקיןאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של  .ד
, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט יום 30ההתקשרות, בהודעה מראש בת במהלך תקופת 

 בחוזה. 

על הקבלן הזוכה לפעול בהתאם לכל הוראות הדין, כולל אלה שיקבעו בעתיד. ובכלל זאת, עליו  .ה
את להחליף כל מד שימצא תקול )במסגרת תקופת חיי מד כפי שהוגדרה על ידי רשות המים( וז

 של התאגיד. ללא כל תמורה מצידו

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

 :להלן המפורטים המצטברים תנאיםכל רשאי להשתתף במכרז מציע העומד ב .א

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  (1
 קיד השומה.פמטעם 

כמפורט  1976–על כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וב (2
  .בתצהירים המצורפים כמסמך ז' למסמכי המכרז

 בעל רשיון עסק, ככל שעסקו מחייב רשיון כאמור. (3

 המציע השתתף במפגש המציעים. (4

ובהתאם להוראות  1מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, בנוסח מסמך ה'ה (5
 להלן. 8סעיף 

בתוקף  ISO 9001 –ל בעל הסמכה של מכון התקנים לאספקת מדי מים, יהיה מציע ה (6
  נדרש לעמוד בסעיף הנ"ל.למען הסר ספק, המציע להתקנת מדי מים אינו  ליום ההגשה.
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רשום כדין בפנקס הקבלנים על פי לפרק החלפת מדי מיםהמציע, או קבלן משנה מטעמו  (7
 לפחות. 1-ב 260, בסיווג 1969 –חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

למגע במי שתיה.  5452תו תקן ישראלי לרבות עמידה בתקן מדי המים החדשים יהיו בעלי  (8
בעלי  MIDו/או תקן   EECלמדי מים שאינם בעלי תו תקן ישראלי יידרש תקן אירופאי 

 רץ מרשות המים.להתקנה באמרשות המים אישור דגם מאושרים 

 02מבנה או עבור  "חדשים מים מדי אספקת", 01מבנה  עבור הצעה להגיש מבקש אשר מציע .ב
 המפורטים לתנאים בנוסף) הבאים בתנאים גם לעמוד חייב, "אספקת מדי מים מוסבים"

 ((:א)2 בסעיף

 אחת בכל, לשנה לפחות( מ"מע כולל לא) ₪ 300,000 של בסך מים מדי מאספקת הכנסות (1
 הוכחת לשם חשבונאיות ואסמכתאות ח"רו אישור לצרף יש - 2018, 2017, 2016 מהשנים

 (.המכרז למסמכי 5 טופס בנוסח) האמור

 מדי 50,000 באספקת, השנים האחרונות( עשר) 10 במהלך, שנים( חמש) 5 של מוכח ניסיון (2
 (.המכרז למסמכי א'5 טופס בנוסח) לפחות ,מים תאגיד/  מקומית לרשות מים

)פירוק  מים מדי החלפת" 03מבנה  עבור הצעה להגיש מבקש אשר( יצרן/ספק) מציע(  3 .ג
 ((:א)2 בסעיף המפורטים לתנאים בנוסף) הבאים בתנאים גם לעמוד חייב(", והתקנה

 אחת בכל, לשנה לפחות( מ"מע כולל לא) ₪ 30,000 של בסך מים מדי מהתקנת הכנסות (1
 הוכחת לשם חשבונאיות ואסמכתאות ח"רו אישור לצרף יש - 2018, 2017, 2016 מהשנים

 (.המכרז למסמכי 5 טופס בנוסח) האמור

 מים מדי 3,000 התקנתב, השנים האחרונות( עשר) 10 במהלך, שנים( חמש) 5 של מוכח ניסיון (2
 (.המכרז למסמכי א'5 טופס בנוסח)מים, לפחות  תאגיד/  מקומית לרשות

אישור  פלגי מוצקיןיובהר בזאת, כי לאחר בחירת ההצעות הזוכות, יידרשו הזוכים להמציא ל .ד
מהמשטרה בדבר היות המציע הזוכה והעובדים מטעמו נעדרי הרשעה פלילית בגין עבירות מין 
שביצעו בהיותם בגירים, כהגדרתם בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, 

 .2001-תשס"א

 הצהרות המציע .3

י המכרז ומסמכי שור שכל פרטיהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א
כל הנתונים, בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, וכי המציע  והמכרז ידועים ונהירים ל

והסכים להם בהתאם  עבודות, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע ההפרטים והעובדות
כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים  ,להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה

כי הוא עומד בכל נשוא המכרז, העבודות לות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע והסגו
נשוא  עבודותוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את ההתנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 

   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -המכרז 

רבות החוזה, הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, ל .ב
 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ .ג
, לא תתקבל לאחר במסמכי המכרזמפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 הגשת הצעת המציע.

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .4

  . , לרבות המחירוןאסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז .א

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי  החברה .ב
 המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.
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 הבהרות .5

 שעל המציע לבצע. עבודותמטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף ה מסמכי המכרז .א

פלגי לתשומת לב ע"י המציע סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא  .ב
פלגי . תשובת 04-8807020פקס מספר:  באמצעות 01.08.19יום בכתב, לא יאוחר מ מוצקין
אצל ראש מדור נרשם ששלח לכל מי יתו פלגי מוצקיןתפורסם באתר האינטרנט של  מוצקין

ו/או ע"י ותהא סופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ  מכרזים כמפורט לעיל, 
ועל  או במייל התשובה תישלח בפקס .פלגי מוצקין לא יחייבו את פלגי מוצקיןגורם אחר מלבד 

 שלו. תעדכני כתובת מייל/נמצא מספר פקס פלגי מוצקיןהמציע לוודא כי בידי 

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד  פלגי מוצקיןמצד בלת התשובה איחור בק .ג
להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת 

 לכל דבר.

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן  הליתן מיוזמת פלגי מוצקיןכת מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמ .ד
 באמצעות פקס נרשם אצל ראש מדור מכרזים נתן לכל מי שיבו והודעה בכתב תטעויות שנפלו 

 .או מייל

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .ה

 מסמכים .6

 כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(:

ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ  .א
 .)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( הינו מנהל ספרים כחוק

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא .ב
 . עו"ד/רו"ח(

-גופים ציבוריים, התשל"ו האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאותשני תצהירים חתומים בדבר  .ג
 .)מופיעים במסמך ז' למסמכי המכרז( 1976

 העתק תעודת רשיון עסק, ככל שעסקו דורש רשיון כאמור. .ד

 להלן. 9בסעיף כמפורט מקורית רבות בנקאית ע .ה

 בתוקף ליום ההגשה. 9001אישור על הסמכה של מכון התקנים לאיזו  .ו

מסמכים בעיברית כולל אישור נוטריון על המציע להגיש כחלק בלתי נפרד מהצעתו את כל ה .ז
במידה והמסמכים תורגמו משפה זרה לעיברית להוכחה שכל סוגי מדי המים המוצעים מטעמו 

 . 5452בעלי תו תקן ועומדים לרבות תקן 

את המסמכים  עליו לצרףתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, ם המציע הוא א .ח
 הבאים:

ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד, על כך כי  התאגיד מעו"ד או רו"ח אישור (1
חתומה ת התאגיד הצעכי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 

בחתימתם על מסמכי  התאגידולחייב את  התאגידע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם 
וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי  המכרז

 .ההתאגדות

 שמות מנהלי התאגיד. (2

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. (3
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 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. (4

ו לצרף אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עלי
אישור עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין 

 של השותפות בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

"אספקת  02מבנה או עבור  "אספקת מדי מים"  01מבנה אשר מבקש להגיש הצעה עבור  מציע .ט
 המפורטים למסמכים)בנוסף  לצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים חייבמדי מים מוסבים", 

 ((:ח)6)א( עד 6 בסעיפים

אשר להן סיפק מדי  תאגידי המים/תצהיר חתום על ידי עורך דין ובו פירוט הרשויות המקומיות .י
מים בחמש השנים האחרונות לפחות, ובתוך כך פירוט בדבר קוטר המדים, והתקופות שבהן ניתן 

 השירות. 

 שלהן ניתן השירות כאמור. המים תאגידי/המלצות מאת הרשויות המקומיות .יא

 אישור רו"ח חתום  .יב

 ( לעיל.2)ב()3למסמך ג' בדבר עמידת המציע בתנאי סעיף  1בנוסח המצורף כנספח  .יג

מדי מים" חייב לצרף להצעתו גם את  החלפת" 03מבנה מציע אשר מבקש להגיש הצעה עבור  .יד
 ((:)ח6)א( עד 6המסמכים הבאים )בנוסף למסמכים המפורטים בסעיפים 

אשר להן סיפק  תאגידי המים/תצהיר חתום על ידי עורך דין ובו פירוט הרשויות המקומיות .טו
מדי מים בחמש השנים האחרונות לפחות, ובתוך כך פירוט התקופות שבהן  החלפתשירותי כיול ו

 יתן השירות. נ

 שלהן ניתן השירות כאמור. תאגידי המים/המלצות מאת הרשויות המקומיות .טז

 (.2)ג()3למסמך ג' בדבר עמידת המציע בתנאי סעיף  1אישור רו"ח חתום בנוסח המצורף כנספח  .יז

פסל ע"י ועדת יעלולה לה, הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל
 המכרזים.

מידע לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות מכרזיםלוועדת ה
יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע  מומחיותו, ידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,ימסמך נוסף שו/או 

המציע יהיה חייב . )לרבות המלצות נוספות( ב"וכיו העבודות נשוא המכרז, עמידתו בתנאי המכרז
המציע יסרב למסור מסמך הסבר למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו 

  ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.וועדרשאית ה ,או ניתוח כלשהוא כאמור

ל ידי המציע בעבר, יובהר כי המזמין יהא רשאי לבצע בירור אודות ביצוע עבודות ומתן שירותים עכן 
והמזמין יהא רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר יוברר כי לא ביצע עבודות לשביעות רצון הלקוחות 
או שנתגלה כי היו פגמים מהותיים בעבודתו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, מתן שירותים בהתאם 

מידתו בתנאי הסף כאמור לעיל להסכמות וכיוצ''ב, והכל בשיקול דעתו המלא של המזמין, זאת על אף ע
. בתוך כך מובהר כי חוות דעת / המלצה שלילית )בהתאם ואף במידה שהצעתו תהא הזולה ביותר

 .  לשיקול דעת המזמין( כמוה כהיעדר ניסיון

 בחינת ההצעות: .7

התאגיד יבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף והצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף, לא תבואנה    8.1
 הצעות.במניין ה

 

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  8.2
התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי 

 סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 

שינוי או תוספת שייעשו אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל  8.3
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין 

 במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
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 הזוכה.  החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה 8.4
 

ו/או החברה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות  8.5
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו השלמות 

, , במסגרת שיקוליה, כאמור)לרבות עמידתו בתנאי הסף( הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו
לא המציא הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי   .דיבהתאם לשיקול דעתה הבלע

 שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו וכן לחלט הערבות.
 

של המשתתף ואת ניסיונו וכושרו  ורשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות החברה 8.6
 לבצע את החוזה המוצע.

 

ים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים וכיוב', כדי לוודא החברה רשאית לדרוש מן המשתתפ 8.7
 .שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם להחלטה במכרז וכתנאי לזכייה בו

 

ככל שיוגשו הצעות זהות תהיה רשאית וועדת המכרזים במידת הצורך לבצע הליך של תחרות  8.8
שיתבקשו המציעים להגיש לתיבת המכרזים הצעה משופרת תוך  כךנוספת בין ההצעות הזהות 

ו/או להורות על קיומו  שלושה ימים מיום קבלת ההודעה על כך, ומבניהם תיקבע ההצעה הזוכה
 של הליך הגרלה בין המציעים .

 
 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .8

 )במילים: שישים אלף שקלים₪  60,000של המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום  .א
 .  למסמכי המכרז 1בנוסח מסמך ה' 3.11.19שתעמוד בתוקפה עד ליום  חדשים(

סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .ב
   הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  ,לסטטיסטיקה

 . ככל שנדרש עפ"י דיןעל הערבות להיות חתומה ומבויילת  .ג

צדדית של -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ד
 . ואו מי מטעמ פלגי מוצקיןמנכ"ל 

עד שיבחר  פלגי מוצקין נו, עפ"י דרישתהמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבו .ה
 סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

 סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .ו

רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי  פלגי מוצקיןיסרב המציע לחתום על ההסכם, תהא  .ז
ו/או  פלגי מוצקיןט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של מוקדם. מובהר כי אין בחילו

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו,  פלגי מוצקיןבזכות כדי לפגוע 
 ., בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דיןעקב אי קיום ההצעה

 מועד הגשת ההצעותואופן  .9

עבור כל אחד מהפרקים להם  שהוא מציעאחוז ההפחתה את '( המציע ינקוב בהצעתו )מסמך ג .א
הוא מגיש הצעה. כל מציע רשאי להגיש הצעה עבור אחד משני הפרקים או עבור שניהם. ניתן 
להציע אחוז הפחתה שונה עבור כל פרק. יובהר, כי במחירון נכללים פריטים אשר מחירם קבוע 

ו לשנות את המחירים הנקובים בו. כל פרטי מראש, המציעים אינם רשאים לסמן על המחירון א
 המחירון מהווים חלק בלתי נפרד מהצעת המציע.

בניכוי ההפחתה המוצעת( כוללים את  פלגי מוצקיןהמחירים המוצעים ע"י המציע )קרי: מחירי  .ב
בביצוע העבודות על פי  כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות

ז, לרבות כח אדם, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, שעות עבודה, תנאי המכר
בדיקות, דוחות, הוצאות משרדיות, אחריות מלאה וכיו"ב, ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר 

. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא, פלגי מוצקיןישולם ע"י 
ת למדד המחירים לצרכן, אשר תתבצע באופן חד פעמי בראשית כל פעמי-למעט הצמדה חד

 ככל שיוארך ההסכם.  - תקופת הארכה
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מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ב' לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה  .ג
 וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים  .ד
)מסמך ג'(, המפרט )מסמך יא'( והמחירון פס ההצעה ולחתום על גבי ההסכם )מסמך ד'(, טו

סמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה כן לו, בשני העתקים)מסמך יב'( 
 שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה. 

במסמכי  כמפורטחתומים  הנדרשים תקים(, בצרוף כל מסמכי המכרזוע בשניההצעה )ת א .ה
  100/2019מכרז מס' –, עליה מצוין שהומצאה למציע מעטפה סגורההכניס ליש להמכרז, 

עד ליום  ,בקרית מוצקין 12החשמונאים רחוב , פלגי מוצקיןולשלשל ידנית לתיבת המכרזים ב
 .16:00בשעה  8.8.19, פתיחת הצעות המכרז ביום חמישי 12:00עד השעה  8.8.19 חמישי יום

 . בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילאין לשלוח הצעות  .ו

 . זהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  .ז

יום  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ח
לתקופה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  פלגי מוצקיןמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. 

ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י  פלגי מוצקיןנוספת כפי שתורה 
 והמציע חייב יהיה לעשות כן. המציע להבטחת קיום הצעתו,

 אופן החתימה על ההצעה .10

די יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את אם ההצעה תוגש על י .א
 חתימתו.

, יחתמו על ההצעה כל )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( אם ההצעה תוגש על ידי שותפות .ב
השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, 

הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף 
 השותפות.

יחתמו על ההצעה תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, אם ההצעה תוגש ע"י  .ג
המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו 
ובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על 

 רישום התאגיד. 

במיוחד לשם אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר  .ד
, יחתמו על ההצעה בשם כל )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( ביצוע העבודות נשוא המכרז

אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצרוף הוכחות מתאימות על 
קיום השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות 

  השותפות. החתימה של נציגי

 פלילי עבר בשל הצעה דחיית .11

מובהר בזאת כי לוועדת המכרזים יהא שיקול דעת לדחות ההצעה בשל עבר פלילי של הקבלן  .א
 ו/או של מנכ"ל החברה הקבלנית המציעה או בעל השליטה במציע.

 

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש פרטים נוספים בקשר לעברו הפלילי של מי מהמנויים לעיל,  .ב
בין אם חתם על תצהיר ובין אם לאו, ו/או לבחון את העבר הפלילי האמור בכל דרך חוקית אחרת, 

 ולקבל החלטות בעניין על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 התאגידהחלטות  .12

ככלל, הזוכה יהא מציע העומד בתנאי הסף וזה שיציע את ההצעה הזולה ביותר וזאת בהתאם  .א
אינה מתחייבת לקבל . עם זאת, וועדת המכרזים 1993"ג לתקנות חובת המכרזים תשנ 21לסעיף 

   .את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי
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 וובכשורי והכלכלי, בנסיונ ובחוסנו, תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת וועדת המכרזים .ב
, ובכל פרט אחר שנדרש של המציע בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו עבודותאת ה בצעשל המציע ל

וועדת המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי 
נשוא מכרז זה גם על  עבודותשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את ההמכרזים תהיה ר

  סמך נסיונה הקודם עמו.

מכרז זה  .פלגי מוצקיןעל ידי  מאושר בקיומו של תקציב םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .ג
אינה מתחייבת להזמין מהזוכה מדי מים בהיקף מסויים  פלגי מוצקיןהינו מכרז מסגרת, קרי, 

 עבודותתקציב מאושר לביצוע ה פלגי מוצקיןלא יהיה לאו בהיקף כלשהו. זאת ועוד, במקרה בו 
העבודות כמפורט לעיל, לא  לביצועו/או ההרשאות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים 

    . ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך כלל מהזוכה יוזמנו עבודות

בהתאם לשיקול  ו/או להקטין ו/או להגדיל את היקפו, רשאית לבטל את המכרז פלגי מוצקין .ד
שומרת על  צקיןפלגי מו .האו בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותו/ פלגי מוצקיןשל הבלעדי  דעתה

 זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

במקום זו שתדורג תהא  -עבור כל פרק הזוכה כך שההצעה  -תבחן כל פרק לגופו  פלגי מוצקין .ה
אינה מתחייבת לפצל את הזכייה במכרז וייתכן  פלגי מוצקיןיובהר, כי הראשון עבור אותו פרק. 

כזוכה על פי כי זוכה אחד ייבחר לבצע את שני פרקי המכרז, במידה והצעתו תימצא 
 עבור שני הפרקים.  הקריטריונים

או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב .ו
כל תביעה ו/או ו/או לזוכה לא תהא למציע , מכל סיבה שהיאמכוחו, מכוחו או לא פוצלה הזכייה 

לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או הזוכה המציע וזכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, 
 . בתמורה שתשולם לומכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי 

 היקף הרכישה .13

עם . 2020 -2019לשנת מדים אלף  10,000-בכ הרכישה /מדי המים החלפתהחברה מעריכה את היקף 
מדי מים, בכל היקף שהוא,  החלפתיובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מדי מים/זאת, 

או לא להזמינם בכלל, והיא אינה מתחייבת לכמות הנקובה לעיל או לכמות מינימלית כלשהי. למציעים 
משמעותית מההיקף הנקוב לעיל, המובא  לא תהיה כל טענה במידה והיקף הרכישה בפועל יהיה שונה

 כהערכה, ולצורך ידיעה בלבד. 

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .14

כשהוא חתום  פלגי מוצקיןולהחזירו ל (מסמך ד')דרש לחתום על החוזה המצורף למכרז ייהזוכה  .א
לזוכה בדבר זכייתו  פלגי מוצקיןימים מתאריך הודעת  7דין, תוך ככל שנדרש ביול עפ"י  ,ומבויל
 במכרז.

 את המסמכים הבאים:עד למעמד חתימת ההסכם על ידו  פלגי מוצקיןימציא ל  הזוכה .ב

חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח  תום מאתאישור ח (1
  (.ו'על קיום ביטוחים )מסמך  יםאישורה

, עפ"י נוסח פלגי מוצקיןהצהרת בטיחות חתומה על ידי הזוכה והממונה על הבטיחות ב (2
 המסמך המצ"ב כמסמך ט' למסמכי המכרז. 

)במילים: ₪  60,000בסך  זנשוא המכר עבודותלהבטחת ביצוע החתומה רבות בנקאית ע (3
על  למסמכי המכרז. 2אלף שקלים חדשים(, בנוסח המסמך המצורף כמסמך ה' ששים

המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית  למדד ההערבות להיות צמוד
. עם במועד החתימה על החוזההידוע האחרון כשמדד הבסיס הינו המדד לסטטיסטיקה, 

תוחזר לזוכה הערבות , פלגי מוצקיןשל הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה מסירת 
עם תום תקופת  לעיל. 9על פי הוראת סעיף  פלגי מוצקיןשהומצאה ללהשתתפות במכרז 

תוחזר ערבות זו לידי הזוכה ובמקומה יפקיד הזוכה  הארכות ההסכם ככל שיהיו,/ההסכם
( למסמכי המכרז בסך 3סח מסמך ה)ערבות לתקופת האחריות בנו פלגי מוצקיןבידי 

, על פי תקופת האחריות ח  ערבות האחריות תהא בתוקף עבור כל מד שסופק"ש 60,000
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הרלוונטית, אשר תיקבע לפי גודל המד, הכל כמפורט במפרט )מסמך יא'( ותהא בתוקף 
 עד תום תקופת האחריות למד האחרון.

נעדרי הרשעה פלילית בגין עבירות אישור מהמשטרה בדבר היות המציע והעובדים מטעמו  (4
מין שביצעו בהיותם בגירים, כהגדרתם בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

 .2001-מסויימים, תשס"א

)ככל שנדרש ביול( זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום ומבוייל כחוק  .ג
חתום ע"י חברת הביטוח,  וחיםור על קיום בט, אישלביצוע ההסכם חתומה ובצרוף ערבות

ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, תחולט  7תוך אישורי המשטרה והצהרת בטיחות חתומה, ב
מבלי לפגוע בכל סעד זאת ווהבטחת הצעת המציע הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז 

על  אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל
רשאית, מבלי לתת כל הודעה או  פלגי מוצקיןעצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל  ,התראה
 עם מציע אחר במקומו.   פלגי מוצקין טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של

את ההפרש בין  פלגי מוצקיןיהיה הזוכה חייב לשלם ל –עם מציע אחר  י מוצקיןפלגהתקשרה 
רשאית לצורך זה להשתמש  פלגי מוצקיןלבין הצעתו הוא, ו פלגי מוצקיןההצעה שנבחרה על ידי 

  בכספי הערבות שחולטו כמפורט לעיל. גם 

ן מסכום הערבות, לבין הצעת הזוכה קט פלגי מוצקיןהיה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי 
תהא רשאית לחלט את הערבות  פלגי מוצקיןישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ו

תהא רשאית לחלט את  פלגי מוצקיןלהשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי 
במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע ולהבטחת הצעת המציע הערבות להשתתפות במכרז 

 אחר במקום הזוכה. 

כנגד הזוכה עקב הפרת  פלגי מוצקיןאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
  ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

מעת לעת, על  פלגי מוצקיןבמכרז יידרש לספק מדי מים על פי הזמנות שיועברו אליו ע"י  הזוכה .ד
שומרת על זכותה להעביר הזמנות עבודה בהיקפים משתנים,  פלגי מוצקין. פלגי מוצקיןפי צרכי 

יובהר, כי הזוכה לא יבצע כל עבודה מעת לעת, על פי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
, בנוסח פלגי מוצקיןק כל מד מים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין על ידי ו/או לא יספ

לא תשלם לקבלן תמורה עבור עבודה/מדים שסופקו שלא  פלגי מוצקין המצורף למסמכי המכרז.
 לוו בהזמנה חתומה כאמור.

ו/או במועד המצוין בהזמנת  פלגי מוצקיןעל ידי במועד שנקבע מד מים  קבלןה אם לא יספק .ה
 כמפורטים במחירון. האיחור  בגין, פיצוי מוסכם וקבוע מראשבודה, ישלם הקבלן לחברה הע

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות ההסכםלא יסב ולא יעביר את  הזוכה .ו
למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך  על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור  פלגי מוצקיןבודות, אלא לאחר קבלת אישור ביצוע הע
לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, לרבות 

, הכל כאמור במסמכי המכרז. ככל שיועסקו קבלני משנה, מתחייב פלגי מוצקיןאחריותו כלפי 
אישור משטרה בדבר העדר הרשעה בעבירות מין גם עבור קבלן  מוצקיןפלגי הקבלן להציג ל
 המשנה ועובדיו.

לפי הסכם זה לאחר,  פלגי מוצקיןלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהזוכה  .ז
תהא  פלגי מוצקין .או מי מטעמו פלגי מוצקין מנכ"להסכמה לכך בכתב של מראש אלא אם קיבל 

ת הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה רשאית לסרב לבקשו
בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או 

 קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם. 

       יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז. .ח
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 התמורה .15

פלגי מדי מים, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירי הצעתו )קרי, מחירי  החלפתבגין אספקת/ .א
בניכוי אחוז ההפחתה הנקוב בהצעת המציע(, במכפלת המדים שיסופקו על ידו בפועל על  מוצקין

 ובכפוף לתנאי החוזה.  פלגי מוצקיןפי הזמנות עבודה חתומות כדין על ידי 

, המדים החלפתאספקת/י מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין בזאת, כ מובהר .ב
בביצוע הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו

ההסכם על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, 
אביזרים, כלי רכב, חומרים, חומרי עזר, הובלות, כלי עבודה,  לרבות כוח אדם, ציוד, חלקי חילוף,

לא יתווספו מכשירים, בדיקות, ביטוחים, הוצאות משרדיות, אחריות וכיו"ב. כן מובהר כי 
לרבות הפרשי הצמדה למדד )בכפוף לאמור  למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא

לצרכן בראשית כל תקופת הארכה, ככל שיוארך במסמכי המכרז לעניין הצמדה למדד המחירים 
פלגי על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי  .ההסכם(

 .מוצקין

רשאית להזמין מהזוכה מדי מים בהיקפים ובמועדים משתנים  פלגי מוצקיןבזאת כי  מובהרכן  .ג
ואף לא להזמין מדי מים כלל, הכל בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה ולתקציבה ואין באמור לעיל 

לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כדי לשנות את התמורה לה זכאי הזוכה. כמו כן 
הזמנת חלק מן המדים מספק נוסף שיזכה במכרז זה  פיצוי בגין הזמנת חלק מהמדים בלבד ו/או

 פלגי מוצקיןו/או ספק אחר. הזוכה מתחייב מצדו לבצע את התחייבויותיו בהתאם לדרישות 
 במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו.  

 פלגי מוצקיןרכוש  -מסמכי המכרז  .16

הם נמסרים למציעים למטרת הצעת וקניינה הבלעדי, ו פלגי מוצקיןמסמכי המכרז הינם רכושה של 
, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם פלגי מוצקיןהצעות ל

לא יאוחר מאשר המועד האחרון  פלגי מוצקיןולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם ל
 ובין אם לאו. חברהלהגשת ההצעות וזאת בין שהגיש הצעה ל

 

 איציק הרשקוביץ, מנכ"ל
 פלגי מוצקין בע"מ       

 תאגיד מים וביוב אזורי  
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 גמסמך 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 בע"מ  פלגי מוצקין
 

 
 בע"מ  פלגי מוצקין

 2019/100' סממכרז 
 מדי מים לתאגיד החלפתלאספקת ו

 
 הצעת המציע

 
 
_ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת ___________אני הח"מ ______ .1

                  מדי מים לתאגיד, כמפורט במסמכי המכרז. החלפתלאספקת והצעתי 

תונות, כל יהנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע .2
ביצוע  וכל הגורמים האחרים המשפיעים על נאי האספקה, המפרטים תמסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, 

ואני  , ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתיהתחייבויותי מכח המכרז
לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל מציע 

בהתאם להצעתי, לפי בהזמנות חתומות כדין  פלגי מוצקיןי דרישת זה  לספק את מדי המים לפ
 על ידי בהצעתי.  המחירים הנקובים 

 :אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי .3

 והכישורים הדרושים  המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .3.1
מבחינת דרישות כל  וגם , גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועיתמדי מים החלפתלאספקת/

 .בהתאם למסמכי המכרז תקן או הוראה, הכל ,דין

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך  .3.2
, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים 3תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'( סעיף 

 ק/ים אליו/הם הגשתי את הצעתי.למסמך ב', אשר רלוונטיים לפר 7הנדרשים בסעיף 

המקצועי והציוד המיומן ברשותי או בכוחותי להשיג את כל כוח האדם מבלי לגרוע מן האמור,  .3.3
 צעתי.נשוא ה לבצע את העבודותהדרוש על מנת 

את מדי  אסב/תתקשר איתי בהסכם, אספק פלגי מוצקיןהנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז ו .3.4
המים על פי הוראות המכרז, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי 

. מחירי הצעתי פלגי מוצקיןהמחירים הנקובים בהצעתי, לשביעות רצונם המלא של המנהל ו
יעמדו בעינם אף אם הזכייה במכרז תפוצל בין מספר זוכים ואף אם כמות מדי המים שיירכשו 

וסבו על ידי בפועל תגדל או תקטן. ידוע לי כי אף אם אגיש הצעה לשני פרקי המכרז, ממני או י
 ייתכן שאזכה באחד מהם בלבד ואני מתחייב לעמוד במחירי הצעתי גם במקרה זה.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש  .3.5
  בחלק זה, מחייבת אותי.

הם כמפורט בהצעתי מדי המים  החלפתאספקת/מחירים המוצעים על ידי עבור ני מצהיר כי ההנ .4
בכך על פי תנאי  הכרוכות ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו

לרבות כוח אדם, חלקי חילוף, ציוד, אביזרים,  -המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותי 
חומרים, חומרי עזר, כלי עבודה, מכשירים, כלי רכב, הובלות, העמסה, ביטוחים, רישוי והיתרים, 

 . לביצוע ההסכםכל דבר אחר הדרוש וכיוצ"ב וכן  אחריות מלאה
, כך, על כל הכרוך במדי המים החלפתאספקת/בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין לי מובהר 

ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד בשנת ההתקשרות  מעבר למחירים המוצעים על ידי
. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פלגי מוצקין, למעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי הראשונה
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פעמית בראשית כל תקופת הארכה, -הצמדה חדהמחירים לצרכן, רה מכל הסכם זה תוצמד למדד התמו
 ככל שיוארך ההסכם.

  

כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  
 פלגי מוצקיןכה מדי המים עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנ החלפתאספקת/

 מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.
 

היקף או בגין מהות הסעיף ו/או הפריט ו/או העבודה ללא קשר ל הנקבעהתמורה כי  יידוע ומוסכם על .5
, למשך הזמן הנתון לביצועם, לצורך בו הם נדרשים, למורכבותם, לאופיים, למידת הדחיפות בביצועם

 .לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצועם/ היעדר פיקוח, למועד בו נדרשו/ בו הם מבוצעים וכיו"ב
 
שקלים  )במילים: שישים אלף 60,000₪בסכום של חתומה הבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית ל .6

כשהמדד , צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, (חדשים
תנאי המכרז  עפ"י 3.11.19בתוקף עד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז, 

. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות ( למסמכי המכרז1ובנוסח מסמך ה)
 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 7זאת תוך המפורטות כדלקמן, ו

 

  .כשהוא חתום פלגי מוצקיןולהחזירו ל חוזהלחתום על ה .6.1

)ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת קיום תנאי  ומבויילת הלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומ .6.2
( למסמכי 2בנוסח מסמך ה) אלף שקלים חדשים(,)במילים: שישים ₪  60,000בסך  ,החוזה

ל כמפורט המחירים לצרכן, הכ למדד הערבות תהיה צמודה .חוזהבהתאם לדרישות ההמכרז ו
 .חוזהב

 מסמכי המכרז והחוזה.להמציא לכם אישור קיום ביטוחים, כמפורט ב .6.3

, פלגי מוצקיןלהמציא לכם הצהרת בטיחות חתומה על ידי ועל ידי הממונה על הבטיחות ב .6.4
 כמפורט במסמך תנאי המכרז. 

להמציא לכם אישור משטרה על העדר עבירות על פי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות  .6.5
 מסויימים, עבור המציע ועבור כל אחד מעובדיו אשר יועסק בביצוע ההסכם.

 
 6ף ת בסעילא אבצע את הפעולות המנויואחזור בי מהצעתי ו/או אם אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .7

אאבד את זכותי  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל
תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו  פלגי מוצקיןלביצוע העבודות ו

נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן מדי המים  החלפתלאספקת/אחר  ספקולהתקשר עם 
עקב הפרת  פלגי מוצקיןוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות יד

הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או  ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
יב כי במקרה עם מציע אחר במקומי. כן הנני מתחי פלגי מוצקיןתביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות 

עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה  פלגי מוצקיןבו תתקשר 
רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט  פלגי מוצקיןשנבחרה על ידה לבין הצעתי, ו

 דלעיל.
 
תנאי המכרז  –המכרז  את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכיהנני מצרף להצעתי את  .8

ועדת  ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעילוהוראות למשתתפים. 
 המכרזים עלולה לפסול הצעתי.

 
עוד ידוע לי, כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף 

, אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע העבודות, לרבות שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי
המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב 
למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף 

 לפסול את ההצעה.
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 כדלקמן:ידוע ומוסכם עלי  .9

 אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרז פלגי מוצקין .א
 פלגי מוצקיןהבלעדי. כן זכאית  בהתאם לשיקול דעתהו/או להחליט על ביצוע חלקו בלבד, 

 מדי מים.  החלפתלפרסם מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לרכישת/

מדי המים בפועל מותנית  החלפתת האמור לעיל, מובהר לי כי אספקת/מבלי לגרוע מכלליו .ב
, אשר תועברנה אל הזוכה לפי צרכי החברה מעת פלגי מוצקיןבהוצאת הזמנות חתומות ע"י 

לעת, בהיקפים משתנים, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה מתחייבת להעביר 
לא תאושר לתשלום חשבונית אשר לא תלווה ידוע לי, כי  לזוכה הזמנות בהיקף כספי כלשהו.

 בהמזנת עבודה חתומה כדין.

של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, או פוצלה  הוקטן היקפובמקרה בו כי  .ג
ייחתם עמי החוזה על , ד דלעיל-בסעיפים א מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעילהזכייה מכוחו, 

 לספק את מדי המים בהתאם למחירי הצעתי. בסיס הצעתי והנני מתחייב

בכל הנוגע ו/או בקשר עם תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא .10
ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו או שינוי מספר המדים 

בה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, המוזמנים מכוחו בכל זמן שהוא, מכל סי
כל תביעה בגין  ינזק. כמו כן, לא תהא ל ייגרם לאם אף בגין כך כל פיצוי לא אהיה זכאי לקבלת 

  רכישה/הסבה או אי רכישה/הסבה בהיקף מסויים.
 
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .11

ימים נוספים.  90קפה של הצעתי למשך ויוארך ת פלגי מוצקיןשהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש 
 אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם

לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים 
 מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

 
  הצעתי הינה כלדקמן: .12

 מבנה
% ההפחתה  המשקל תאור הפרק במחירון

 המוצע לפרק

  100% רכישה ואספקת מדי מים חדשים 01

  100% מים מוסביםרכישה ואספקת מדי  02

  100% החלפת מדי מים קיימים ואופציה לעבודות צנרת 03

 
 לתשומת לב המציעים:

 

 הפחתה. 0%ניתן להציע אחוז הפחתה אחיד )לכל פרק( בלבד, לרבות  •

 ניתן להציע אחוז הפחתה שונה עבור כל אחד מהפרקים. •

 .שלושת הפרקיםניתן להגיש הצעה עבור אחד מהפרקים או עבור  •

  .100%עבור כל פרק בנפרד, על כן משקל ההצעה לכל פרק הינו  תהיה הזכייה •

 שמורה לתאגיד הזכות לאשר עבור כל פרק יותר מזכיין אחד. •
 
 

 זוכים בכל פרק במחירון. 2יבחרו עד  הערה:
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ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי  .13
 כאמור דלעיל.

 
 _____________/______________ .ת.ז./ ח.פ _______________________ שם המציע:

 
 ________________________תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  ________________

 
 טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:

 
 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

 
___________________________________________________________________________ 

 
  ________________________________________________________________  חתימות:

 מסמך ב'(. -)ראה פרוט דרישות לחתימות בתנאי המכרז 
 

 _____________________.  תאריך:
 

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(אישור חתימה: 
 

 חתם ע"י:, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נ                                                        אני הח"מ 
 
 _________ )ימולא כשהמציע הוא אדם(_____________ ת.ז. ______________ה"ה ______ .1

 
 _________ )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(_____________ ת.ז. ______________ה"ה ______ .2
 

 ______________________ ת.ז. _______________ה"ה ______
 

 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 
 
 

_______________   ________________ 
 חתימה     תאריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1נספח 
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 אישור רואה חשבון

 
 לאשר כדלקמן:"( הרינו הלקוחלבקשת חברת _________________________ )להלן: "

 
 הרינו לאשר כי אנו משמשים כרואי החשבון של הלקוח, החל משנת ________ ועד היום. .א
 
)או לחילופין בין השנים  2015-2017הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של הלקוח לשנים  .ב

 _____________( בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.
 

 לחילופין:
 סקורים של הלקוח לשנים _______ בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.הדוחות הכספיים המבוקרים/

 

 2015-2017חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לשנים  .ג
 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 
 לחילופין:

כוללת  10חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לשנים 
 חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים, אנו מאשרים כי המחזורים הכספיים  .ד
אספקת מדי בנוגע לעבודות  9201-ל 6201שנים לפחות, בין השנים  3במשך השנתיים של הלקוח 

 ליון שקלים חדשים לשנה )לא כולל מע"מ(.יאינם פחות ממ מים

 

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים, אנו מאשרים כי המחזורים הכספיים  .ה
וכיול  החלפתבנוגע לעבודות  9201-ל 6201שנים לפחות, בין השנים  3במשך השנתיים של הלקוח 

 אינם פחות ממיליון שקלים חדשים לשנה )לא כולל מע"מ(. מדי מים
 

 

 אינן מתקיימות במציע, יש למוחקה. ככל ואיזו והחלופות בסעיפים ד' וה' 
 

 .לקוחדרישתכם מהלקוח ועפ"י בקשת הניתן עפ"י הנ"ל האישור       
 
   

 בכבוד רב,                                                                                                                                          
              _________________________ 
 רו"ח( )חותמת וחתימת                                       

 
 
 
 
 
 

 ש לחתום על מסמך זה בעותק "מקור",  לצלם לאחר החתימות ולצרף את הצילום ל "העתק".* י
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 מסמך ד'                    

 חוזה

 2019 שנת    __________לחודש  _________ ביום מוצקיןשנערך ונחתם ב
 

 
  בע"מ  פלגי מוצקין בין:          
  מורשי החתימה מטעם התאגידבאמצעות     
 , קרית מוצקין12החשמונאים  רח'מ    
 ("(פלגי מוצקיןאו " "החברהאו " "התאגיד)להלן: "    

 

 ;מצד אחד                                                                                                      
 

 ___________________________, ת.ז./ ח.פ. __________________לבין:        
 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________

 _____________ טל' ____________ פקס _________מרח' ________
 "(ספקה)להלן:  "

 ; מצד שני                                                                                                         
 

לנים לקבלת הצעות מקב ,100/2019מכרז מס'  פלגי מוצקיןפרסמה    __________וביום   הואיל:
 ;פלגי מוצקיןמדי מים עבור  החלפתלאספקת ו

 
 הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; ספקוה והואיל: 

 
ספק עבור פרק/ים: ה על קבלת הצעת החליטוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ ה והואיל: 

___________________________________________________________________
.___________________________ 

 
 

 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 המבוא:

 המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 

 הגדרות

למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם כוונה  בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו .2
 אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 המקום אליו יש לספק את מדי המים, כפי שיוגדר ע"י המנהל בהזמנת   -"האתר"  .א
 העבודה החתומה. 

מדי מים, חתומה ומאושרת  החלפתדרישה בכתב להזמנת מדי מים /   -"הזמנת עבודה"  .ב
 כדין, כמפורט במסמכי המכרז.

 מדי המים החדשים.   -הטובין" " .ג

ו/או מי שהוסמך/ הוסמכו על ידו לעניין הסכם זה  פלגי מוצקיןמנכ"ל   -"המנהל"  .ד
 או חלק ממנו.

ו/או מי שהוסמך/ הוסמכו על ידה  פלגי מוצקיןמנהלת הכספים של   -"מנהלת הכספים"  .ה
 לעניין 

 הסכם זה או חלקו. 

 .בע"מ  פלגי מוצקיןתאגיד   - "התאגיד"/"חברהה" .ו
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האדם שמתמנה מזמן לזמן על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודה או    - "המפקח" .ז
  .חברהכל חלק ממנה עבור ה

פועל בשמו כן כל מי שומורשיו המוסמכים, ו ספקלרבות נציגיו של ה  - "ספקה" .ח
 הזוכה בביצוע עבודות ההסבה. לרבות ומטעמו בביצוע העבודה.

ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה  ספקעובדיו של ה -פירושו    - "ספקעובדי ה" .ט
ששרותיהם יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו 

אחראי  ספקבביצוע העבודות ו/או הסכם או בקשר אליהם וכל מי שה
 למחדליו.  על פי כל דין למעשיו או 

 מסמכי החוזה .3

הזמנה להציע המסמכים להלן החתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה:  .א
בנקאית  , ערבותת המציע ואישור רו"חתנאי המכרז והוראות למשתתפים, הצעהצעות, 

להשתתפות במכרז, ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה ולתקופת הבדק, אישור קיום 
, נספח בטיחות כללי, 1976 –הירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ביטוחים, תצ

, מפרט טכני מיוחד, 1953 –הצהרת בטיחות, הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג 
 .וכל מסמך אחר המצורף למכרז מחירון, נוסח הזמנת עבודה, נוסח תעודת סיום

כל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ב .ב
ובהיעדר הנחייה אחרת מאת ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, 

  כוחה של זו שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה.המנהל ו/או המפקח, 

 היקף החוזה 

אדם, החומרים, -ועל חשבונו לרבות המצאת כח ספקע"י ה מתן השירותלות על הוראות החוזה ח .4
וכל דבר אחר הנחוץ  , בדיקת תקינות המדיםתקניםיהמ ההובלות, ההיתרים, הציוד, המכונות,, הכלים

כמו כן, כולל החוזה אחריות על המדים וכן אחריות של הספק על פעולות )כגון תיקונים(  לשם כך. 
 ו.שיבוצעו על יד

 

 מהות העבודות .5

את הטובין על פי דרישת וכן ולהתקין בכפוף לאמור בהסכם זה ובנספחיו, מתחייב הספק לספק  .א
רשאית להזמין מאת הספק כל כמות טובין  פלגי מוצקין, בהתאם להצעת המשתתף. פלגי מוצקין

 פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדיים.  -שהיא, בהיקפים משתנים ובמועדים שונים על

המאושר על ידי מנהלת הכספים  , על פי צרכיה, בכפוף לתקציבהספקמוסרת בזאת ל מוצקין פלגי .ב
 לבצע הסבהספק את הטובין / מקבל בזאת על עצמו ל ספקובהתאם לשיקול דעתה וה חברהב

כקבלן עצמאי, הכל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת 
   של המנהל, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי חוזה זה הינו חוזה מסגרת וכי החברה  .ג
בין על ידי הספק מותנית בהוצאת שומרת על זכותה להזמין את כל הטובין או חלקן. אספקת הטו

ובהתאם  פלגי מוצקיןהזמנה חתומה ע"י המנהל, אשר תועבר אל הספק מעת לעת לפי צרכי 
אינה מתחייבת להעביר לביצוע הספק הזמנות  פלגי מוצקיןלשיקול דעתה הבלעדי. יובהר, כי 

ות ספקים תהא רשאית לרכוש מדי מים גם באמצע פלגי מוצקיןבהיקף כספי כלשהו וכן כי 
 אחרים.

עם הספק מכוח  פלגי מוצקיןתקשרות הלמען הסר ספק מובהר מוסכם ומובהר בזאת במפורש כי  .ד
  . פלגי מוצקיןעל ידי מנהלת הכספים ב וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושרחוזה זה 

נשוא  הטוביןרכישת פצל את תהא רשאית ל פלגי מוצקיןכן מובהר ומודגש בזאת במפורש כי  .ה
במכרז וכן לשנות, בכל עת, את היקף רכישתה מכל זוכה ולהעביר  בין מספר זוכים הסכם זה

 רכישת טובין  כלשהן מזוכה אחד לזוכה אחר, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
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רשאית שלא לרכוש ממנו את  פלגי מוצקיןהספק מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו ש .ו
חלקם, אם מחמת אחד הטעמים המנויים לעיל ואם מחמת סיבה אחרת כלשהי הטובין, כולם או 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין 
 הטובין שלא נרכשו ממנו כאמור. 

 למען הסר ספק, הספק מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור, לרבות .ז
 . טענה בנוגע לכמות הטובין אשר נרכשו ממנו

, פלגי מוצקיןבנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון  ספק הטוביןל ספקהעוד מתחייב  .ח
התמורה למען הסר ספק, ובמחירי הצעתו.  פלגי מוצקיןבכל היקף שידרש, ובהתאם להוראות 

 . זמנות החברה עפ"י חוזה זההטובין שסופקו בפועל בהתאם להלפי חוזה זה תקבע רק ע"פ 

הטובין  , כמותטובין. בהזמנה יפורט סוג הפלגי מוצקיןחתומה ע"י ה על פי הזמנ יסופק כל טובין .ט
הספק מתחייב לספק את . האספקה המבוקש ופרטים נוספים ככל שיידרשומועד המבוקש, 

צמוד לטובין, שיכלול את הטובין בכמות הנדרשת, במידות הנדרשות תוך סימון ברור ובר קיימא 
 שם היצרן ו/או סימולו.

פי לוח הזמנים -טובין העומדים בדרישות המפרט, על פלגי מוצקיןהספק מתחייב לספק ל .י
בהיעדר הוראה ספציפית בהזמנת הטובין, יספק הספק את הטובין הקבוע בהזמנת הטובין. 

ק לא יעמוד במועד יום מיום קבלת ההזמנה. ככל שהספ 14הנקובים בהזמנת הטובין עד 
קנס בגין האיחור כמפורט בטבלת הקנסות המצורפת  פלגי מוצקיןהאספקה, הוא יידרש לשלם ל

 למחירון.

 הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  

את הספק  יספקאם לא עפ"י כל דין,  פלגי מוצקיןמבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיה של  .יא
 ספק באמצעות לרכוש את מדי המיםתהיה רשאית  פלגי מוצקין, דלעיל כאמורהטובין  במועד, 

 , לרבות הוצאות נלוות.אחר ספקעל ידי אותו  העבודותבהוצאות ביצוע  ספקלחייב את הואחר 

הספק יעסיק עובדים בעלי אזרחות ישראלית או עובדים זרים העומדים בדרישות חוק עובדים  .יב
 .ף לאישור המשטרה בדבר העדר הרשאות פליליותבכפו, זרים

 מלאי .6

מדי מים( לדאוג כי במחסני  אספקת) 01עם החתימה על ההסכם, מתחייב הספק שזכה בפרק  .א
בתום תקופת ההתקשרות, לא  .פלגי מוצקיןיהיה מלאי מיידי לשימוש השונים  פלגי מוצקין

 , ויהיה רשאי לקחתו.פלגי מוצקיןיידרש הספק להשאיר מלאי זה בידיי 

  כדלהלן: חתימת ההסכם, , יספק מלאי בהשאלה, עםאספקההספק שזכה בפרק ה .ב

 יחידות,  100- 3/4מדי מים בקוטר "

 יחידות,  10 – 1מדי מים בקוטר "

 יחידות,  10 - 1.5די מים בקוטר "מ

 יחידות,  10 -תבריגי  2מדי מים בקוטר "

 יחידות,  5 -עם אוגנים   2מדי מים בקוטר "

 יחידות,  5 - 3בקוטר "

 יחידות,  5- 4בקוטר "

 יחידות,  1 - 6בקוטר "

 יחידות,  5 - 3מסננים, בקוטר "
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 יחידות  5 - 4בקוטר "מסננים 

 יחידות. 1 - 6"בקוטר מסננים 

בצע את עבודות ההתקנה באמצעות הקבלן ולבצע את ההתקנות בעצמו התאגיד רשאי שלא ל .ג
 ואו מי מטעמו.

לתאגיד שמורה הזכות לבצע את עבודות ההתקנה בעצמה ואו מי מטעמה ולקבלן לא תהיה כל  .ד
 עילה לתביעה מכל סוג שהיא.

 שיעודכנו מעט לעט.שות המים באספקת מדי מים, על הקבלן לעמוד בכל בתקנים של ר .ה

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח   .7

מבלי לגרוע מיתר סמכויות המפקח עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר כי בנוסף למנהל אשר יהיה  .א
המפקח נציג החברה לעניין הסכם זה, כמפורט בהסכם, יהיה הספק כפוף להנחיות המפקח. 

והכל  ברהח, אופי הקשר עם הן, רמת ביצועביצוע העבודותמוסמך לבקר לבדוק ולפקח על 
בדבר אי אישורם של  ספקבהתאם להוראות החוזה. כן יהיה רשאי המפקח למסור הודעה ל

ד לקבלת עאת אותה העבודה  ספקניתנה הודעה כנ"ל יפסיק ה המיקום בו הונחו., או טובין
על הספק למלא אחר הוראות  החלטתו של המנהל, אשר הינה סופית ואינה ניתנת לעירעור.

  פעולה ולאפשר לו לבקר כל עבודה המבוצעת ע"י הספק. המפקח, לשתף עימו

ה חברמהתחיבויותיו כלפי ה ספקבידי המנהל או בידי המפקח לא ישחרר את ה הפיקוח אשר .ב
יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות  ספקוהולמילוי כל הדרישות שבדין למילוי תנאי חוזה זה 

 ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו. 

 החוזה העברת זכות תהחלפ .8

לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט אם  ספקה .א
 ה בכתב ומראש. חברקבל תחילה הסכמה לכך מאת ה

ה לפי הסכם זה לאחר, חברלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מה ספקה .ב
 ה. חברהשל  מנהלת הכספיםלא אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת א

  קבלני משנה .9

ו של השירות ו/או רשאי למסור את ביצועאינו  ספק, היתר הוראות החוזהמבלי לפגוע באמור ב .א
מראש אישורו את תחילה  בלי שקיבלות הכלול בחוזה לקבלן משנה, שיר, מתוך החלק ממנו

 בכתב של המנהל. ו

אף אם  ם,או כל חלק מה הטובין ו/או השירותנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי לקבלן המש .ב
 .החברכספים מאת ה ספקיגיעו לו או ל

, לא תפטור ולא תשחרר את כאמורעל ידי קבלן משנה  ביצוע התחייבויות הספק או חלק מהן .ג
נשאר אחראי לכל הפעולות,  ספקמאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה וה ספקה

השגיאות, ההשמטות המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, 
 ו/או נגרמו על ידו. ספקויהיה דינם כאילו נעשו ע"י ה

 
 
 
 

 זהירות בטיחות ו אמצעי .10
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 םולביטחונ מיקום הטוביןזהירות לביטחון לדאוג להצבת סימני במידה ויידרש לכך, על הספק  .א
הציבור, ובכל מקום שיידרש על ידי המנהל או המפקח, או ו פלגי מוצקיןעובדי של  םונוחיות

להגן על אתר  ספקעל ה שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
על בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי אחר שיידרש הציוד ו טובין, העובדיםעל ה הטובין, תהצב

 ע"י המפקח כך שלא ינזקו בכל נזק שהוא. פי דין או הנחיה או 

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי  .ב
 , ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו. ספקהצעת ה

 אותים בביצוע העבודותנקיטת אמצעי בטיחות נ .ג

מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  ספק, ההחוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות 
כל הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל

 1954-חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דדין, לרבות 
פק' )להלן: " 1970-דה )נוסח חדש(, התש"ל"( ופקודת הבטיחות בעבוחוק ארגון הפיקוח)להלן "

בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, "( והתקנות על פיהם, הבטיחות
כללי , המהווים חלק בלתי  -בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו, בהתאם לנספח בטיחות 

כפי שינתנו  ה,חברבטיחות בהנפרד ממסמכי המכרז, ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על 
 בביצוע התחיבויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.  ספקבטרם יתחיל ה

טרם במצהיר ומתחייב להימנע מלבצע עבודה כלשהי  ספקה החוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות  .ד
צע כל הוראה של הממונה על חברה, בייעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות ב

הוראה אשר נקבעה ע"י הממונה על הבטיחות כהוראה  הבטיחות, במידה וישנה כזו, המהווה
  בנוסחות במסגרת המכרז, חתם בפניו על הצהרת בטיחות שירה מתןשיש לבצע לפני התחלת 

המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל. במידה והממונה על הבטיחות 
 ספקיכול ה המדים, החלפתאספקת/נתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת 

, מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם, רק לאחר שהשלים את המדים החלפתבאספקת/להתחיל 
למען הסר ספק, אין באמור הוראות הממונה על הבטיחות לשביעות רצונו המלאה של הממונה.  

ראות הו מאחריותו של הקבלן לעמוד בכל אות יועץ הבטיחות, כדי לגרוערלעיל, ובדגש למילוי הו
 הדין.

 זכות גישה  .11

 לכל מקום בו נעשית עבודה למנהל, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנהל תהא זכות כניסה
חייב  ספק, וההמשמשים למתן השירות, או מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם ע"י הספק

 לאפשר זכות גישה זו.

 הספקה רשאית לעשות פעולות במקום חברה .12

התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא  ספקכל פעולה שה
אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו  ספקה לשים חבררשאית ה -מילאה 

התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה.  לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את
 מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של החברה בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין.

 
 שלילת זכות עכבון  .13

בציוד כלשהו לרבות  /זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/ בדרך ספקמוסכם בזה כי אין ולא תהיה ל
זכות עכבון כלשהי במקום/במבנה/ בדרך ו/או בכל חלק של  ספקתהיה לכן מוסכם כי אין ולא  בטובין.

לו עפ"י כל דין, מוקנית ככל שאלה ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון 
 אם מוקנית לו זכות כזו. 

 
 
 
 

 ויתור על סעדים מניעתיים   .14
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צו עשה ו/או הליך  משפטי של צו מניעה,, בכל הליך הה ונגד כל אחד מטעמחברלא ינקוט נגד ה הספק
הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/או בהמשך ביצוע העבודות. הסעדים היחידים 

 ה, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספיים בלבד.חברזכאי כלפי ה ספקלהם יהא ה
  

 פגיעה בנוחות הציבור .15

שלא לצורך לא תהיה כל פגיעה או הפרעה  אספקת הטובין ומיקומםמתחייב, כי תוך כדי  ספקה
או בנוחיות הציבור ולא תהיה כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות  פלגי מוצקיןבפעילות הסדירה של 

 , או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. כלשהיהשימוש והמעבר של כל אדם בדרך 
 

 עבודהניקיון מקום ה .16

)כגון אריזות, חומרי עבודה וכיוצ"ב(  את עודפי החומרים והפסולת מקום אספקת הטוביןיסלק מ ספקה
 . ולא יותיר אחריו לכלוך

 
 ערבות לביצוע החוזה   .17

ה חברל ספק, כולן או מקצתן, מוסר הבתקופת החוזה להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה .א
)במילים: מאה ועשרים אלף ₪  60,000 מודה בסכום שלחתימת החוזה, ערבות בנקאית צטרם ב

מנהלת של  הלהנחת דעת( למסמכי המכרז, 2בנוסח מסמך ה) ,"(הערבות)להלן: "שקלים חדשים( 
ההוצאות הכרוכות במתן הערבות . חודשים 2ובתוספת של  לתקופת החוזה ,הבחבר הכספים

את  להשיב לידי החברה ספקהת להתחייבו. הערבות האמורה תשמש גם כערבות ספקיחולו על ה
 ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו. 

מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו  .ב
כלפי החברה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או 
חלקה, על ידי החברה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל 

 ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.  סעדים נוספים

סכום הערבות שנגבה על ידי החברה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והחברה תהא רשאית  .ג
לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך 

מנכ"ל ה או חברפי הזכות כלשהי לבוא כל ספקמבלי שתהא לשל החברה לקנינה הגמור והמוחלט 
בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע  מנהלת הכספים של החברהאו  החברה

 ה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם. חברמזכויותיה של ה

המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  הערבות תהיה צמודה למדד .ד
הידוע במועד  האחרון הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדד . המדדלסטטיסטיקה

 . החתימה על החוזה

, לפי פנייה חד צדדית הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה .ה
בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע הספק את  ,של מנכ"ל החברה או מנהלת הכספים של החברה

פר או לא מילא אחר התחייבותו/התחייבויותיו עפ"י הסכם זה או השירות ו/או חלקו או ה
במקרה של סכומים המגיעים לחברה בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הספק. היה 
והערבות תחולט על ידי החברה והחוזה לא יבוטל, ימציא הספק ערבות חדשה בתנאים זהים 

    לערבות שחולטה.

הספק מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת החוזה  למען הסר ספק מובהר בזאת כי .ו
 ( הנ"ל.2ותקופות האחריות, תהיה/ינה בידי החברה ערבות/יות תקפה/ות בנוסח מסמך ה)

עם תום תקופת החוזה, תועבר לידי החברה ערבות לתקופת האחריות, אשר תוקפה יהיה עד  .ז
פלגי מד האחרון שסופק/הותקן לבהתאם ל , כמוגדר במסמכי המכרז,לתום תקופת האחריות

 (.3. נוסח הערבות יהא כמופיע במסמך ה)מוצקין

 

 ושמירה על דינים אורח מקצועי .18
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בהתאם לחוזה, באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של המנהל.  ביצוע ההסכם יהיה .א
 או הוראות  מטעם רשויות מוסמכות , כללים, הנחיותעבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות

, כללים, , תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות)לרבות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה(
 . ין, וכן בהתאם לכל דוהוראות אלה הנחיות

להמציא אישור רשמי מאת הרשויות על התאמת העבודות לחוקים, לתקנות  ספקמחובתו של ה .ב
וכל  מדי מים( החלפת, לרבות אישור מבדקה )ככל שהחוזה הינו לולהוראות האמורות לעיל

  .ספקההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על ה

הספק ישא בכל התשלומים וההוצאות הקשורים לעובדיו לרבות מס הכנסה, שכר עבודה,  .ג
תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי אחר, תשלומי מיסים וכל 
יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות. התשלום שהספק ישלם לעובדיו לא יהיה נמוך משכר 

לום שכר מינימום לפחות, כאמור לעיל, יהווה הפרת חוזה. החברה תהא המינימום במשק. אי תש
הספק להמציא לחברה ועל רשאית לבדוק מעת לעת את שיעור התשלום שישלם הספק לעובדיו 

 לפי בקשתה כל מסמך הדרוש לשם כך.

הספק מתחייב, כי במידה ויידרש על ידי המנהל או המפקח להחליף מי מעובדיו, יעשה כן באופן  .ד
 יידי, ללא דרישת הסברים כלשהם.מ

תהיה רשאית לשלוח טובין לבדיקה במכון התקנים או מוסד מקביל אחר. במידה  פלגי מוצקין .ה
, ישא הספק בעלות פלגי מוצקיןועל פי תוצאות הבדיקה יתגלה כי הטובין אינם עומדים בדרישות 

התחייבויותיו האחרות , זאת בנוסף לפלגי מוצקיןששולמה ע"י  הבדיקה והעלויות הנלוות לה
 )כגון החלפת הטובין וכיוצ"ב(.

הספק יהיה אחראי להוביל את הטובין למחסן החברה, לפרוק את הטובין ולסדרו במחסן, הכל  .ו
 על פי הוראות המנהל או המפקח או מי מטעמם.

הספק יהיה אחרי לנהל, לפקח, לבקר ולבדוק את טיב האספקה, החומרים ופריטי הציוד.  .ז
 ידי המנהל ו/או המפקח לא ישחרר את הספק מחובתו לפי סעיף זה. הפיקוח על 

 הספק יעדכן את המנהל ויקבל את אישורו לביצוע כל שלב בייצור/באספקת הטובין. .ח

למען הסר ספק ומבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה, הנחיות המפרט המצורף למסמכי המכרז,  .ט
 נפרד מהנחיות חוזה זה.   נחוצות כולן לשם מתן השירות ומהוות כולן חלק בלתי

 
 תקופת החוזה .19

תקופת ההסכם הינה לשנה אחת, שתחילתה ביום _____________ וסיומה ביום  .א
 "(. תקופת ההתקשרות הראשונה____________ )להלן:"

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בתקופות -תהא רשאית, על פלגי מוצקין .ב
נוספות של שנה או חלקה כל אחת, ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם, כולל תקופת 

 שנים.  4ההתקשרות הראשונה, לא תעלה על 

יום טרם  14להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך בכתב לספק תוך  פלגי מוצקיןהחליטה  .ג
תמו על הסכם ההארכה. בתקופת ההארכה יסיום תקופת ההסכם/ הסכם ההארכה והצדדים 

 פי דין. -ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט שינויים המחוייבים על

 

 

 

 נזיקין לגוף או לרכוש .20
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ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או לכל  אחריות מלאה ומוחלטת יהיה אחראי הספק .א
 מתן השירותתוך כדי כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו או אובדן, שייגרמו ו/נזק ו/או חבלה 

ו/או  הלחברכלשהו לרבות  גוף /לגופו או לרכושו של אדםבמישרין או בעקיפין, , וובקשר אלי
, ובכלל זה יהיה לספק ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו

אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה  הספק
 כל בגין, והוצאותיו על חשבונו ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה, החבראת הולשפות חייב לפצות 
, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. הספק נגדה בקשר לכך יוגשותביעה שדרישה ו/או 

משחרר לחלוטין ומראש את החברה, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות 
וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול 

לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או  לגוף או
 לרכוש, בכל עילה שהיא.

מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  הספק .ב
בקשר  ו/או מתן השירות, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי הספקבשירותו של 

ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק עפ"י  ואית
בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי  פלגי מוצקיןהסכם זה. הספק יפצה וישפה את 

 .  קיום התחייבותו כאמור

עקב שגיאה  לה מונזק שיגרפגיעה או בגין כל  פלגי מוצקיןיהיה אחראי וישפה את הספק  .ג
 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. הספקמקצועית של 

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר הספק חריותו של א .ד
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יחליף, על חשבונו, את הטובין  תום תקופת ההסכם.

ירות לקוי ו/או כל עבודה לקויה אחרת שבוצעה על ידי הספק, ככל שיידרש ו/או כתוצאה מש
 בעקיפין או במישרין, וזאת אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים.

ד' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או -למען הסר ספק, אחריותו של הספק כמפורט בס"ק א' .ה
קבלני משנה  מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו במתן השירות, לרבות עובדים,

 וכיו"ב.

ק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד ספתהא רשאית לעכב תשלומים ל פלגי מוצקין .ו
בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט הספק 

 .החברהלשביעות רצון 

 פלגי מוצקיןידרשו מפיצוי, אשר  מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או .ז
יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי הספק  פלגי מוצקיןו/או שעל 

רשאית לקזז מהסכומים  פלגי מוצקיןו/או מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה 
  המגיעים ממנה לספק.

הספק הנובעת ממהות השירות, כמפורט במסמכי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות  .ח
 המכרז.

  ביטוח .21

 חדשים ומדי מים מוסבים אספקת מדי מים - 0.2ובפרק   0.1דרישות הביטוח לזוכה בפרק  .א

ממועד , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק מבלי לגרוע מאחריות  (1
לערוך הספק , מתחייב הסכם זהאו ממועד תחילת מתן השירותים לפי תחילת הסכם זה 

את  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראלו, ולקיים על חשבונ
להסכם ומהווה חלק  נספח ו'" המסומן כאישור עריכת הביטוחהמפורטים ב"הביטוחים 

פי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  ("ביטוחי הספק)להלן "בלתי נפרד ממנו 
שנים מעבר לתקופת ההסכם  5למשך ולעניין ביטוח חבות מוצר ההסכם, וכל הארכה שלו, 

 ובכפוף לכל דין. 
 

פי דין בגין פגיעה גופנית -ביטוח חובה כנדרש על את הביטוחים הבאים: ספקכן יערוך ה (2
עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי 

 ;  בגין נזק אחד₪  400,000סך רכב עד ל
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והוא מתחייב, בין בסעיף זה,  יםהנזכר הביטוחיםמתחייב למלא אחר כל תנאי הספק  (3
הספק לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי היתר, 

ההתקשרות, לא לעשות תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת 
ל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. כן מתחייב הספק לשתף כ

פעולה עם החברה לשם שמירה ומימוש של זכויותיה על פי הביטוחים. יודגש, כי הספק 
 .י הספקבביטוח הנקוביםת וות העצמיויההשתתפ מיבכל מקרה בסכו איש

 

ימים  7-, לא יאוחר מלחברהלהמציא הספק מתחייב החברה ללא צורך בכל דרישה מצד  (4
המוקדם, אישור  לפי, או לפני מועד תחילת מתן השירותים מועד תחילת הסכם זהלפני 

על כדבעי , כשהוא חתום  נספח ו'לעיל בהתאם לנוסח  כאמורהספק בדבר עריכת ביטוחי 
ו כי המצאת אישור עריכת הביטוח כנדרש, הינו תנאי . הספק מצהיר, כי ידוע לידי המבטח

מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאת אישור עריכת 
 הביטוחים לא יגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה. 

 

שיומצא על ידי  יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור  ת, אך לא חייבת,רשאיהחברה תהיה  (5
ו/או התאמה ו/או הרחבה או תיקון ו/מתחייב לבצע כל שינוי והספק לעיל, כאמור הספק 

 .ו על פי הסכם זהלהתחייבויותיאת הביטוחים נושא האישור על מנת להתאים  ושיידרש
 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט החברה כי זכויות  ,מצהיר ומתחייבהספק  (6
כל אחריות שהיא לגבי או /כל חובה ו המטעמאו מי החברה ו/לעיל אינן מטילות על 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין יםהביטוחעריכת אישור הביטוחים נושא 
 ו/או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

את אישור דקו ובין אם לאו, בין אם בדרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם 
 ובין אם לאו.עריכת הביטוחים 

 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת  (7
דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על 

צהיר הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק מ
ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה 
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף 

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
 

בא על מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביחס לציוד ו/או מתקנים ו/או כל רכוש אחר אשר הו (8
ידי הספק ו/או מטעמו לחצרי החברה, הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה 
ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין נזק ו/או אבדן לציוד כאמור בין שהספק 
זכאי לשיפוי בגינו מביטוח רכוש שערך )אם ערך( ובין שלא, והוא פוטר את החברה 

הפטור כאמור לא יחול כלפי מי  שגרם לנזק  לנזק כאמור. והבאים מטעמה מכל אחריות
 בזדון.

עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים  והספק מתחייב כי בהתקשרות (9
עמם הוראות ביטוח ההולמות הא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות יא ונשוא חוזה זה ה

 ור.את היקף ההתקשרות עמם או לכלול את חבותם בביטוחיו כאמ
 

  מדי מים החלפת - .30דרישות הביטוח לזוכה בפרק  .ב

ממועד , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק מבלי לגרוע מאחריות  (1
לערוך הספק , מתחייב או ממועד תחילת מתן השירותים לפי הסכם זהתחילת הסכם זה 

את  ,ביטוחים בישראלבחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ו, ולקיים על חשבונ
להסכם ומהווה חלק  נספח ו'" המסומן כאישור עריכת הביטוחהמפורטים ב"הביטוחים 

פי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  ("ביטוחי הספק)להלן "בלתי נפרד ממנו 
שנים נוספות מעבר לתקופת  5למשך ולעניין ביטוח חבות מוצר ההסכם, וכל הארכה שלו, 

 דין.ההסכם ובכפוף לכל 
  

פי דין בגין פגיעה גופנית -ביטוח חובה כנדרש על את הביטוחים הבאים: ספקכן יערוך ה (2
עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי 

 ;  בגין נזק אחד₪  400,000רכב עד לסך 
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והוא מתחייב, בין בסעיף זה,  יםהנזכר הביטוחיםמתחייב למלא אחר כל תנאי הספק  (3
הספק במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי  לשלם את דמי הביטוחהיתר, 

ההתקשרות, לא לעשות תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת 
כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. כן מתחייב הספק לשתף 

טוחים. יודגש, כי הספק פעולה עם החברה לשם שמירה ומימוש של זכויותיה על פי הבי
 .י הספקבביטוח הנקוביםת וות העצמיויההשתתפ מיבכל מקרה בסכו איש

 

ימים  7-, לא יאוחר מלחברהלהמציא הספק מתחייב החברה ללא צורך בכל דרישה מצד  (4
המוקדם, אישור  לפי, או לפני מועד תחילת מתן השירותים מועד תחילת הסכם זהלפני 

על כדבעי , כשהוא חתום  נספח ו'לעיל בהתאם לנוסח  כאמורהספק בדבר עריכת ביטוחי 
. הספק מצהיר, כי ידוע לו כי המצאת אישור עריכת הביטוח כנדרש, הינו תנאי ידי המבטח

מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאת אישור עריכת 
 תחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה. הביטוחים לא יגרע מה

 

שיומצא על ידי  יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור  ת, אך לא חייבת,רשאיהחברה תהיה  (5
ו/או התאמה ו/או הרחבה או תיקון ו/מתחייב לבצע כל שינוי והספק כאמור לעיל, הספק 

 .סכם זהו על פי הלהתחייבויותיאת הביטוחים נושא האישור על מנת להתאים  ושיידרש
 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט החברה כי זכויות  ,מצהיר ומתחייבהספק  (6
כל אחריות שהיא לגבי או /כל חובה ו האו מי מטעמהחברה ו/לעיל אינן מטילות על 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין יםהביטוחעריכת אישור הביטוחים נושא 
 ו/או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק שהיא המוטלת על בהן כדי לגרוע מכל חובה 

את אישור ובין אם לאו, בין אם בדקו דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם 
 ובין אם לאו.עריכת הביטוחים 

 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת  (7
דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על 
הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר 

נה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טע
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף 

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביחס לציוד ו/או מתקנים ו/או כל רכוש אחר אשר הובא על  (8
ק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ידי הספק ו/או מטעמו לחצרי החברה, הספ

ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין נזק ו/או אבדן לציוד כאמור בין שהספק 
זכאי לשיפוי בגינו מביטוח רכוש שערך )אם ערך( ובין שלא, והוא פוטר את החברה 

 והבאים מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור.
 

קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים עם  ומתחייב כי בהתקשרותהספק  (9
עמם הוראות ביטוח ההולמות הא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות יא ונשוא חוזה זה ה

 את היקף ההתקשרות עמם או לכלול את חבותם בביטוחיו כאמור.
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  תקופת האחריות )בדק(   .22

תקופה שתחילתה ביום סיום אספקת  -בפרק זה ולעניין ההסכם בכללותו, "תקופת האחריות" .א
 כמפורט בטבלה שלהלן: הטובין כנקוב באישור המנהל וסיומה 

 הערות אחריותתקופת  קוטר מד מים 

  שנים 6 3/4" 

  שנים 3 1"

  שנים 3 2" – 1.5"

  שנים 5 אוקטב

 ,השירות/האחריות תעודכן בהתאם לשינויים שיהיו בתקופת ההתקשרותהערה: תקופת 
 בהתאם לאישור רשות המים             

 

תקופת האחריות תחל ביום התקנת מד המים ברשת העירונית, לפי רישומי  .ב
 . החברה

  

הספק יחליף ו/או יתקן על חשבונו, לפי העניין, כל ליקוי, קלקול או פגם שיתגלו  .ג
במהלך תקופת האחריות בטובין ואשר מקורם לדעת המנהל בטובין בלתי 

פי ההסכם או הנובעים מכל סיבה שהמנהל -מתאימים ו/או באיכות ירודה שלא על
 יראה את הספק כאחראי לה. 

בכל מקרה כאמור לעיל, רשאי המנהל לדרוש מהספק לספק  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי
 טובין חדשים על חשבון הספק והספק יהיה חייב לעשות כן. 

ידי המנהל -התיקון ו/או אספקת הטובין החדשים יבוצע תוך פרק זמן קצוב כפי שייקבע על
 בהודעה בכתב. 

או לא /לא הצליח הספק לתקן את הקלקול ו/או לא תקנו במועד שקבע המנהל ו .ד
רשאית לבצע את התיקון  פלגי מוצקיןסיפק טובין חדשים כנדרש ובמועד, תהיה 

בעצמה ו/או להזמין טובין חדשים מאת ספק אחר על חשבון הספק ולנכות סכומים 
פי כל דין או הסכם ו/או לגבות ממנו -אלה מהסכומים להם זכאי הספק על

 כלליות.  שייחשבו כהוצאות 15%תשלומים אלו ישירות, בתוספת 

הספק יהיה אחראי על כל ליקוי או קלקול שנגרם כתוצאה מביצוע פעולה כלשהי  .ה
 על ידו 

 )כדוגמת: פריקה לא זהירה, תיקון לקוי, התקנה לקויה וכיוצ"ב(.

מובהר בזאת, כי אין בסיום תקופת האחריות כדי לשחרר את הספק מכל אחריות  .ו
 פי כל דין. -המוטלת עליו מכוח ההסכם או על

 

 

 

  ספקניכוי כספים מה .ז
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ה ו/או מהערבות חבר, מאת הספקתהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו ל פלגי מוצקין
ר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אש

בהתאם להסכם  ספקה מהחברכלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו ל
ו/או עובדיו  ספקלשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי  ה חברהזה ו/או שעל ה
סכם או מקור שהוא. המכח ה ספקמאת ה חברהכל העשוי להגיע ל ו/אוו/או מי מטעמו ו/או מועסקיו 

ה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך חברהאמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של ה
 אחרת. 

 קיזוז .ח

בהתאם להסכם  ספקמאת ה פלגי מוצקיןמוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע ל
ור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום זה ו/או כל מק

ו/או מועסקיו ואו ה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי ו/או עובדיו חברשעל ה
כן . ספקלשלם ל חברהניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל המי מטעמו 
בהקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים  ספקכל ערבות שניתנה על ידי המוסכם כי 

לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה  פלגי מוצקיןכאמור. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות 
 . העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה בכל דרך אחרת

 אי קיום יחסי עובד מעביד .ט

מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי  ספקה .א
 .  פלגי מוצקיןעובד מעביד בינו לבין 

 
כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד  ספקכמו כן, מצהיר בזאת ה .ב

 . ו/או מי מטעמו לבין מי מעובדיו פלגי מוצקיןומעביד בין 
 

מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס  ספקה .ג
ואין הספק, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל  או תשלום אחר שיידרש לשלם

 .  כל תשלום ו/או זכויות המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו פלגי מוצקיןמן 
 

ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי  ספקתתבע לשלם סכום כל שהוא מן ה י מוצקיןפלגבמידה  .ד
רשאית לנכות כל סכום  פלגי מוצקיןלשפותה בגין כל סכום כאמור ו ספקעובד ומעביד, מתחייב ה

 . ספקשתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה ל
 

 כאמור במסמכי המכרז.מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הספק  .ה
 

 התמורה  .י

התמורה לה זכאי הספק על פי הסכם זה תחושב על יסוד מספר המדים  .א
המגובים בהזמנות חתומות כדין, בהתאם  ,שסופקו/הוסבו ע"י הספק בפועל

 .וההנחה שנקב בהצעתו פי הצעת הספק-למחירי היחידה על

תשלום התמורה להלן, הינה אספקת הטובין, "אספקה בפועל" לעניין פרק זה ולעניין פרק אופן 
באתר הנקוב בהתאם לתנאי הזמנת הטובין, וקבלת אישור המנהל  והתקנתם הובלתם, פריקתם

 בכתב. 

מכל  , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות תכוללו, ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית .ב
בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל הכרוכות  ,מין וסוג שהוא

במקום עליו יורה  םומיקומ ם, הובלתוהתקנתם לרבות אספקת הטוביןהתחייבויות הספק, 
המנהל ו/או מי מטעמו, אביזרים, חומרים, חומרי עזר, כלי עבודה, מכשירים, כלי רכב, ביטוחים, 

  שם ביצוע התחייבויות הספק מכח המכרז וההסכם. כח אדם, רישוי והיתרים, הדרושים ל

על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי  .ג
 החברה.
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הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מין וסוג מובהר ומוצהר כי כן  .ד
ור לעיל, התמורה מכח הסכם שהוא במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה. מבלי לגרוע מהאמ

באופן  –זה תוצמד למדד המחירים לצרכן בראשית כל תקופת הארכה )ככל שיוארך ההסכם( 
מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע ביום החתימה על  חד פעמי בראשית התקופה בלבד.

 החוזה.

ר יחולו עוד מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אש .ה
בעתיד על חוזה זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו. החברה תנכה מהסכומים המגיעים לספק 
כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי 

 תהווה תשלום לספק.

ומים, הקנסות עוד מוסכם כי החברה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לספק את כל הסכ .ו
 וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.

כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בהגשת מלוא המסמכים הנדרשים לפי חוזה זה כן מובהר  .ז
ונספחיו, באופן ובמועדים המפורטים, וכן בקבלת אישור המנהל או מי מטעמו, לפי העניין, 

 אלו.   למסמכים 

עוד מותנה תשלום התמורה והיקפה בקיומו של אישור תקציבי מאת מנהלת הכספים של  .ח
 התאגיד לתשלומים אלו.

 ביקורת קבלת הטובין .3

התשלומים האמורים בהסכם זה, יבוצעו לאחר שהמנהל יבדוק ויאשר את הטובין  .א
 שסופקו בהתאם לנדרש.

ישת המנהל, אם יימצא על הספק לבצע תיקונים והשלמות על חשבונו על פי דר .ב
 שהתיקונים נדרשים כתוצאה מאספקה לקויה ו/או חוסר.

במקרה והספק לא יבצע את אספקת הטובין בהתאם לתנאי החוזה ולהנחת דעתו  .ג
, יהא רשאי המנהל לנכות מהתשלומים המגיעים לספק או המפקח של המנהל

  .ובכתב הכמויות רט הטכני המיוחדלמפ 1.2.7פיצויים/קנסות, על פי הקבוע בס"ק 
החברה תהיה רשאית לגבות סכומים אלה ישירות מהספק ו/או לחלט את הערבות 

 ו/או לקזזם מסכום התמורה המגיע לספק. 

 

   הגשת חשבונות ואופן החישוב .4

של  10-מדי חודש, עד ליום ה יגיש לחברה חשבונית מס "מקור" לתשלום הספק .א
החודש העוקב לאחר מתן השירות עבור העבודות שבוצעו על ידו בחודש הקודם, 
בהתאם להצעתו בכפוף להסכם ו/או הזמנה/ות מאושרות כדין 

"(. הקבלן יגיש מקור והעתק, בצירוף תעודת משלוח והזמנת חשבונית)להלן:"
  חתומה כדין.עבודה 

לחשבונית יצורף חשבון מפורט אשר יכלול את כל העבודה שנעשתה במהלך חודש  .ב
מתן השירות/ביצוע העבודה. החשבון יכיל את פירוט הטובין שסופקו בפועל 

 ונתקבלו כמתאימים.

את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי הספק ויאשרם  והמנהל יבדוקהמפקח ו .ג
, בחלקם או במלואם, לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, םבחתימת

הבלעדי. מובהר בזאת כי במקרה בו  םשלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעת
הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדוייקים, 

שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע את  המפקח/ו בחלקם, רשאי המנהלבמלואם א
הבלעדי, והספק מתחייב  םהתיקונים ו/או ההשלמות הנדרשים לפי שיקול דעת

 . המפקח/לעשות כן באופן ובמועד אשר יידרש ע"י המנהל
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)חודש שוטף = חודש  45+ החשבונית ו/או חלק ממנה ישולמו בתנאי תשלום שוטף  .ד
קבלת החשבונית(, ובתנאי שהחשבונית והחשבון המפורט הועברו על ידי הספק 

 והמפקח לכל חודש של החודש השוטף, אושרו על ידי המנהל 10 -למנהל עד ה
א מאושרת העביר את החשבונית כשהי המפקח/בחלקם/ במלואם וכן שהמנהל

לכל חודש של החודש  30 -לתשלום, כולה או מקצתה, לחשבות החברה עד ה
 השוטף.

ו/או בחשבות החברה תועבר  המפקחחשבונית שלא תתקבל עד המועד הקובע אצל  .ה
 לטיפול לתשלום בחודש שלאחר מכן.

ללא כל חבות נוספת מצד החברה. עיכוב  ,חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור .ו
 י עבודה מחייב את הגורם המעכב להודיע על כך לספק בכתב.ימ 14מעל 

יום לא  14מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד החברה אשר לא יעלה על כן  .ז
יהווה הפרה של חוזה זה והספק לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור 

הדבר ככל החשבונית לא מאושרת ודורשת מהספק לתקנה, לא יחשב  כאמור.
 כאיחור בתשלום ומניין הימים יספר החל מיום קבלת החשבונית המתוקנת.

 פיצויים מוסכמים .5

המנהל יהא רשאי להטיל על הספק קנסות ו/או פיצויים על פי טבלת הקנסות  .א
 המצורפת למחירון.

הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים במחירון הינם נזק  .ב
 אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה.שהצדדים רואים 

מכל סכום שיגיע  המוסכמים רשאית לנכות את סכום הפיצויים פלגי מוצקין  .ג
 בכל דרך אחרת.  ספקלגבותו מה חברהבכל זמן שהוא וכן תהא רשאית ה ספק,ל

ואין בו כדי  מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זההספק תשלום הפיצויים לא ישחרר את  .ד
וע מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות החברה עפ"י חוזה זה ובהתאם לגר

  .לכל דין

 הפרת הסכם .6

המנהל לעשות כל אחת מהפעולות  ו/או פלגי מוצקיןם הוראה מהוראות הסכם זה רשאי ספקהפר ה
 הבאות:  

כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות  פלגי מוצקיןלממש את הערבות שניתנה ל .א
ו/או את הערבות לתקופת האחריות, לפי בגין תקופת החוזה ה זה ק ע"פ חוזספה

 העניין. 

חייב בביצועם  ספקשה השירות/או באמצעות אחרים את העבודות םלעשות בעצמ .ב
, תוך שימוש ללא הגבלה בפעולות ועבודות שנעשו ע"י הספק מבלי ע"פ הסכם זה

 וכות בכך.            הוצאות הכרכל הב ספקולחייב את ה שיהיה זכאי לתמורה נוספת,

כל דין  אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ .ג
ובכלל זה זכות  1970 –תשל"א  –חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(  ובכלל זה

לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן  פלגי מוצקין
 ה. בעקיפין כתוצאה מההפר
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     ספקסילוק יד ה .7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה  .א
עפ"י ההסכם בכל הזכויות המוקנות לה  פלגי מוצקיןיסודית של חוזה זה ויזכו את 

במקרה של הפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא  ועפ"י כל דין
רשאית, בהודעה בכתב, לבטל את החוזה ולהשלים את העבודה  פלגי מוצקין

בהוצאות הכרוכות בכך,  ספקבעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לנכון ולחייב ה
או חלקם ולהשתמש בתמורתם כולם  הציודוולהשתמש לשם כך בכל החומרים 

לפי חוזה זה או אחר, או  ספקה מהחברסוי כל סכום המגיע או העלול להגיע ללכי
הדרוש להשלמת העבודות. נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב 

מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות בה. 
 לספק כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת החברה:

פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו  ספקכשה .א
כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה 
על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו 
צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או 

א פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם בהתאם שהו
 .1983 –לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

מסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה  הספקכש .ב
 ה בכתב ומראש. חברבביצוע העבודה ללא הסכמת ה

 . , להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע החוזה ספקכשה .ג

, או כשהוא השירות או חלק מסויים ממנומתחיל בביצוע  ספקכשאין ה .ד
לו"ז שנקבע הברציפות לפי  ואו שהוא אינו מבצע ומפסיק את מהלך ביצוע

בקצב הדרוש ואינו מציית  את המדים ספקואושר ע"י המפקח, או שאינו מ
ספק ה, או כאשר לפי לוח הזמניםלא פועל להוראה בכתב מהמנהל ו/או 

אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא ו/או מי מטעמו הפרו 
תוך  המפקח/תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל

התרה בספק ו/או מי  המפקח/הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל
מטעמו כי השירות המבוצע על ידיהם, כולו או מקצתו, אינו לשביעות 

זו צעדים נאותים לשיפור  רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה
 . ביצוע השירות

מתרשל בזדון בביצוע  ספקכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שה  .ה
 החוזה. 

או אדם אחר  שהספקהוכחות להנחת דעתה,  פלגי מוצקיןכשיש בידי  .ו
, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת ספקבשמו של ה

 בר הכרוך בביצוע החוזה. הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל ד

בביצוע  טובין שאינם באיכות ראויהמשתמש בחומרים ו/או  ספקה .ז
 ות ו/או אינו משתמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים.שירה

ק אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו ספה .ח
 תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  

ו/או נגד  ספקנפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד האם  .ט
 מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו. 

שנתנה בקשר עם חתימת הסכם זה  ספקהתברר כי הצהרה כלשהי של ה .י
לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה  ספקאינה נכונה, או שה

 . ספקבה כדי להשפיע על התקשרות עם ה
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הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות  פלגי מוצקיןמסר ל פקסהתברר כי ה .יא
 שאינם מדוייקים במסגרת תפקידו.

 בלבד: (12()א)31להלן הגדרות לפסקה  .יב

)במבדקה אשר התאגיד יקבע  :בכל הזמנת מדים שיבצע המזמין יבדוק התאגידבדיקה
 :פגם בבדיקהמהמדים החדשים )בהתאם לסוג ההזמנה( במבדקה.  5% את זהותה(

 תקולים.הינם מדים )ומעלה( שני כי יגלו  הבדיקהת תוצאו

אירועים שונים של פגם בבדיקה. יובהר, כי במקרה זה  3אם במהלך ההתקשרות יתרחשו 
המזמין יהא רשאי לגבות את הקנסות המפורטים בטבלת הקנסות )מעבר לסילוק יד 

 הקבלן(. 

כהוראות יסודיות: כשהספק הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים  .יג
  .37, 25, 21, 20, 18, 16, 15, 10)א(, 9, 8)א(, 6)יב(, 5)י(, 5)א(, 5, 4

לפי סעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות  פלגי מוצקיןמימוש זכויות  .ב
ומבלי לגרוע מתקופת האחריות המוטלת על  כאמור החוזה עד מועד ביטול ספקה

 . הספק בהתאם להוראות המכרז

בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על ידי  פלגי מוצקיןלא יראו בשימוש  .8
החברה, אלא אם החברה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל 

 התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל  פלגי מוצקיןמבלי לפגוע באמור לעיל,  .9
במקרה כזה יראו את ימים.  30, וזאת בהתראה של של המנהל עת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי

ההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי הספק בשל ביטול 
בלת התמורה המגיעה לו, כאמור בסעיף זה, יהיה הספק זכאי לק פלגי מוצקיןההסכם על ידי 

בהתאם לתנאי החוזה, בגין המדים שסיפק לה בפועל לשביעות רצונה על פי הזמנתה ועד למועד 
, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או פלגי מוצקיןהפסקת ההתקשרות עפ"י הודעת 

ניכויים, להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר ה
לא תהיינה לספק כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל 

 עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מביטול ההסכם.  

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה  פלגי מוצקיןהשתמשה  .10
לא יהיו , ו הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתובהסכם וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, א

כל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל  ספקל
והוא ישא בנוסף  ספקיהיו על חשבון ה , ככל שיהיו,פגיעה במוניטין. הוצאות השלמת העבודות

ות כתמורה להוצאות משרד כלליות מסכום ההוצא 5%להוצאות האמורות גם בתוספת בשיעור 
והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו  פלגי מוצקיןואחרות. ספרי 

מובהר כי אין בתשלום ההוצאות ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן.   ספקל
השתתפות ו/או כל לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או  פלגי מוצקיןהנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות 

סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפסקת ההתקשרות, בהתאם לזכויות העומדות 
      לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

 מירת זכויות ש .11

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על  פלגי מוצקיןשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של 
פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות 

על זכותה  פלגי מוצקין, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה ספקאו בדרך אחרת ביחסיה עם ה
 בכתב ובמפורש. 

 תרופות .12

רוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה אין באמור לעיל כדי לג
 של הפרת החוזה. 
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 הוצאות ביול    .13

 . ספקיחולו על ה , ככל שישנן,וצאות ביולו של החוזהה

 סודיות .14

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיעה 
ו/או  פלגי מוצקיןאו תוך כדי ביצוע העבודות, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור באליו בקשר ו/

בעובדיה ו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב הספק לוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו ו/או 
 כל הפועל מטעמו.

 כללי .15

דים, וכי צד להסכם מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצד
  לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.

 סמכות שיפוט .16

 קרית מוצקיןהמוסמכים ב משפטה תיסמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לב
 בחיפה.או לבית המשפט המחוזי 

 הודעות  .17
 

 כתובת הצדדים הם :  

 , קרית מוצקין12רח' החשמונאים  – בע"מ מוצקיןפלגי 

 .                                                                                            - ספקה

 
שעות מיום  72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 

 ו כדבר דואר רשום. משלוח

 
 ולראיה באו על החתום :

 
 

 מס' הזיהוי: ______________________    ______________:    _______________  הספקשם 

 

 _______________________טלפון: __ __________כתובת        :    ___________________

 

 חתימת הספק וחותמת: _________________________________ _______   _____ : תאריך

  

 _____________________  _________________  מס' זיהוי  :____________שם החותם : _

 
 _______________________ : _____ תפקידו_______________  : החוזה נחתם בנוכחותו של
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 ( 1) ה'מסמך      

      
 ולהבטחת הצעת המציע ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 
 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 
 לכבוד 

 בע"מ  פלגי מוצקין
 ,12החשמונאים רח' 

 קרית מוצקין
 

 
 נ.,ג.א.

 
                    

 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________

  

         
"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום המבקש" :____________ )להלןעל פי בקשת 

( שתדרשו מאת המבקש "סכום הערבות")להלן:  (חדשים שקלים)במילים: שישים אלף ₪  60,000של כולל 
 בע"מ.    פלגי מוצקיןמדי מים עבור תאגיד  החלפתאספקת ול 100/2019בקשר למכרז מס' 

 
למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או סכום הערבות יהיה צמוד 

 "(. המדד" :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה
 

מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו 
 לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם

 
אנו  פלגי מוצקין מנהלת הכספים שלו/או  פלגי מוצקיןמנכ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י 

נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל 
 ים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייב

 

 
 .3.11.19ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                    

 
 בנק
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 ( 2) ה'מסמך 
 
 

 החוזהערבות בנקאית לקיום 
 

 תאריך ___/__/__                                                                   
 לכבוד 

 בע"מ  פלגי מוצקין
 ,12החשמונאים רח' 

 קרית מוצקין
 
 

 נ.,ג.א.
                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום  ("המבקש" :____________ )להלןעל פי בקשת 
חוזה/מכרז מס' עם בקשר  "(סכום הערבות" :להלן( )שקלים חדשים אלף שישים)במילים: ₪  60,000כולל של 

 בע"מ.   פלגי מוצקיןמדי מים עבור תאגיד  החלפתאספקת ול 100/2019
 

רסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או למדד המחירים לצרכן כפי שמתפסכום הערבות יהיה צמוד 
 "( . המדד" :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
 . החתימה על החוזההמדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד 

 
 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

 
כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת  ,לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה

התשלום  הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את
 תחילה מאת המבקש. 

 
 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   

 
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
 

 בנק                                                                                                
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  (3) ה'מסמך 
 
 

 לתקופת האחריותערבות בנקאית 
 

 תאריך ___/__/__                                                                   
 לכבוד 

 בע"מ  פלגי מוצקין
 ,12רח' החשמונאים 

 קרית מוצקין
 
 

 נ.,ג.א.
                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 
 

לסכום אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד  ("המבקש" :____________ )להלןעל פי בקשת 
חוזה/מכרז מס' עם בקשר  "(סכום הערבות" :להלן( )שקלים חדשיםאלף  שישים)במילים: ₪  60,000כולל של 

 בע"מ.   פלגי מוצקיןמדי מים עבור תאגיד  החלפתאספקת ול 100/2019
 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או סכום הערבות יהיה צמוד 
 "( . המדד" :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
 . החתימה על החוזה המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד

 
 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

 
כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת  ,לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה

הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 
 תחילה מאת המבקש. 

 
 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   

 
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 
 יתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה נ

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
 

 בנק                                                                                                
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 מסמך ו'
 

אספקת מדי  02מבנה ו אספקת מדי מים - 01במבנה  2019/100במכרז לזוכה  ביטוחהאישור עריכת 
 מים מוסבים

 
 תאריך                                  . 

 לכבוד
 ו/או גופים עירוניים קרית מוצקיןבע"מ ו/או עיריית   פלגי מוצקין

 "(החברה)להלן ביחד ולחוד : "
 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
וכן כל אספקת מדי מים "( בקשר עם מתן שירותי הספק)להלן: "  _______________________ 

" או ההסכםהכל  כמוגדר וכמפורט בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן: " ,השירותים הנלווים
קופה המתחילה ביום __________ והמסתיימת ביום_________ )להלן: "(  וזאת לתהשירותים"
 "( כמפורט להלן:תקופת הביטוח"
 

המבטח את חבות הספק, על פי כל דין, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - חבות כלפי צד שלישיביטוח  .1
, לרבות גוף כלשהוו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או ו/או אובדן בגין כל פגיעה 

 החברה, עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידו וכל הפועלים מטעמו
 אינוביטוח זה  לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח. ₪  2,000,000 שלבגבול אחריות שלא יפחת מסך 

כל דבר מזיק במזון , זיהום תאונתי מכל סוג, כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות
חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, או במשקה, 

 ,שהמבוטח פועל בו, בעלי חיים, רכוש שביתות והשבתות ,מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה
 . מצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות ו

למעשי ו/או מחדלי  אחריותהבגין  החברה כמבוטח נוסףת ורחב לכלול אמשם המבוטח בפוליסה 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד ו/או מי מטעמו  הספק

 .עבור כל אחד מיחידי המבוטח
 

על פי פקודת הנזיקין המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו  - ביטוח חבות מעבידים .2
ו/או , בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -ם ")נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש

בגבול אחריות ביצוע השירותים עקב או /לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ונזק נפשי 
כפוף לכל  זה אינולנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח. ביטוח  ₪ 20,000,000 -שלמסך שלא יפחת 

שעות עבודה, ימי ו, חושבו לעובדי החברה(י) היה וי ועובדיהם הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה
 המטעממי ו/או החברה ורחב לשפות את מהביטוח . עבודות בגובה, פיתיונות, רעלים, והעסקת נוער

  .הספקבמקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדי 
 

בקשר  כל פגיעה ו/או נזק שייגרמובגין  דיןכל  יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי -ביטוח חבות המוצר .3
)להלן:  ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרעם ו/או 

בגבול אחריות שלא יפחת  ירה של הספק"(, אשר אירע לאחר שהמוצר יצא מחזקתו הישהמוצרים"
לשפות את החברה ומי מטעמה ורחב . הביטוח ילתקופת ביטוח כלתביעה ובסה"₪  2,000,000מסך 

בדבר אחריות סעיף בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק והבאים מטעמו של הנ"ל, בכפוף ל
. הביטוח כולל מועד למפרע המבוטחעל פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי צולבת, 

שאינו מאוחר ממועד תחילת פעילותו של הספק בכל הקשור בשירותים )אך לא לפני 
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי  6________________( הביטוח כולל תקופת גילוי של 

 שור זה. כי לא נערך על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באי
 

 כללי

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .א
 המפורטות לעיל. 

 

 הוהבאים מטעמ ה, אורחיההביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה, עובדי .ב
 .ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

 

וכי אנו החברה בביטוחים המפורטים לעיל מפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .ג
 החברה ו/או הבאים מטעמה. מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי
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מבלי שניתנה לכם הודעה  הביטוחיבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  מאשרים, כי הביטוחים לא אנו .ד
  .יום מראש 30על כך בדואר רשום, 

 

מוטלות על המבוטח, בתום לב חובות ההמפורטים לעיל אי קיום  םהננו מאשרים בזאת כי בביטוחי .ה
ליסות לא אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוללרבות, אך לא מוגבל 

 לקבלת שיפוי.החברה של  התפגע בזכויותי
 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט", בכפוף  .ו
 לשינויים הנקובים לעיל.

 
 
 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור 
 שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.זה, ובלבד 

 
 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 מדי מים החלפת - 03מבנה ב 2019/100במכרז לזוכה  ביטוחהאישור עריכת 
 
 תאריך                                  .

 לכבוד
ו/או גופים עירוניים  קרית מוצקין בע"מ ו/או עיריית  פלגי מוצקין  

"(החברה)להלן ביחד ולחוד : "  
 

 
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 

וכן כל מדי מים  החלפתהתקנת ו"( בקשר עם מתן שירותי הספק_______________________ )להלן: "
" או ההסכםהכל  כמוגדר וכמפורט בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן: " ,השירותים הנלווים

תקופת "(  וזאת לתקופה המתחילה ביום __________ והמסתיימת ביום_________ )להלן: "השירותים"
 "( כמפורט להלן:הביטוח

 

המבטח את חבות הספק, על פי כל דין, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - חבות כלפי צד שלישיביטוח  .1
, לרבות ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהוו/או אובדן בגין כל פגיעה 

 החברה, עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידו וכל הפועלים מטעמו
כפוף  אינוביטוח זה  לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח. ₪  2,000,000 שליפחת מסך בגבול אחריות שלא 

, זיהום תאונתי מכל סוג, כל דבר מזיק במזון או לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות
חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, במשקה, 

תביעות ו ,שהמבוטח פועל בו , בעלי חיים, רכוש שביתות והשבתות ,ם פגומים, הרעלהמתקנים סניטריי
 . מצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף 

 הספקלמעשי ו/או מחדלי  אחריותהבגין  החברה כמבוטח נוסףורחב לכלול את משם המבוטח בפוליסה 
אילו נערך בנפרד עבור כל וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כו/או מי מטעמו 

 .אחד מיחידי המבוטח
 

על פי פקודת הנזיקין המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו  - ביטוח חבות מעבידים .2
ו/או , בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -ם ")נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש

בגבול אחריות שלא ביצוע השירותים עקב או /כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ולכל עובד נזק נפשי 
כפוף לכל הגבלה  זה אינולנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח. ביטוח  ₪ 20,000,000 -שליפחת מסך 

שעות עבודה, עבודות בגובה, פיתיונות, רעלים, והעסקת ימי ו, ועובדיהם בדבר קבלנים, קבלני משנה
במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדי  המטעממי ו/או החברה ורחב לשפות את מהביטוח . נוער

  .הספק
 

 לתקופה מיום ____________________פוליסה מס' משולב עם חבות המוצרמקצועית  חבותביטוח  .3
לאירוע ובמצטבר ₪  2,000,000______________, בגבול אחריות של  עד ליום___________ 

  יטוח. לתקופת ב
הביטוח מבטח חבות בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה ו/או 
מחדל מקצועי של הספק והפועלים מטעמו במתן השירותים ו/או בכל הקשור במוצרים כלשהם 

 אינו כולל כלהביטוח ומי מטעמו במסגרת השירותים. הספק  שהותקנו ו/או תוקנו ו/או טופלו ע"י
הביטוח כולל הרחבה בגין חבות בשל אי  כמו כן,  .בעקבות מקרה ביטוח עיכובהשהיה או הגבלה בדבר 

לשפות את החברה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשה  מורחב יושר עובדים. הביטוח
תו של ו/או מחדל של הספק ו/או הפועלים מטעמו ו/או עקב המוצרים וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבו

הספק כלפי החברה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת פעילותו של הספק בכל 
חודשים לאחר  6הקשור בשירותים )אך לא לפני ________________( הביטוח כולל תקופת גילוי של 

חייב תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למת
 מהאמור באישור זה. 

 
 כללי

 
הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  א.

 לעיל. 
 

ובלבד  הוהבאים מטעמ ה, אורחיההביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה, עובדי .ב
 .שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון
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וכי אנו החברה בביטוחים המפורטים לעיל מפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .ג
 החברה ו/או הבאים מטעמה. מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי

 

מבלי שניתנה לכם הודעה  הביטוחיבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  מאשרים, כי הביטוחים לא אנו .ד
  .יום מראש 30על כך בדואר רשום, 

 

מוטלות על המבוטח, בתום לב חובות ההמפורטים לעיל אי קיום  םהננו מאשרים בזאת כי בביטוחי .ה
ליסות לא אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוללרבות, אך לא מוגבל 

 לקבלת שיפוי.החברה של  התפגע בזכויותי
 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט", בכפוף  .ו
 לשינויים הנקובים לעיל.

 
 
 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה, 
 שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.ובלבד 

 
 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 (1מסמך ז' )
 לכבוד: 

 בע"מ  פלגי מוצקין
 ,12רח' החשמונאים 

 קרית מוצקין
  

 
 
 

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
 

_____ _________________, נושא/ת תעודת זהות מס' _______________________אני הח"מ, ___
_____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה __________________מכתובת ____

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 
 

חוק עסקאות )להלן: " 1976 -הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
מדי מים לתאגיד.  החלפתלאספקת ו 100/2019 "(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'גופים ציבוריים

 ופים ציבוריים.למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות ג
 

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2
"( חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 -הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

: )להלן 1991 -ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 "(. חוק עובדים זרים"

 
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום  .3

במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -ו/או חוק עובדים זרים 
 האחרונה. 

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 
 

    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                               תאריך  

 
 

 אישור
 

_____ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ ___________________אני הח"מ עו"ד___

___ __________________________________ מר/גב' __________הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב __

_____ ]במידה והמציע הינו תאגיד _____________אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'____

________ במציע והמוסמך/כת לעשות ____________או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________

היה/תהיה צפוי/ה לעונשים תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי י

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
 

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                             
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 (2מסמך ז' )

 
 1976-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות  .1

 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

_________________________  __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם    שם                         

פי פקודת מס הכנסה -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א
 .1975-וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק נוהג לדווח לפקיד השומה על  .ב
 מס ערך מוסף.

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי  .2
בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי 

 ומים ששולמו על פיהם.הגשתם או נכונות הסכ

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. .3

 
 

________________                     _____________         _______________          ___________ 

 חתימה        מס' רשיון    תואר        שם        

 
 

 _______תאריך: _____________
 

 * מחק את המיותר.
 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 44 

 סמך ח'מ
 כללי  נספח בטיחות 

 
י ממונה ע"תבוצע לפני תחילת עבודות, טרם כניסת העובדים לאתר העבודה,  - הדרכת עובדים .1

קר הערכת הסיכונים של הפרויקט , ובהתאם לצורך ספ"יעהבטיחות / מנהל העבודה של הקבלן 
במהלך העבודה, ע"י מנהל/מפקח הפרויקט/עבודה, או מי שהוסמך לכך על ידו. על הקבלן להחתים 

 .להעביר עותק מהתכנים וחתימת העובדים לנציג של התאגידאת עובדיו על קבלת ההדרכה ו
 

 סיכונים כוללת על פי העבודות   על הקבלן להכין ולהגיש סקר והערכת – קר הערכת סיכוניםס . 2
עבור התאגיד נשוא  תחילת העבודה   , ע"י ממונה בטיחות כשיר מטעמו.  שעליו לבצע במכרז זה,

 .פלגי מוצקיןמכרז זה, מותנה באישור סקר והערכת הסיכונים ע"י ממונה הבטיחות של תאגיד 
קר הערכת הסיכונים איננו בא במקום החוק והתקנות התקיפות לגבי  האחריות ואמצעי המניעה, ס

 בנוסף אליהם.  -סיכונים שבפרויקט אלא מיועד להסביר ולמקדמול ה
 כןהשתמש תמיד בשכל הישר!ל

 

מנהל בפועל של ה -בפיקוחו המתמיד של מנהל עבודה מטעם הקבלן העבודה בפרויקט תבוצע . 3
 במהלך העבודה.  -הפרויקט 

 

מגן דוד אדום, כדי  בתחנת ותני עזרה ראשונהנפרויקט ליצור קשר עם העבודה/הבאחריות מנהל  . 4
לקבל עזרה ראשונה במצב חירום. יש לוודא המצאות רכב פינוי שיעמוד הכן )סטנד ביי( לצורך פינוי 

 החרום.
 

כל עבודה בריתוך/השחזה/אש גלויה מחייבת קבלת הרשאה  -בודות ריתוך/עבודה באש גלויהע .5
יה מטף כיבוי מסוג אבקה מנציגו המוסמך של המזמין או מנהל הפרויקט. בכל משך העבודה יה

ה אש שיוודא בנוסף כי האש כבתה כליל בסיום העבודה. ציוד מגן אישי לעבודה כנ"ל ופצמוד וצ
 סכת ריתוך, נעלי בטיחות, כפפות, מסכת נשימה, וכדומה.()מיהיה בשימוש העובדים 

 

מהלך ביצוע  יש לוודא כי העובדים באתר מודעים לביצוע עבודה חמה. בכל -יצוע עבודה חמהב . 6
עבודה יש לוודא כי יינתן מענה לאפשרות של  פריצת שריפה וכיבויה. בסיום עבודה חמה יש 

 להשאיר עובד לתצפית למשך שעה אחת לפחות.
 

יש לוודא הימצאות ציוד כיבוי אש, תקין, באתר שייתן מענה לכל שרפה שתגרם  -יוד כיבוי אשצ . 7
אחריה. בכל מהלך העבודה ימצאו עובדים אשר מכירים לציוד או לסביבתו במהלך העבודה, או ל

 ויודעים להשתמש בציוד כיבוי האש.
 

פלאפונים ומכשירי קשר( ובהם מספרי החרום של מד"א. מכבי אש, ) ש להכין אמצעי קשר ניידיםי . 8
 למקרה חרום. -ומשטרת ישראל

 

בעת הנחיות  עולה יוצאת דופן אשר לא נלקחה בחשבוןפיש ליידע את ממונה הבטיחות בכל  . 9
 הבטיחות, ולקבל הנחיות בטיחות לגביה.

 

 :יש להימנע מ -והגי עבודה מסוכניםנ .10

 עישון והשארת אש גלויה בקרבת מקומות מסוכני שריפה. א. 

 הישענות על מכונות עובדות. ב. 

 שלא במעברים מסומנים ומאושרים.קיצורי דרך  ג. 

 השארת פתחים, בורות לא מכוסים. ד. 

 השארת חוטי חשמל גלויים. ה. 

 התנהגות בטיחותית לא נאותה. ו. 
 

 ציוד מגן אישי .11

קבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי , בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם ה .א
"(, קנות ציוד מגן אישית) להלן:"  1997-ישי( , תשנ"זלתקנות הבטיחות בעבודה)ציוד מגן א

 להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.
 

קבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק ה .ב
הוא בא למנוע,  ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים נאותים

 ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
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 קבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.ה .ג
 

קבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים ה .ד
בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש 

 במקום העבודות ובקשר לביצוע/ אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 

מידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה , תוכל החברה באמצעות המנהל/ או ב .ה
התראה המפקח בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות ושיקול דעתו הבלעדי, לאחר מתן 

 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן. 7לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך 
 

 יוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמךצ . 12

ל הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות ע .א
צריכים לעבור בדיקת הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות". 

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, 

בבדיקה על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים 
חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות 
לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו 

 בהתאם למפורט בסעיף זה.
 

יזרים וכיו"ב בלי לפגוע באמור לעיל , חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האבמ .ב
המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי יצוע 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 

באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או א ישיסכם ונספח זה הקבלן הוראות הה
 אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

 

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות.  .13

ת וכיו"ב המצויים ל הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכוע .א
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 המוכנות, הציוד, 

יות האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבו
נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות ולא ניתן יהא להתחשמל 

 כתוצאה מהשימוש בהם.
 

לי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזרם ב .ב
 דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.

 

ו/או אחרות להיות בעלי רישון חשמלאי ל עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ע .ג
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.
 

לרבות ע"י  קבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו,ה .ד
קבלני משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות 

ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק  1990-הבטיחות בעבודה )חשמל(, תש"ן
. הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש 1953-התקנים, תשי"ג

 כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן.כלשהוא אשר תגרם 
 

קבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי ה .ה
 הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות.

 

ע"פ כל דין כונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך מ .ו
 להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג החברה ע"פ דרישתו.

 
 

 עבודה בגובה: . 14

 בודה בגובה תבוצע רק ע"י עובדים שעברו הדרכה והוסמכו לעבוד בגובהע
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הכולל קבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי ה .א
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.
 

תקנת עבודה בגובה", "י עבודה מעל לגובה של שני מטר תבוצע עפ" -יצוע עבודה בגובהב .ב
כוללים בין השאר שימוש העובדים ברתמות בטיחות למניעת נפילה )לעבודה בגובה(, קסדות, ה

 כבל עיגון בולם נפילה תקני שאליו יחובר כל אחד מהעובדים בגובה.
 

בלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו מ .ג
 להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.בהתאם 

 
 בודות אחרות.ע . 15

על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה) מדחסים, משאבות וכד'( תבוצע על פי הוראות  א.
 היצרן והוראות  הבטיחות על פי כל דין.

 

ם להוראות כל דין אביטומן חם יעשו בהתהקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש ב ב.
בטיחות)עבודות בניה(" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות הלרבות "תקנות 

 אש.
 

כן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך ובלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב מ .ג
עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת  מקום מוקף",שבתוכו"

 בנוגע ל"מקום מוקף"." בעבודה  הבטיחות
 

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין , עבודות הנפה של ציוד עם מנופים מכל סוג שהוא     .ד
תבוצע  על פי תקנות הבטיחות  לגבי מנופים כפי שמופיע "בפקודת הבטיחות בעבודה נוסח 

 . 1970חדש "
 

 :  הקבלן יוודא כי .ה

להתבצע ע"י עובדים שיש להם רישיון לעסוק בחשמל , ות יבור או ניתוק הארקות חייבח (1
חל איסור על שרברבים שאין להם רישיון חשמל לבצע עבודות חשמל כל שהם בכלל זה 

 חיבור או ניתוק הארקות בביניים .
 

רברב או/ו  מפקח או/ו קבלן חיצוני, המבצע עבודה של התקנת או החלפת שעון מים ש (2
חייב להשתמש בכבל נחושת עם שני , אוכלסים ו/או מחוברים לרשת החשמלמבבניינים 

קרוקודילים בקצוות ולבצע גשר בין שני הצינורות המתחברים למד המים, לפני בצוע 
שוואת פוטנציאלים בין הצינורות כדי למנוע פירוק מד המים פיזית. )החיבור נועד לה
 התחשמלות העובד בעת פירוק מד המים( .

 
 גהות תעסוקתית . 16

קבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל ה .א
בתהליכי בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או  מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, 

 העבודה, במתקנים , במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
 

קבלן ישאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות ה .ב
הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת 

 הסיכונים הנ"ל.למנוע 
 
 

 בטיחות כללית לפני ובמהלך העבודה. . 17

לפקח ולנקוט צעדים מתאים להחלת ו סמכות ממונה על הבטיחות של התאגיד ו/או בא כוחב א.
וכל הוראות ונוהלי בטיחות, כל השוהה בתחום שטחי עבודות החברה  רישות הוראה זוד

 ובמתקניה, קבלנים ומבקרים בכלל זה.
 

 קבלנים ומבקרים בשטחי עבודות החברה ובמתקניה, נדרשים לפעול ברוח דרישות הבטיחות,  ב.
 מונה על הבטיחות וכל בר סמכא מטעם החברה.מולציית ולהנחיות  
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ודגשת בזה חובת קבלנים והמועסקים באמצעותם, לנהוג ולמלא בקפדנות מ -היתרי בטיחות""  ג.
תרי הבטיחות" לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"הי

 מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות במקומות בהם קיים סיכון אש.
 

שטחי החברה, בקבלן המופיע לראשונה לביצועים ו/או עבודות  -ישור תדרוך ממזמין העבודהא   ד.
ע והעבודה/ממזמין העבודה לפני תחילת ביצדרוך בטיחותי ראשוני ממנהל תיחויב בקבל 

ה יציג הקבלן מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות) בודק מוסמך( זהעבודה. במסגרת תדרוך בטיחותי 
 לכלי רכב/ציוד שיופעל על ידו לצרכי העבודהבשטחי עבודות החברה ומתקניה.

 
דה ו/או נציגו, ובסיום קבלן שהופנה לממונה על הבטיחות/מזמין העבו -תדרוך הקבלן ועובדיו   ה.

 תדריך יוחתם  על  טופס "הצהרת תדריך בטיחות".ה
 
חובתו של הקבלן להבטיח את תדרוך כל העובדים המועסקים באמצעותו, ולפקח על צוות מ   ו.

 עובדיו לגבי  יישום  הוראות הבטיחות בשטח . 
 
מונה הבטיחות, בדבר כל הקבלן או בא כוחו, יבטיח העברת מידע למ   -חובת דו"ח -אונותת   ז.

תאונת עבודה  ו/או מקרה מסוכן וחמור) "כמעט תאונה"( שאירעו בשטחי עבודות החברה 
שעות. אין בהודעה כנ"ל מלשחרר את  24ובמתקניה, בהם מעורבים הקבלן  ו/או עובדיו תוך 

 הקבלן ו /או בא כוחו מחובת הדו"ח לכל הנוגעים  מכוח החוק ו/או הביטוחים וכו'.
 

תני עזרה ראשונה ובאחריות מנהל הפרויקט ליצור קשר עם נ -אירוע בטיחותי עם נפגעיםב  ח.
 הות הפגיעה שנגרמה לעובד, וממה הפגיעה.מולעדכן אותם על 

 
תאים של אמצעי עזרה מחובת הקבלן להבטיח אחזקת מלאי מ -זרה ראשונה וציוד כיבוי אשע ט.

 תו.כיבוי אש במתקני העזר שברשו ראשונה וציוד 
 

על ידי  אות במקום כל חוק או תקנה או הוראה שניתנו בתחומי הבטיחותבהנחיות אלו אינן  .  18
 אלא בא להוסיף עליהם. -רשות/גוף כלשהוא/גוף המכרז

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמך ט'
 

 הצהרת הקבלן
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העבודות נשוא מכרז זה לפני שעבר .הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע 1
תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות של התאגיד , קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים 

כללי )מסמך ח'( , העביר את הניירת הנדרשת על פי  -לעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח בטיחות
ל המזמין, בה הוא מאשר כי קיבל דרישות נספח הבטיחות וחתם על הצהרה בפני נציגו המוסמך ש

כללי ומתחייב לפעול בביצוע  -הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את נספח הבטיחות
 התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ הוראות הממונה על הבטיחות, נספח הבטיחות והוראות הדין.

 
על  פי כללי הבטיחות והגהות, על .הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה 2

 פי  כל דין, הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות בחברה ונספח הבטיחות כללי.
 
 

שם ומשפחה:_________________  תאריך__________________ -פרטי הקבלן:   
                      

 
_________________עצמאי/חברה:_________________ טלפון__                            

 
                      

ת.ז/ח.פ.____________________________________________                            
 
 
 

כתובת:____________________________________________                            
 
 
 

הקבלן__________________________________חתימה וחותמת                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ישור / הוראות הממונה על הבטיחותא
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, מאשר כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדרוך פלגי מוצקין, הממונה על הבטיחות בשלמה גיטלמןני, מר א
 בטיחות בנושאים הבאים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תימה _____________ח

 

 _____________אריך ת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 מסמך י'

           

 1953 -נוער, תשי"גההוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת 
 

 (, תשנ"ח[ 2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33
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  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)

(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער 3)

 ; 6הם, בהתאם להוראות סעיף ב

 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)

( 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(. -)להלן  1977-לחוק העונשין, התשל"ז

 
 חרת ]תיקון: תשנ"ח[א. העבדה אסורה א33

  -המעביד נער באחד מאלה 

א, שענינן בדיקות 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 רפואיות; 

, שענינן 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

 חה; שעות עבודה ומנו

, לרבות הוראות בענין 4א, או 2, 2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 
 : תשל"ג, תשנ"ח[ . פירושים ]תיקון1

  -)א( בחוק זה 

 שנה ;  16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה ;  18שנה, אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 

 ילד או צעיר ;  -"נער" פירושו 

 "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו ; 

 ;"; 2 1954-מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -"מפקח עבודה" פירושו 

 בודה אזורי ; מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח ע -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 

 ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות  -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 

 ברשות הרבים במקום ציבורי או מבית לבית. 

  -דו אם הנער עובד)ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבי

בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה  -( אצל הוריו 1)

 חקלאית במשק של ההורים ; 

 -( אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה, "עבודה" 2)

 לרבות רוכלות;

ודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה ( בכל מקום שהעב3) 

במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב 

 עבודה מעשית. 
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רכי )ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצו

, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה 4פרסום, כאמור בסעיף 

-פעמית, וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לענין זה, "העסקת ילד" -היתה תד

 לרבות שיתופו.

 
 . גיל עבודה לילד ]תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[ 2

 שנה. 15לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו )א( 

, לא יועבד אלא אם 1949 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15)ב( ילד שמלאו לו 

 נתקיים אחד מאלה: 

 ; 1953 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)

 ( בוטל. 2)

 ; 1949 -( לחוק לימוד חובה, תש"ט 1) (II)ב( )5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3) 

( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת 4)

 הלימוד המתאימה לגילו. 

לחוק לימוד חובה,  5פי סעיף שנה וניתן לגביו פטור ל 14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 ; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 3 1949-תש"ט

 )ד( בוטל.

 
 א. עבודה בחופשת לימודים ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ה[ 2

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על  15שנה וטרם מלאו לו  14)א( ילד שמלאו לו 

, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר 2בסעיף אף האמור 

העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות 

 )ג(.2כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף 

 לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(. ,1953-)ב( הוראת חוק החניכות. תשי"ג

 
 . הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח[ 4

שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית  15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. 

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, 2ף )ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעי

 להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(. 

 לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.  -)ג( בסעיף זה, "הופעה" 

 
 מסויימים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח[  . איסור עבודה במקומות5

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד,  15ילד, אף אם מלאו לו 

אם לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל 

 אחרת.  טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה

 

 . עבודות אסורות 6
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שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות 

עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם 

 אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים. 

 
 לעבודות מסויימות . גיל מיוחד 7

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו 

עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של 

 הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

 
 . אישור רפואי להעבדה ]תיקון: תשנ"ח[11

)א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי 

 להעבדתו. 

עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה  -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )

תית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות קביעה מקדמית רפואית על התאמתו הבריאו

 לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה. 

( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את 2) 

 התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 

לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה  ( יהיה2( אישור לפי פסקה )3) 

מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן 

 לשם ניסיון;האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.

 
 . בדיקה רפואית חוזרת ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[ 12

העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר  )א( נער

 בדיקה רפואית חוזרת(.  -העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן 

)ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד 

הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, 

קה, ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסו

, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, 6 1959-התשי"ט

 ." 7 1953-התשי"ג

 
 . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקון: תשנ"ח[13

  -, כי 12-)ב(ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 

 ( בוטל ; 1)

 ה בה הוא מועבד; ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבוד2)

  -( העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. 

)ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו 

למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה  מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם

 הוא מועבד. 
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 . איסור העבדה לאחר קבלת הודעה 14

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 

ההודעה  ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת

 או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

 
 . יום עבודה ושבוע עבודה ]תיקון: תשנ"ח[20

 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. 

שעות עבודה ליום, לפי סעיף  8-( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ1)א

, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד 8 1951-)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א5

 שעות עבודה. 40ששבוע העבודה לא יעלה על 

 )ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או

 נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה. 

הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות  -)ג( "שעות עבודה" פירושו 

 . 22הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 

 
 . שעות המנוחה השבועית 21

 )א( לא יועבד נער במנוחה השבועית. 

  -)ב( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  

 את יום השבת ;  -( לגבי נער יהודי 1) 

את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי  -( לגבי נער שאיננו יהודי 2) 

 המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו. 

 
 . הפסקות 22

שעה לפחות,  3/4)א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 

ה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופ

 ההפסקה היא של חצי שעה לפחות. 

 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות. 

)ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה 

או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי  נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה

 מעבידו להישאר במקום העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 
 . איסור עבודת לילה ]תיקון: תשנ"ה[ .24

 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה. 

 12פרק זמן של  -, חל עליהם 11 1949-)ב( בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט

 10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949-ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 09:00ובין  20:00שעות שבין 

 .06:00ובין  22:00שעות שבין 

 )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.  1)ג( על אף האמור בסעיף  

 
 היתר עבודת לילה ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח[ . 25

 במקום שבו עובדים במשמרות.  23.00)א(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 
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(     ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם 1)ב( )

דים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, , במקום שבו עוב23:00אחרי השעה 

 ובלבד שהובטחו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר. 

( יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה 1(   תוקפו של היתר לפי פסקה )2)

 ניתן ההיתר, או במועד אחר שנקבע בהיתר. 

 כל אחת מאלה:  -יף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" (   בסע3)

  ;1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9)א(   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 

לחוק שירות המילואים,  8)ב(   הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף 

 ; 2008-התשס"ח

  1971-ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א90המוני לפי סעיף )ג(   הכרזה על אירוע אסון 

)ג(   סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את 

 העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות. 

שעה, העבדתו של נער  )ד(   סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת

, אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו 24.00שנים עד שעה  10שמלאו לו 

 המוסרית של הנער. 

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים  24:00)ה(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

 05:00ר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי ש

 בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
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 מסמך יא'
 מפרט טכני מיוחד

  : נספח טכני  -מדי מים    1.1

ההובלה כוללת   . חברהומהמפעל למחסני ה למפעליוביל את המודדים  הספק / יצרן  הובלה: 1.1.1
 . מדי המים / החברה לאספקת מדי המים ובמפעל חברה ופריקה במחסני ההעמסה 

 
 במד מים חדש: ,החלפת מודד  1.1.2

, לרבות מדי מים 2"-לרבות מדי מים בקוטר מעל לקוטר בכל קבלת מודד קיים מהרשת  א. 
  משולבים.

 

יים במקום המד המים הק וא אין במסגרת טריידלרבות מד מים אספקת מד מים חדש  ב. 
וכל מדי המים החדשים יסופקו כולל  מדי המים שיסופקו יתאימו למערכת  ברשת.

  .רקורדים ואומים
 

אספקת מדי מים בכפוף לעמידה בתקנים הנדרשים ותוך עמידה בתקנות, כך שמדי המים  ג.
המוצעים, יעמדו ברשת לפרק הזמן המוגדר בתקנות המדידה, בהתאם לעדכונים, 

 מים מעת לעת.שיתפרסמו ע"י רשות ה
 

הקבלן יקבל מדי מים מהרשות, מכל סוג שהוא.  במידה ויתקבלו מהרשות מדי מים לא  ד.
, מכל סוג ומכל קוטר, ללא כל תקנייםתקינים, מכל סוג שהוא, הם יוחלפו במדי מים 

 תוספת מחיר, מעבר למחירי היחידה בכתב הכמויות.
 

 :לאספקה חדשים מים למדי בסיסיים  טכניים נתונים 1.1.3

 .אישור דגם המאושרים להתקנה בארץמד מים חדש, בעלי  אספקת

רשות  של מראש אישוראו /ו ביקורת עברו שלא אחרים מסוגים מים מדי אספקת יורשה לא
 .המים והמזמין

 שבתוקף בתקנים לעמוד הקבלן יידרש, הפרויקט תקופת במהלך ישתנו והתקנים במידה
 .מחיר תוספת כל ללא וזאת הפרויקט ביצוע במעמד

 . 5452"י ת לפי שתיה במי למגע תקן בעלי יהיו המים מדי

 ומד היצרן של, המזהים הפרטים כל ציון כולל בכתב הזמנה לפי ברשת יורכבו המים מדי
 .המים

  

 נתוני מדי מים חדשים לאספקה:
 MIDו/או תקן   EECהנושא תקן ישראלי או בתקן האירופאי  3/4מד מים רב זרמי בקוטר " .א

בעלי אישור דגם  -לעמידה במגע עם מי שתיה  5452תקן הכולל מנגנון אטום, לרבות 
 המאושרים להתקנה בארץ.

 
, MIDו/או תקן   EECהנושא תקן ישראלי בתקן האירופאי   3/4מד מים רב זרמי בקוטר " .ב

לעמידה במגע עם מי שתיה. בעלי אישור דגם  5452הכולל מנגנון אטום. לרבות תקן 
 המאושרים להתקנה בארץ בעלי אישור דגם המאושרים להתקנה בארץ.

 
הכולל  MIDו/או תקן   EECהנושא תקן ישראלי בתקן האירופאי   1מד מים רב זרמי בקוטר " .ג

ם לעמידה במגע עם מי שתיה. בעלי אישור דגם המאושרי 5452מנגנון אטום, לרבות תקן 
 להתקנה בארץ.

 

הכולל  MIDו/או תקן   EECהנושא תקן ישראלי בתקן האירופאי  1½מד מים רב זרמי בקוטר " .ד
לעמידה במגע עם מי שתיה. בעלי אישור דגם המאושרים  5452מנגנון אטום, לרבות תקן 

 .להתקנה בארץ
 

הכולל  MIDו/או תקן   EECהנושא תקן ישראלי בתקן האירופאי   2מד מים רב זרמי בקוטר " .ה
לעמידה במגע עם מי שתיה. בעלי אישור דגם המאושרים  5452מנגנון אטום, לרבות תקן 

 .להתקנה בארץ
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מד מים וולטמן "טורבו"  מותאם לתצורות פלט שונות לק"מ או שווה ערך בהעדר תו תקן  .ו
מגע עם מי לעמידה ב 5452. לרבות תקן MIDו/או תקן   EECישראלי יעמוד בתקן האירופאי 

 .שתיה. בעלי אישור דגם המאושרים להתקנה בארץ
 

מד מים  משולב מותאם לתצורות פלט שונות לק"מ ו/או  "או שווה ערך בהעדר תו תקן  .ז
. בעלי אישור דגם המאושרים להתקנה MIDו/או תקן   EECישראלי יעמוד בתקן האירופאי 

 .בארץ
 

לתצורות פלט שונות לק"מ ו/או "או שווה  מד מים  אולטרסוני מסוג אוקטב או שוו"ע מותאם .ח
 5452. לרבות תקן MIDו/או תקן   EECערך בהעדר תו תקן ישראלי יעמוד בתקן האירופאי

בעלי אישור דגם  לעמידה במגע עם מי שתיה. בעלי אישור דגם המאושרים להתקנה בארץ
 .המאושרים להתקנה בארץ
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  :  החלפת מדי מים
  מכל סוג שהוא: 2, מעל קוטר "ביצוע והחלפת מודדים ברשת המים  1.2.1

למדידת  בתקנות לצורך עמידהעפ"י הנחיות החברה  קבלןהמודדים יוחלפו ברשת ע"י ה .א
כולל באזורים בהם קיימת מערכת לקריאה  ולצורך הפקת חשבונות מים כנדרש מים

 . מרחוק
 

המים, המיועדים להחלפה לבדיקת יערך סיור מקדים עם נציג החברה, לבדיקת מדי  .ב
התאמת סידור מדידה, לפי הצורך ועל פי דרישה של המפקח, לצורך   הדגמים הנדרשים.

רשימת מספרי ודגמי המדים המיועדים להחלפה, כולל רשימה של אוגנים, מספרי חורים 
 . וכו', ללא כל תוספת מחיר

 

דעה לצרכן על החלפת מד קבלת רשימה כולל מיקום מדי המים המיועדים להחלפה, הו .ג
לאחר  לפני הפרוק וצילום מד המים החדש המים, כולל תאום זמן ההחלפה, צילום המד

 ההחלפה.
 

 מדי המים שלא הותקנו באותו יום יוחזרו למחסן החברה  ויתואם מועד חדש להחלפה.  .ד
 

מדי המים יהיו  . מהמפעל / עם מדי מים שיסופקו מהיצרן קבלןשתמש הילביצוע החלפה   . ה
 .בהתאם לתקנות המדידה חדשים

 

 ףהמחלי קבלןי ה"כל האביזרים יסופקו עחברה. מדי המים המחודשים, יסופקו במחסני ה . ו
 ם ברגים וכו'. יכולל זנבות רקורדים ואטמים של המודד בקטרים גדולים אוגנ

 

לכלול אותם  ובהתאם ועלי נוזרים והצנרת הנוספים על חשבוספק את כל האביי קבלןה  . ז
 בסעיפים הקיימים בדף הכמויות. 

 

רשום את מספרי מדי המים החדשים שהותקנו ליד מספר מד המים הישן והכמות י קבלןה ח.
 בקוב שהופיע בזמן הפרוק של מד המים הישן. 

            

במהלך ביצוע ההחלפה תיבדק תקינות המסנן /קולט האבנים הקיים כחלק בלתי נפרד  ט. 
 מביצוע העבודה.         

            

 וגישה בשטח לפי הצורך כדי לאפשר ביצוע החלפת המודד.  ןלניקיודאג י  קבלןה . י
            

לשם  , ע"י אדם מוסמך,חיבור הארקה זמני יתקין הקבלןבמידה ואין חיבורי הארקה  . יא
 החלפת המודד )הארקה תפורק בסוף ההחלפה(. 

            

 חפורקיר ואו מתחת למשטח יאו יצוק ב מתחת לפני הקרקע  במקרים בהם מד המים קבור יב. 
 לגלוי מד המים. קבלן ה ו/או יחצוב

 

המים או חלקו כולל  מערכת מדידתתיקון גדול עד החלפת כל יג.   במצבים מסויימים יידרש, 
ושינוי אורך מערכת המדידה,  המים מערכת מדידתהגבהת , חפירה וחציבה במידת הצורך

 .לרבות עבודות ריתוך
 
 

להתאמת מידות  ,עבודות ריתוך ושינוי ,כולל ביצוע חיתוך ,ומעלה 2"טר קובמדי המים מ  יד.
ואו מכל סוג שהוא, כולל עבודות ריתוך והכנת קטע  המשולבוולטמן או למד המים 

 . נוועל חשבו הקבלןהכל יסופק על ידי "פשטיק" בבית המלאכה, 
 

 ל תקין )אין נזילות או שברים(. ואת השטח כשהכ יעזובדאג הקבלן י . טו
 
 
 
 
 
 
 

 קמ"מ : -מוסב  מודד  1.2.3

 פירוק המודד לגורמים.  .א

 ניקוי גוף המודד.  .ב

 , בגוון כפי שיקבע ע"י המזמין בכל שנה.גוף המודד צביעה חיצונית של .ג
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חדש והחלפת כל חלקי המודד, בחלקים מקוריים, חדשים, תוצרת  אספקת מנגנון קמ"מ .ד
 היצרן, למעט הגוף והסגר, שיעברו ניקוי יסודי וטיפול בהברגה.

 

  גוף המודד ובדיקת תקינות.לאחר חידוש  ,הרכבת מד המים ה. 

 ית עם מספר זיהוי. וות ו.  

בהתאם למפרט, בתקנות מדידת מים  , מלאהלאחר בדיקה וכיול ,אישור תקינות המודד ז.  
 ים(. וסב)תיקון מודדי מים מ

 

 החתמת המד בפלומבה.  ח. 

 את הטיפול הנ"ל. את החודש והשנה בהם קיבל מד המים ,על גוף המודד ,המפעל יטביע .ט
 

 חידוש,שעבר את פעולות ה ,שא באחריות לפעולה תקינה של מד המיםיי חדש,המפעל המ י. 
 11/2,שלוש שנים למד מים   " 1שנים למד מים " 3, 3/4מד מים " שנים ל 6לתקופה של 

 מהתאריך המצוין על לוח הספרות.  ומעלה,
 

אספקת מדי מים, בכפוף לעמידה בתקנים הנדרשים ותוך עמידה בתקנות, כך שמדי  יא.
המים המוצעים, יעמדו ברשת לפרק הזמן המוגדר בתקנות המדידה, בהתאם לעדכונים 

 שיתפרסמו ע"י רשות המים מעת לעת. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  : קשרי עבודה  .21.2

וגורמים נוספים  עבודההמבצע את ה, , המפקח, הספק / יצרןפלגי מוצקיןתאגיד  א.  
 לתאום וקבלת הנחיות.   פגשו בהתחלת העבודהיהמדידה,  המטפלים בנושא

 

היה רשאי י  פלגי מוצקיןתאגיד  בהתאם לתנאים וההנחיות המצורפות.  עבודה תתבצעה  ב. 
  .לבצע שינוי, בהיקפי הפעילות ולספק / יצרן, לא תהיה כל תביעה, מכל סוג שהיא

 

 נתונים נדרשים, בעת החזרת מדי המים לתאגיד : 1.2.3

 .מספר תעודת הבדיקה .א
 

 מס' מד המים כפי שהוטבע בביח"ר. ב.
 

 תוצרת המכלול או סמל מסחרי. ג.
 

 סוג מד המים. ד.
 

 .לפי נתוני רגישות המכשיר לפי הוראות יצרן רגישות )ספיקה לתחילת מדידה( ה.
 

ספיקות יופיעו  3-תאריך ותוצאת הבדיקה ב  .ספיקות לפי תקנות 3-תוצאות הבדיקה ב ו.
 בחלקו הפנימי על גבי מדבקה. על גבי מכסה מד המים

 

 ח שלעיל הקבלן יספק קובץ נתונים של מדי המים שטופלו בהתאם לרישום"בנוסף לדו ז.
 שלהלן : תאריך קבלת מד המים, מספר מד המים,תוצרת, סוג , קוטר מד המים.

 

 תעודה על ידי מבדקה על הבדיקות שנערכו למד המים.על הקבלן להגיש  ח.
 

  : הנחיות נוספות וקשרי עבודה 1.2.4

שה חודשים ווגורמים נוספים המטפלים בנושא המדידה יפגשו כל של והמזמין, חב'ה   א. 
לתאם את המשך העבודה בהתאם לצרכים ולהתפתחויות במערכות המדידה השונות, 

 כדי לדאוג לטפול מסודר ומרבי בהתאם לתנאי החוזה. 
 

לפתור את הבעיות )תוך פרק זמן  ןניסיועמוד בתנאי החוזה ולאחר תלא  חב'במידה וה   . ב
ו להפסיק את פעולות החברה המזמין רשאי יהיה לבטל א ,סביר שיוחלט ע"י המזמין(

 . , בהתאם להוראות החוזהוזאת ע"י הודעה מסודרת בכתב
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  דגשים נוספים : 1.2.5

הקבלן יהיה אחראי, על טיב ותקינות מדי המים, לרבות אי היווצרות עיבוי על זכוכית    א. 
 מד המים, 

 

 הערות אחריותתקופת  קוטר מד מים

  שנים 6 3/4" 

  שנים 3 1"

  שנים 3 2"-1.5"

  שנים 5 אוקטב

 
 ,ההתקשרותהערה: תקופת השירות/האחריות תעודכן בהתאם לשינויים שיהיו בתקופת 

 בהתאם לאישור רשות המים             
 

 . תקופת האחריות תחל ביום התקנת מד המים ברשת העירונית, לפי רישומי החברה   . ב
 

המים,  במשך תקופת האחריות, מתחייב הקבלן, לענות לכל קריאה, בקשר לתקלה במד   .ג
 . שנגרמה מכל סיבה שהיא

 

שעות, ממועד קבלת הודעת המנהל  4לתיקון כל תקלה, לא יעלה על זמן תגובה לקריאה,    . ד
 . בימי העבודה א' עד ו' על התקלה

 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ד' לעיל, בגין כל תקלה שלא תתוקן בפרקי הזמן הקבועים    .ה
ליום, כולל קנסות כמפורט בטבלת הקנסות   ₪ 500לעיל, רשאית החברה לנכות סך של 

 . יעים לקבלן.  הסכום הנ"ל צמוד למדד, כהגדרתו במסמכי המכרזמהכספים המג
 

עבור , ₪ 500על כל שעת אחור, בזמן הגעת צוותי עבודה, רשאית החברה לנכות סך של    . ו
 . כל שעה

 . ₪ 2,500על אי התייצבות ליום עבודה, רשאית החברה לנכות סך של    . ז
 

, שאינו עומד בדרישות )תקול ו/או פגום(, בתקופת האחריות, רשאית עבור מד מים   . ח
עבור מד מים , ₪ 1,200וסך של  2עבור מד מים עד קוטר ", ₪ 600החברה לנכות סך של 

 . 2מעל קוטר "
 

שסופק עם חלקים ישנים ו/או לא מתוצרת היצרן/או בניגוד לתנאי המכרז, הקבלן מד מים ט.    
בהתאם למפורט בסעיף הקודם וכל המנה תוחזר עד להפסקת  ₪ 10,000יקבל קנס, בסך 

מהמנה לא תקינים, תוחזר כל המנה של מדי המים  5%-מה 20%-החוזה.  במידה ו
 שסופקו.

 

הקבלן מצהיר ומתחייב, שברשותו כח אדם, הולם ומיומן, למתן שרות לתקופת    . י
 . שנים לפחות 5האחריות, למשך 

 

 1205ו/או בא כוחו, לבדוק את טיב )תקינות( מדי המים, לפי תקן  הזכות בידי מנהל   . יב
  .מחדש, ללא תמורה כספיתלהחליף ולפסול מדי מים, שאינם תקינים ועל הקבלן 

 

כל מד מים, שימצא לא תקין, בתקופת האחריות, בהתאם לתנאי חוזה זה, יתוקן ע"י    . יג
 . הקבלן, ללא תמורה כספית

 

מכלל המודדים, שיסופקו במהלך  5%יב, בתשלום עלות הבדיקה, עד הקבלן יהיה מחוי .טו
 . תקופת ההסכם
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, עבודה במפעלים ובמקומות אחרים, שיוגדרו 16:00 - 08:00ה', בשעות -ימי עבודה א' .טז
כמקומות רגישים, יפעל הקבלן לבצע את עבודות ההחלפה, בשעות מיוחדות לפנות בוקר, 

 . וזאת ללא כל תוספת מחיראו בלילה, בתאום מראש 
 

עובדים, לפחות ולכל צוות תהיה רתכת ושאר הציוד הנדרש לעבודות  2הצוותים יהיו בני  .יז
 . שטח

 

 . התקנת מדי מים תבוצע, תוך שבוע, מאישור תוכנית העבודה .יח
 

 . למזמין שמורה האופציה, לבצע בדיקת איכות מדגמית, במפעל, בנוכחות נציג התאגיד .יט
 

ולקטרים עד  2ימי עבודה, לקטרים מעל " 7הנפקת הזמנה, בכל כמות שהיא, תהא עד  .כ
 . ימי עבודה 3, כולל, תהא עד 2"

 

שעות  48מתן הודעה על ניתוקי מים, עקב התקנות, תינתן ע"י הקבלן, לכל המאוחר,  .כא
 . לפני ובכל מקרה, בכפוף לכללים ולאמות מידה

 

 . ם לנוהל הבטיחות, במקומות בהם אין הארקותהקבלן יבצע הארקות, בהתא .כב
 

 . בכל החלפת מד, יידרש הצוות לבדוק את המסנן והאטם )כלול במחיר ההחלפה של המד( .כג

יחליף הקבלן את הרשת, בכפוף לאישור מפקח  -במידה וקיימת בעיה ברשת  (1
 התאגיד.

ף לאישור מפקח יחליף הקבלן את המסנן, בכפו -במידה וקיימת בעיה עם המסנן  (2
 התאגיד

 

 . כל האביזרים שיוחלפו / יפורקו ע"י הקבלן, יימסרו למחסן התאגיד, בסוף כל יום עבודה .כד
 

לאחר כל סיור בשטח, הקבלן יגיש תוכנית עבודה, לא יאוחר מיום למחרת, לאישור  .כה
התאגיד.  הקבלן יצלם ויגיש תמונות ברורות, של המדים הישנים והחדשים, אשר יראו 

צוע ההתקנות של תכנית עבודה את מספר המד וקריאת המד, מיד לאחר סיום בי
 . ימתמסו

 

 . ייחודי לתאגיד ועוקבמספור  -מספור מדי המים  .כו
 

לאחר בדיקה במבדקה יוכח שאינם עומדים בתקנים, ראשי  -מדים שימצאו תקולים  .כז
 . והמדים יוחזרו לקבלן -המנהל להחליט על פסילת כל המנה 

 
אחוז מהמדים לבדיקה, במידה וימצא כי  5%התאגיד ישלח למבדקה בלתי תלויה עד  .כז

תהיה  ם ובמשך שלוש פעמים בכל תקופת ההתקשרות מדים בכל מנה אינם תקיני 2מעל 
תוצאה זהה, יהווה המצב הפרה יסודית של ההסכם ולתאגיד תהיה שמורה הזכות לחלט 

 את הערבות , תופסק ההתקשרות ויופעל הליך הקנסות כמפורט בטבלת הקנסות.
 

ת, במידה מובהר בזאת שלקבלן אחריות מלאה על תקינות המד לכל אורך תקופת האחריו   כח.
והמד אינו תקין יוחלף המד ע"י הקבלן ולתאגיד שמורה הזכות להפעיל את מנגנון 

  הכנסות.
ליום עבור כל ₪  1,000 -אי שמירה על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא יחויב הקבלן ב    כט.

 יום עד לתיקון ההפרה בפועל.
יום  14המים שבהזמנה , בתוך אי אספקת מדי מים /או אספקה של חלק ממנה של מדי      .יט

 עד  לאספקה בפועל.₪  500 -במועד הקבוע במכרז יחויב הקבלן לכל יום איחור ב
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 מסמך יב'
 
 
 
 

 מחירון
 2019/100מכרז 
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 מסמך יג'

 נוסח הזמנת עבודה
 
 
 לכבוד

 
------------------- 

 
------------------- 

 
 א.נ. ,

 
 לאפקה והחלפת מדי מים לתאגידמכרז הנדון : 

 2019/100מכרז פומבי 

על פי העתק  אספקה/ החלפת מדי מים( ביצוע "התאגיד"/"החברה"הרינו להזמין בזאת )להלן:  . 1
 (."הפרויקט"ההזמנה המצ"ב  )להלן : 

 
 

 שונות
  מחיר יחידה       

בש"ח )ללא 
 מע"מ(

 תאור הפריט / כמות
 מספר העבודה

     
     
     
     
 סה"כ  
 17%מע"מ   

 סה"כ כולל  
 מע"מ

 
 
 בתוספת מע"מ כדין.                              .סה"כ היקף העבודה 2
 
 .על הזמנה זו יחולו תנאי מסמכי המכרז שבנדון.3
 
 .                        טלפון:                      תפקיד                                    .איש הקשר בחברה 4
 
 :                            ..המפקח על ביצוע העבודות הינו5
 
 
 
 

 ___________________________________ 
 תאגיד מים וביוב -פלגי מוצקין בע"מ 
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 מסמך יד'

 

 תעודת סיום
 
 

 לכבוד
 

___________________ 
 

___________________ 
 

___________________ 
 
 

 א.נ.
 
 

 תעודת סיום.הנדון :  
 
 

 תאגיד מים וביוב. -פלגי מוצקין בע"מ 
 

הריני "( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי חוזה, החוזה" -לחוזה שבין החברה לביניכם )להלן  44על פי סעיף 
מאשר בזה כי העבודה, כמפורט בהזמנה מס' ___________________, בכל הנוגע לביצוע העבודה 
המפורטת בהזמנה, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו אף הם 

 לשביעות רצוני המלאה.
 
 
 

 ___________הערות:  __________________________________________________
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                          
 

                                                                                                               __________________ 
 

 המפקח                                                                                                                           
 

___________________________ 
 

 חתימת החברה              
 
 

 


